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  : اند كه او گفت  روايت كرده�بخاري و مسلم از عائشه
  :  اين آيه را تالوت نمود�رسول اهللا
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هاي  را بر تو نازل كرده است، بخشي از آن، آيه) قرآن(اوست كه كتاب «
ها اصل  آن) و معاني مشخص و اهداف روشني دارند و(است » محكمات«

و (است، » متشابهات«هاي  و اساس اين كتاب هستند، و بخشي از آن آيه
 اما كساني كه )رود ها مي معاني مبهمي دارند و احتماالت مختلفي در آن

را فراگرفته   ناو گريز از حق، زواياي وجودش(هايشان كژي است  در دل
در . افتند به دنبال متشابهات مي) نادرست(انگيزي و تأويل  براي فتنه) است

و (و راسخان . داند ها را جز خدا، كسي نمي آن) درست(حالي كه تأويل 
و در (ها ايمان داريم  ي آن ما به همه: گويند در دانش مي) ثابت قدمان

همه از سوي خداي ) دانيم كه محكمات و متشابهات پرتو دانش مي
سليمي كه از هوي و هوس فرمان (جز صاحبان عقل ) اين را(و . ماست
  .»شوند متذكر نمي) دانند و برند، نمي نمي

  :  فرمود�رسول اهللا:  گويد�عايشه
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 آنان ) بدانيد كه(، پس كنند را دنبال ميهرگاه كساني را ديديد كه آيات متشابه «
و در . » از آنان دوري كنيدلذارا برده،   در قرآن نامشان �هايي هستند كه خداوند همان

 ) عي كنيد كهس ( پسهستند، � خداوندن افراد مورد نظرآنا«: روايت ديگري آمده است
  . »نماييد آنان دوري از

  :  روايت كرده كه آن حضرت فرمودند� از پيامبر�حافظ ابويعلي از حذيفه
�
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خوانند و از آيات متشابه آنچه را   ميهمانا در ميان امت من افرادي هستند كه قرآن«

را به معنايي  كنند و آن شان سازگار است، اختيار مي ها و آرزوهاي نفساني كه با خواسته
 و آياتي را كه نفعي برايشان ندارند، »نمايند اش تأويل و تفسير مي غير از معناي حقيقي

  : كنند رها مي
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  . »افتند به دنبال متشابهات مي) نادرست(انگيزي و تأويل  براي فتنه«



 

  .... بهتقديم

  ... تو اي مادرم
  اي كسي كه مرا بر معاني ايمان بزرگ كردي 

  مرا بر وفاي به عهد پروراندي 
   گيري يعني موضعبه من ياد دادي كه مردانگي 

  .  دين يعني غيرتو
  كنم  بهترين كارم را به تو هديه مياينك 

 الهي بر روح پاك تو ههاي رحمت واسع د است كه اين هديه، بخششي از بخششيما
  !باشد

از طرف فرزندت



 

  تشكر و تقدير 

اند، نهايت تشكر و  از تمامي كساني كه به هر نحو مرا در نوشتن اين كتاب ياري داده
. خواهم كه بهترين پاداش را به آنان عطا فرمايد از خداوند متعال ميقدرداني را دارم و 

به ويژه از دو برادر گرامي، جناب آقاي شيخ حسن سلمان سعيدي و جناب آقاي 
كساني كه خيلي با هم . مهندس عالء حسن قزويني نهايت تشكر و سپاسگذاري را دارم

هايي  ادل نظر كرديم و قسمتنشستيم و در ارتباط با موضوعات اين كتاب گفتگو و تب
  . را از آن حذف يا بدان اضافه كرديم

كنم به خاطر  همچنين از برادر گرامي، جناب آقاي معد صالح معاضيدي تشكر مي
 به جهان هستي و اين كتابار ششان در گردآوري و تنظيم و انت صبر و تالش گرانمايه

  . زندگينور 
  
  
  
  
  
  



  ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه
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  : همانا حق، يقين است و باطل، ظن
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رساند، و   به كسي سودي نمي،در بخش اعتقادات(و ظن و گمان هم «
  .»گرداند حق نمينياز از  بي) انسان را
. شوند  با هم در تضاد هستند و هرگز با همديگر جمع نمي– تا ابد–پس باطل و حق 

اما اهل باطل به خاطر آنكه حق . اهل حق، به خاطر يقيني كه دارند، راسخ و استوارند
  . اند در دلشان استقرار نيافته، گمراه و سرگردان

 وجود دارد، ضرورتي غير قابل پرهيز   ميان اين دو گروه ي كهروشن و آشكارفاوت ت
 از روي بصيرت و آگاهي انسان مؤمناي است كه  ؛ زيرا اين امر تنها وسيلهباشد مي

همان . كامل، به سبب آن در انتخاب ميان راه حق و راه باطل، كامالً آزاد و مختار است
ب  كه اصحاب حق كدامند و اصحاگردد ميطور كه به سبب آن، براي همگان واضح 
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شود و   بر مخلوقاتش اقامه مي�باطل كدام؟ و بدين صورت است كه حجت خداوند
  :  كه هدف الهي در اين

� š�Î=ôγ uŠÏj9 ô tΒ š�n=yδ .tã 7π oΨÍh‹t/ 4 z3ós tƒ uρ ôtΒ  †yr . tã 7πoΨÍh‹ t/ 3 �  
  )42/ انفال (  

شوند با اتمام حجت بوده و آنان كه راه  بدين وسيله آنان كه گمراه مي«
  .»پذيرند با آگاهي و دليل آشكار باشد  را ميحق

  .يابد تحقق مي
   متحقق شود؟ايمانتوان اين تشخيص بر پس چگونه مي

وقتي كه حق، مطلوب ما، و رضاي خداوند، هدف ما باشد، : گويم قبل از هر چيز مي
آن وقت جواب خيلي ساده و آسان است؛ چون هر مشكلي از جانب كساني است كه 

ي دردها و اساس  ي همه هاي نفساني هستند، كساني كه ريشه ها و خواستهبه دنبال هوا
ما به اين افراد كاري نداريم، بلكه روي سخن ما به حق . ها هستند بالها و مصيبت

ولي ممكن است . گزينند را بر نمي طلبان است؛ كساني كه هرگاه حق را بيابند، غير از آن
. ده باشدشيا گم شدن بينه و دليل، حق بر آنان پوبنا به داليلي مانند عارض شدن شبهه ي

تنها ) قرآن( مسلماً كتاب خداوند :گوييم پس روي سخن ما تنها به اين افراد است و مي
ي هدايت و اساس معرفت و شناخت است، همچنان كه خداوند متعال  سرچشمه

  : فرمايد مي
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  )2/ بقره (
اين كتابي است كه هيچ گماني در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران «
  .»است
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اين حقيقتي است كه هيچ دو مسلماني در آن اختالف ندارند، اما اين كتاب عظيم، 
ها را گرفت تا بنده بتواند به آساني به هدفش هدايت  كليدهايي رباني دارد كه بايد آن

 –آن وقت است كه . تر از هم جدا سازد و باطل را به وضوح هر چه تماميابد و حق 
اند و اصحاب باطل كدام؟   خواهد دانست كه اصحاب حق كدام–بدون كمترين شبهه 

  . ها تا با دليل و برهان و از روي آگاهي انتخاب نمايد كه از اينها باشد يا از آن
  : يابيم ي زير مي اين كليد رباني را در آيه
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  )7/ آل عمران (  
آيات محكم، نصوص صريح قرآني . كنند پس اهل حق از آيات محكم پيروي مي

و اين، امري است . باشند هستند كه خالي از هر گونه اشكال و احتمال و ابهامي مي
  . اي در آن وجود ندارد يقيني كه هيچ شك و شبهه

آياتي هستند كه احتمال آيات متشابه . كنند اما اهل باطل از آيات متشابه پيروي مي
  . باشد و اين امري است ظني كه خالي از يقين مي. معاني متعدد و متناقضي دارند

                                           
  .  ترجمه آيه قبالً ذكر شد-1
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 بدون –اين است كليد و اين است عالمت جداكننده و حد واضح و حد فاصل كه 
گرايان، تشخيص كامل صورت  گرايان و باطل  ميان حق–كمترين شبهه يا اشتباهي 

محكم و واضح  ر كس را ديديم كه اصول عقايدش بر اساس آياترو، ه از اين. گيرد مي
و هر كس را ديديم كه اصول . كنيم بنا شده، به صدق و ايمان و راسخ بودنش حكم مي

 انحراف و بطالنش بهعقايدش بر اساس آيات متشابه و محتمل چندين معاني بنا شده، 
  . كنيم حكم مي

مانند و آن هم گروهي است كه  روه ميبدين شيوه در ميدان پهناور حق، فقط يك گ
و آن وقت است كه . اصول عقايد خود را بر نصوص قطعي قرآني بنا نهاده است

هاي صادق و مخلص براساس اصول ثابت و يقيني، متحد و يكپارچه  توان انسĤن مي
  . باشند

 همان ي بقره از بينيم كه سوره گرديم، مي ي قبلي بر مي هنگامي كه بار ديگر به دو آيه
آل «ي  اما سوره. است  نهفته) قرآن(ابتدا مقرر و بيان نموده كه هدايت در اين كتاب 

ي برخورد با آيات قرآن، جهت متحقق ساختن اين هدايت را بيان نموده  شيوه» عمران
ي آن آيات از نظر عملي و واقعي  به عبارت ديگر، كيفيت هدايت يافتن به وسيله. است

اه كه خاطر نشان ساخته كه بعضي از اين آيات، متشابه هستند هر گ را بيان نموده، آن
را گمراه  ها پيروي نمايد، گمراه است و ديگرآن كس به دنبال آن آيات باشد و فقط از آن

و بيان نموده كه هدايت تنها در پيروي كردن از آيات محكم است، پس آيات . سازد مي
  . ها تأويل شوند س آنمتشابه بايد بدان بر گردانده شوند و براسا

ي   بقره، قاعده را بيان و ثابت نموده در حالي كه آيهي ي موجود در سوره بنابراين، آيه
ي عملي از اين  ي استفاده ي آل عمران، كيفيت تعامل و برخورد يا شيوه موجود در سوره

ا بيان ر  آيات قرآني هبه عبارت ديگر، ابزار هدايت به وسيل. قاعده را بيان نموده است
ي هدايت است، اما اين عموم،  نموده است؛ بله، قرآن به طور عموم، منبع و سرچشمه
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 آيات قرآن، مراعات ييالت و توضيحاتي دارد كه حتماً بايد هنگام تطبيق عملصتف
ولي اهل باطل به بعضي ايمان دارند . ي آيات ايمان و باور دارند اهل حق به همه. شوند

گرايان در هر زمان و   و روش باطلمنهجندارند؛ همان طور كه و به بعضي ديگر ايمان 
  . ين استچنمكاني 

چرخد   طور كامل پيرامون آن كليد عجيب رباني مي داري، به اين كتابي كه در اختيار
را به صورت كامالً شفاف و  ي آل عمران در نهايت وضوح و اختصار آن ي سوره كه آيه

  .روشن، بيان نموده است
  

)2(  
ام؛  ع به اختالفات موجود ميان اهل سنت و جماعت و ميان شيعه، بسيار فكر كردهراج

. كنيم كه اقليت شيعه به نسبت آن كشور، زيادند به ويژه آنكه ما در كشوري زندگي مي
ما . پس اصطكاك ميان ما و آنان، وجود دارد و مجادله و بحث كماكان پابرجاست

و آنان هم . هايي داريم اي آن داليل و جوابمعتقديم كه آنان بر باطل هستند و بر
. دارند  مي را عرضههايي  ي ما همان عقيده را دارند و عليه ما داليل و جواب درباره

ها حقيقت را گم كند؛ از اين رو  گاهي ممكن است، جوينده در ميان اين همه جواب
: گفتم  با خود مياند و كدام يك بر باطل؟ داند كه كدام يك از اين دو فرقه بر حق نمي

 هرگاه بخواهي به  كه اين آيا معقول است كه حق تا به اين حد مبهم و نامعلوم باشد؟ و
كه آغاز و پاياني گام برداريد يابي بايد در چنين جاهاي پر پيچ و خمي  حق دست

هاي متعددي از قبيل زبان،  به علوم و دانشبراي يافتن حق، ندارند؟ و همچنين بايد 
توانند حق را   مردم چگونه ميي هپس عام ، باشم؟ اشتهها نياز د يث و امثال آنتفسير، حد

شود؟ و  ها اقامه مي  چگونه بر آن�از باطل تشخيص دهند؟ و حجت آشكار خداوند
   در ميان اين همه تراكمات كجاست؟ �حجت خداوند
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ا فكر ه ها به شدت مرا به خود مشغول نمود و مدام به آن اين سؤاالت و امثال آن
تر از آن  كردم، اما من با وجود آن معتقد بودم كه شناخت حق از باطل، بسيار آسان مي

پس بايد حجت . نماييم مسلمان قلمداد ميرا  است؛ چون هر يك از ما، خودمان 
هاي  اما چگونه؟ در حالي كه بعضي از فرموده.  باشد ه بر همگان اقامه شد�خداوند
سير دارد، و دانشمندان در تفسير آن تا حد تناقض،  نياز به توضيح و تف�خداوند

حتي بعضي . هاي مختلفي باشند به ويژه زماني كه دانشمندان از فرقه! اختالف نظر دارند
ي  همانا قرآن محتمل معاني گوناگون است، و اين سخن را بر همه: گويند از آنان مي

از آيات قرآن به طور كنند كه هيچ يك  حتي تصريح مي. دهند آيات قرآن تعميم مي
  ! ر چيز ديگر قرار نگيردامطلق به تنهايي حجت نيستند مادام كه در كن

ي خود، مرا به اين كليد عظيم   خداوند متعال به فضل و لطف و عنايت ويژه كه اين تا
قرآني هدايت نمود؛ پس دانستم كه بعضي از آيات قرآن، متشابه هستند و بدان اعتماد و 

و دانستم كه در اصول عقايد، .  در پرتو آيات محكم تفسير شوند كه اين اشود ت تكيه نمي
ي محكم و   و محتمل چندين معنا باشند مگر آنكه آيهتشابهاي نيست كه م هيچ آيه

ي قرآن  پس همه. نمايد را بيان مي صريحي وجود دارد كه به طور يقين معاني حقيقي آن
كنيم   از قرآن، چنان باشد از آن پيروي نمياي محتمل معاني گوناگوني نيست، و هر آيه

  به آياتي از خود قرآن مراجعه كنيم كه هر گونه احتمال و اشتباه را از آن زايل كه تا اين
و دانستم كه امكان ندارد اهل باطل . را مشخص سازد نمايد و معاني حقيقي و يقيني آن

 اصول عقايد قطعاًهمچنان كه . اي از آيات محكم داشته باشند در اصول عقايد خود بهره
  .اند گذاري شده اهل حق بر آيات محكم پايه

 راه را برايم روشن ساخت؛ پس وقتي معتقدم كه بر حق هستم، ،اين امر به تمامي
. ام، بر محكمات قرآن بنا شده باشند بايد اصول عقايدي كه عقيده و دينم را از آن گرفته

ن است كه آطل هستند، اين اعتقاد مستلزم همچنان كه وقتي معتقدم كه شيعه بر با
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بينم كه   هيچ يك از آيات محكم را نمي وقترا بررسي كنم، آن  ي اصول عقايدشان همه
. و واقعيت شيعه هم، همين است. شيعه اصول عقايد خود را براساس آن بنا نهاده باشند

  . گويم و اين كتاب شاهد منصفي است بر آنچه مي
، مربوط به اصول دين است، اما فروع دين، وضعيت ت فوق بيانا گفتني است كه

باشد مادام  ديگري دارد؛ چون اختالف در اغلب مسايل فرعي دين، مشروع و جايز مي
: و هر مجتهدي به حق اصابت نمايد، دو اجر دارد. شان ظني و اجتهاد پذير باشد كه ادله

ر آنكه به حق اصابت يكي، به خاطر نيت و اجتهادش در طلب حق و ديگري، به خاط
  . نموده است

شوند،  هاي مختلفي تقسيم نمي ها و گروه امت اسالمي به سبب چنين مسايلي، به فرقه
بلكه تنها مذاهب فقهي معتبري دارند، چون اصول دين، يكي است؛ مادام كه دچار 

  .تعصب و دشمني و جدايي و تفرق نشوند
مذهب معتبري باشد به شرط صحت تواند در فروع دين تابع هر  انسان مسلمان مي

نقل مسايل از پيشواي مذهبي كه مقلد اوست و به شرط عدم مخالفت با كتاب و سنت، 
و اجماع علماء بر . و به شرط عدم تعصب به آن مذهب و عدم انكار آراي مذاهب ديگر

  : گويد اي اصولي دارند كه مي آنان در اين باره قاعده. اين است
���=G� '	 ��R-� I@	ST� .U@(�1>�� U# 
  . »گيرد در مسايل اختالفي فرعي، هيچ كس مورد انكار و مالمت قرار نمي«

اما اختالف در اصول، شرعاً جايز نيست، چون پروردگار بلند مرتبه براي آن، داليل 
قرار داده كه هر كس بر آن داليل اطالع يابد عذري ) آيات محكم (اي صريح و قطعي
  : فرمايد با آن مخالفت نمايد؛ همچنان كه خداوند متعال ميماند كه  برايش نمي
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  )213 / بقره(  
برابر فطرت در آغاز از نظر انديشه و صورت اجتماعي يك (مردمان «

ي صرف فطري به پايان رسيد و  كم دوره كم(يك دسته بودند ) گونه و
جوامع و طبقات پديد آمدند و بنا به استعدادهاي عقلي و شرائط 

ي بلوغ و بيداري  ي به وجود آمد و مرحلهياجتماعي، اختالفات و تضادها
را به  مردمĤن(را برانگيخت تا  پس خداوند پيغمبرآن) ت فرا رسيدبشري

كه مشتمل ) آسماني(و كتاب . بشارت دهند و بترسانند) بهشت و دوزخ
كرد، بر آنان نازل  دعوت مي) تدالو ع(بر حق بود و به سوي حقيقت 

و ( داوري كند ورزيدند كرد تا در ميان مردمان راجع بدانچه اختالف مي
كتاب ) مطالب و حقانيت(در ) گاه ي نبوت فرا رسيد آن ه مرحلهبدين وسيل

تنها كساني اختالف ورزيدند كه در دسترسشان قرار داده شده ) آسماني(
و (زي تو بود، و به دنبال دريافت دالئل روشن، از روي ستمگري و كينه

) خودخواهي و هواپرستي، در پذيرش و فهم و ابالغ و اجراء كتاب
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ي اختالف در دين و ظهور دينداران و دين  و مرحله (اختالف نمودند
). ي طاغوت فراهم شد ي بروز و سلطه اي فرا رسيد و زمينه حرفه سازان 

كه (ي خويش  پس خداوند كساني را كه ايمان آورده بودند، با اجازه
هاي نفساني و  ي رستن از انگيزه ي رشد فكري و ايمان پاك و زمينه مايه

به آنچه كه حق بود و در آن اختالف ) ب آسماني استتمسك كامل به كتا
ورزيده بودند، رهنمون شد، و خداوند هر كس را كه بخواهد به راه 

تا حق را از ميان (نمايد  رهنمون مي) كه همان راه حق است(راست 
به دين راستين و ي برگشت  مرحله ها دريابند، و ها و اختالف انحراف

  .»دحاكميت كتاب و شريعت فرا رس
  : راجع به اين اختالف در قرآن آمده است
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  )119ـ118/ هود (  
  
اي پيغمبري كه آزمند بر ايمان آوردن قوم خود و متأسف بر روي («

اگر پروردگارت ) گرداني ايشان از دعوت آسماني هستي، بدان كه
همچون فرشتگان در يك مسير و بر يك برنامه (را   ناخواست مردم مي

نمود، و  هاي مي يرو آئين يگĤنو پ(كرد  ملت واحدي مي) داد و قرار مي
آنان در ماديات و در معنويات و در انتخاب راه حق يا راه باطل اختيار و 

ولي ) آمد ي ديگري در مي آن وقت جهان به گونه. داشتند اختالفي نمي
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در همه چيز، حتي (آنان هميشه ) را مختار و با اراده آفريد و  ناخدا مردم(
مگر كساني كه . متفاوت خواهند ماند) آندر گزينش دين و اصول عقائد 
ي  و در پرتو لطف او بر احكام قطعي الدالله(خدا بديشان رحم كرده باشد 

ي آن كه منوط به  كتاب خدا متفق بوده، هر چند در فهم معني ظني الدالله
اختالف و (و خداوند براي همين ) اجتهاد است، اختالف داشته باشند

را آفريده است، و سخن پروردگار تو بر اين   ناايش) تحقق اراده و رحمت
پيرو نفس اماره و (هاي  ها و انسĤن دوزخ را از جملگي جني: رفته است كه

  .»)كنم اهريمن مكاره پر مي
پس اين اختالفي است كه از اهل آن رحمت برداشته شده و چنين اختالفي هيچ 

 اختالف در مسايل فرعي و اما. ارزش و اعتباري ندارد و به هيچ وجه قابل قبول نيست
  . جزئي چنين نيست و مادام كه دور از تعصب باشد، قابل قبول و معتبر است

ي اصول دين، آيات محكم قرآني باشند؛  نمايد كه ادله بنابراين، ضرورت ايجاب مي
يعني آياتي كه داللتشان آن قدر صريح و واضح باشد كه نياز به ديگر ادله يا نصوص 

  . فسيركننده نداشته باشددهنده يا ت شرح
كند، بسيار آسان پي  كسي كه به موضوع اختالف ميان اهل سنت و شيعه نگاه مي

برد كه اين اختالف، قبل از آنكه در فروع دين باشد، اختالف در اصول دين است؛  مي
چون در ميان هر دو گروه اصول متعددي وجود دارند كه مورد اتفاق همديگر نيستند، 

تمسك «، »عصمت«، »امامت«اند؛ مانند  كامالًَ نقيض همديگر و جداي از همبلكه هر دو 
توانند اصولي را كه  پس آيا شيعه مي... و» عدالت صحابه«، »حفظ قرآن«؛ »به اهل بيت
ي آيات محكم قرآني اثبات نمايند؟ اگر اين كار را بكنند، معلوم  كنند به وسيله ادعا مي

اند، و اگر نتوانند و از آن سرباز زنند، كامالً معلوم و  شود كه آنان بدون شك بر حق مي
  . قضيه به نسبت ما هم، چنين است. گردد كه آنان بر باطل هستند آشكار مي
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اي و تطبيقي به كار گرفته شده تا بدون هيچ گونه  در اين كتاب، روشي نظري ريشه

هاي اهل قبله كدام يك  هفايده، روشن گردد كه از ميان گرو پيچيدگي و ابهام و جدل بي
بر حق واضح و آشكار قرار دارد و كدام يك بر باطل روشن و آشكار، تا بتوان از اين 
  .راه به حقيقت رسيد؛ حقيقتي كه ديگر امكان ندارد دو نفر در آن اختالف داشته باشند

ترين  ترين وسيله و نزديك به خاطر اشتياق به شناخت حق و كشف حقيقت به آسان
 مطابق آيات صريح قرآني –ز ميان اصول اهل سنت و جماعت و اصول شيعه روش، ا

  . ام  ميداني را جهت تطبيق روشي كه ذكر كردم، اتخاذ كرده–
ام، اين است كه تمام  هدست يافت بدان – كامل بعد از پژوهشي –حقيقتي كه من 

حكم يا اصولي كه خاص شيعه است، به طور قطع هيچ كدام، دليل و سندي از آيات م
اي كه به عنوان دليلي بر هر يك از اصول  و هر آيه.  ندارند�صريح كتاب خداوند

اند، امكان ندارد كه به تنهايي بر مطلوب و  خودشان، بدان استدالل و استناد نموده
و . را توجيه نكنند ي تفسير علماء و روايات آن مقصودشان داللت كند مادام كه به وسيله

ها را به عنوان تنها اساسي كه بدان  يست كه خداوند متعال آناين، شأن محكماتي ن
  . شوند، توصيف نموده است شود و به چيز ديگري ارجاع داده نمي رجوع مي

اند، از نوع  تمامي آياتي كه شيعه جهت اثبات اصول خود بدان استدالل و استناد نموده
و . ام كامل بدان دست يافتهاين حقيقتي است كه من بعد از تحقيقاتي . باشند متشابه مي

ي نخست به صاحبان و   در وهله– اگر ثابت شود –اين حقيقت آشكاري است كه 
دهد كه شيعه بدون هيچ شك و ترديدي از اهل باطل و  طرفداران خود نشان مي

 بر شيعه است كه خالف اين را اثبات نمايند، و گرنه آنان اهل باطل، و .اند گرايان باطل
افتند  انگيزي و تأويل نادرست به دنبال متشابهات مي هند كه براي فتنهمنحرف و گمرا

  . كنند شان حمل مي هاي نفساني را بر هواها و خواسته وآن
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آنان : گويم را بيان كنم، پس مي توانم از زمان پيشي گيرم و آن اما با اطمينان كامل مي
ل قرآن دست يابند كه ي محكم از ك  يك آيه نتوانستند و هرگز نخواهند توانست به

. اگر چنين نيست با يك آيه هم كه شده ما را تكذيب نمايند. را تأييد نمايد ادعايشان
يك : خواهند زمان كه ميان ما و آنان از هر دو طرف باز است، پس هر مقدار كه مي

  . را بگيرند يا هزار سال و يا بيشتر از آن... سال
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  ].9 -8: آل عمران[
از (هاي ما را دل! پروردگارا:) گويند چنين فرزانگان خردمندي مي ( «

حالوت هدايت چشانده (منحرف مگردان بعد از آن كه ما را ) راه حق
اي، و از جانب خود رحمتي به ما  رهنمود نموده) و به سوي حقيقت

تو مردمان را در !  پروردگارا .بيگمان بخشايشگر توئي تو. عطاء كن
تا همگان را در (روزي كه ترديدي در آن نيست جمع خواهي كرد 

بيگمان خدا ) اي و  كارشان پاداش دهي و بدين امر وعده دادهبرابر
  .» كند خالف وعده نمي

  مؤلف   
  23/1/2004



 

  

  

  بخش اول

 ميان منهج قرآني و  معرفتيي اصولِ نظريه

  اجتهاد بشري



 

  

  باب اول

   اصول استداللي و نياز آن به تجديد و نوگراييروش
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  فصل اول

  كتاب اين ي منهج و شيوه

اند، از   مناقشه و بررسي داليلي كه هر گروه جهت اثبات اصول خود آوردهاين كتاب در
 منهج عظيم آن ويژگي اين .نمايد پيروي مي - يعني منهج قرآن - اي عظيم منهج و شيوه

ترين شيوه،  تر و با نزديك  هر چه تمامسازد تا به آسانيِ است كه صاحبش را قادر مي
ي آن، دانشمند متخصصي   حتي اگرچه گوينده.هاي باطل را نقض نمايد داليل و حجت

  . متخصص نباشد) صاحب اين منهج عظيم(باشد و او 
هاي زياد و جزئيات و استدالالتي ندارد كه فقط متخصصان و  و هرگز نياز به پاسخ

گردانند، چون  ي مردم ضايع مي دانند و حق را بر عامه ها را به خوبي مي خبرگان، آن
پس هرگاه . يابد ي علماء تحقق مي ناخت حق فقط به وسيلهش كنند كه آنان تصور مي

يكي از افراد عوام ببيند كه در گفتگويي شكست بخورد يا در تنگنا قرار گيرد و 
دانند  علماء ما بهتر مي: گويد هايش برايش معلوم شود، مي اساس بودن داليل و حجت بي

 ازبدين ترتيب، دست . دانم نميهايي براي اين مسأله دارند كه من  و حتماً آنان جواب
دهد و غافل از آن  را به يكي از علماء ارجاع مي دارد و آن بحث و گفتگوي خود بر مي

  .است كه مرجع و منبع مسلمان در اصول و زير بناهاي دينش، قرآني است نه بشري
ي حق در ذهن او مشوش و درهم و  شوند و چهره  ناپديد مي گونه اينهاي حق  نشانه

كند كه  چون تصور نمي. شود مادام كه اين نگراني و بيم در درون داشته باشد م ميبره
شود در عين حال اين يك شرط كلي نيست؛  حق با كسي است كه در گفتگو غالب مي

تر است نه كسي  هاي جدل آگاه زيرا بعضي مواقع غلبه از آن كسي است كه به اسلوب
  . حق علم و آگاهي بيشتري دارددربارهكه 
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 به همين نكته اشاره كرده هنگامي كه مردي نزدش آمد و -رحمه اهللا- امام مالك 
: اگر بر تو غلبه كنم چي؟ آن مرد گفت: بيا با تو مجادله كنم، امام مالك گفت: گفت مي

: اگر تو بر من غلبه كني چي؟ گفت: امام مالك گفت. كنم در آن وقت از تو پيروي مي
اگر شخص ديگري بيايد و بر ما : امام مالك گفت. نيك در آن صورت از من پيروي مي

شود،  اين قضيه طوالني مي: امام مالك گفت. كنيم از او پيروي مي: غلبه كند چي؟ گفت
تر باشد، از او پيروي كنيم؟ تو مرد  آيا هر زمان مردي نزد ما بيايد و در مجادله غالب

  . واي مثل خودت بر  شك كنندهداي هستي پس نز مر شك كننده
ي مردم   هر چند از عامه–ي حقي  همانا قرآن به عنوان كليدي در اختيار هر جوينده

اي در اختيار   و به عنوان اسلحهبرسدي آن به شناخت حق   قرار دارد تا به وسيله–باشد 
ي اينها به  همه.  غلبه كند– هر چند از علماء بزرگ باشد –اوست تا بر طرف مقابلش 

  .گيرد صورت ميدهي و درازگويي   كش ر از هرگونهوآساني و سادگي و بد
همانا اين كليد و اين اسلحه در مناقشه و بررسي دليل از آن جهت كه صالحيت 

شود، قبل از آنكه در مناقشه و بررسي داللت آن  استدالل را دارد يا نه، به كار گرفته مي
  . دليل بر مراد و مقصود به كار گرفته شود

 از همان ابتدا و در به كارگيري آن از جانب همه اعم از شناخت صالحيت دليل
اي كه بر  ي تقليدي علماء و عوام كاري بسيار آسان است، اما پيروي از اسلوب و شيوه

هاي يك دليل قبل از نگاه كردن در صالحيت آن دليل براي  مناقشه و بررسي داللت
را به خوبي  راد اندكي آنفرساست و جز اف كند، كاري سخت و طاقت استدالل، تكيه مي

و گاهي از خالل آن حق از باطل به تمام و . دانند و نياز به علم و دانش زيادي دارد نمي
  . گردد كمال معلوم و مشخص نمي

پردازد، اولين كسي   اين منهجي كه به بررسي خود دليل قبل از داللتش ميبردر تكيه 
را   نيز دانشمنداني به آن اشاره كرده و آن نيستم كه اين كار را كرده باشد، بلكه در گذشته
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اند و  گاهي اين امر برايشان آشكار بوده در نتيجه بدان تصريح نموده. اند مد نظر داشته
خيال از ماوراي شبهات  و بياند  گاهي از آنان پنهان بوده در نتيجه از آن دوري گرفته

  . اند مخالفان گذر كرده
 علماء، قبالً روش بررسي خود دليل قبل از داللتش دهد از جمله مواردي كه نشان مي

ي  همانا عقيده جز به وسيله«: گويند اند، اين سخن است كه مي را مورد توجه قرار داده
غير ) روايت(اين سخن، به معناي كنار گذاشتن تمامي داليل » .شود متواتر ثابت نمي

  . باشد بررسي داللت آن ادله ميمتواتر در اثبات عقيده است، و اين امر قبل از مناقشه و 
هرگاه احتمال متوجه دليلي بشود، استدالل به «: گويند همچنين است سخنشان كه مي

  . اين سخن، به معناي ساقط نمودن تمامي داليل ظني است» .شود آن دليل باطل مي
 ونياز  را آشكار و پالفته و بي با اين تفاوت كه من فقط به اين منهج تكيه نمودم و آن

اي كه  را سهل و آسان كردم به گونه بندي و منظم نمودم و سپس آن دار و طبقه ريشه
را در اختيار عموم قرار  هاي علماء گردآوري نمودم و آن را از دستاوردها و تالش آن

اين از يك جهت، از جهت ديگر كه . دادم تا مبادا از جانب علماء سوء گمراه شوند
را در نهايت اهميت، آشكار نمودم و آن هم ضرورت امري : تر و مهمتر است اولي

  . باشد ي اصولي فقط بر نصوص قرآن مي محدود كردن دليل قطعي الدالله
رسيم اين است كه كليد مذكور در عبارت زير خالصه  اي كه بدان مي ي نهايي نتيجه

يح ها و ضروريات دين به ناچار بايد دليلشان، نص صر  و پايه1همانا اصول«: شود مي

                                           
توحيد، (گانه اعتقادي  آن معناي اصطالحي متعارف نيست كه فقط به اصول سه» اصول« منظورم از -1

عالوه بر اين » اصول«بلكه منظورم از . شود گانه اعتقادي گفته مي يا در نزد بعضي اصول پنج) نبوت و معاد
هاي عظيمي كه  اي است كه دين بر پايه آن استوار است و مصلحت الحي، تمام مسايل اساسيمعناي اصط

نياز نيست، مبتني بر وجود آن است و اختالف در آن حتماً مفاسد بزرگي را به بار  گاه از آن بي انسان هيچ
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رباخواري، صرف آورد؛ مانند نماز، زكات، جهاد و تحريم اساس كارهاي حرام مثل قتل، زنا، دزدي و  مي

نظر از اينكه آيا در حقيقت جزو مسايل اصولي است يا اينكه به عنوان مسائل اصولي قرار داده شده؛ يعني 

  . اند ديگران اين منزلت را بدان داده

اي است كه در  همانا منظور از اصول، قواعد كلي«: گويد امام شاطبي به اين نكته اشاره كرده آنجا كه مي
و در آن صورت . اعد فقه يا ديگر معاني كلي شريعت نه معاني جزئي شريعت، استاصول دين يا قو

» .پذيريم كه به طور قطع تشابه در اصول شريعت واقع شده بلكه در فروع شريعت واقع شده است نمي

  ). 3/66الموافقات، (
 و يقين حاصل  حتماً بايد بدان قطع– با هر تقديري كه باشد –همانا اصل «: گويد در جاي ديگري مي

بنا به استقراء به عنوان ) موارد ظني(يابد، و امثال اين موارد  نمود، زيرا اگر ظني باشد، احتمال بدان راه مي

  ). 1/119الموافقات، (» .شود اصلي در دين قلمداد نمي
هاي متكلمين؛ چون هنگامي كه  ها و روش تر است تا به منهج اين امر به روش و اهداف قرآن نزديك

هاي  نمايد، ميان ايمان به غيب و نازل كردن كتاب داوند متعال در آغاز كتابش اصول هدايت را ذكر ميخ

اي  آسماني، و ميان بر پا كردن نماز و دادن زكات جمع نموده و آن دو را همراه هم ذكر نموده و فاصله

$$ �: فرمايد ميانشان ايجاد ننموده و مي $$$Ο!9# ∩⊇∪  y7 Ï9≡sŒ Ü=≈tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰ èδ zŠ É) −Fßϑ ù= Ïj9 

∩⊄∪  tÏ% ©!$# tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹ tóø9 $$Î/ tβθãΚ‹ É) ãƒuρ nο 4θn= ¢Á9 $# $®ÿÊΕuρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθà) Ï�Ζ ãƒ ∩⊂∪ tÏ% ©!$# uρ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 

!$oÿÏ3 tΑÌ“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& ÏΒ y7 Î= ö7 s% Íοt	 Åz Fψ$$Î/ uρ ö/ ãφ tβθãΖ Ï%θãƒ ∩⊆∪  y7 Í× ¯≈ s9'ρé& 4’ n?tã “ W‰ èδ ÏiΒ 

öΝ ÎγÎn/ §‘ ( y7 Í× ¯≈ s9'ρé&uρ ãΝ èδ šχθßsÎ= ø� ßϑø9   ) 5- 1/ بقره (   � ∪∋∩ #$

آن كساني كه . اين كتابي است كه هيچ گماني در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران است. ميم. الم. الف«

ايم  وانند، و از آنچه بهره آنان ساختهخ دارند، و نماز را به گونه شايسته مي باور مي) دنياي ناديده(به غيب 
دارند به آنچه بر تو نازل گشته و به آنچه قبل از تو فرو آمده، و به روز  آن كساني كه باور مي. بخشند مي
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قرآني باشد كه محتمل غير معناي صريح نباشد و شناخت آن نيازمند آراء و نظرات 
  . »علماء يا رواياتشان نباشد

هاي ادله  ي داللت اين امر، افراد غير متخصص و كم سواد را از بحث طوالني درباره
ها در آن  اي كه بسياري فايده  را از جدل مخرب و بي گرداند و آنان نياز مي بي
دهد؛ زيرا باطل گاهي در  اند، نجات مي اند و جاهالن در آن گمراه گشته گردانسر

را نيكو جلوه  هاي تيز آن شود آن هم در صورتي است كه عقل ي حق آشكار مي چهره
بدهد و داليل و براهين نيكو و قابل قبول زيادي را براي آن بياورد به ويژه زماني كه 

ي خودش است، استناد بدهد؛ رواياتي كه داللتشان  اختهرا به رواياتي كه ساخته و پرد آن
پس عموم مردم از كجا . توان مسايل بسيار زيادي را بر آن قياس نمود صريح است و مي

را  ها بشناسند و آن ها و تاريكي ي حق را در ميان اين همه سرگرداني توانند چهره مي
  !! تشخيص بدهند؟

با زن ) مانند يهودي يا مجوسي(ر مسلمان در شريعت اسالمي، نكاح مرد غي: مثال
مسلمان جايز نيست، هرچند با اخالق و داراي شرايط ديگر مثل توانايي بر دادن نفقه و 

اش  ي اخالق خواستگار و توانايي مادي امثال آن باشد؛ چون بحث و بررسي درباره
راي بدون داشتن شرط اسالم صحيح نيست، پس اگر مثالً مجوسي باشد، صالحيتش ب

                                                                                                           
اين چنين كساني، هدايت و رهنمود خداي خويش را دريافت كرده و . رستاخيز ايمان و اطمينان دارند

  .»حتماً رستگارند

هاي عظيمي كه  هاي هدايت است كه مصلحت  از پايه– اعتقادي باشد يا عملي –وارد پس تمامي اين م

ها قطعاً مفاسد عظيمي را به بار  شود و اختالف در آن گذاري مي نياز نيست بر آن پايه انسان از آن بي
از آن تعبير » ضروريات«يا » اساسيات«با لفظ » اصول«و به همين خاطر گاهي به جاي . آورد مي

  . شود مي
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ي  شود بدون آنكه نياز به بحث و بررسي درباره ي اول باطل مي خواستگاري در وهله
و گرنه دچار خطاي آشكار و اساسي ... اش باشد موضوع اخالق و توانايي مادي

هرگاه اين شرط اساسي . شويم كه آن غفلت از شرط اساسي، يعني اسالم است مي
  . صالحيت بحث و بررسي و نظر داردتحقق پيدا كند، آن وقت موضوع خواستگاري، 

شناخت عدم . اين همان تسلسل صحيح علمي در بحث و بررسي و مناظره است
 او مجوسي و غير  كه صالحيت او براي نكاح با زن مسلمان به محض علم به اين

و اين امر نياز به اجتهاد يك عالم يا . ي مردم بسيار آسان است مسلمان است بر عامه
  و اگر فرض كنيم كه عالمي موضوع عدالت آن مرد غير مسلمان. ماء نداردمراجعه به عل

را مورد بررسي قرار دهد و از شرط اسالمش كه فاقد آن است، غفلت ورزد، آن وقت 
معنا و  داند كه سخن آن عالم باطل است و بررسي اين موضوع بي هر مسلماني مي

د و او را ساكت گرداند هر چند تواند سخن آن عالم را رد كن ارزش است و او مي بي
  . خود عالم هم نباشد

ي اصول دين هم صادق باشد و در مورد آن  همچنين الزم است كه اين امر براي ادله
ي اصول دين، اين است كه نصوصي صريح و  همانا شرط صالحيت ادله. هم به كار رود

رو هر  از اين. شندواضح قرآني باشند كه نيازمند آراء و نظرات علماء يا روايات نبا
پس از بررسي اين . گردد اصلي كه دليلي بر اين شرايط نداشته باشد از اعتبار ساقط مي
  . رسد شرط است كه نوبت به بررسي داللت آن دليل و بطالن آن مي

ها و تحقيقات علماء كه ما را در خطاي  همانا اين تسلسل علمي در بسياري از بحث
گرداند و   ما را مجبور به تالش و كوشش زياد نمي–د انداز  و مي–اساسي انداخته 

هاي  ها و گفتگو گيرد؛ كساني كه در حين بررسي نيت را از ما نمي بسياري از افراد خوش
هاي ادله بدون آنكه اصالً به صالحيت دليل براي استدالل توجه  ي داللت طوالني درباره

  . كنند كرده باشند، احساس ضعف و شكست مي
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را در دسترس   آن كه اين و بر ماست كه اين شرط را به همه اعالم كنيم تار از اين
گونه كه از همان ابتدا قبل از  ي مردم قرار دهيم و آنان بدان علم داشته باشند همان عامه

  . اند هر چيز به شرط اسالم آن خواستگار علم داشته
تر از  نان خطرناكهمانا دليلي كه فاقد شرط صراحت و حكم دادن است، براي مسلما

پس مسلمانان بايد اين ادله را رد كنند همانطور كه . باشد خواستگار فاقد شرط اسالم مي
  . كنند آن مرد مجوسي را زماني كه اقدام به ازدواج با زن مسلمان كند، رد مي

ي مردم به اين حد از درك و شناخت، از بزرگترين چيزهايي  به نظر من رساندن عامه
  . ته است علماء به آن اقدام كننداست كه شايس

 نگاه – يا بدون –همانا روي آوردن به بررسي و بحث راجع به داللت دليل قبل از 
هاي بحث و استدالل خطاي  كردن و توجه به صالحيت آن دليل براي استدالل، در شيوه

  . را جبران نمود اساسي و آشكاري است كه بايد در اسرع وقت آن
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  دومفصل 

   جديدمنهج استداللي قديم و نياز به منهجناتواني جمود و 

همانا مشغول شدن به بررسي داللت دليل قبل از آنكه به ميزان صالحيتش براي 
 اصول استداللي در طول تاريخ منهجاستدالل نگاه شود، بزرگترين خطايي است كه 

  . مرتكب آن شده است
 –اند خطاهاي اساسي ديگري  اي كه علماء به كار گرفته در قواعد منهج استداللي

 وجود دارند كه سببشان توجه نكردن به وجود تفاوت – بر خطاي فوق الذكر  عالوه
، يعني همان كاري كه باشد ميميان طبيعت قضاياي طرح شده براي بررسي و مناقشه 

منجر به جمود و قهقرايي در كاربردشان منجر شده، چون ما پيوسته قضاياي خود را 
رغم وجود اختالف در  ، عليدهيم مورد بحث قرار ميد اصولي قديم براساس قواع

رغم گذشت بيش از ده قرن بدون آنكه  طبيعت قضاياي موجود با قضاياي قديم، و علي
را با طبيعت تغييري كه برآن  اي بر آن قواعد عارض شود تا آن آوري هيچ گونه نو

  . تناسب و هماهنگ سازدعارض شده و با طبيعت اختالفي كه در آن ايجاد شده، م
اي كه مسلمانان در قرون اوليه با آن درگير  همانا اغلب مسايل فكري و عقيدتي

شان هم از لحاظ   بوده كه به خاطر ظني بودن ادله1اي اند، قضايا و مسايل فرعي بوده

                                           
اي از   عده–اول : اند  به عنوان مثال، در مسأله رؤيت خداوند متعال، مسلمانان به دو دسته تقسيم شده-1

. پذير نيست معتقدند كه رؤيت خداوند به طور مطلق هم در دنيا و هم در آخرت امكان) مانند معتزله(آنان 
اند؛ از جمله به اين آيه استدالل  دالل نمودهنظريه خود به داليل عقلي و نقلي استناد و است  اثباتو براي

  :فرمايد اند كه خداوند متعال مي كرده
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ها  مه دقائق و رموز آنو به ه(يابد  ها را در مي يابند، و او چشم او را در نمي) كنه ذات(ها  چشم«

) ها آشنا، و از همه چيزها كاري است و با علم كامل و اراده شامل خود به همه ريزه(و او دقيق ) آشناست

  . »آگاه است
  . ادراك همان رؤيت است: گويند اينان مي

ي سلف و پيشنيان صالح و در رأس  اين دسته، همه.  دسته ديگري قائل به رؤيت خدا هستند–دوم 

  : اينان هم دو دسته هستند. ن، صحابه بزرگوار هستندآنا
  . � گروهي قائل به امكان رؤيت خدا در دنيا و آخرت هستند؛ مانند ابن عباس–الف 

 گروه ديگري قائل به امكان رؤيت خدا فقط در آخرت هستند؛ مانند ام المؤمنين، حضرت –ب 

 خصوص رؤيت خدا، ظاهراً با هم  سبب اختالف از اساس اين است كه نصوص وارده در.�عائشه
 و مراد اصلي از آن نصوص نگري دقيق دارند تا بتوان به مقصد نهايي اند و نياز به تدبر و ژرف متعارض

  . رسيد

اند  بنابراين، كساني كه قائل به رؤيت خداوند هستند، به نصوص متعددي از قرآن و سنت استدالل نموده
  :كه از آن جمله، اين آيه است

� ×νθã_ãρ 7‹Í× tΒ öθtƒ îοu/ ÅÑ$̄Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $pκ Íh5u‘ ×οt	 Ïß$tΡ �)  23-22/ قيامه (  

  » .نگرند هائي شاداب و شادانند به پروردگار خود مي در آن روز چهره«
  : اما آيه. و نگاه كردن به يك چيز، به طور قطع ديدن آن چيز است

� 
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به اين آيه در خصوص عدم رؤيت خداوند از �حضرت عائشه. ديگران را به اشتباه انداخته است
گونه كه در صحيح مسلم از مسروق آمده   در شب معراج استدالل و استناد نموده است؛ آن�طرف پيامبر

سه چيز هست كه هر كس قائل ! اي پدر عائشه: گفتنزد عائشه به چيزي تكيه زده بودم كه : گويد كه مي
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: آن سه چيز كدامند؟ گفت: گفتم.  بسته است�ها باشد، دروغ و افتراي بزرگي بر خداوند به يكي از آن

: مسروق گويد.  پروردگارش را ديده، افتراي بزرگي بر خداوند بسته است�هر كس گمان كند كه محمد

گويم و  ، ببين چه مي به من مهلت بده! اي مادر مؤمنان: نشستم و گفتمگاه  من به چيزي تكيه زده بودم آن

  :فرمايد مگر خداوند متعال نمي. بر من عجله مكن

� ô‰ s) s9uρ çν#u u‘ È,èùW{ $$Î/ ÈÎ7 çR ùQ   ) 23/ تكوير  (� #$

  .»به طور مسلم او را در ناحيه روشني ديد) �محمد («

� ô‰s) s9 uρ çν# uu‘ »'s!÷“ tΡ 3“ t	 ÷z é& � ) 13/ نجم (  

  . »وي را ديده است) در شب معراج(او كه بار ديگر «

 پرسيدم، ايشان در جواب �من اولين فرد اين امت بودم كه راجع به آن از رسول اهللا: عائشه گفت

  : فرمودند
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او را .  است كه من غير از اين دو دفعه، صورت واقعي او را نديدم�منظور از آن، همان جبرئيل«
  » . بود را فرا گرفته بين آسمان و زمين  بر اثر عظمت خلقتش، در حالي كهآمد  ديدم كه از آسمان فرود مي

  : فرمايد  مي�اي كه خداوند شنيدهن مگر: گاه عائشه در ادامه گفت آن
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ω çµà2Í‘ ô‰ è? ã	≈ |Áö/ F{ $# uθèδ uρ à8Í‘ ô‰ãƒ t	≈|Áö/ F{ $# ( uθèδ uρ ß#‹ ÏǕ=9 $# ç/TÎ6sƒ ø:   ؟ )103/ انعام  (� #$

آيا : از عائشه پرسيدم: از مسروق روايت است كه گويد: در روايت ديگري در صحيح مسلم نيز آمده

بقيه .... همانا به خاطر آنچه گفتي، موهايم سيخ شد! ان اهللاسبح:  پروردگارش را ديده است؟ گفت�محمد

  . كند ماجرا را بيان مي
گونه  ، خدا را با قلبش ديده است، آن�آيد كه پيامبر اما راجع به نظر ابن عباس، از ظاهر كالمش بر مي

  . كه در صحيح مسلم آمده است
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اي وي مشكل و مبهم بوده، زيرا دو معني كرده، اين مسئله بر» رؤيت«را به » ادراك«پس كسي كه 

كلمه به معناي رؤيت است، اما يكي، اند؛ چون هر دو  در آن آمده با هم متعارض» ادراك و نظر«اي كه  آيه

به خاطر رفع تعارض و حل مشكل، به ناچار  سپ. دماين كند و ديگري آن را نفي مي رؤيت را اثبات مي

  . بايد به تأويل روي آورد
اي  هايشان، مختلف است؛ عده ها و شناخت آراي مسلمانان به تبع اختالف افكار و انديشهدر اين قضيه، 


﴿از آنان، آيه ω çµà2Í‘ ô‰ è? ã	≈ |Áö/ F{ s9  � � و فرموده خداوند به حضرت موسي﴾....#$ Í_1t	 s? � 

تعارض با اند كه بايد ساير آيات و نصوص م را اصل قرار داده. »هرگز مرا نخواهي ديد«) 143/ اعراف (
تمامي احاديث متعارض، با   تأويل مشكلي نيز باشد؛ تا ، اگر چهاساس تأويل و تفسير نمودهمين آن را بر 

اند و  و از آنجايي كه اين احاديث، همگي صحيح. آن سازگار شوند و براساس آن تأويل و تفسير شوند

روي آورده و » متواتر و آحاد«ها نيست، در نتيجه اين عده به قضيه  اي در صحت آن هيچ شك و شبهه
  . كنند كه اين احاديث، آحاد و مفيد ظن هستند و ظن در اينجا معتبر نيست ادعا مي

›νθã_ãρ 7×﴿ي   آيهي نخست دستهي ديگر، بر عكس  دسته Í× tΒ öθtƒ îοu/ÅÑ$̄Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $pκ Íh5u‘ ×οt	Ïß$tΡ﴾ را اصل 

اد و براساس آن تفسير نمود، در نتيجه رؤيت خدا را قرار داده كه بايد نصوص متعارض را بدان ارجاع د
  . كنند اثبات مي

كنند، فقط مخصوص دنيا  همانا نصوصي كه رؤيت خدا را نفي مي: گويند گروهي از دسته اخير هم مي

: گويند فرق گذاشته و مي» ادراك«و » رؤيت«و بعضي از اينان ميان . هستند و ربطي به آخرت ندارند
به عنوان . اند معني كرده» احاطه«و عدم رؤيت هيچ مالزمتي نيست و اينان ادراك را به ميان عدم ادراك 

كني؛ يعني بينائي تو از همه جهات بر آن احاطه ندارد و  بيني ولي آن را درك نمي مثال، تو اين شهر را مي

س فرموده خداوند پ. بيني تواني تمام اين شهر و جوانب آن را ببيني اگر چه قسمتي از آن را مي تو نمي


﴿: متعالω çµà2Í‘ ô‰ è? ã	≈ |Áö/ F{ اين . بينند  يعني ديدگان بر خداوند احاطه ندارند گرچه او را مي؛﴾....#$

كنند و قائل به   احاديث صحيحي كه در اين باره آمده، تأييد و تقويت ميي گروه رأي خويش را به وسيله
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دانند، چون از نظر آنان، احاديث آحاد  واتر را شرط نمياند، يا براي اين، قضيه ت متواتر بودن آن احاديث

s9  �: فرمايد  كه مي�فرموده خداوند متعال به حضرت موسي. ذاتاً حجت هستند Í_1t	 s? �»  هرگز مرا

 در اين دنيا با آن وضعيت و خلقتي كه دارد �، مربوط به اين دنياست كه حضرت موسي»نخواهي ديد

تواند  آورد كه مي  ديگري در مي  را به گونه� موسي�ما در آخرت، خداوندا. تواند خدا را ببيند نمي
  .خدا را ببيند

سخن آخر راجع به اين مسأله اين است كه اصل و اساس بزرگ در توحيد اسماء و صفات عبارت است 

ند  آمده، و منزه داشتن خداو�گونه كه در قرآن و سنت نبوي اثبات صفات كمال براي خداي متعال آن: از
  : فرمايد از صفات نقص؛ همچنان كه خداي سبحان مي

� ã&s!uρ ã≅sVyϑ ø9 $# 4’ n?ôãF{ $# ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ �)  27/ روم (  

  . »ها و زمين متعلق به خداست باالترين وصف، در آسمĤن«

!¬ �: فرمايد و مي uρ â !$oÿôœF{ $# 4 o_ó¡çt ø:   ) 180/ اعراف  (� #$

  . »هاست ن نامخدا داراي زيباتري«

=øŠs9 ÏµÎ§{ �: فرمايد نيز مي ÷W Ïϑ x. Öï†x« ( uθèδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç/TÅÁt7 ø9   ) 11/ شوري  (� #$

ماند،  و نه او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي آسمان و زمين مي(هيچ چيزي همانند خدا نيست «

  . »و شنوا و بيناستو ا) ماند و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو مي

≈z �: فرمايد در جاي ديگري مي ysö6ß™ y7 În/ u‘ Éb> u‘ Íο ¨“Ïèø9 $# $¬Η xå šχθà� ÅÁtƒ �)  180/ صافات(  

) بافند و سر هم مشركان درباره خدا به هم مي(هائي كه  پاك و منزه است خداوندگار تو از توصيف«

  . »كنند، خداوندگار عزت و قدرت مي

اي كه درباره اثبات آن آمده، به وسيله  وع اين اصل است، و نصوص قرآنيرؤيت خدا نيز يكي از فر
سبب اين اختالف و علت فرع بودن . نصوص ديگري مورد اشكال و ابهام و تعارض قرار گرفته است

 از وجود -رغم واضح بودنشان  علي-كنند،  رؤيت، اين است كه نصوصي كه رؤيت خدا را اثبات مي
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ها يا به نسبت همه، قابل قبول يا  ثبوت و هم از لحاظ داللت، به نسبت بعضي از فرقه
  .د هستندقابل ر

. بنابر اين، طبيعي است كه علماء قواعدي را وضع كنند كه مناسب اين مرحله باشد
اشتراط تواتر «ي  و در مقابل آن، قاعده» اثبات عقيده با احاديث آحاد«ي  مانند قاعده

  . »براي اثبات عقيده
هم اند و آن مسأله  ي بسيار مهم و اساسي شده همانا هر دو گروه غافل از يك مسأله

 نه شدند  فرق و تفاوت مي قائل بهبايد ميان مسايل اصولي و مسايل فرعي : اين است كه
  . ميان مسايل اعتقادي و عملي

                                                                                                           
ها گردند، سالم نمانده   آن كه از نظر نفي كنندگان رؤيت، موجب تأويل آننصوص و دالئل معارض با

است؛ در نتيجه اين نصوص، به درجه ظني بودن داللتشان نزول كرده و بنابراين، شأن قطعيتي ندارند كه 

صحيح ) اعم از آحاد و متواتر(و بنا نمودن مسائل فرعي بر احاديث صحيح نبوي . اساس اصول است
كنند كه  اند و بيان مي  راجع به رؤيت خداوند در آخرت صريح�ياري از احاديث پيامبرو بس. است

هاي بهشتي است كه نصيب بهشتيان  شود و رؤيت او از بزرگترين نعمت خداوند در بهشت ديده مي

  . گردد مي
به خاطر فرعي بودن مسأله رؤيت و به خاطر وجود اشكال و ابهام در نصوص آن به هر صورتي كه 

گونه كه منكر نماز يا  باشد، تكفير منكر رؤيت خدا در آخرت كه براي خود تأويلي دارد، درست نيست آن

  . شود منكر روزه تكفير مي
به همين خاطر است كه عطاء و . همچنين اعتراض و ايراد بر قائلين به رؤيت خدا، كار درستي نيست

 امت اسالم و از جمله شاگردان ابن عباس بودند  كه از علماء بزرگ تابعين و از پيشينيان صالح–مجاهد 

و با وجود آن، هيچ .  اعتقاد نداشتند� به طور مطلق يعني نه در دنيا و نه در آخرت به رؤيت خداوند–
اما انكار اصلي از اصول دين موجب كفر است، . يك از علماء نسبت كفر يا بدعت را به آنان نداده است

  . اند، موجب كفر است ا دليل قطعي ثابت شدههمانطور كه انكار فروعي كه ب
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 گذشتگان به جدايي ميان مسايل اعتقادي و مسايل عملي، اهتمام  فتني است كهگ
ن  كه فرق ميافهميدند بودند، مي رخوردار مي دقت نظر بگر ازاند، ولي ا خاصي داشته

  .ها، چندان مهم و مؤثر نيست، زيرا دين اسالم ميان آن دو فرق نگذاشته است آن
درست است كه عقيده، اساس همه چيز است اما عبادت و ساير اعمال بزرگ، ارتباط 

، كفر )عقيده و عبادات بزرگ( با عقيده دارد، و انكار هر يك از آن دو نگاتنگيت
  .شود محسوب مي

  

   اعتقاد و عمل ننهاده استقرآن، فرق اساسي ميان

نماز، اسالم براي آن منزلتي قرار داده كه نزديك است با توحيد برابري  در مورد مثالً
باشد، در حالي كه  كند؛ چون انكار نماز كفر است همان طور كه انكار توحيد كفر مي

خداوند متعال در خصوص منكران آن دو . يكي، عقيده است و ديگري، عبادت
  :فرمايد مي

� Ÿξ sù s−£‰|¹ Ÿωuρ 4’©? |¹ ∩⊂⊇∪ Å3≈ s9 uρ z>¤‹x. 4’̄<uθ s?uρ ∩⊂⊄∪ §ΝèO |= yδsŒ 

#’ n<Î) Ï& Î#÷δ r& #‘©Ü yϑtGtƒ ∩⊂⊂∪ 4’ n<÷ρr& y7 s9 4’ n<÷ρr' sù �  ) 34ـ31/ قيامت(  

. هرگز نه زكاتي داده است و نه نمازي خوانده است) انسان منكر معاد(«
به فرمان (رفته است و را در پيش گ) حق و حقيقت(بلكه راه تكذيب 

از كفر و عناد (گذشته از اين، مغرورانه و متكبرانه . پشت كرده است) خدا
  »!.مرگ! مرگ بر تو. نزد خانواده و كسانش برگشته است) خود

  : فرمايد  مي�به همين خاطر، پيامبر
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�SV�� �<�@ � ���@ W��� 0<���,X1>O 04	 �<O1� �8	 #8 
را ترك كند، همانا  باشد هر كس آن  و آنان است، نماز ميعهد و پيماني كه ميان ما«

  . »كفر ورزيده است
ي چنداني وجود  جدايي و فاصله قرآن واضح بيان كرده است كه ميان عقيده و عمل

  : فرمايد ه گاهي ذكر نماز يا عمل را بر عقيده مقدم نموده است؛ مثالً ميك، بلندارد

� $ tΒ óΟä3x6 n=y™ ’Îû t	 s)y™ ∩⊆⊄∪ (#θ ä9$ s% óΟs9 à7 tΡ š∅ÏΒ t,Íj#|Á ßϑø9 $# 

∩⊆⊂∪ óΟ s9 uρ à7tΡ ãΝÏè ôÜçΡ tÅ3ó¡ Ïϑø9 $# ∩⊆⊆∪ $ ¨Ζà2uρ ÞÚθèƒwΥ yìtΒ 
tÅÒ Í←!$ sƒø: $# ∩⊆∈∪ $ ¨Ζä.uρ Ü>Éj‹s3çΡ ÏΘ öθ u‹Î/ ÈÏd‰9 $# ∩⊆∉∪ # ¨L ym $oΨ9 s?r& ßÉ)u‹ø9 $# 

∩⊆∠∪ $yϑsù óΟ ßγãèx�Ζs? èπyè≈ x�x© tÏè Ï�≈ ¤±9   )48ـ42/ مدثر (  � #$

چه چيزهائي شما را به :) پرسند مؤمنان از بزهكاران و گناهكاران مي(«
ي  از زمره) در جهان: (گويند دوزخ كشانده است و بدان انداخته است؟ مي

ايم و ما پيوسته با  ايم و به مستمندان خوراك نداده نمازگزاران نبوده
و ايم و به باطل و ياوه  شده همنشين و همصدا مي(گرايان  باطل
را دروغ ) قيامت(و روز سزا و جزاي . ايم رفته فرو مي) جوئي عيب
ديگر شفاعت و ميانجي . ايم تا مرگ به سراغمان آمد دانسته مي
) اعم از فرشتگان و پيغمبران و صالحان(كنندگان و ميانجيگران  شفاع

  .»بخشد بديشان سودي نمي

                                           
حديثي حسن صحيح : اند و ترمذي گويد  احمد و نسائي و ابن ماجه و ترمذي آن را روايت كرده-1

  . غريب است
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  : فرمايد در جاي ديگري مي

� !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ èπt7 s)yè ø9 $# ∩⊇⊄∪ ’7sù >πt6 s%u‘ ∩⊇⊂∪ ÷ρr& ÒΟ≈ yè ôÛÎ) ’Îû 5Θ öθ tƒ 

“ÏŒ 7π t7 tóó¡tΒ ∩⊇⊆∪ $ VϑŠÏKtƒ #sŒ >π t/t	ø)tΒ ∩⊇∈∪ ÷ρr& $ YΖŠÅ3ó¡ ÏΒ #sŒ 7π t/u/øItΒ ∩⊇∉∪ 

¢ΟèO tβ% x. zÏΒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (# öθ |¹#uθ s?uρ Î/ö9 ¢Á9$$ Î/ (# öθ |¹#uθ s?uρ ÏπuΗxq ö	uΚ ø9 $$ Î/ �  

  )17ـ12/ بلد (  
يا خوراك . داني آن گردنه چيست؟ آزاد كردن برده است تو چه مي«

گذشته از اينها، او ... است) قحطي و خشك سالي(دادن در زمان گرسنگي 
آورند و همديگر را به صبر و  ي كساني باشد كه ايمان مي بايد از زمره

  .»نمايند كنند، و به ترحم و مهرباني سفارش مي شكيبايي توصيه مي
  : فرمايد ديگري نيز ميدر جاي 

� ¢ΟèO ’Îû 7's#Å¡ ù=Å™ $ yγ ããö‘sŒ tβθ ãèö7 y™ %Yæ# u‘ ÏŒ çνθ ä3è=ó™$$ sù ∩⊂⊄∪ … çµ̄ΡÎ) tβ% x. 

Ÿω ßÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÉΟŠÏàyè ø9 $# ∩⊂⊂∪ Ÿωuρ LÙ çts† 4’ n? tã ÇΠ$ yèsÛ È Å3ó¡Ïϑø9 $# �  

  )34ـ32/ حاقه (  
 دارد؛ چرا سپس او را با زنجيري ببنديد و بكشيد كه هفتاد زراع درازا«

را به دادن خوراك به بينوا،  آورد و مردمĤن كه او به خداوند برگ ايمان نمي
  .»كرد تشويق و ترغيب نمي

. نمايد و گاهي عقيده را بر عمل پس در اين آيات، گاهي عمل را بر عقيده مقدم مي
ه و  داللت دارند كه جدايي ميان عقيد بر اين امرامثال اين در قرآن زياد است و همگي
پس قرآن ميان اصول اعتقاد و اصول عمل فرق . عمل، چيز اساسي و مؤثري نيست

مؤثري را ننهاده است، بلكه صرف نظر از تفاوت درجه، در همه جاي قرآن به طور 
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اي كه  اند؛ بنابر اين، چيزي كه قرآن زياد بدان توجه نكرده به گونه مساوي ذكر شده
 شد نبايد سبب آن شود ما، در قطعي بودن دليلِارزش مهمي را براي آن قرار داده با

گير  يكي از دو امر اعتقاد و عمل، تسامح كنيم و در قطعي بودن دليل ديگري سخت
  . باشيم بدين اعتبار كه امر اول، عمل است و امر دوم، عقيده

  : نگريم ي خداوند متعال مي به اين فرموده

� $Ο !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδِ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ 

tÏ% ©!$# tβθãΖÏΒ ÷σãƒ Í=ø‹ tó ø9 $$ Î/ tβθ ãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9 $# $®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)Ï�Ζãƒ 

∩⊂∪ t Ï%©!$#uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) !$tΒ uρ tΑÌ“Ρé&  ÏΒ y7 Î=ö7 s% 

Íοt	 ÅzFψ$$Î/uρ ö/ãφ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρé& 4’n? tã “W‰èδ ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ( 
y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθßs Î=ø�ßϑø9   )5ـ1/ بقره (  � #$

اين كتابي است كه هيچ گماني در آن نيست و راهنماي . ميم. الم. الف«
دارند، و  باور مي) دنياي ناديده(آن كساني كه به غيب . پرهيزگاران است

ايم  بهره آنان ساختهخوانند، و از آنچه  نماز را به گونه شايسته مي
دارند به آنچه بر تو نازل گشته و به آنچه  آن كساني كه باور مي. بخشند مي

اين چنين . از تو فرو آمده، و به روز رستاخيز ايمان و اطمينان دارند
كساني، هدايت و رهنمود خداي خويش را دريافت كرده و حتماً 

  .»رستگارند
،  كه اين سي دين برابري نهاده صرف نظر ازاين چنين قرآن ميان اصول و مسايل اسا

  .آن اصول و مسايل اساسي، اعتقادي باشد يا عملي
  : گويد امام شاطبي به صراحت بدين امر اشاره كرده، آنجا كه مي
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� çµ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈ yϑs3øt’Χ £èδ ‘Π é& É=≈ tGÅ3ø9   )7/ آل عمران (  � #$

مشخص و اهداف و معاني (است » محكمات«هاي   از آن، آيهيبخش«
  .»ها اصل و اساس اين كتاب هستند آن) روشني دارند و

آيات محكم ـ كه معناي واضح و روشني دارند و هيچ گونه ابهام  ،خداوند در اين آيه
 را به عنوان اصل و اساس اين كتاب قرار داده كه ساير –ها نيست  و اشكالي در آن

  . شوند ير ميشوند و براساس آن تفس آيات بدان برگردانده مي
  : فرمايد سپس در ادامه مي

� ã	yzé& uρ ×M≈yγ Î7≈ t±tFãΒ �  ) 7/ آل عمران(  

كه معاني مبهمي دارند و (است » متشابهات«هاي  و بخشي از آن، آيه«
  ».رود ها مي احتماالت مختلفي در آن

باشند؛  هاي متشابه، اصل و اساس نيستند و زياد هم نمي منظور اين است، كه آيه
افتند، در  سپس خبر داده كه آناني كه به دنبال متشابهات مي. اند ين، آيات متشابه كمبنابرا

اما راسخان . اند ي حق و حقيقت دلهايشان كژي است و اهل گمراهي و انحراف از جاده
اند و پيروي از متشابهات  و ثابت قدمان در دانش، چنان نيستند و تنها به دنبال محكمات

دارد كه محكمات عام است و شامل اصول اعتقادي و   بيان ميسپس. كنند را ترك مي
شود، چون قرآن و سنت نبوي آيات محكم را تنها به اصول اعتقادي  اصول عملي مي

كند،  منحصر نكرده است؛ زيرا كسي كه با يكي از اصول عملي شرعي مخالفت مي
 هر دو قواعد همانند كسي است كه با يكي از اصول اعتقادي مخالفت كرده است، چون

  . 1»اند شرعي را نابود كرده
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  بايد ميان اصول و فروع فرق گذاشت

شريعت اسالم ميان آنچه كه اصل و اساس هدايت است و بايد براساس دالئل قطعي 
بنا شود، و ميان آنچه كه فرع و تابع اصل است و براي اثبات آن دالئل ظني كافي 

بايد اذعان داشت . ت، فرق گذاشته استباشد و اختالف در آن جايز و مشروع اس مي
   .محل جدايي مؤثر و اساسي، همين جا است  كه

  اشتراط دليل قطعي در اصول، و عدم اشتراط آن در فروع، امري است كه پايان يافته
  .  است و تكميل گشته

ي مباحث اصوليان بوده،   است اگر بگوييم قضايا و مسايلي كه در حيطهگويي گزافه 
ي  بنابراين، شايسته نيست كه اصل و پايه. ل اصلي و اساسي دين استجزو مساي

  . مسايل، نظري يا عقلي صرف و يا دور از مصدر اصلي و اساسي مسايل باشد
ي درست و شرعي، بايد براساس چيزي باشد كه در قرآن آمده  همانا اصل و شالوده

 و اختالف با درگيري از مصدر خودش دور شود و در اثر  اما اگر اصل و پايه. است
سرچشمه نگرفته ) وحي(ها و افراد ديگر به وجود آمده باشد و از مصدر اساسي  گروه

را به آن خطاهاي اساسي دچار كرده،  باشد، اين همان سبب حقيقي است كه گذشتگان 
و يكي از علل اساسي گمراهي فكري است؛ زيرا قواعدي كه در اين خصوص وضع 

  . باشد دقيق ميشده، نادرست و يا غير 
 را در آن خطاي آشكار و مسلم، افكنده اين است كه  اي كه آنان حقيقتاً علت اساسي

اند كه آيا آن مسأله، عقيدتي است يا  ايشان معيار اصل و پايه مسايل را بر اين گذاشته
گذاشتند كه آيا آن مسأله، اصولي  و اگر معيار اصل مسايل را بر اين اساس مي. عبادي
  . كردند  فرعي، قطعاً به حق اصابت مياست يا
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  حقيقت قصور در منهج قديم 

 دچار  همانا گروهي كه قائل به حجيت احاديث آحاد در عقيده هستند، در اصل و پايه
  . اند اند هر چند عمالً به حق اصابت كرده خطا شده

 درست  كه اي كه اين گروه بدان استناد كرده، به خاطر اين قاعده: خطايشان اين است
احاديث آحاد در فروع عقيده، حجت : و متعادل شود، نياز به قيدي دارد و بايد بگويند

باشد؛ از اين رو نيازي  است همان طور كه در مسايل فرعي و عملي شريعت، حجت مي
  . به اشتراط تواتر ندارد

فروع : گفتند نمودند و مي را مقيد مي شان است و اگر آن پس خطا در اطالق گفته
  . كردند شود، آن وقت كامالً به حق اصابت مي قيده با احاديث آحاد اثبات ميع

قضايا و مسايلي كه : اما به حق اصابت كردن اين گروه در واقعيت و عمل اين است
اند، و براي اثبات مسايل فرعي  اند، غالباً مسايل فرعي اين قاعده را بر آن جاري نموده

  . راي آن، شرط نيستهم، ظن كافي است و قطع و يقين ب
 را طا خهاند، در تطبيق و عمل را اما گروهي كه قائل به اشتراط تواتر در عقيده

اين عده . اند اند، هر چند از لحاظ تئوري و نظري، تقريباً به حق اصابت كرده پيموده
  : اند عمالً دچار خطاهاي زير شده

سايل فرعي هم به قطع و اند و م  اين قاعده را بر مسايل فرعي منطبق نموده– اول
  . يقين نياز ندارند پس نيازي به تواتر نيست

 در تطبيق اين قاعده بر اصول عقيده، ميان دليل قرآني و دليل حديثي هيچ –دوم 
اصول بايد براساس نص قرآني : اند، پس درست نيست كه گفته شود فرقي نگذاشته

د كه ابتدا در قرآن ذكر نشده اثبات شوند، زيرا در دين اسالم، هيچ اصلي وجود ندار
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شوند، سخني  باشد؛ بنابراين، اين گفته كه اصول عقايد با احاديث متواتر اثبات مي
  . مده و نيازي به احاديث نيستآي اصول در قرآن  معناست، چون همه اضافي و بي

اند، بدون آنكه  به عالوه، اينان همانند گروه اول ميان عقيده و عمل فرق گذاشته
 اين باشند كه فرق گذاشتن بايد ميان اصول عقيده و فروع عقيده باشد نه ميان متوجه

  . عقيده و عمل
اند و دو امر مختلف را در هم  خالصه؛ هر دو گروه ميان دو امر متشابه فرق گذاشته

، اما  نظر گرفتهاند؛ يعني ميان آنچه كه نيازي به فرق گذاشتن نداشته، تفاوت در  آميخته
  .اند را همانند هم قلمداد كرده اند و آن ، فرقي نگذاشتها هم تفاوت دارندبميان آنچه 

 اصول دين، اثبات براي  يافتند كه  دست مي  اين نتيجه  به  اين دو گروه در صورتي كه
ي قرآن شرط است، اما براي   از نصوص قطعي الدالله استفادهاعم از اعتقادي و عملي 

باشد، اشكال  كافي مي) واه قرآني باشد يا حديثيخ(اثبات فروع، تنها داليل ظني 
رسيدند و در نهايت تمامي قضاياي   هم مي  به  در يك نقطه شد و دو گروه برطرف مي

 و ميدان وسيعي را   گسترش يافته شدند كه اي خارج مي ي مبارزاتي فروعي ظني از دايره
  . است در بر گرفته

  

   روايات متواتر ي خطرات اثبات عقيده يا اصول به وسيله

اين از يك طرف، از جانب ديگر اثبات عقيده با روايات متواتر دو امر سلبي را در بر 
س، بلكه ب نيست و صرف اي  قاعده تنهاشود اين ها مشخص مي الي آن دارد كه از البه

  : است-ي دين  همه  بلكه–خطر و زياني جدي در رابطه با عقيده 
 زيرا ،مينيست) آحاد و متواتر(يده نيازمند روايات در اثبات اصول عق  ما:امر اول

 هيچ اصلي از   كرده است، بايد اذعان داشت كه نياز از آن ها را بي صراحت قرآن آن
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 صراحتاً در قرآن ذكر شده است، لذا سخن گفتن  كه اصول اعتقادي نيست مگر اين
  . تدرباره اثبات اصول با روايات امري اضافي است و نيازي بدان نيس

 را  و بديشماري از شر  ابواب بي-  نيازي بدان نداريم  كه- امر اضافي  اين :امر دوم
 متواتر روايي  چون زيرا اين قاعده منضبط نيست،،گشوده است) و شريعت(بر عقيده 
ها به ضعيف  اي از آن  و محدثان در آن اختالف دارند تا جايي كه دسته استامري نسبي

عنوان مثال احاديث مهدي ه  ب بودنشان؛تواترمبرخي ديگر به دهند و  بودنشان حكم مي
  .1را نگاه كن

                                           
ي نظري  باشند و آن را يك مسئله  از ميان علما كساني هستند كه منكر وجود احاديث متواتر مي-1
 51-50صفحات » تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة«دانند، شيخ محمد طاهر ابن عاشور در   مي ساده

 متواتر در ديگري ازچيز هيچ مشخص است، از دين غير از قرآن يا آنچه كه خود ضرورتاً «: گويد مي

، زيرا د نداردجومتواتر در سنت و: يندگو ي احاديث متواتر علماي ما مي اما درباره. دسترس ما نيست

ي اصول روائي، ناممكن است و اكثر احاديث  وجود عددي كه اجتماع آن بر دروغ ممتنع باشد در همه
 علماي خاطربه همين . چنانچه در اصول فقه اين بحث آمده است. آيند  به شمار نميمستفيضروايت شده 

  . »كنند اصول الدين خود را به اين مسأله سرگرم نمي

=!>: �;���!: �9 كتر عداب حمش در د چه مطابق آن�> :��� +�� ?���>� @ ������ AB��� 8CD7 از 

E&��!:� در  ابن بدران شيخ عبدالقادر بن احمد دمشقي معروف به� :"F	3� B!- @ :!�&G�!� �&6<نقل  » �

 احتمال دارد چنين  احاديث متواتر بسيار اندك هستند و واقعيت اين است كه: گويد كند، ابن بدارن مي مي

احاديث متواتر كمياب هستند و جز براي :  است رو ابن صالح گفته  باشند، از اين رواياتي وجود نداشته

���YY حديث� �� )B<6� �&��!"H �BI<�� J� KLM ��0 NZZ و ابن حبان وجود توان ادعاي تواتر را نمود نمي ،

 است، حافظ ابن حجر نيز تنها احاديث مربوط  انكار كردهي شرايط تواتر باشد،   در بر گيرنده حديثي را كه

   است، اما راجع به  حساب آورده  در آخرت را از روايات متواتر به�يت خداوندؤ شفاعت، حوض و ر به
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  داد،حكمو يا خالي بودن از هواي نفس روايتي   متواتر بودن توان به بنابر اين نمي
 بسياري از علماي اينك. اند هاي خود را بر روايات متواتر بنيان نهاده  زيرا اهل هوي فرقه

مانند طبرسي، صاحب كتاب . اند يات تحريف قرآن حكم كردهروابودن تواتر ماماميه به 
)K�5�3� K� K��M O��P QH K��R� +SH (تواتر چنين رواياتي ه كه باير علماييو س 

  .... امامت هاي آنان در خصوص روايات مربوط به  داوري  رسد به اند چه حكم داده
 براي اثبات  كه د مگر ايني شاذي وجود ندار در مذهب شيعه هيچ عقيده  بايد گفت كه

  .اند ها حكم كرده آن، رواياتي را وضع نموده و به متواتر بودن آن
 بدون جدايي انداختن بين اصول و فروع –بحث و گفتگو در باب اثبات عقيده 

 همواره يكي از ابواب فتنه بوده – عالوه بر آحاد –ي روايات متواتر  وسيلهه آن، ب
 دين و  كه با وجود اين. ي امت گشوده شده است دهاست، كه بر روي دين و عقي

 كامالً از -ي آنچه خداوند از آيات محكمات به ما بخشيده است وسيلهه  ب-عقيده 
  . نياز هستند اينها بي
 ما به رغم  ايم، اينكه و منهج خود بدان گرفتار شده خطايي كه ما در روش  راجع بهاما 

دليل قصور و ه ها ب ي آن د و با وجود عدم مالحظهمند بودن اين قواع عدم نياز و زيان
  .گذريم ها مي نيز اختالفات مناقشه برانگيزشان، از كنار آن

امامت : مانند(ها پيرامون اصول  فكري و بيشترين فعاليت آنمبارزات اغلب قضاياي 
است نه فروع؛ و اين مستلزم قواعد جديد و مناسبي، غير از قواعد )   عنوان نمونه به
 ناتوان باشند و براي اگر اين قواعد ذاتاً كند  حالي پيدا مي  چهباشد، پس ديمي ميق

لذا اسلوب استداللي هم اكنون، .  باشند گي كافي را نداشتهها شايست تطبيق اصول بر آن

                                                                                                           
 در خصوص  كه  اين  رسد به  باشد چه  صحت آن قطعيت نهاده  به  مهدي كسي را نيافتم كه احاديث مربوط به

  . باشد ندهتواتر آن سخن را
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 وارد شده است كه  هاي گذشته غير قابل اعتماد است، زيرا منهجي است جامد و از زمان
 ندارند تا قضايا را در بر بگيرند عالوه بر اين از بنيان، كامل قدرت و كيفيت آنچناني

هاي كشمكش نيرو گرفته نه استناد حقيقي به  نيستند بلكه اين روشي است كه از ميدان
  . بود ها اين روش پايدار مي ي آن ، در غير اين صورت با ادامه)قرآن(مصدر هدايت 

  

  اصالت اسلوب جديد و داوري آن

. گنجد كنيم، براي هر زمان و هر گونه اشكالي مي ه ما بدان تكيه مياي ك اما شيوه
 زيرا اسلوبي است كه در بهره گرفتنش ،كند مشكالت گذشته و پيش آمده را حل مي

  . اش در تطبيق نصوص بر آن، ممتاز است اصيل است و در كشش و توانايي
طوايف اسالمي ي وحدت ديني در بين  پيروي كردن از اين منهج تنها راه اشاعه

 اسالم را نمايش  دارد كه  از جماعتي برمي  وضوح پرده  به- حد اقل –باشد يا  مي
 و نيز طوايفي كه از امت اسالمي خارج شده و از صراط مستقيم منحرف دهند مي

   گردند ، نمايان مياند گشته
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  سوم فصل 

قرآن ديدگاه نظر و نگاه كردن به دليل قبل از داللت را به وجود 

  آورد يم

  : فرمايد خداوند مي

� uθ èδ ü“Ï%©!$# tΑt“Ρr& y7ø‹ n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# çµ ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ#u ìM≈ yϑs3øt’Χ £ èδ ‘Π é& 
É=≈tGÅ3ø9 $# ã	yzé& uρ ×M≈ yγÎ7≈ t±tFãΒ �  ) 7/ آل عمران(  

او كسي است كه كتاب را بر تو فرو فرستاد كه قسمتي از آن آيات «
  . »د و قسمتي ديگر آيات متشابهباش محكم كه اساس اين كتاب هستند مي

  : فرمايد در اين آيه خداوند آيات كتابش را به دو دسته تقسيم مي
 قسمت از آن كه محكم است و احتمال معني ديگر يا اشتباه در آن يك  )1
  . دهند را تشكيل مي رود كه اين بخش اساس قرآن  نمي
هش كنندگان آيات را نكو  ديگري آيات متشابه كه خداوند پيروي )2

  : فرمايد ي آيه مي فرموده، چنانچه در ادامه

� $ ¨Βr' sù tÏ% ©!$# ’ Îû óΟÎγ Î/θ è=è% Ô�÷ƒy— tβθãè Î6 ®KuŠsù $ tΒ tµt7≈ t±s? çµ÷ΖÏΒ u !$ tó ÏGö/$# 

Ïπ uΖ÷GÏ�ø9 $# u !$ tóÏGö/$#uρ Ï& Î#ƒ Íρù' s? �  ) 7/ آل عمران(  

 هاي منحرف هستند به قصد فتنه و تأويل از اما كساني كه داراي قلب«
  .»كنند روي مي متشابهات دنباله
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 شود،  نمي  عنوان دليل خوانده اگر دليل، نص متشابهي باشد به: معنايش اين است كه
زيرا دليل قابل اعتماد آن است كه نص محكم باشد و فهم معناي آن نيازمند تأويل 

  . نباشد
  .  خواندسوي آن فراه اعالم كند و برا  آنخواهد  و اين است كليدي كه خداوند مي

  : فرمايد از قول اصحاب كهف مي

� Ï Iω àσ̄≈ yδ $oΨãΒ öθ s% (#ρä‹ sƒªB$#  ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ Zπ yγ Ï9#u ( Ÿω öθ ©9 šχθè?ù' tƒ 

ΟÎγ øŠn=tæ ¤≈sÜ ù=Ý¡ Î0 &Îi t/ ( ôyϑsù ãΝn=øß r& Ç £ϑÏΒ 3“u/tIøù$# ’ n? tã «!$# $\/É‹ x. � 

  )15/ كهف (
، يعني قوم ما، بجز اهللا اينان) :سپس برخي از ايشان به برخي گفتند( «

چرا بايد بتهاي ! چه مردمان حقيري!  (اند معبودهائي را به خدائي گرفته
دليل ! اي كاش!). ساخت دست خويش را بپرستند، مگر عقل ندارند؟

؟  مگر چنين چيزي ممكن است!  (دادند آنها ارائه مي) خدائي(روشني بر 
رتر از فردي است كه به آخر چه كسي ستمكا!) آنان چه ستمكارند! هرگز 

  .»!)ائي به آفريدگار جهان نسبت دهد؟و با افتراء انبازه(خدا دروغ بندد 
 است اي دليل قوياي در آن نباشد و  هبه كه ش استدليلي واضحي:  دليل آشكاراما

. را رد كنند د آنن بتوانها ل عق كه اين كند بدون ها را قانع مي ها چيره است، آن كه بر عقل
دليل ) در اصول عقايد(رود،  براين دليل متشابهي كه احتمال چند معني در آن ميپس بنا

  .نبوده و صرفاً دروغ بستن بر خداي متعال است
آيد و خداوند متعال براي شرك  زيرا دين و تشريع عقايد تنها از عهده خدا بر مي

ه، آراء و را آراست آنها   باطل است هر چند كه عقل شركي نفرستاده، لذاروشن دليل
  .را دوست داشته باشند را نيكو و هواهاي نفساني آن نظرات آن
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كند و اهل  ي آن در دين بحث مي هاي اين منهج و ميزان ريشه ي گام اين آيه درباره
  . اند كرده اند و به آن استناد مي شناخته ها را مي حق از قديم آن
  :فرمايد خداوند مي

� ãΛä ÷ƒ u t	 sùr& |M≈ ¯=9 $# 3“̈“ ãè ø9 $#uρ ∩⊇∪ nο4θ uΖtΒ uρ sπsW Ï9$ ¨W9$# #“t	 ÷zW{$# ∩⊄⊃∪ 

ãΝä3s9 r& ã	 x.©%!$# ã& s!uρ 4s\ΡW{ $# ∩⊄⊇∪ y7ù=Ï? # ]Œ Î) ×πyϑó¡ Ï% #“u”T ÅÊ ∩⊄⊄∪ ÷βÎ) }‘Ïδ 

Hω Î) Ö !$ oÿôœr& !$ yδθßϑçGø‹ ®ÿxœ öΝçFΡr& / ä.äτ !$t/# u uρ !$̈Β tΑt“Ρr& ª! $# $pκÍ5  ÏΒ ?≈ sÜù=ß™ �  

  )23ـ19/ نجم (  
 و منات،   .كه الت و عزي) و اين گونه معتقديد(بينيد  ين ميآيا چن «

معبود شما و دختران خدايند، و داراي قدرت و عظمت (سومين بت ديگر 
در حالي كه به ! ( آيا پسر مال شما باشد، و دختر مال خدا؟  ).باشند؟ مي

در اين صورت، اين تقسيم !) تر از پسرانند؟ ارزش  دختران كمگمان شما
محتوي و اسمهائي  بي(ينها فقط نامهائي   .اي است نه و ستمگرانهظالما
. اند بر آنها گذاشته) از پيش خود(است كه شما و پدرانتان ) مسمي بي

  .»نازل نكرده است) بر صحت آنها(هرگز خداوند دليل و حجتي 
 از جانب خدايعني نص قاطع يا حجت محكمي دليل محكمي لذا دليلي بر نزول 

هايي هستند كه  ها هستند و اسم رو آن هايي هستند كه دنباله بلكه اينها گمان. وجود ندارد
ه مين خاطر خداوند ب هبه.  دليل معتبري داشته باشند كه اند بدون اين را اختراع كرده آن

  : فرمايد دنبال آن مي

� βÎ) tβθ ãèÎ7 −F tƒ 
ω Î) £ ©à9$# $ tΒ uρ “uθ ôγ s? ß§à�ΡF{ $# ( ô‰s)s9 uρ Νèδ u !% ỳ  ÏiΒ 

ãΝÍκÍh5§‘ #“ y‰çλ ù;$# �  ) 23/ نجم(  
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در . كنند اساس و از هواهاي نفس پيروي نمي آنان جز از گمانهاي بي«
حالي كه هدايت و رهنمود از سوي پروردگارشان براي ايشان آمده است 

توانند به ناچيزي بتها پي ببرند و رضاي خداي را  و در پرتو آن مي(
  »)بجويند و راه سعادت بپويند

  : فرمايد  ميسپس

� ¨βÎ) tÏ%©!$# Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Íοt	 ÅzFψ$$Î/ tβθ‘ϑ|¡ ãŠs9 sπs3Í× ¯≈ n=pR ùQ $# sπu‹ Ïϑó¡n@ 

4 s\ΡW{ $# ∩⊄∠∪ $ tΒ uρ Μçλ m; Ïµ Î/ ô ÏΒ AΟ ù=Ïæ ( βÎ) tβθ ãè Î7 −Ftƒ 
ω Î) £©à9 $# ( ¨βÎ)uρ 

£©à9 $# Ÿω  Í_øó ãƒ zÏΒ Èd, ptø: $# $ \↔ø‹ x© �  ) 28ـ27/ نجم(  

آخرت ايمان ندارند ، فرشتگان را با نامهاي زنان وصف  كساني كه به  «
و از نر و ماده ( دانند   ايشان در اين باب چيزي نمي  . كنند  و نامگذاري مي

كنند، و  و جز از ظن و گمان پيروي نمي) خبرند  بودن فرشتگان كامالً بي
رساند، و انسان  در بخش اعتقادات، به كسي سودي نمي(ظن و گمان هم 

  .»گرداند نياز از حق نمي بي) را
  . اند، اين ظن همان متشابه است  شدهنكوهشظني كه مشركين بر پيروي از آن 

  : فرمايد باز مي

� ÷Π r& öΝçλ m; ÒΟ ¯=ß™ tβθ ãèÏϑtGó¡o„ ÏµŠÏù ( ÏNù' u‹ ù=sù Νßγ ãè ÏϑtF ó¡ãΒ 9≈sÜ ù=Ý¡ Î0 AÎ7•Β 

�  
  )38/ طور (  

و بوسيله آن اسرار وحى ) ندرو كه به آسمان باال مى(آيا نردبانى دارند «
  .»!ها اين ادعا را دارد دليل روشنى بياورد كسى كه از آن! شنوند؟ را مى



  ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

  
69696969

  . شود  خبري است كه از عالم برتر از خداوند شنيده ميبرهان آشكارمنظور از 
  : فرمايد از قول يهود مي

� (#θ ä9$ s%uρ s9 $ uΖ¡¡yϑs? â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) $YΒ$ −ƒ r& ZοyŠρß‰÷è ¨Β �  )80/ قره ب(  

آتش جز چند روز معدودي ) هر چند هم گناهكار باشيم :  ( گويند  مي«
  .»!گردد  گريبانگيرمان نمي

� ö≅ è% öΝè?õ‹ sƒªBr& y‰ΖÏã «!$# # Y‰ôγ tã �  ) 80/ بقره(  

  .»ايد آيا از جانب خدا پيمان گرفته: بگو «
  : فرمايد دنبال آن ميه ب

� ÷Π r& tβθ ä9θ à)s? ’n? tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθßϑn=÷ès? �  ) 80/ بقره(  

و دروغي ( خبريد  دهيد كه از آن بي يا اين كه چيزي به خدا نسبت مي«
  .»؟) بيش نيست 

  : دهند  را اله قرار مي�در ابطال حجت نصاري كه عيسي

� øŒ Î)uρ tΑ$ s% ª!$# |¤ŠÏè≈ tƒ t ø⌠$# zΝtƒ ó[tΒ |MΡr&u |M ù=è% Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ ÎΤρä‹ ÏƒªB$# 

u’ ÍhΓé&uρ È ÷yγ≈ s9 Î) ÏΒ ÈβρßŠ «!$# �  ) 116/ مائده(  

اي عيسي پسر : گويد  آن گاه را كه خداوند مي) خاطرنشان ساز ( و «
اي كه جز اهللا ، من و مادرم را هم دو خداي  آيا تو به مردم گفته! مريم 

  .»)و ما دو نفر را نيز پرستش كنيد ؟ ( ديگر بدانيد 
ه باشند كه پيامبرشان گفته باشد كنند نص محكمي داشت چنانچه بر آنچه كه ادعا مي

به اين خاطر  اله باشد يا پسر خدا � عيسي كه اين اما. صورت اينها معذورند در آن
 چنين پندارهايي پيروي كردن از متشابه است و اساساً  به راستي،است كه او پدر نداشته
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تقاد خداوند در رد اع. اي صريح كه از طرف خدا نازل شده باشد، نيست نص يا گفته
  : فرمايد   مي�ها در خصوص به صليب كشيدن عيسي آن

� $ tΒ uρ çνθè=tF s% $ tΒ uρ çνθç7 n=|¹ Å3≈ s9 uρ tµ Îm7ä© öΝçλm; 4 ¨βÎ)uρ t Ï%©!$# (#θ à�n=tG÷z$# 

Ïµ‹Ïù ’Å∀s9 7e7 x© çµ ÷ΖÏiΒ 4 $ tΒ Μçλ m; ÏµÎ/ ô ÏΒ AΟ ù=Ïæ 
ω Î) tí$ t7Ïo?$# Çd ©à9$# 4 $ tΒ uρ 

çνθ è=tF s% $KΖŠÉ)tƒ �   )157/ ساء ن(  

در حالي كه نه او را كشتند و نه به دار آويختند ، وليكن كار بر آنان «
اند و در  متردد گرديدند كه آيا عيسي يا ديگري را كشته( مشتبه شد و 

كساني كه درباره او ) باره با همديگر اختالف نظر پيدا كردند و  اين
انند و آگاهي راجع بدو در شك و گم) جملگي ( اختالف پيدا كردند 

يقيناً او را ) بايد بدانند كه ( گويند و  بدان ندارند و تنها به گمان سخن مي
  .»)و قطعاً مقتول كس ديگري بوده است ( اند  نكشته

  : فرمايد و در رد عليه مشركان مي

� öθ s9 u!$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨò2u/õ°r& Iωuρ $ tΡäτ !$ t/# u Ÿωuρ $ uΖøΒ §	ym  ÏΒ & ó x« 4 
š�Ï9≡ x‹Ÿ2 z>¤‹x. šÏ%©!$# ÏΒ óΟÎγ Ï=ö7 s% 4 ®L ym (#θ è%#sŒ $ uΖy™ù' t/ 3 ö≅è% 

ö≅ yδ Νà2y‰ΖÏã ô ÏiΒ 5Οù=Ïæ çνθ ã_ Ì	÷‚ çGsù !$ uΖs9 ( βÎ) šχθ ãè Î7−Gs? 
ω Î) £ ©à9$# 

÷βÎ)uρ óΟçFΡr& 
ω Î) tβθ ß¹ã	 øƒrB �  ) 148/ انعام(  

( شديم ، و چيزي را  خواست ، ما و پدران ما مشرك نمي اگر خدا مي «
كساني كه پيش از آنان . كرديم  تحريم نمي) از اشياء حالل بر خود 

دارند  گويند و تو را تكذيب مي كه به تو دروغ مي( اند نيز همين گونه  بوده
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( نمودند تا  تكذيب مي) گفتند و آنان را  ، به پيغمبران ما دروغ مي
) . ديدند و كيفر اعمال بد خود را ( عذاب ما را چشيدند ) سرانجام طعم 

و سند درستي براي رضايت خدا از شرك خود و ( آيا دليل قاطعي : بگو 
شما ! داريد تا آن را به ما ارائه دهيد ؟ ) تحريم چيزهاي حالل ، در دست 

حجت و برهاني بر گفتار و ( كنيد و  اساس پيروي مي فقط از پندارهاي بي
از روي ظنّ و ) لكه شما نه از روي علم و يقين ، ب. كردار خود نداريد 

  .»كنيد تخمين كار مي
  : فرمايد در جايي ديگر مي

� #sŒ Î)uρ ¡§tΒ }̈ $̈Ζ9 $# @/àÑ (# öθ tãyŠ Νåκ®5u‘ tÎ7;ÏΖ•Β Ïµø‹ s9 Î) ¢ΟèO !#sŒ Î) Οßγ s%#sŒ r& 

çµ÷ΖÏiΒ ºπ uΗ÷qu‘ #sŒÎ) ×,ƒÌ	 sù Νåκ÷]ÏiΒ ôβθ ä.Î/ô³ç„ ΜÎγ În/t	Î/  �  ) 33/ روم(  

ها و  همچون طوفانها و زلزله( اي بزرگي  هر زمان كه مصائب و بالي «
و ( خوانند  به انسانها برسد ، پروردگارشان را به فرياد مي) شدايد ديگر 

. گردند  و بدو پناهنده مي) دانند  جز او را كاشف مصائب و دافع باليا نمي
) حوادث زيانبار و مصائب برطرف شد و ( سپس به مجرّد اين كه 
و نعمتي بديشان ( خود در حق ايشان روا ديد خداوند مرحمتي از جانب 

ناگهان گروهي از آنان براي پروردگارشان شريك و انباز قرار ) داد 
شوند و از راستاي راه به در  ها و بتها معتقد مي و به خداگونه( دهند  مي
  .»)روند  مي

  : فرمايد سپس در ادامه در پاسخ مي

�÷Π r& $ uΖø9 t“Ρr& óΟ ÎγøŠn=tæ $ YΖ≈ sÜ ù=ß™ uθ ßγ sù ãΝ̄=s3tF tƒ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. ÏµÎ/ tβθä.Î/ô³ç„� 

  )35/روم(
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ايم كه شرك ايشان را   آيا ما دليل گويا و روشني براي آنان نازل كرده «
  .»!شمارد ؟  موجه و پسنديده مي

يعني امور اساسي در اعتقاد ضرورتاً بايد دليلي از جانب خدا داشته باشند كه 
ها سخن گفته باشد و بدون اشتباه و التباس بر آن  ي آن  به صراحت درباره�خداوند

 يعني به كسي نياز ندارد كه برايش بگويد يا تفسير »	>� ��R(�«. اعتقادات داللت كند
  . كند

ي ظني پيروي  خداوند متعال بيان فرموده كه بيشتر مردمان در اصول دينشان از ادله
  : فرمايد كنند چنانچه مي مي

� βÎ)uρ ôìÏÜ è? u/sYò2r&  tΒ †Îû ÇÚö‘ F{$# x8θ Y=ÅÒ ãƒ  tã È≅‹Î6 y™ «!$# 4 
βÎ) tβθãè Î7 −F tƒ 
ω Î) £©à9 $# ÷βÎ)uρ öΝèδ 
ωÎ) tβθ ß¹ã	 øƒs† �  ) 116/ انعام(  

پيروي كني ، تو را از راه ) كه كافران و منافقانند (  اگر از بيشتر مردم  «
كنند و  چرا كه آنان جز از ظنّ و گمان پيروي نمي. سازند  خدا دور مي

  .»گويند جز به دروغ و گزاف سخن نميآنان 
  . باشد ها ظني و مشتابه بوده و غيرقابل استدالل مي در نتيجه داليل آن



 

  باب دوم 

 اصول دين در ميان آيات محكم و متشابه قرآن



 ي حق از باطل قرآني در راستاي تفكيك حوزهروش شناختي 

  
74747474

  فصل اول

  معناي محكم و متشابه

  مبحث اول 

  محكم و متشابه در لغت و در عموم آيات قرآن

  : اند كه او گفت  روايت كرده�م از عائشهبخاري و مسل
  :  اين آيه را تالوت نمود�رسول اهللا
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هاي  را بر تو نازل كرده است، بخشي از آن، آيه) قرآن(اوست كه كتاب «
ها اصل  آن) و معاني مشخص و اهداف روشني دارند و(است » محكمات«

و (است، » متشابهات«هاي  و اساس اين كتاب هستند، و بخشي از آن آيه
اما كساني كه ) رود ها مي معاني مبهمي دارند و احتماالت مختلفي در آن

را فراگرفته  و گريز از حق، زواياي وجودشĤن(هايشان كژي است   دلدر
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در . افتند به دنبال متشابهات مي) نادرست(انگيزي و تأويل  براي فتنه) است
و (و راسخان . داند ها را جز خدا، كسي نمي آن) درست(حالي كه تأويل 

و در (ها ايمان داريم  ي آن ما به همه: گويند در دانش مي) ثابت قدمان
همه از سوي خداي ) دانيم كه محكمات و متشابهات پرتو دانش مي

سليمي كه از هوي و هوس فرمان (جز صاحبان عقل ) اين را(و . ماست
  .»شوند متذكر نمي) دانند و برند، نمي نمي

  :  فرمود�رسول اهللا:  گويد�عايشه
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�� 
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 آنان ) بدانيد كه(، پس كنند را دنبال ميهرگاه كساني را ديديد كه آيات متشابه «
و در . » از آنان دوري كنيدلذارا برده،   در قرآن نامشان�هايي هستند كه خداوند همĤن

 ) عي كنيد كهس ( پسهستند، �داوند خآنان افراد مورد نظر«: روايت ديگري آمده است
  . »آنان دوري كنيد از
�
)���� *+ ,( 
-������ ./0�� 12- 
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در ميان : كند كه فرمود  روايت مي� و او هم از پيامبر�حافظ ابو يعلي از حذيفه
و پوشال خرما پراكنده را مثل دانه  خوانند و آن امت من گروهي هستند كه قرآن مي

  : چنانچه پروردگار فرموده. كنند غير تأويل درست، تأويل ميه را ب سازند، قرآن مي

»tβθãè Î6 ®KuŠsù $ tΒ tµt7≈ t±s? çµ÷ΖÏΒ u !$ tóÏGö/$# ÏπuΖ÷GÏ�ø9 $# u!$ tó ÏGö/$#uρ Ï&Î#ƒ Íρù' s?«  

  . »افتند به دنبال متشابهات مي) نادرست(انگيزي و تأويل  براي فتنه«
  : گويد ن منظور در لسان العرب مياب
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معناي حاكم و قاضي هستند، حكيم فعيل به معناي فاعل ه الحكم، الحكيم هر دو ب
ل خواهد فعِِمعناي مه در اين صورت فعيل ب. گرداند محكم ميرا است يا كسي كه اشياء 

  : در وصف قرآن در حديث آمده است كه. بود
��@R;� 1O��� �� كتابي است  كه اين ا يا ضرر شما داور است، يا يعني به نفع شم#� 

  .كه در آن اختالف و نگراني وجود ندارد
را در زمان پيامبر  هاي مفصل قرآن من سوره: ( آمده�در حديث ابن عباس 

  .ها نسخ نشده است باشد كه چيزي از آن هايي مي منظورش سوره). خواندم مي
 متشابه نباشد، زيـرا كـه خـود،          د كه شو  محكم براي چيزي استعمال مي    : شود  گفته مي 

و » حكمـت أ«،  »حكَمـت «: گويـد   عرب مـي  . معنا را بيان كرده و نيازي به ديگري ندارد        
بـه  » اصل الحكومة«: گويـد  اصمعي مي... را باز داشتم و برگرداندم معناي آنه  ب» متحكَّ«

 همـين معنـا     نيز به » مة اللجام كَح«: گويد   مي .بازداشتن كسي از ظلم و ستم است       معناي
  .دارد است چون چارپا را باز مي

از . ها اشباه است معناي مثل و نمونه، و جمع آنه ب:  الشبيه وهبه، الشبالشِّ: ي شبه ماده
دو چيز با (تشابه الشيئان ، )امر بر من دو پهلو شد (اشتبه علي: همين باب است عبارات

در . به صاحبش شباهت پيدا كردندهر كدام از آن دو : اشتبها). هم شباهت پيدا كردند
  : قرآن نيز آمده

   �مشْتَبِها وغَيرَ متَشَابِه�
  !شباهت بى) گاه(شبيه به يكديگر، و ) گاه(: يعني

در . يعني مسايل مشكل و مبهم و همانند: المشتبهات من األمور: گويند وقتي مي

: گويد شمر مي) وتبين مدبرةتشَبه مقبلة : (اي ذكر شده است با عنوان فتنه: حديث حذيفه
شود و  معناي اين حديث اين است كه اگر فتنه پيش آمد بر مردم دو رويه و مبهم مي
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رو چيزهايي از آن  شوند و دنباله  وارد آن مي كه اين بينند تا را بر صورت حق مي مردم آن
 امر وقتي كه فتنه از بين رفت و سپري شد، واقعيت. حالل نيستبرايشان شوند كه  مي

  . داند كه بر راه اشتباه بوده است شود پس كسي كه داخل آن فتنه شده مي آشكار مي
 يعني »هةبامور مشتبهة ومشَ«.  نيز بمعناي دو پهلو بودن و التباس است»الشبه«

. يعني كار را بر او قاطي كرد: ه عليهشب. كنند امورات نامعلومي كه همديگر را مشتبه مي
   :رآن آمده استدر حديث در وصف ق

�
8R98 ��)8(�� 
[���8 ����3# � 
  . »به متشابه آن ايمان بياوريد و به محكم آن عمل نماييد«

  :  باشد و آن بر دو نوع است  نشده يعني آنچه معنايش از لفظش گرفته: متشابه
  .شود در صوتي كه به آيات محكم ارجاع داده شود، معنايش فهميده مي )1
رو آن،  ت حقيقي آن وجود ندارد و شخص دنبالههيچ راهي براي شناخ )2

قصدش فتنه بوده، زيرا امكان ندارد به معنايي دست يابد كه روانش را تسكين 
  . دهد

محكم يعني آنچه كه از لحاظ «: يدگو  مي»مفردات الفاظ القرآن«راغب اصفهاني در 
ه ير كردنش بو متشابه يعني آنچه كه تفس. شود اي متعرض آن نمي  شبهه،لفظي و معنا

: گويند فقهاء مي. دليل شباهت به غير، يا از جهت لفظ يا از جهت معنا دشوار باشد
  . »دهد متشابه آن است كه ظاهر آن از معنا و مقصودش خبر نمي

شود كه معناي محكم پيرامون منع و محكم كاري  از مجموع اين مطالب روشن مي
ظ متقني است كه در مشخص كردن گفتار يا لف: است، لذا سخن يا لفظ محكم يعني

 معنايش  كه اين و شبهه و نگراني و دشواري بدان راه ندارد ياست معنا قابل اختالف ني
بدين خاطر لفظ محكم را بر هر آنچه كه . آميزد و همچنين منسوخ نيستند با غير در نمي

  .  استنياز از ديگر آيات باشد، اطالق شده خودي خود واضح و در فهم معنايش بيه ب
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اين تعريف محكم است، اما بر خالف آن، متشابه آن است كه معنايش پيرامون 
باشد كه بدون ارجاع  دشواري و درهم آميختن ناشي از تشابه بين چند امر مختلف مي

  . به غير منظور آيات از ظواهر لفظ غير قابل فهم است

  

  عام، مطلق و مقيد ... محكم

   . مقيدوعام، مطلق : اند ه روش وارد شدهآيات محكم در قرآن عموماً به س
  : ي اهللا آمده است  در اين فرمودهعام؛
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كتابي است كه آيات آن استحكام يافته، سپس از جانب حكيمي آگاه «
  .»به روشني بيان شده است

ق اين آيه، آيات قرآن همگي محكم هستند بدين معني كه در صورتي كه اگر آيات طب
 معنا، محكم خواهند بود، لذا قرآن به همديگر ارجاع داده شوند همگي به دليل روشنيِ

  . به اين اعتبار كتاب خدا كالً محكم است
رد برخي از موااما به لحاظ تخصيص و تفصيل، . اين به لحاظ اجمال و كليت بود

و در تبيين و بيان معنا و شوند   طور مطلقي ذكر مي  بسا به چههستند  عام  كهمحكم 
مقصود نيازمند توضيحات ديگر آيات نيستند و قسمتي از آيات هم براي فهم معنايش 
نياز به آيات محكم مطلق دارد تا بدان ارجاع داده شود و معنايش معتبر شناخته شود 

  . گويند محكم به قيد مياين قسم از آيات محكم را 
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  : ي الهي وارد شده كه اما آيات محكم به مطلقي در اين فرموده
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رد، متشابهي كه ظني و محتمل چند معنا محكم در اين آيه در مقابل متشابه قرار دا
كدام از اين  اصالً راهي براي فهم معنايش وجود ندارد؛ و مرجع هر  كه اين باشد يا مي

دو قول در خصوص متشابه، يك اصل واحد است و آن متشابهي است كه روشي براي 
را ) راخي(سوي اهللا، پس اگر هر دو نوع ه درك معنايش وجود ندارد جز با ارجاع آن ب

شود و اين در برابر محكم قرار  به خدا ارجاع داديم منظور و مقصود هر دو روشن مي
 احتمال  بدون چرا كه محكم آن است كه معنايش مشخص، قطعي، بدون ظن و،دارد

گيرد و اين خالف   به خود مي ديگريمعاني مختلف باشد، در غير اين صورت معناي
  .مراد آيه است

معرفي ) ام الكتاب(عنوان مرجع و اصلي ه ، محكم را ب فوقي  آيه گفتني است كه
ي آيات قرآن كه متشابه يا حتي محكم و محتاج به غير باشد، به اين  كرده است كه همه

شود و اگر مرجع آيات نبود بايد  گردد، مقصود آن با اين مرجع روشن مي اصل بر مي
  . الف مقصود آيه استبود در حالي كه اين باز خ مرجع مي) متشابه(غير محكم 

  : ه استي حج بيان شد  سوره52ي  ي شريفه  در آيهمحكم مقيداما 
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( ايم ، مگر اين كه هنگامي كه   ما پيش از تو رسولي و نبيي را نفرستاده «
تالوت كرده است ) آن رسول يا نبي آيات و احكام خدا را براي مردم 

با ايجاد وساوس و اباطيل در دل شنوندگان سست ايمان ، و با ( اهريمن 
( در تالوت او القاء ) سرائي توسط ذريه و دارودسته خود  پخش ياوه

و گاهي پيغمبران را شاعر ، و زماني ساحر ، و وقتي ( نموده است ) شبهه 
اما خداوند ) . گر ساخته است  ها و خرافات پيشينيان جلوه ناقل افسانه

توسط تبليغ و تبيين پيغمبران و ( آنچه را كه شيطان القاء نموده است 
از ميان ) روزي پيروان ايشان در همه جا و همه آن  دعوت و زحمت شبانه

و شبهات و ترّهات اهريمنان انس و جان را از صفحه دل ( برداشته است 
در برابر سخنان ناروا و ( و سپس آيات خود را ) مردمان زدوده است 

 و استوار پايدار) پايه  بازان بي مايه و دسيسه بازان بي جاي نيرنگ دالئل نابه
از كردار و گفتار و پندار شيطان و ( داشته است ، زيرا كه خدا بس آگاه 

داراي حكمت ) شيطان صفتان بوده و همه كارهايش از روي فلسفه و 
و لذا اهريمن و پيروان او را هميشه مهلت داده است تا به دسايس ( است 

  .»)و وساوس خود بپردازند 
 امكان داشت از  كه إحكام و دقت بخشيد بعد از اين   آيه  به� خدوند بايد گفت كه

   كند، زيرا موارد ذكر شده طريق الفاظ كلي، يا مجمل و يا امثال آنها اشتباهاتي رخنه
ها   عنوان منفذي براي شياطين انس و جن قرار گيرند تا از طريق آن توانستند به مي

 عبارت   استعمال كرده، يه براي آ� خداوند شبهات خود را القا نمايند، و نسخي كه
را به بطن آيه نفوذ  خواهد آن شيطان مي  است از نسخ إمكان ورود معاني فاسدي كه

   بود، اما بعد از آن، ديگر به  قبل از نسخ در چنين معرضي قرار گرفته ، چون آيهدهد
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  شود، اين در حالي است كه  فضايي براي نفوذ بدان يافت نمي  كه محكمي تبديل شده
  . است  بوده قبال متشابه
شوند و  به محكم تبديل مي) محكم مقيد(ي غير  وسيلهه آيات متشابه ب: در نتيجه

 .شود خواه با اطالق يا با قيد گونه تمام آيات كتاب خدا از آيات محكم تشكيل مي بدين
زيرا وقتي آيات  باشد نه حقيقي، و اشتباه و التباس در آيات قرآن نسبي و اضافي مي

 به سبب قصور يا  كه ماند مگر اين شابه را در كنار هم جمع كنيم اشتباهي باقي نميمت
  .كوتاهي، از طرف شخص اشتباه صورت گيرد

 ما حروف مقطعه اوايل  كه  مگر اين، در قرآن وجود نداردبه طور مطلقلذا متشابه 
ه جزء متشابه، ها را متشابه بدانيم كه البته اين در نظر من نه جزء محكم است و ن سوره

 در جستجوي يك معنا براي  كه زيرا از حروف مباني هستند نه از حروف معاني تا اين
، )ب(معلوم است كه حرف مفرد مانند . را مورد اختالف قرار دهيم آن باشيم و سپس آن

ذاتاً داراي هيچ معنايي نيستند مادامي كه با غير خود همراه نشوند و به يك ) ش(، )ع(
  . هوم تبديل نگردندي مف كلمه
ي  ذكر شده در آيه) محكم(اي با  رابطه) معناي عام و مقيدشه محكم، ب(ي اينها  همه

به همين دليل علماء روي تفسير آن به معناي مطلق كه قطعي الدالله . آل عمران ندارد
  :ي خداوند متعال مانند فرموده. است، توافق دارند

� Ó‰£ϑpt’Χ ãΑθß™§‘ «!$# �)  29/ فتح (  

 در خصوص تفسير محكمات غير از آن  كه  ؛ اما اين�در داللت بر پيامبري محمد
 و اين چيزي باشد ميمحكم به معناي عام و مقيد ها  ، مراد آناند معني را از او نقل كرده
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ي  اي با آيه اي كه گفته شده كه رابطه است كه در عموم قرآن وارد است غير از آيه
  . 1»محكم آل عمران ندارد

                                           
، محكم مقيد در عموم قرآن همان متشابه در آيه سوره آل عمران است و محكم آيه آل ديگر بعبارت -1

  . عمران همان محكم مطلق در قرآن
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  مبحث دوم 

  )آل عمران ي سوره(ي  محكم و متشابه در آيه

  : گويد ابو جعفر محمد بن جرير طبري در تفسير اين آيه مي
ها آمده و داليل و اسناد آن  اينها آياتي هستند كه بيان و تفصيل آن: اما محكمات«

هديد، ثواب اي مانند حالل و حرام، جزاء و ت عنوان نمونه، اثبات ادلهبه . ثابت شده است
  . ها و ديگر موارد اين چنين ها، پندها و عبرت و عقاب، امر و نهي، اخبار و مثل

 عبارته ب؛ سپس خداوند اين محكمات را به عنوان اساس كتاب توصيف كرده است
، اين آيات، پايه قرآن هستند قرآني كه ستون دين و فرائض و حدود و ديگر ديگر

ر ديني بدان نياز دارند، نيز در آنچه كه مردم بدان امر باشد كه مردم از امو مواردي مي
  .... فرائض و: اند در گذشته و آينده مثل شده

هاي قرآنند و  زيرا برترين قرآن ناميد،) مادر(ها را ام   به اين خاطر آن�خداوند
عرب نيز كسي را كه . آورند جايگاهي دارند كه اهل آن آيات، هنگام نياز به آن روي مي

كه -لذا پرچم قوم را . نامد هاي چيزي باشد، مادر آن چيز مي ي برترين نندهك جمع
اند و همچنين مدبر بزرگ  ها ناميده  مادري براي آن-شوند  سپاهيان دور آن جمع مي

  .شود مادر آنجا قلمداد مي عنوان  بهامورات يك روستا يا سرزمين، 
وت شبيه هم اما در معنا معنايش اين است كه برخي آيات در تال: اما متشابهات

	�����: فرمايد همان گونه كه مي. اختالف دارند� �� ������� �� ��� � در نگاه و ظاهر شبيه :  يعني��

،  بني اسرائيل نقل خبري در خصوص راجع بهچنانچه . به هم اما در طعم متفاوتند
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�� �	��� �������:  آنان گفتند فرمايد كه مي����  !� ��� �� �� � � � " ورشان اين بود كه در صفت بر ما  منظ��
  .» انواعش مختلف باشد كه اين مشتبه شده با وجود

  : فرمايد ابن كثير در تفسير آيه مي
دهد كه در قرآن آيات محكماتي وجود دارد كه مادر و اساس قرآن  خداوند خبر مي«

 در. اي كه معنايشان بر كسي پوشيده نيست هستند يعني آيات روشن و واضح الدالله
عين حال، داراي آياتي است كه معناي آن براي بيشتر مردم يا برخي از آنان مبهم و 

  . آميخته است)١(درهم
   محكمات و آيات واضح و روشن مراجعه  به پس اگر كسي براي فهم آيات متشابه

 و از گمراهي نجات  نمود و محكمات را بر متشابهات مسلط گرداند، راه هدايت را يافته
به همين دليل شود،   عنوان گمراه قلمداد مي  است، در غير اين صورت به پيدا كرده

 يعني اصل كتاب است كه در هنگام ابهام، آيات �هن أم الكتاب�خداوند فرموده 
  . شوند متشابه به آن ارجاع داده مي

                                           
θ# )�:، مانند هاي گوناگوني آمده است در آيات ديگري نيز همين معني با عبارت -1 ä9$s% äí÷Š$# $ uΖ s9 y7−/ u‘ 

 Îit7 ãƒ $ uΖ©9 $ tΒ }‘Ïδ ¨βÎ) t	 s)t6 ø9$# tµ t7≈ t±s? $ uΖøŠ n= tã 	) همچونو). 70:البقرة : �ö ÷Πr& (#θ è= yè y_ ¬! u!%x. u/à° (#θ à)n= yz 

 Ïµ É)ù= y⇐x. tµ t6≈t±tF sù ß, ù= sƒø:$# öΝÍκ öjn= tã 	) فرمايد  مي�مسيح   راجع به� خداوند كه  اينو). 16:الرعد :� $ tΒuρ 

çνθ è= tFs% $ tΒuρ çνθç7 n= |¹ Å3≈ s9uρ tµ Îm7ä© öΝ çλ m; 4 ¨βÎ) uρ tÏ% ©! $# (#θ à�n= tG ÷z$# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀s9 7e7x© çµ ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ Μçλ m;  Ïµ Î/ ôÏΒ AΟù= Ïæ 
ωÎ) 

tí$ t7 Ïo? $# Çd©à9$# 4 $ tΒuρ çνθ è= tFs% $ KΖŠÉ)tƒ  	) 157:النساء.(  
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 يعني داللتشان موافق با آيات محكم است و از جهت لفظ و �وأخر متشابهات�
  . )١(»مقصود و مراد محتمل چيز ديگري هستندتركيب نه از جهت 

  : فرمايد در تفسير اين آيه مي) الجامع ألحكام القرآن(قرطبي در 
�� �	��� �������:  و اختالط استدو معنيمتشابه در اين آيه از باب احتمال «����  !� ��� �� �� � � � " �� 
منظور از . ود داردگاو بر ما مبهم شد و احتمال انواع مختلفي از گاو در آن وج: يعني

محكم در مقابل متشابه آن است كه مفهومش پيچيده نباشد و فقط محتمل يك معني 
  . باشد

 وجوه مختلف است كه هن است كه محتمل و در بردارندآمتشابه : گفته شده است كه
اگر آن وجوه را بر يك وجه ارجاع دهيم، ديگر وجوه باطل شده و آيه متشابه به محكم 

 بر آنلذا همواره محكم اصل و مرجعي است كه فروع و متشابهات به . ددگر تبديل مي
هايي هستند كه حجت  محكمات آن: گويد  ميمحمد بن جرير بن زبير. گردند مي

هاست و غير قابل دگرگوني و  ها در آن پروردگار و مصونيت بندگان و دفع دشمني
  . تغييرند

ها   را با آن  بندگان�هستند كه خداونداما متشابهات داراي دگرگوني معنايي و تأويل 
رابطه است كه مجاهد و ابن اسحاق و ابن عطيه اين اين بهترين اقوال در . آزمايد مي
  .اند را گفته آن

بهترين قولي كه در مورد محكمات و متشابهات گفته : اس نقل شده است كهنحاز 
 ؛ مانندگري ندارندشده است اين است كه محكمات از لحاظ معنا احتياج به آيات دي

                                           
ـ    به   و گروهي فاسد هستند كه      اي درمانده   آنان طايفه : گويد   مي  ابن كثير در توصيف رافضه     -1 شابهات  مت

  .گزارند  است، كنار مي ي اسالم ثابت شده  نزد ائمه زنند و امور محكمي كه چنگ فرا مي
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�Νs9 uρ  ä3tƒ …ã& ©! # ·θ à�à2 7‰ym r&�)و )١ �’ÎoΤ Î)uρ Ö‘$ ¤�tós9  yϑÏj9 z>$ s? z tΒ#u uρ� يا 

!© (βÎ¨�: متشابهات مانند $# ã	 Ï�øótƒ z>θ çΡ—%!$# $ ·è‹ÏΗsd�)ي خداوند بر   كه به فرموده.)٢

ÎoΤ’� :گردد مي Î)uρ Ö‘$¤�tós9  yϑÏj9 z>$ s? ztΒ#u uρ Ÿ≅ÏΗxåuρ $[s Î=≈ |¹ §ΝèO 3“ y‰tF ÷δ  و به )٣(�#$

	�βÎ) ©!$# Ÿω ã: ي خداوند فرموده Ï�øótƒ βr& x8u/ô³ç„ ÏµÎ/�)٤( .  

محكم اسم مفعول از احكم، و إحكام به معني اتقان است، و شكي : گويد قرطبي مي
و اين . باشد در اين نيست كه آنچه واضح المعني است بدون اشكال و شك و شبهه مي

و هرگاه . ن كلمات و مفردات آيه و محكم كاري در تركيب آن استبه خاطر واضح بود
  . آيد يكي از اين دو امر مشتبه و مختل شد، مشكل و تشابه به ميدان مي

  : گويد زمخشري در كشاف مي
 از احتمال وقوع چند معنا و اختالف  كه عباراتش متين و استوار شده به اين: محكمات
  .محفوظ است
  .به و محتمل چندين معنامشتآيات : متشابهات

ها  اساس كتاب هستند كه متشابهات بر آن حمل شده و بدانيعني : هن أم الكتاب
  . شود ارجاع داده مي

                                           
  .» و نيست]  نبوده[و هيچ كس همتاى او «: يعني. 4/  اخالص -1
  .»بخشد به راستى خداوند همه گناهان را مى«: يعني. 53/  زمر -2
 آورد، و عمل صالح انجام دهـد، سـپس هـدايت    و من هر كه را توبه كند، و ايمان      «: يعني. 81/  طه   -3

  .»!آمرزم شود، مى
  .»آمرزد او را شريك مقرر كرده شود هر آئينه خدا نمى«: يعني. 48/  نساء -4
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 عين عبارت زمخشري را تكرار  كه  در تفسيرش چيزي اضافه نگفته فقط اينفيسن
  : كرده، سپس گفته

�utβθ ãèÎ6 ®KuŠsù $ tΒ tµ t7≈t±s? ç�: احتمال ديدگاه مبتدع را  زنند كه  مي متشابهاتي چنگ فرا به 

 مطابق آيات   همان آيات متشابه باشد، در حالي كه در بر دارد و مطابق محكم نمي
   .باشد محكمات، احتمال ديدگاه اهل حق نيز مي

   : مي فرمايد)56 ص 3جلد ) (الموافقات في أصول األحكام(امام شاطبي در 
  . شود عام و خاص اطالق مي: محكم بر دو قسم

عبارت علماي ناسخ همان آن است كه مقصود از آن خالف منسوخ است كه : خاص
   . استو منسوخ
نياز از غير  مقصود از آن دليل واضحي است كه در بيان معنا بيكه آن است : عام
  . باشد مي

پس متشابه در صورت اطالق اول بر آن، منسوخ خواهد بود و به اعتبار اطالق دومي 
 معنايش با بحث و  كه اين گردد خواه  كه معنايش از لفظش پديدار نميآن خواهد بود

  . نظر درك شود يا نه

�uθي  ي آيه ي سخن مفسران درباره عمده èδ ü“Ï%©!$# tΑt“Ρr& y7ø‹ n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# çµ ÷ΖÏΒ 

×M≈tƒ#u ìM≈yϑs3øt’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈tGÅ3ø9 همچنين حديث چرخد،   معناي دومي ميمحور �#$

شود، آنجا   مي  داده مراجعهپيامبر پيرامون متشابه و محكم نيز به معناي دوم  از  نقل شده
  :  فرمود پيامبر كه
�C�<���� ���� !<�@� \ ]�1;�� \ KS;�#A 
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» حالل مشخص و حرام مشخص است و بين اين دو امور آميخته و متشابه هستند«
»در لفظ حديث بمعناي محكم است»نبي  .  

تشابه در قواعد كلي روي : گويد  مي65 ص 3 صاحب الموافقات در جلد همچنان
  : باشد دهد و تنها مربوط به داليل جزئي است كه آن نيز به دو دليل مي نمي

  . شود كه اين امر چنان است با تتبع و استقراء معلوم مي) الف
بود كه  شد، بيشتر شريعت بايد متشابه مي چنانچه در اصول دين تشابه وارد مي) ب

  . اين باطل است
منظور از اصول، قواعد عمومي است كه در : دهد  ادامه مي66در همان كتاب ص 

اند، به همين خاطر قبول  اصول دين يا اصول فقه يا ساير موارد كلي شريعت وارد شده
  . شود ها واقع شود، بلكه در فروعات واقع مي كنيم كه تشابه در آن نمي

 ناچاراً -به هر تقدير  -همانا اصل : بع قبلي آمده است كه همان من11 ص 1در جلد 
بايد داراي حكم قطعي باشد، زيرا اگر حكم آن ظني باشد احتماالت مختلف را در 

  . ي اين مورد اصالً در دين ثابت نشده است گيرد كه نمونه برمي
صفت آيات هستند يعني روشن و ) محكمات: (گويد آلوسي در روح المعاني مي

» هن أم الكتاب «.هاي استوار و خالي از احتمال و تشابه  الدالله و داراي عبارتظاهر
. گويند عرب نيز به هر چيزي كه مرجع باشد، ام مي.  آن استاساسيعني پايه و 

) عان متشابهاتممحتمالت ل(است يعني في وذدر واقع صفت براي مح) متشابهات(
ن معناها از همديگر تشخيص داده نشوند و ي چند معني باشد و اي آياتي كه در بردارنده

  . شود ها تنها با دقت و تأمل دقيق فهم مي معناهاي آن
) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان(عبدالرحمن بن ناصر سعدي در كتاب 

ها  اي كه شبهه و ايرادي در آن آيات واضح الدالله:  يعني�مِنْه آَيات محكَمات� :گويد مي

�u£. ستني èδ ‘Π é& É=≈tGÅ3ø9 ها ارجاع داده  ي متشابهات بدان اصل كتابند كه همه:  يعني�#$
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&yzé	�ãاز اين آيات ) و. (شود، و بيشتر آيات قرآن از همين قسمند مي uρ ×M≈ yγ Î7≈t±tF ãΒ � 

شود به اين دليل كه داللتشان بر معنا مجمل  معنايش بر بسياري از اذهان مشتبه مي: يعني
نهايتاً در قرآن آيات . شود اصلي به ذهن برخي متبادر ميمعناي  معنايي غير از است، يا

شود و  روشن و واضحي براي هر كسي وجود دارد كه بيشتر آيات ديگر بر آن رد مي
آيات مشكل ديگري وجود دارد كه معنايش بر گروهي از مردم پنهان است، پس واجب 

  . ارجاع داده شودآن است كه متشابه به محكم و خفي به جلي 
بعد از آن، كساني : فرمايد  در ذيل تفسير اين آيه مي»في ظالل القرآن«سيد قطب در 

هايي كه حقائق پديدار در  شوند، همان هايشان كژي وجود دارد، كشف مي كه در قلب
 در  كه اين رو نصوص تأويل بردار هستند تا اند و دنباله آيات محكم الهي را رها كرده

  . ها شبهات تازه بسازند آنپيرامون 
  : گويد مي)  أصول الفقه فيالوجيز(دكتر عبدالكريم زيدان در كتاب 

محكم در لغت به معناي متقن و استوار است و در اصطالح شرعي لفظي است كه 
. گويد، آشكار باشد طور روشن و آشكاري و بيشتر از آنچه مفسر ميه خود ب داللتش بر

اي رسيده كه  خ نباشد، زيرا داللت آن بر معنا به اندازهطوري كه قابل تأويل و نس
احتمال تأويل را نفي مي كند و نيز داللت بر حكم اصلي دارد و ذاتاً تبديل و تغيير 

  .پذيرد نمي
ي  هر آنچه كه دليل قطعي داشته باشد و از آن اراده: گويد ي حكم محكم مي درباره

  . 1 باشد، عمل بدان واجب استمعناي ديگري نشود و غير قابل ابطال و نسخ
  :گويد مي) كيف نتعامل مع القرآن العظيم(دكتر قرضاوي در كتاب 
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آيات كتاب خدا را به دو قسمت تقسيم نموده ) ي آل عمران آيه سوره(اين آيه كريمه 
يكي محكمات كه اصل و اساس قرآن و اكثريت آن است، و ديگري متشابهات : است
  .است

ست كه به وضوح و روشني بر معنايش داللت كند و از جانب منظور از محكم اين ا
  .  قرار نگيرد، چنانچه راغب در مفرداتش آورده استهلفظ و معنا در معرض شبه

آن است كه از جهت لفظ يا از جهت معنا به غير خود : و منظور از متشابه در قرآن
متشابه آن : استلذا گفته شده . باشد شباهت دارد، به همين خاطر تفسيرش مشكل مي

 با ارجاع آن به آيات ديگر معنايش  كه اين است كه ظاهر معنايش مشخص نباشد يا
  . 1شود واضح مي

6� @ WU	TU V�& (عبدالحميد محمود طهماز در تفسير خود بنام �> +!X.;�> V��&��

W��I�(فرمايد  مي :�uθ èδ ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρr& y7 ø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# çµ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ#u ìM≈yϑs3øt’Χ � 

اي است با معناي روشن، داللت آشكار و عبارات متين و استوار و مصون از  آيه

èδ ‘Π£�. فراگيري چند معنا و همانند بودن é& É=≈ tGÅ3ø9  يعني اصل و عمود قرآن هستند �#$

  . شوند ها ارجاع داده مي و ديگر آيات در فهم معنا و هنگام التباس به آن

�uã	 yzé& uρ ×M≈ yγÎ7≈ t±tFãΒ (� در قرآن آيات ديگري وجود دارند كه داللتشان بر معنا 

 از نظر مراد احتمال  از نظر لفظ و تركيب نهموافق آيات محكم است و ممكن است 
  ...معاني ديگري از آن بشود
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�utβθ ãèÎ6 ®KuŠsù $ tΒ tµ t7≈t±s? çµ ÷ΖÏΒ u�)  تنها به  استي كژشانيها  كه در دليكسانيعني ،

ها را به آيات  كنند، و آن شوند و خود را بدان آويزان مي ه قرآن متمسك ميآيات متشاب
شان دهاي فاس خواهند اين آيات را طبق انگيزه گردانند به خاطر اين كه مي محكم بر نمي

زيرا كه اباطيل و  ي اين گونه آيات بر محكمات روي گردانند، تحريف كنند و از عرضه
لذا تا زماني كه آيات متشابه ؛  حجتي است بر عليه آنانها را رد نموده و  آنيها ساخته

  كه  اينمگرها را بگيرد  تواند يك معناي قطعي از آن محتمل چند معنا هستند كسي نمي

tΒ$ � :فرمايد بدين جهت خدا مي. دانداين دسته از آيات را به آيات محكم برگر uρ ãΝn=÷ètƒ 

ÿ…ã& s#ƒ Íρù' s? 
ω Î) ª!$# 3يقي آيات متشابه چه به صورت مستقل يا اساسي مقصود حق:  يعني�

بر  محكم  آياتو دانايان در علم، آيات متشابه را به. داند را كسي جز خدا نمي
كنند، و  ها بدون مراجعه به آيات محكم تالش نمي ي تأويل آن  و دربارهگردانند مي

 روشن كند در چنانچه در ميان آيات محكم چيزي نيافتند كه معناي مورد نظر متشابه را
 خداوند به مقصود و اسرار :گويند فرو رفتن بيش از حد در معنا خودداري كرده و مي

  . تر است كتابش آگاه
  : گويد  مي»األساس في التفسير«سعيد حوي در 

�uθ èδ ü“ Ï%©!$# tΑt“Ρr& y7ø‹ n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# çµ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈yϑs3øt’Χ �: يعني او ذاتي است 

 فرو فرستاده است كه قسمتي از اين قرآن، آياتي داراي �ر پيامبرش را ب كه قرآن 

èδ ‘Π£�عبارات روشن و محكم و محفوظ از تخالط و تشابه هستند  é& É=≈tGÅ3ø9 $#�  

  . شوند ميبرگردانده ها  اين آيات پايه و مغز قرآنند و متشابهات به آن: يعني
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�ã	yzé& uρ ×M≈ yγ Î7≈t±tF ãΒي چند معناي  اللتشان در بر دارندهمتشابهاتي كه د:  يعني�

موافق با محكم است و احتمال دارد اندك تفاوت از جهت لفظ با هم داشته باشند نه از 

Β̈$�. لحاظ معنا و مقصود r' sù tÏ% ©!$# ’ Îû óΟ Îγ Î/θè=è% Ô�÷ƒ y—هايشان   كساني كه در قلب�

. ستندرويگرداني و انحراف از حق وجود دارد، آنان اهل بدعت و انحطاط ه

�tβθãè Î6 ®KuŠsù $ tΒ tµ t7≈t±s? çµ÷ΖÏΒ احتمال ديدگاه مبتدع  زنند كه  متشابهاتي چنگ فرا مي  به� 

آورند،  رو بدان رويي مي باشد، گفتني است آنان از اين را در بر دارد و مطابق محكم نمي
يرا  مقاصد فاسد خود تحريف نمايند و مطابق آن تفسير كنند، ز را به توانند آن چون مي

اي از آن  ها بهره ، اما در رابطه با محكم، آنلفظ و عبارت احتمال مراد آنان را در بر دارد
  .باشد  آنان ميعليهرا رد نموده و حجتي  ي آنان  زيرا محكم عقيده ندارند،

  ، حتما به  شده  و با گمراهي مواجه گمراه گشتهاي از فرق اسالمي كه  هر فرقه
 و تأويل فاسد و غلطي را براي  را اشتباه تلقي نموده  معني آن  كه نصوصي چنگ فرا زده

هر آنچه را كه اين فرقه ها بدان : توانيم بگوئيم بدين خاطر مي است،  آن در نظر گرفته
  . شوند، از باب آيات متشابهات است متوسل مي

نيم توا الي آياتي كه در مورد متشابه بحث شد، مي اكنون از البه: گويد در ادامه مي
  . هاي ضاله را مشخص كنيم ي ناجيه و فرقه صفات و خصوصيات فرقه

كند، به متشابه ايمان  ها عمل مي ي ناجيه از آيات محكم پيروي نموده و بدان فرقه
  شود، البته براي فهم آن به آيات محكم مراجعه آورد و تسليم آنچه در آن است مي مي
  . كه با معناي آيات محكم در تعارض باشديرد گ را در نظر نميمعنايي براي آن كند و  مي

و  آيات محكم را تأويل نموده شان اين است كهخصوصياتاولين هاي گمراه،  اما فرقه
  .كنند از آيات متشابه پيروي مي



 ي حق از باطل قرآني در راستاي تفكيك حوزهروش شناختي 

  
93939393

ي معناي اول است و آن  متشابه معني ديگري نيز دارد كه در واقع زير مجموعه: گويم 
زيرا آنچه كه فقط خدا  داند،  كسي جز خدا نمياين است كه حقيقت معناي متشابه را

  . داند براي ما در بردارنده يك يا چند معناست تأويلش را مي
متشابه؛ هيچ كسي از هيچ راهي بدان علم : كند كه قرطبي از جابر بن عبداهللا نقل مي

مانند : - بعضي گفتند- را به علم خود اختصاص داده نه بندگان،  ندارد و خداوند آن
 و مانند �وج و مأجوج و دجال و نزول حضرت عيسيأج قيامت، خروج يوقوع

   .ها ي ابتداي سوره حروف مقطعه
) صفوة البيان لمعاني القرآن(ي تفسيرش  شيخ حسنين محمد مخلوف در مقدمه

  : گويد مي
  :  است قرار داده دو نوع را بر متشابهيخطاب

  . شود معنايش فهميده ،برگردانده شود) محكم(اگر به اصل  )1
  . هيچ راهي براي دست يافتن به كنه و حقيقت آن وجود ندارد )2
اي ديگر، جز  اي از متشابهات امكان آگاهي بر معنايشان وجود دارد و دسته حال دسته

   .داند را نمي خدا كسي معناي آن
خود به دو نوع ديگر قابل ) متشابهات(قسم دوم : گويم مي) حسنين مخلوف(من 

  :تقسيم است
ها را خداوند تا مدت زماني به خود مختص  هايي كه علم و دانستن آن آن) الف

جال و دخروج : كند مثل نموده، سپس هر كس را كه بخواهد از بندگانش، به او الهام مي
  :  يا اعجاز علمي در قرآن مانند اين فرموده خداوند�نزول عيسي

� ylt	 tΒ Ç÷ƒ t	 ós t7ø9 $# Èβ$ u‹ É)tGù=tƒ ∩⊇∪ $ yϑåκs]÷;t/ Ó ŷ— ö	 t/ 
ω Èβ$ u‹Éó ö7tƒ �  

  )20ـ19/ رحمن (  
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را در كنار هم ) مختلف شيرين و شور ، و گرم و سرد (  دو درياي   «
 اما در ميان آن دو   . روان كرده است و مجاور يكديگر قرار داده است 

  .»كي با ديگري بياميزد و سركشي كندگذارد ي حاجز و مانعي است كه نمي
ددي را براي برزخ برگزيده بودند اما باز به حقيقت معناي علماي گذشته معاني متع

ي قرن   اكتشاف علمي در نيمه كه  آيه در گذشته متشابه بود تا اين اين، لذاندآيه نرسيد
بيستم پديد آمد و وجود يك مانع مادي نامرئي در بين هر دو دريا را ثابت كرد كه هر 

قبل از اين . كنند  بر همديگر تجاوز نميهاي خود كدام از اين دو درياها با حفظ ويژگي
اما اكنون اين معاني همه كنار زده شده . اكتشاف، برزخ شامل چند معنا و لذا متشابه بود

را در بحث اكتشافات علمي دانشمندان ذكر  شود كه آن ها اراده مي و تنها يك معني از آن
  . كرديم

ي معناي آن نظر   و دربارهگونه متشابهات پيروي كند جايز نيست كه كسي از اين
را بخاطر حفظ اصل   خداوند از باب فضل و بزرگواري خود آن كه قطعي دهد قبل از اين

  .را جز خداوند كسي نمي داند دين كشف كند، زيرا تأويل و معناي آن
اي از اين متشابهات را تا روز قيامت، خداوند محصور به علم خود  دسته  ) ب

: مانند. ي آن، راهي براي فهم معنايش نيست نموده و بدون وقوع يا مشاهده
شود، يا  زمان برپا شدن روز قيامت، هرگاه كه اتفاق افتد علم بدان پيدا مي

حقيقت معناي صراط و ميزان و حوض كوثر و زمين محشر كه ما معناي 
را مشاهده نكنيم نسبت به صفات و  دانيم و تا زماني كه آن ها را مي لغوي آن

همچنين حقيقت اسماء و صفات الهي كه خداوند . خبريم يها ب چگونگي آن
را در انحصار علم خود قرار داده، لذا در زمان حاضر راهي براي شناخت  آن
� I�_ 'V��O N-� �@)( ^! �:  فرمود�رو پيامبر از اين. ها وجود ندارد آن

�=>- ')( N@�_�# �  
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  . »اي تو را بكنمتوانم ثن كني من نمي آن گونه كه تو ثناي خودت را مي«
: گويد در ذيل تفسير اين آيه مي) التبيان في تفسير القرآن(ابو جعفر طوسي در كتابش 

 كه همراه آن باشد، از ظاهرش مراد و اي محكم آن است كه بدون احتياج به هيچ قرينه

βÎ) ©!$# Ÿω ãΝÎ=ôà¨ �منظور، روشن و معلوم باشد مانند آيه  tƒ }̈ $ ¨Ψ9$# $ \↔ø‹ x© £� »اوند  خد

£ �.  كه فهم آن نياز به قرينه و دليلى ندارد زيرا.»كند هيچ به مردم ستم نمي èδ ‘Π é& 
É=≈tGÅ3ø9 اساس قرآن كه براي متشابهات و ديگر امور دين بدان استدالل :  يعني� #$

  . شود مي
  . ، مراد و مقصود از ظاهر آن معلوم نيست و دليل است كه بدون قرينه آنمتشابه

  : گويد  مي1»القرآن في االسالم«باطبائي در كتاب محمد حسين ط
محكم آن است كه در داللت بر معنا ثابت باشد طوري كه معناي آن با معناي ديگري 

  . 2 استآنمتشابه در مقابل . آميخته نشود
ها روشن و غير شبيه به معناي  محكم آياتي است كه معناي مورد نظر آن: گويد باز مي

متشابه . شود ها واجب مي ذا ايمان به اين گونه آيات و عمل بدانل. غير مورد نظر است
  . شان نيست ها، معناي ظاهري آياتي هستند كه معني مورد نظر آن

 وجود ندارد كه براي ما امكان فهم معنايش نباشد، زيرا آيه يا اي در قرآن آيه: گويد مي
سطه است مانند حكم بدون واسطه است مانند خود آيات محكمات يا محكم با وام

  . متشابهات

                                           
  .  لبنان– دارالزهراء بيروت -37-35-34يني ص  ترجمه احمد حس-1
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  : گويد مي) تفسير الكاشف(محمد جواد مغنيه در 
محكم و : شوند آيات قرآن به اعتبار روشن يا خفي بودن معنا به دو نوع تقسيم مي

  . متشابه
آن است نياز به تفسير ندارد و به طور واضح، قطعي و غير قابل تأويل و : محكم

هايشان  و براي كساني كه در دل. داللت داردخ، بر معناي مورد نظرش ستخصيص و ن
در صدد بر ماند تا با تأويالت و تحريفات خود  فرصتي باقي نميبيماري است، 

  .سازي مردم برآيند انگيختن فتنه و گمراه
  :  مقابل محكم است و خود داراي چند نوع است درمتشابه
  . شود اي از آن معنايش به طور خالصه و كلي فهميده مي دسته
كند كه عقل از پذيرفتن آن امتناع  اي ديگر، الفاظشان بر چيزي داللت مي دسته
  . ورزد مي

  . چرخد اي ديگر نيز داللت لفظشان بين دو معنا يا بيشتر مي دسته
  . حكم آن منسوخ هستنداي هم دسته

ها رجوع كردم خارج از آنچه در تفسير اين آيه ذكر كردم  سخنان مفسراني كه به آن
و البته نظريات در اين زمينه بسيار است، و من نظرياتي را ذكر كردم كه در بيان . نيست

  . مقصود كافي هستند
ي آل عمران سخن از محكم   سوره7ي   در آيه كهي اين گفتارها اين است و خالصه

واضح و روشن و داراي داللت صريح و قطعي، غير قابل : ان آمده يعنيه ميمطلق ب
  .  باشد و در اين آيه منظور از محكم، عموم محكمات نيستخنستأويل و تخصيص و 
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  خالصه معناي آيه

uθ �ي  ي شريفه ي آيه ي كالم درباره خالصه èδ ü“ Ï%©!$# tΑt“Ρr& y7 ø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# çµ÷ΖÏΒ 

×M≈tƒ#u ìM≈ yϑs3øt’Χ آيات روشن و واضحي كه معناي آن بر كسي پوشيده : ين يع�

£�. نيست èδ ‘Π é& É=≈ tGÅ3ø9 ي قرآن و ستون دين و مرجع تمامي آيات   اساس و پايه� #$

  . متشابهات است

�ã	yzé& uρ ×M≈yγ Î7≈ t±tFãΒها بر بسياري از مردم يا   آياتي در آن وجود دارد كه معناي آن�

ها بر معنا موافق با محكمات  بر بعضي از آنان گنگ و پوشيده است، ولي داللت آن
ها به چيزي ديگري از لحاظ لفظ و شكل تركيب  آناست، و احتمال دارد كه داللت 

در نتيجه كسي كه اين آيات را به آيات هويدا و . داشته باشند نه از جهت معنا و محتوا

$�. روشن ارجاع داد و بمانند محكم در مورد متشابه حكم داد، هدايت يافته است ¨Β r' sù 

tÏ% ©!$# ’Îû óΟÎγ Î/θ è=è% Ô�÷ƒ y—� دارندبه انحراف از حق تمايل اما كساني كه  �tβθ ãè Î6 ®KuŠsù $ tΒ 
tµ t7≈t±s? çµ ÷ΖÏΒكنند و از متشابهات با   كار را بر عكس كرده و محكمات را رها مي�

كنند و از  پيروي مي) رود و در ظاهر احتمال آن معنا مي(خواهند  معنايي كه خودشان مي
  ). كنند تعطيل مي. (گردانند محكمات روي مي

�u !$tó ÏGö/$# Ïπ uΖ÷GÏ�ø9 پوشانند و هر  بندند و معناي حق را با باطل مي  راه را بر مردم مي� #$

جلوه  متشابهات  با استناد بهخواهند هاي منحرفشان مي آنچه از باطل را كه قلب
آن حقي كه خداوند در آيات محكمِ بسياري . باطلي كه برخالف حق است. دهند مي
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�u. را روشن كرده است آن !$ tóÏGö/$#uρ Ï& Î#ƒ Íρù' s?� هاي  آن معاني را بر آنچه كه قلب

كنند اعم از معاني منحرف، تأويالت باطل همراه با  خواهد، حمل مي مريضان مي

tΒ$�. گيري از محكمات كناره uρ ãΝn=÷ètƒ ÿ… ã&s#ƒ Íρù' s?را بدور از   معناي قطعي و يقيني آن�


�داند  محكمات كسي نميω Î) ª! را به خدا يعني به  آنپس زماني كه .  بجز خدا� #$

  . 1شود آيات محكمات الهي برگردانند تأويل و معنايش فهميده مي

                                           
 يم اينكه گفتيم كه تأويل آن را جز خدا كسي نمي داند، در صورتي است كه از محكمات كناره بگير-1

زيرا تأويلي كه منحرفان . نه به اين خاطر كه مطلقاً قابل فهم نيستند. و به معناي مورد نظر دست نيابيم

  . نيستخواستار آن هستند جز اين 

شود، معلوم خواهد شد، يعني اگر به خدايي كه غير از او  و چون تأويل متشابه اگر با محكم جمع مي
باين معني كه به آيات محكمات او برگردانده شود تا معني آن . داند برگردانده شود كسي تأويل آن را نمي

tΒ$ �: فرمايد چنانچه مي. گرددروشن  uρ ÷Λäø� n= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù ÏΒ & ó x« ÿ… çµßϑ õ3ßssù ’n< Î) «! ) 10/ شوري  (� #$

ßxôϑ �يا . »گردد و در هر چيزى كه در آن اختالف پيدا كنيد، حكمش به خداوند احاله مى« tƒuρ ª!$# 
Ÿ≅ ÏÜ≈t6ø9 $# ‘,Ït ä† uρ ¨,pt ø: $# ÿÏµÏG≈ yϑ Î= s3Î/ �)  سازد و حق را با كالم  و خداوند باطل را نابود مي«) 24/ شوري

شود كه مطلقاً مجهول المعني باشد و اين  و همچنين در كتاب خدا چيزي يافت نمي. »رداندگ خود محقق مي

با استقراء و عقل اثبات شده است چرا كه اگر اين طور باشد حكمتي در نزول اين دسته آيات وجود 
ارد مثالً كند، تناقض د از طرفي اين با نص صريح قرآن كه به تدبر در آيات محكم و متشابه امر مي. ندارد

ë=≈tG �: فرمايد مي Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) Ô8t	≈ t6ãΒ (#ÿρã	 −/ £‰u‹ Ïj9 ÏµÏG≈ tƒ# u t	 ©.x‹ tFuŠ Ï9 uρ (#θä9 'ρé& É=≈ t6ø9 F{ / ص  (� #$

كتابي است كه به سوي تو فرو فرستاديم تا باشد در آياتش تدبر كنيد و صاحبان خرد با آن پند «) 29

	 �يا . »پذيرند !9# 4 ë=≈ tG Ï. ôM yϑ Å3ômé& …çµçG≈ tƒ# u §ΝèO ôM n= Å_Áèù ÏΒ ÷βà$ ©! AΟŠ Å3ym A/T Î7 yz �)  1 /هود (
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پس . » شده استاني بي آگاه به روشنيمي سپس از جانب حكافته،ي آن استحكام اتي است كه آيكتاب«

اي از آيات قرآن خواه يك قسمت يا  لذا هر آيه. آيات قرآن همگي محكم و مفصل بوده و ابهامي ندارند

 از حروف - چنانچه گذشت–بارتي از آن امكان ندارد معنايش فهميده نشود مگر حروف مقطعه كه ع

  . اين موضوع درست نيسته و درج نمودن آن ب. مباني هستند نه معاني
 – آمدند � نزد رسول خدا زيرا نصارايي كه: باشد  موافق مي  با سبب نزول آيه اين همان چيزي است كه

 و نامعلومي   مسايل پيچيده  اصال راجع به- نازل شد  سبب آنان آيه  به ي نجران كه يلهيعني همان هيئت قب

ي آيات متشابه و داراي   وسيله  به  بحث و گفتگو نكردند، بلكه� فقط خدا بدان آگاه باشد، با پيامبر كه

محكمات دور  از آيات  ، در صورتي كه استدالل نمودند، اما همان آيات� پيامبر معاني مشخص عليه

و در اين حال كسي جز خدا  ت، احتمال معاني باطل مورد نظر آنان را نيز در بر داششد،  مي گردانده

   كه– شوند   محكمات برگردانده تواند معني مورد نظر خداوند را درك نمايد، اما اگر همان آيات به نمي
  .شوند  مي ات نيز فهميده معني متشابه-باشد  خدا نيز همين مي معني عملي بازگرداندن به

 آمده است �ي نجران متمسك به آيات متشابهي شدند كه در قرآن در وصف عيسي مسيحانصار

…ÿ«: مانند çµ çFyϑ Î= Ÿ2uρ !$ yγ9s)ø9r& 4’n< Î) zΝ tƒ ó[tΒ Óyρâ‘uρ çµ ÷Ζ ÏiΒ (« .اين خداست يا پسر خداست يا جزئي از : گفتند

  كه از اين  در حالي. اوست

sŒ# �: فرمايد  مي�خبر بودند كه درباره خلق آدم خداوند بيفرموده  Î* sù … çµçF÷ƒ§θy™ àM ÷‚x� tΡ uρ ÏµŠ Ïù ÏΒ 
 Çrρ•‘ (#θãès) sù … çµs9 tÏ‰ Éf≈ y™ �) پس وقتي كه آن را درست كردم و از روح خود در آن «) 29 / حجر

χ; �: يا در جايي ديگر فرموده. »دميدم، پيش او به سجده درافتيد Î) Ÿ≅ sVtΒ 4 |¤Š Ïã y‰ΖÏã «! $# È≅ sVyϑ x. 

tΠyŠ# u ( … çµs) n= yz ÏΒ 5>#t	 è? ¢Ο èO tΑ$s% … çµs9 ä. ãβθä3u‹ sù �)  در واقع، مثل عيسي نزد «) 59/ آل عمران

و . »باش، پس وجود يافت: آدم است كه او را از خاك آفريد سپس بدو گفت] خلقت[خدا همچون مثل 
به كار رفته است، ) أنزلنا.. .نحن.. .إنا(ر آن الفاظ به آيات متشابه قرآن كه د) تثليث(براي عقيده خود 
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�tβθã‚ Å™≡ §	9 $#uρ ’Îû ÉΟ ù=Ïè ø9$# tβθ ä9θà)tƒ $̈ΖtΒ#u ÏµÎ/ @≅ä. ô ÏiΒ Ï‰ΖÏã $uΖÎn/u‘ 3�   
و در پرتو (ما به همه آنها ايمان داريم : نديگو يو راسخان و ثابت قدمان در دانش م(

  ). همه از سوي خداي ما است) انيم كه محكمات و متشابهاتد دانش مي
از پيروي آن ) آيات محكم خدا(پس قبل از مراجعه آيات متشابه به سوي خدا 

و اگر چيزي از آيات خدايي بعد از عرضه بر محكمات، مبهم و . كنند خودداري مي
چه خداوند نازل كرده كنند، بلكه به تمامي آن مشكل باقي ماند، در رابطه با آن گاليه نمي

و البته تقصير و كوتاهي در فهم آيات از جانب . آورند طبق مقصود خودش، ايمان مي

$�هاست نه از جانب آنچه كه خدا نازل فرموده است  آن tΒ uρ ã	©.¤‹ tƒ Hω Î) (#θ ä9 'ρé& 

É=≈t6 ø9 F{ $#�.  
  

                                                                                                           

/ö �: اند و اين آيه محكم را رها كرده. كنند استدالل مي ä3ßγ≈ s9 Î) uρ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) 
ωÎ) uθèδ ß≈ yϑ ôm§	9 $# 

ÞΟŠ Ïm§	9 ت و هاي است كه جزء او هيچ معبودي برحق نيس و معبود شما، معبود يگĤن«) 163/ بقره  (� #$

‰ρß#) �: فرمايد يا مي. »اوست بخشندهء مهربان ç7ôã $# ©! $# $tΒ Ν ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çν ç/ öT xî �)  خدا «) 59/ اعراف

يعني محكمات (و اين الفاظ جمع وقتي به سوي خدا . »را بپرستيد كه براي شما معبودي جز او نيست
 خدا هيچ كس معنايش را به يقين جزت در غير اين صور. شود ارجاع داده شود، معلوم مي) كتاب خدا

$﴿: فرمايد براي همين مي. داند نمي tΒ uρ ãΝn=÷ètƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρù' s? 
ω Î) ª!$# ﴾.   
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  ي فصل  خالصه

اي است كه  الله قرآني و قطعي الدمحكمات همان نصآيات : ي اين گفتار خالصه
بر همين . باشند غير قابل اختالط يا گمان و شك و شبيه بودن معنا به معناي ديگري مي

و مرجع ديگر آيات براي توضيح و رفع اشكال هستند و براي ) ام(اساس، آيات محكم 
زيرا به . ي آيات ديگر و روايات و نظريات ندارند فهم معناي آن نيازي به مراجعه

گيرند، يعني غير   عنوان تفسير براي ديگري قرار مي م و اصطالحاً بهخودي خود معلو
شوند در حالي كه خود محكمات به  اين آيات در فهم معنا به محكمات ارجاع داده مي

بنابراين، آيات محكمات تنها منبع و مصدر براي تأسيس . شوند  نمي برگرداندهچيزي
  .1باشند اصول دين مي

                                           
شود اين است كه خداوند در اين آيه، محكم را در مقابل متشابه قرار داده   آنچه به روشني معلوم مي-1

“uθèδ ü﴿: بياييد با هم دوباره به آيه تأمل نماييم. است Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3ø9$# çµ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u 

ìM≈ yϑ s3øt ’Χ £èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3ø9$# ã	 yz é&uρ ×M≈yγÎ7≈ t±tFãΒ﴾.كه دانستيم كه محور كالم مفسرين در بيان   طوري

معني متشابه اين است كه معنايش گنگ باشد يا محتمل چند معني باشد يا اينكه راهي براي فهم محتوايش 

عبارت ديگر، محكم معنايش معلوم، روشن و هويدا ه ب. و دانستيم كه محكم غير اين است. اردوجود ند

و اگر آيات محكم بسان . به همين دليل خداوند آن را مرجعي براي فهم متشابهات قرار داده است. است
. شد قرار داده ميبودند، درست نبود كه آن را مرجعي براي فهم متشابهات  متشابه در بر دارنده چند معنا مي

همين جهت، خداوند لفظ متشابه را به معناي ظني و مبهم، و در مقابل محكم را به معناي يقيني و واضح ه ب

tΒ$﴿: فرمايد ، همان طور كه ميبه كار برده است uρ çνθè= tFs% $tΒ uρ çνθç7 n= |¹ Å3≈ s9 uρ tµÎm7 ä© öΝçλm; 4 ¨βÎ) uρ tÏ% ©!$# 

(#θà� n= tG÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $tΒ Μçλm; ÏµÎ/ ôÏΒ AΟù= Ïæ 
ωÎ) tí$t7 Ïo? $# Çd©à9$# 4 $tΒ uρ çνθè= tFs% $KΖŠÉ)tƒ﴾)  نساء /
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ي بيش از يك  وص قرآني ظني الدالله هستند كه در بردارندهو آيات متشابه همانا نص
هاي   هو تكيه بر آن گونه آيات براي تأسيس اصول دين، راه و شيوه فرقباشند  معنا مي

ي اصول  باشد، زيرا ادله ميآنان و بزرگترين اصل و عالمت تشخيص . گمراه است
   .ندخود واضح و روشن نيستمذهبشان نيازمند آيات محكم است و 

  

                                                                                                           

θä9$s% äí÷Š#) �: فرمايد يا مي). 157 $# $uΖ s9 y7 −/ u‘  Îit7 ãƒ $uΖ ©9 $tΒ }‘Ïδ ¨βÎ) t	 s) t6ø9 $# tµt7≈ t±s? $uΖ øŠn= tã !$̄Ρ Î) uρ βÎ) 
u !$x© ª! $# tβρß‰ tG ôγßϑ s9 � ) آيات در مطالب قبلي گذشتترجمه) 70/ بقره  .  
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  مبحث تكميلي 

   ح آنييك اشكال و توض

كنند گنگ و دو پهلو و  اين امر براي برخي كه در اين موضوع بحث و بررسي مي
اند بين علماء اختالفاتي در تفسير محكم و متشابه كه  مشتبه شده است، لذا خيال كرده
 قول ذكر 20ها وجوه اختالف را تا  حتي برخي از آن. در آيه ذكر شده، وجود دارد

مثالً . اند  ها پرداخته، حتي برخي را باطل قرار داده اند، سپس به ترجيح بين آن كرده
گويد محكم همان ناسخ و متشابه همان منسوخ است، باطل قرار  نظري را كه مي

كند و آيات منسوخ  و حجتشان اين است كه آيات ناسخ از چند آيه تجاوز نمي. اند داده
ي  را به دو دسته كل قرآن) ، آل عمران7ي  آيه(كه  ت، در حالينيز در همين حدود اس

رسد كه اين قول از  گويند كه بسيار بعيد به نظر مي و مي. كند محكم و متشابه تقسيم مي
  . 1 روايت شده باشد
عبداهللا بن مسعود و عبداهللا بن عباس

وخ قرار كساني كه محكم و متشابه را ناسخ و منس ( ي با اين وجود، براي گفته
  : اصلي در قرآن وجود دارد) اند داده

� ã‡|¡Ψu‹ sù ª! $# $ tΒ ’ Å+ù=ãƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# ¢Ο èO ãΝÅ6 øtä† ª!$# ÏµÏG≈ tƒ#u 3 ª!$#uρ 

íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym �  ) 52/ حج(  

                                           
  . نظرات في تفسير آيات من القرآن الكريم بقلم دكتر محسن، عبدالحميد:  بعنوان نمونه بنگريد به كتاب-1
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گردانيد، سپس  وحي كرد محو مي و پس خدا آنچه را كه شيطان القا«
  .»اي حكيم استساخت و خداوند دان خدا آيات خود را استوار مي

  

  روش متقدمين در تفسير

  : گويم براي از بين بردن گمان قبلي مي
قدمان در تي م خبري از روش و طريقه اساس اين گفته درماندگي از خواندن و بي

  كه  لفظ به يكي از اجزا و يا معناهاي آن است، يا اين تفسيرِ كه  اينآنباشد، و  تفسير مي
چنانچه اين فرموده . از معناهاي كلي آن لفظ تطابق داشتتفسيرشان براي مثال بر يكي 
   :اند خداوند متعال را تفسير كرده

� Ο ßγ÷ΨÏΒ uρ  ¨Β ãΑθà)tƒ !$oΨ−/u‘ $ oΨÏ?#u ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ZπuΖ|¡ym ’Îû uρ Íοt	 ÅzFψ$# 

Zπ uΖ|¡ym $oΨÏ%uρ z>#x‹tã Í‘$ ¨Ζ9   )201/ بقره (  � #$

 دنيا و آخرت به ما نيكي عطا پروردگارا، در: گويند ها مي كساني از آن«
  .»دار دور نگهفرما و ما را از عذاب آتش 

رزق : اند ها گفته برخي از آن. حسنه در اين دنيا به معناي همسر صالح است: گويند مي
ترديدي نيست كه . غيره... فرزند صالح و: اند و برخي ديگر گفته. حالل و فراوان است

و اگر . تند، يا به عبارتي، يكي از معاني آن هستنداين اقوال قسمتي از معناي حسنه هس
را نداند اين تعداد اقوال را اختالفاتي در تفسير معناي لفظ قرار  متكلم طريقه تفسير آن

در . اند و برخي ديگر آن چنان برخي مفسران اين چنين گفته: گويد دهد، و لذا مي مي
اظ متعدد نمونه يا جزئي از آن و اين الف. ي اقوال يكي است حالي كه معناي كلي همه

  . كلي هستند
  : فرمايد مي] 12، ص 5ج  / مقدمة في التفسير[شيخ اإلسالم ابن تيميه در 
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و بيشتر اقوالي كه به ظاهر اختالف ... اختالف بين سلف در تفسير قرآن اندك است«
  : و اين به دو شيوه است. دارند مربوط به اختالف تنوع است نه تضاد

 هر يك از مفسران منظور عبارت را با الفاظي غير از الفاظ ديگري تعبير  كه اين )1
كند ولي در هر حال  كنند، زيرا بر معنايي غير از معناي ديگري در مسمي داللت مي مي

  .»مسمي يكي است
در جواب پرسش از : زند، بعنوان مثال شيخ اإلسالم براي اين قسم چند مثال مي

  : ي  در آيه»ذكر«

� ô tΒ uρ uÚ t	ôãr&  tã “Ì	 ò2ÏŒ ¨βÎ* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏètΒ % Z3Ψ|Ê …çνã	 à± øtwΥ uρ 
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هر كس از ياد من دل بگرداند، در واقع زندگي تنگ و سختي خواهد «
  .»كنيم داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور مي

 كالم  همان ذكر شود كهن است كه فهميدهمنظور اي«: فرمايد  طوالني ميسخنبعد از 
: ، لذا مساويست اگر گفته شوداو توسط بنده است الهي، يا ذكر كردن نازل شده

  . » استيكي يا از اين قبيل، زيرا مسمي »هداي«، »يمكال«، »كتابي«، »ذكري«
 مثال به عنوان يكي از جزئيات يا برخي از جزئيات يك اسم عام :ي دوم دسته) 2

ه ب) ي جزء به اسم كل سميهت(اند نه براي تعريف مشخص و دقيق اسم عام  دهذكر كر
  : عنوان نمونه

� §ΝèO $ uΖøOu‘ ÷ρr& |=≈tGÅ3ø9 $# t Ï%©!$# $ uΖøŠx�sÜô¹$# ô ÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã ( óΟ ßγ ÷ΨÏϑsù 
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سپس اين كتاب را به آن بندگان خود كه برگزيده بوديم به ميراث «
رو، و  ها بر خود ستمكارند، و برخي از ايشان ميانه داديم، پس برخي از آن

  .»برخي از آنان در كارهاي نيك خدا پيشگامند
 كسي است كه واجبات را ضايع نموده و »ظالم بر نفس«معلوم است كه 

 كسي است واجبات را به جا آورده و ترك »مقتصد«و . ستي محرمات ا دهنده انجام
 نيز در مفهوم مقتصد وجود دارد، يعني كساني كه در »سابق«. ي محرمات است كننده
  . »ها و عبادات به خاطر نزديكي به خدا سبقت جستند نيكي

كند كه هر كدام از مفسرين اين معني كلي را به شكلي از  سپس شيخ اإلسالم بيان مي
 را به كسي كه در »سابق«برخي نيز . اند ها يا جزئي از اجزاي طاعات ذكر كرده شكل

 را به كسي كه در اثناي وقت نماز »مقتصد«اند و  گذارد، تفسير كرده اول وقت نماز مي
 كسي است كه وقت عصر را تا زردي غروب به تأخير »ظالم بر نفس«خواند و  مي
دهد،   را به كسي كه همراه زكات، صدقه مي»سابق«اي  در اين ميان عده. اندازد مي

 را به »ظالم بر نفس«دهد و   را به كسي كه زكات مي»مقتصد«اند و  تفسير كرده
  . اند ي ربا تعبير كرده خورنده

اين دو صنفي كه در تنوع تفسير ذكر كرديم يا به خاطر تنوع «: فرمايد در پايان مي
و . مسمي و اقسام مختلف آن مانند تمثيالتها و صفات است، يا بخاطر ذكر انواع  اسم

در (شود مختلف هستند   ميگماني غالب در تفسير سلف بوده كه  اين دو روش، شيوه
  . »)حاليكه چنين نيست

  : فرمايد مي] 144ـ4/140موافقات  [ درامام شاطبي
وع  اين نيز دو ن شود، كه  عنوان خالف اعتبار نمي  به از موارد خالف يكي اين است كه

  :دارد
  . ف با نصوص قطعي شريعت هستندل اقوال اشتباهي كه مخا–اول 
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و اين بيشتر .  اقوالي كه در ظاهرشان خالف است ولي در واقع اين طور نيست–دوم 
ه را ب شوند كه معاني الفاظ قرآن  مفسراني يافت مي. آيد در تفسير كتاب و سنت مي

 از نظر  راها وقتي كه آن. اند ل كردهها و الفاظ مختلفي در ظاهر، از سلف نق شيوه
  كه اين اگر امكان اين باشد كه بدون. يابي بگذراني برخورد تفاسير بر سر يك معنا را مي

خللي به هدف گوينده وارد شود، اقوال جمع شوند نقل اختالف در خصوص آن 
كه اي  در مسألهنقل اختالف و واجب است در مورد آن تحقيق شود، و ... صحيح نيست

باشد، اشتباه است، همانگونه كه نقل توافق در محل مورد  اختالف نميدر واقع حاوي 
  . اختالف صحيح نيست

  : اندازند، ده تا را نام برده است شاطبي از اسبابي كه شخص را در اين خطا مي
 يا يكي از صحابه يا غيره �اي، چيزي را از پيامبر  كه در تفسير آيه اين )1

 تنها شامل برخي از عبارت باشد، سپس مفسر  يت نقل شده، اما روانقل كنند
و مفسران اين دو را معني جدا از نمايد   بيان مي مسايل ديگري را در تفسير آيه

كه براي   گونه همان. برند كه اختالف در آن است دانند لذا گمان مي هم مي
 نقل  نان نازك، زنجبيل، ترنج، نوشابه مخلوط با آب را»منال«معناي لفظ 

ها است، زيرا خداوند با آن  ي آن ي همه اند كه اين لفظ در بر دارنده كرده

���G� �� X�8R «: بنابر اين، در حديث آمده. نعمت بر آنان منت نهاده است
.@`�a� 5� ,(  � Kb-� %���«» هايي است كه خداوند با  سماروغ از منت

  . »اشته استها منت گذ فرستادن آن براي بني اسرائيل بر آن
 چيزهايي را ذكر كنند كه در معنا مترادف باشند طوري كه همه تحت يك معنا  )2

كنند اگر خالف لفظ نقل  و گمان ميشود  ي آن يك قول مي لذا تفسير درباره. درآيند
. اي است شبيه بلدرچين پرنده: اند گفته» السلوي«لذا در مورد . شود خالف محض است
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اي در هند كه بزرگتر  رخي كه داراي فالن صفت است، يا پرندهاي س پرنده: يا گفته شده
 . شرط اتفاق معنا نقلشان صحيح استه هاي اين طوري ب مثال.  است خانگىكگنجشاز 
.  مفسري قولي را طبق تفسير لغوي ذكر كرده باشد و ديگري طبق تفسير معنوي )3

  .گردند كه هر دو تا با هم به يك حكم بر مي
گردد و ديدگاه معنوي به بكارگيري معنا در   به اصل وضع بر ميزيرا ديدگاه لغوي

  : اند  در مورد اين آيه گفتههمچنان كه. استعمال

�$Yè≈ tGtΒ uρ tÈθ ø)ßϑù=Ïj9� .  ) 73/ واقعه(   

كساني كه :  يعني»المقوين«: اند  يا گفته .ايم  قرار دادهمسافرانو منفعتى براى : يعني

�Νåκâ:;ÅÁيا . شوند مي) آب و علف بي(وارد سرزمين خشك و خالي  è? $ yϑÎ/ (#θ ãèoΨ|¹ 

îπ tãÍ‘$s% �)  اي  سريه: يا گفته شده. شوند آفتي كه ناگهان بدان دچار مي: يعني )31/رعد

  ..... و چيزهايي از اين قبيل. �از سراياي رسول اهللا
 را حمل بر مجاز نموده و گروهي  لذا گروهي آن.اختالف در گرفتن معناي واحد) 8

اي مثل  چنانچه در آيه. در حالي كه مطلوب و مقصود از هر دو يكي است. بر حقيقت
   : روي داده استمفسراناين آيه اختالفات بسياري بدين شيوه بين 

� ßl Ì	øƒä† ¢‘y⇔ø9 $# z ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9 $# ßl Ì	øƒä†uρ |M Íh‹ yϑø9 $# z ÏΒ Çc‘y⇔ø9   )19/ روم (  � #$

ها زندگي و مرگ  اي از آن عده. » مرده را از زندهگرداند و زنده را از مرده خارج مي«
اما اختالفي در واقع . اند اي بر مجاز حمل كرده را حمل بر حقيقت آن دو دانسته، و عده

  ... شدن معناي آن دو نيست
  . اختالف در تعبير از معني مورد نظر، در حاليكه معني همه يكي است) 10
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  اتفاق در معنا و اختالف در تعبير

ه همين منوال است محكم و متشابهي كه در قرآن آمده، و نيز آنچه از اختالف و ب
  .ها گفته شده است اقوال علما بر معناي آن

پس معني كلي محكم اين است كه لفظ بدون نياز به غير، صريح بر معنايش داللت 
 احتمال دو يا چند معني در آن برود و براي ترجيح بينكه ابه لفظي است شو مت. كند

  . معاني محتمله نيازمند مرجحي است
 كه در تعبير اختالف دهاي مفسرين يكي است هر چن ي گفته بر اين اساس، همه

برخي از مفسرين اين معني كلي را توسط يكي از معناهاي آن كلي تفسير . داشته باشند
ست يا محكم آن ا. محكم همان ناسخ است و متشابه همان منسوخ: اند اند، لذا گفته كرده

اين همان معناي ناسخ و . شود و متشابه عمل به آن ترك شده است كه بدان عمل مي
ها   محكمات يعني آنچه كه خدا در آن:گويند  يا مي.اما با اختالف عبارتاست منسوخ 

وده است و متشابه يعني آياتي كه با وجود م نش را به طور محكم بيانحالل و حرام
، اختالف الفاظ سبب توليد عبارت ديگربه . اند  هم شبيهاختالف در لفظ از لحاظ معنا به

محكم يعني آنچه معاني احكامش معقول است، و : گويند يا مي. شود اختالف در معنا مي
ي اخالص است، زيرا جز  ي فاتحه يا سوره  سوره،يا محكم.  استآنمتشابه در مقابل 
  . ردن هستنداينها صرفاً از باب مثال آو.  نيست چيزيها توحيد در آن

 هر كدام از البتهگردد كه ذكر كرديم،  ي اقوال نيز به همان چيزهايي بر مي بقيه
  . كند  تعبير ميديگريت رعبااز مفسرين با لفظ يا عبارتي غير 

لذا اگر منسوخ، . نيز چنين است) منسوخ(و متشابه ) ناسخ(سخن پيرامون محكم 
شود كه منظور  ل نسخ نيز تصور ميشود، و عام ناسخش شناخته نشود، بدان عمل مي
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عمل به آن است، پس از اين ناحيه متشابه است، زيرا در بين دو اعتبار مطلوب و 
ي محكمي است  در مقابل، ناسخ آيه. گيرد متروك مردد است، لذا دو معنا را در بر مي

ذا برد، ل ي بقاي حكم منسوخ را نيز از بين مي اي در آن نيست، و بلكه شبهه كه شبهه
است، و نسخ احكام و ناسخ همزمان ) منسوخ(محكم اصل و مرجع آيات متشابه 

حكِمجزاي محكم است و منسوخ يكي از ا وپس ناسخ يكي از افراد . م استحكَم و م
لذا تفسير محكم و متشابه به اين معني، اختالفي را در تفسير . هاي متشابه است شاخه

  . كند ايجاد نمي
  : فرمايد خداوند مي
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ايم ، مگر اين كه هنگامي كه  ي را نفرستاده ما پيش از تو رسولي و نبي  «
تالوت كرده است ) آن رسول يا نبي آيات و احكام خدا را براي مردم ( 

با ايجاد وساوس و اباطيل در دل شنوندگان سست ايمان ، و با ( اهريمن 
( در تالوت او القاء ) سرائي توسط ذريه و دارودسته خود  پخش ياوه

گاهي پيغمبران را شاعر ، و زماني ساحر ، و وقتي و ( نموده است ) شبهه 
اما خداوند ) . گر ساخته است  ها و خرافات پيشينيان جلوه ناقل افسانه

توسط تبليغ و تبيين پيغمبران و ( آنچه را كه شيطان القاء نموده است 
از ميان ) روزي پيروان ايشان در همه جا و همه آن  دعوت و زحمت شبانه

و شبهات و ترّهات اهريمنان انس و جان را از صفحه دل ( برداشته است 
در برابر سخنان ناروا و ( و سپس آيات خود را ) مردمان زدوده است 
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پايدار و استوار ) پايه  بازان بي مايه و دسيسه بازان بي جاي نيرنگ دالئل نابه
از كردار و گفتار و پندار شيطان و ( داشته است ، زيرا كه خدا بس آگاه 

داراي حكمت ) شيطان صفتان بوده و همه كارهايش از روي فلسفه و 
و لذا اهريمن و پيروان او را هميشه مهلت داده است تا به دسايس ( است 

  .»)و وساوس خود بپردازند 
 را ي باطل و احتماالت پوچ  شبهه قبيلكند از  ازاله آنچه كه شيطان القا مي�خداوند

 محكم كردن  عنوان را به همچنين آنقرار داده است و اني به عنوان ناسخ آن القائات شيط
ي مشركين  و اين بسان گفته. ها نفوذ كند خواهد ميان آن كه شيطان مي  قرار دادهآياتي 
  : ماند وقتي كه اين آيه را شنيدند مي

� öΝà6 ¯ΡÎ) $ tΒ uρ šχρß‰ç7 ÷ès?  ÏΒ ÂχρßŠ «!$# Ü= |Á ym zΟ̈Ψyγ y_ 
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پرستيد  شما و چيزهائي كه جز خدا مي! ) اي كافران ستمگر  (   «
  .»گرديد شما حتماً وارد آن مي. آتشگيره و هيزم دوزخ خواهيد بود 

دام او م. ؟!ها هيزم دوزخند عيسي و مالئكه به جز خدا پرستش شدند، پس آن: گفتند
خداوند در پاسخ به . ها باشيم ا آنها در جهنم هستند پس ما راضي هستيم كه ب كه آن
  : ها فرموده است آن

� ¨βÎ) šÏ%©!$# ôM s)t7 y™ Νßγ s9 $̈ΨÏiΒ #o_ ó¡ ßsø9 $# y7 Í×̄≈ s9 'ρé& $ pκ÷]tã tβρß‰yè ö6 ãΒ 
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) به خاطر ايمان درست و انجام كارهاي خوب و پسنديده (  آنان كه   «
) و عذاب آن (  كساني از دوزخ ايم ، چنين قبالً بديشان وعده نيك داده

  . »شوند دور نگاه داشته مي
ي  ي آيه وسيلهه الي اين آيه نفوذ داده بود، ب پس خداوند آنچه را كه شيطان به البه

  .محكم بعدي نسخ نمود
  

  :ي آل عمران  سوره  آيهباي حج   سوره ي آيه رابطه

ي آل عمران  اي سوره آيهي حج بود و پيش از اين بيان شد شبيه  اي كه از سوره آيه
  : كند را تفسير مي است و آن
  : آيد ي حج كه ذكر شد اين آيه مي  در سوره52ي  بعد از آيه

� Ÿ≅ yèôf u‹ Ïj9 $ tΒ ’ Å+ù=ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# Zπ uΖ÷F Ïù š Ï%©#Ïj9 ’Îû ΝÍκÍ5θ è=è% ÖÚt	 ¨Β 

Ïπ u‹Å™$ s)ø9 $#uρ öΝßγ ç/θè=è% �  ) 53/ حج(  

ايجاد مشكالت در راه دعوت آسماني و ( هاي شيطاني   اين وسوسه  «
خواهد  بدان خاطر است كه خداوند مي) هاي يزداني  توسط مخالفان برنامه

) نفاق ريشه دوانده ( آنها را آزمايش كساني سازد كه در دلهايشان بيماري 
  .»هستند) از كفر و ضالل ( است ، و آزمون كساني كند كه سنگين دل 

  :  عمران است آل7ي  اين آيه شبيه به آيه

�$̈Β r' sù tÏ%©!$# ’Îû óΟ Îγ Î/θè=è% Ô�÷ƒ y— tβθãè Î6 ®KuŠsù $ tΒ tµ t7≈t±s? çµ ÷ΖÏΒ u !$ tó ÏGö/$# 

Ïπ uΖ÷GÏ�ø9   )7/ آل عمران (  �#$
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tΒ ’Å+ù=ãƒ ß≈sÜ$�: ي فرموده ø‹¤±9 $�ي   در مقابل فرموده�#$ tΒ tµ t7≈ t±s? çµ ÷ΖÏΒقرار دارد�  .  

%�šÏ: ي فرموده ©#Ïj9 ’Îû ΝÍκÍ5θ è=è% ÖÚ t	̈Β Ïπu‹ Å™$ s)ø9 $#uρ öΝßγ ç/θ è=è%ي   در برابر فرموده�

�tÏ%©!$# ’ Îû óΟ ÎγÎ/θ è=è% Ô�÷ƒ y—است) آزمايش(فتنه در هر دو آيه به معني .  است� .  

  : فرمايد ي بعدي مي سپس خداوند در آيه

� zΝn=÷èu‹Ï9 uρ šÏ% ©!$# (#θ è?ρé& zΟ ù=Ïè ø9 $# çµ ¯Ρr& ‘,ys ø9 $#  ÏΒ š�Îi/¢‘ (#θ ãΖÏΒ ÷σãŠsù 

ÏµÎ/ |M Î6 ÷‚ çGsù … ã&s! öΝßγ ç/θ è=è% 3 ¨βÎ)uρ ©!$# ÏŠ$ yγ s9 tÏ%©!$# (# þθ ãΖtΒ#u 4’ n<Î) :Þ≡ u/ÅÀ 

5ΟŠÉ)tGó¡ •Β �  ) 54/ حج(  

پيغمبران به مردم (  و اين كه عالمان و آگاهان بدانند كه آنچه   «
حق بوده و از جانب پروردگار تو است ، پس بايد بدان ايمان ) گويند  مي
. ورند تا دلهايشان بدان آرام گيرد و در برابرش تسليم و خاضع شود بيا

ها و  و شبهه( نمايد  قطعاً خداوند مؤمنان را به راه راست رهنمود مي
هاي شيطاني را در پرتو هدايت و وحي آسماني بديشان  وسوسه

  .»)گذارد  شناساند و حيران و سرگردانشان نمي مي
  . باشد  در آل عمران مي7ي  ي آيه كه اين آيه مشابه بقيه

� tβθã‚ Å™≡ §	9$#uρ ’Îû ÉΟ ù=Ïè ø9 $# tβθ ä9θà)tƒ $ ¨ΖtΒ#u ÏµÎ/ @≅ä. ô ÏiΒ Ï‰ΖÏã $uΖÎn/u‘ 3 
$ tΒ uρ ã	©.¤‹ tƒ Hω Î) (#θ ä9 'ρé& É=≈t6 ø9 F{   )7/ آل عمران (  � #$
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  اختالف تنوع

اهل تأويل در «: شود كه مي گويند ي برخي مفسرين روشن مي بدين گونه گفته
ي تضاد و  ، البته مقصود اختالفي نيست كه نتيجه»اند ناي اين آيه اختالف كردهمع

 بلكه منظور اختالف لفظي –اند   چنانچه برخي اين طور برداشت كرده–تناقض باشد 
دانيم برخي از اقوال اصالً ربطي   مي كه، چرا– چنانچه گذشت –است يا اختالف تنوع 
م آن است الفاظش تكرار نشده باشد و متشابه آن است  محك كه اين: به آيه ندارند مانند

دهند در حالي  پس چگونه اينها را معناي آيه قرار مي. كه لفظ در آن تكرار شده است
ي  آيا پيروي از همه. كه آيه پيروي از متشابهات را انحراف و گمراهي قرار داده است

  ! اش كژي و گمراهي است؟ الفاظ تكراري
ه منظور از اختالف غير اين است دچار توهم و خيالبافي شده كسي كه تصور كند ك

خبري از شناخت روش ائمه سلف يا  است و دليل اين توهم چنانچه گفتيم ناتواني و بي
ها و نيز گذشتن سطحي بدون تفكر از كنار  آنهاي  پيشينيان و عدم دقت نظر در گفته

  . ها بوده است آن
  

   مقيد ومطلق... محكم

 .مطلق و مقيد: طلب را گفتيم كه محكم در قرآن به دو شيوه وارد شده استقبالً اين م
 و. و گفتيم كه محكم مطلق آن است كه به هيچ وجهي اشتباه و التباس در آن نيست

را محكم گرداند، و   مقيد آن است كه براي بيان معنا نيازمند ديگري است تا آنمحكم
ي كتاب الهي محكم است چنانچه   همهبدين معني،. را برطرف كند تشابه معاني آن
   :فرموده است
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� 	!9# 4 ë=≈tGÏ. ôM yϑÅ3ôm é& …çµ çG≈ tƒ#u §ΝèO ôM n=Å_Á èù  ÏΒ ÷βà$©! AΟŠÅ3ym 

A/T Î7yz �  ) 1/ هود(  

) محكم مطلق و محكم مقيد(ي براي الفاظ نموده، داخل اين باب زي كه رايبند تقسيم
  : كند هاي زير تقسيم مي شيوهه  الفاظ را ب كه  اين  به شود، با توجه مي

  . رود براي معناي واحدي وضع شده و احتمال معني ديگري در آن نمي: نص
  . جحاعالوه بر يك معنا، محتمل معناي ديگري است اما به احتمال ر: ظاهر
   است هر دو را در كنار هم قرار دادهرا به نص مربوط ساخته و  آن: محكم
   .وجود دارد متساوي در آن احتمال معاني مرجوح يا: متشابه

 برابر است با »ظاهر«و .  عبارت است از محكم مطلق»نص«به نظر امام فخر رازي 
  . محكم مقيد، و هر دو محكم هستند، اما هر يك به اعتباري
ي واضح  محكم يعني آيه: (گويد قول رازي به اين گفته شوكاني شبيه است كه مي

. اشد حال يا به اعتبار خود يا به اعتبار چيز ديگريالمعنايي كه داللتش بر معنا روشن ب
و متشابه آن است كه معنايش واضح نيست يا داللتش روشن نيست نه به اعتبار خودش 

سخن ) محكم(ي عموم معناي  شوكاني در اينجا درباره). و نه به اعتبار غير خودش
محكم به اعتبار زيرا  ي آل عمران آمده است، گويد نه از خصوص محكم كه در آيه مي

ه  است كه بيغير آن مرجع و اساس) ام( باشد در حالي كه  واساس)ام(تواند  غير نمي
تواند  لذا اين تعريف از محكم نمي. گردند ي آن آيات متشابه، محكم و روشن مي واسطه

  . مرجع و اساس محكمات است) ام(مقصود آيه باشد و مقصود آيه همان 
  : يو از دقت در فرموده خداوند
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 محكم عام نيست، يعني هم محكم مطلق معنايه شود كه محكم اين آيه ب فهميده مي
 زيرا در ، بلكه اين آيه محكم را فقط به محكم مطلق اختصاص داده است،و هم مقيد

معناي خاص ه پس محكمي كه در اين آيه آمده ب. مقابل متشابه استعمال شده است
هيم و در خارج نبنابراين، صحيح نيست لفظ را از سياق اصلي خود كنار . است نه عام

سپس صرف نظر از مناسبات و سياقات مختلف آيه، اقوال علمايي را . يه قرار دهيمآ
ومي را بر لفظ تطبيق ماند تا اين اقوال ع ي عموم لفظ بحث كرده بياوريم كه در زمينه

را محتمل معاني عجيب  يم در حالي كه لفظ با سياق خاص وارد شده است سپس آنده
 مقصود از لفظ :گوييم اي آيه قرار دهيم، بنابراين مي و اين معاني را برگردانيمو غريب 

  . در آيه همين است كه گفتيم
  
  

  اند به طور مطلق محكم هستند آياتي كه در اثبات اصول دين آمده

كند كه آياتي كه مؤسس  استقراء و تحقيق كلي در كتاب خداوند براي ما مشخص مي
و هر آنچه . باشند الدالله مييعني قطعي محكم هستند اصول دين است به طور مطلق 
ها به آيات محكم  ي آن از نوع محكم مقيد است همهو كه متعلق به اصول دين است 

شود كه تمام آن متعلق به  طوري كه يك آيه در قرآن يافت نمي. گردند مطلق بر مي
در واقع هر اصلي از . برنگردد آيات محكم مطلق به لياصلي از اصول دين باشد و
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ه متكي به آيات زيادي است كه محكم مطلق هستند و امكان دارد كه باصول دين 
  . برگرداندها  ا محكم مقيد را به آنيسهولت آيات متشابه 

اي محكم مقيد   و دستهمطلقاي محكم  اما آياتي كه مربوط به فروع هستند، دسته
  : ي اخير چند قسم دارد هستند كه دسته
  . دارنددر قرآن مرجعي از آيات محكمِ مطلق  )1
  .گرداند را محكم مي رواياتي هست كه آندر سنت  )2
  . شود به اجتهاد ارجاع داده مي )3

ها متفاوت  مانند كه نظرات علماء در مورد آن اي ديگر همچنين متشابه باقي مي دسته
 زيرا ، است ها نيامده  اصال در قرآن نامي از آن برخي از فروع هستند كهبلكه . است

شود، بر   به طور عموم به فساد كشيده نمي، چونشروع و رواستاختالف در فروعات م
ها بنيان  به همين دليل تمامي آياتي كه اصول دين بر آن. عكس اختالف در اصول دين
  . مطلق و كامل هستند شده است از هر لحاظ محكم
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  دوم فصل 

  قواعد و مقدمات اساسي 

  اسالم ديني است كه اساسش يقين است. 1

  .  جازمي است كه شكي بدان راه ندارديقين اعتقاد
 و . است علم و زوال شك به معناييقين،: رازي آمده كه) مختار الصحاح(در كتاب 

 ش فهم همراه با ثبات حكممراغب اصفهاني به معناي آرا» مفردات الفاظ القرآن«در 
����$�شيخ حسنين محمد مخلوف در تفسير اين آيه »  البيانةصفو« در .آمده است � ���%� �& 

 ��'�( )*� �� � � ي آخرت علمي قطعي دارند كه  ي زندگي دوباره درباره«:  آمده است كه��
از لفظ ايقان گرفته شده، و ) لفظ يقين. (اثري از ادعاهاي دروغين و توهم در آن نيست

وقتي كه سكون » يقن الماء«: گويد عرب مي.  استنوقوع پيوسته او به معناي تحقق و ب
  . » مشخص شوديابد و زير آب

. ي يقين بنيان كرده است اسالم ديني است كه اصول و قواعد اساسي خود را بر پايه
پس مسلمان واقعي كسي است كه به اين اصول و قواعد اساسي ايمان كامل و جازم و 

ثقه و اطمينان كامل  صحت و درستي خود،  نسبت به زيرا اسالم ،بدون شك داشته باشد
و اين تنها به خاطر قوت و تواناي داليل اسالم و استيالي آن بر . دهد يبه پيروانش م

  . شود  مي داده ها است، و با آن آرامش، ثبات و استقرار به انسان درون
  : است  چنين توصيف شده  قرآن كه فتني است كهگ

� Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù �  ) 2/ بقره(  
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  ».شكي در آن نيست«
  باشد حاوي اين داليل مي

  :شك از كتاب خود را با دليل قطعي ثابت كرده استخداوند نفي 

� βÎ)uρ öΝçFΖà2 ’Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ $ uΖø9 ¨“tΡ 4’ n? tã $ tΡÏ‰ö7 tã (#θ è?ù' sù ;οu‘θ Ý¡ Î/ 

ÏiΒ Ï& Î#÷VÏiΒ �  ) 23/ بقره(  

را  اي مانند آن ي خود نازل كرديم شك داريد، سوره اگر در آنچه بر بنده«
  .»بياوريد

  . يقين و از جانب خدا است  است كه قرآن،و اين آيه دليل بر اين
اما باز به يك امر ديگر نيازمنديم تا شك از اصل دين زدوده شود و يقين حاصل 

زيرا نص گاهاً قطعي  ست از قطعيت داللت نصوص بر معنايشان، اگردد كه عبارت
  . الدالله و گاهاً ظني الدالله است
زيرا هر آنچه كه اساسش ظني باشد، شود،  ريزي نمي اصول دين بر داليل ظني پايه

را كافر معرفي  را نكوهش و گرويدگان به آن خداوند پيروان آن. پس خود نيز ظن است
   :كند مي

� βÎ) tβθ ãèÎ7 −F tƒ 
ω Î) £ ©à9$# ( ¨βÎ)uρ £©à9 $# Ÿω  Í_øó ãƒ zÏΒ Èd, ptø: $# $ \↔ø‹ x©� 

  ) 28/ نجم (
 از حق بهره اين كنند در حالي كه ظ ها جزء از ظن پيروي نمي آن«
   .»ندارد


 �: اند به همين جهت، علماي اصول گفته .c K!��d� 
@�� e1c� ��� .@�0��
KI0�"I�#   
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   ».شود مي، باطل آن استدالل به يابد،هرگاه دليل احتمال بدان راه «
  

   آن قطعي و يقيني هستند هاي پايهاصول دين و . 2

هاي آن قطعي و يقني هستند، زيرا  دين و پايهگوييم كه اصول  بنابر آنچه ذكر شد، مي
و اگر داليل اصول دين و . باشند داليل آن از نگاه ثبوت و داللت، قطعي و صريح مي

 خواهد بود كه در اين صورت  و گماناساسيات آن قطعي نباشد، اساس دين ظن
 خواهد شد كه منجر به) در اصول دين(جايگاهي براي تعدد آراء و نظريات مختلف 

 با داليل جزم و قطعي حق از باطل  كه شود بدون اين گرايي مي تعدد اديان و فرقه
  . 1تشخيص داده شود

  

  روعات كاربرد دارند نه در اصولفي ظني در  ادله. 3

  .  عقيده و عمل ازاسالم عبارت است
  . هستند) فروع(و هر دو داراي اصول و ملحقاتي 

 و حرام بودن قتل و ت، نماز، زكا�محمدت نبوايمان به وحدانيت خدا، : مثال اصول
را ها  پذيرند، بلكه شريعت آن اينها اختالف آراء و نظريات مثبت و منفي را نمي. زنا

   . استآورده و مورد اجماع امت با وجود اختالف مذاهب

                                           
تشابه در قواعد كلي واقع «:  ذكر شد كه65، ص 3ج » الموافقات« قبالً سخن شاطبي در كتاب خود -1
) 2. (استقراء اين امر را نشان داده است) 1: (به دو دليل. شود زئي واقع ميشود و تنها در فروعات ج نمي

  . »بود و اين باطل است متشابه ميدين گرديد آن وقت اكثر  اگر تشابه در اصول داخل مي
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شود كه به وحدانيت خدا ايمان نداشته باشد يا  ي يافت نميللذا مسلمان عالم يا جاه
 قتل و زنا را  كه  باشد يا به وجوب نماز و زكات اقرار نكند يا اين�امبر نبوت پيمنكر

  . حالل بداند
سبب اجماع امت در اين اصل، قطعيت نصوصي است كه بر اين امور اساسي داللت 

اگر چنين نبود خلل . باشد هاي متفاوت مي كنند و همچنين عدم قبول آراء و ديدگاه مي
پس هر كس كه انكار يك اصل اساسي دين را . آمد د ميو فساد در دين و دنيا به وجو

  .  كافر شده و خارج از دين خدا است،بكند
ها  زيرا داليل آن اند،  بيشتر قضاياي عملي فقهي به همين گونه:مثال فروع و ملحقات

 در مورد ء فقهايغالباً ظني است و محتمل بيش از يك وجه است، به همين دليل آرا
شود يا شخص روزه  مسافت سفري كه نماز در آن قصر مي: انندم. ها زياد است آن

 يا وضوء بعد از لمس زن، و صدها و بلكه هزاران مسايل ؛ جوراببر يا مسح ؛نگيرد
  . از اين قبيلديگر فقهي 

ي برتري بين مالئكه و بشر را  لهأمس: عنوان مثاله وقتي به فروعيات عقيده بنگريم ب
در اين امور  .تر است، يا وقوع قيامت قلم كه كدام مقدمكنيم يا خلق عرش و  بيان مي

شود   زيرا باعث فساد و دگرگوني دين و دنيا نمي،اختالف و تعدد ديدگاه جائز است
 مانند ؛ در مورد آن آمده باشد-  از نگاه اثبات و داللت- نص قطعي و صريح  كه مگر اين

  . ين كفر استآيات صريح قرآن كه اگر تكذيب شوند نص تكذيب شده و ا
زيرا  اند، اند، اما تقليد در فروعات را جائز دانسته علماء از تقليد در اصول منع كرده

 كه اي معاني. رود بيشتر داليل فروع، ظني است، و احتمال چند وجه از معاني در آن مي
 بدون مراجعه به علماء مشكل - براي عامه مردم-تعريف دقيق آن يا فهم دقيق آن 

 داليل اصول آيد كه الزم ميصوص منع كردن مردم از تقليد در اصول اين در خ. است
آيد، لذا ضرورتاً   در غير اين صورت تقليد در اصول الزم ميزيرادين ظني نباشند، 
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 مردم و عوام مجبور به  كه اين ي اصول بايد خالي از ظن باشند يعني قطعي باشند تا ادله
   .قابل قبول باشديد از اصول صحيح و تقليد از علماء نباشد و منع در تقل

  

  اصولِ حق قطعي و اصول باطل ظني است. 4

 در اصول و مبادي خود بر داليل قطعي كه فقط يك وجه تفسير  كهاسالم ديني است
ها همان چيزهايي هستند  گاه و اين اصول و تكيه. كند شود، تكيه مي ها برداشت مي از آن

عنوان ه ها را ب  آن�كه خداوندآياتي . نامد مي» اتآيات محكم«ها را   آن�كه خداوند
بنابر .  آل عمران گذشت7ي  چنانچه در آيه.  قرار داده استاتمصدر و مرجع اختالف

  . اي در آن نيست اين، دين، يقيني است كه هيچ شك و شبهه
  : در اين آيات بيانديش

� y7Ï9≡ sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ tÏ%©!$# 

tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Í= ø‹tó ø9 $$ Î/ tβθãΚ‹ É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9 $# $®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)Ï�Ζãƒ ∩⊂∪ 

tÏ% ©!$#uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9 Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé&  ÏΒ y7 Î=ö7s% Íοt	 ÅzFψ$$ Î/uρ ö/ ãφ 
tβθ ãΖÏ%θ ãƒ �  ) 4ـ2/ بقره(  

    .  نيست و راهنماي پرهيزگاران است  اين كتاب هيچ گماني در آن  «
دارند ، و نماز را به گونه شايسته  آن كساني كه به دنياي ناديده باور مي

آن كساني كه باور  . بخشند  ايم مي خوانند ، و از آنچه بهره آنان ساخته مي
دارند به آنچه بر تو نازل گشته و به آنچه پيش از تو فرو آمده ، و به  مي

  .»  . ز اطمينان دارند روز رستاخي
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� βÎ)uρ öΝçFΖà2 ’Îû 5=÷ƒ u‘ $£ϑÏiΒ $uΖø9 ¨“tΡ 4’ n?tã $ tΡÏ‰ö7 tã (#θè?ù' sù ;οu‘θÝ¡ Î/ ÏiΒ 

Ï& Î#÷VÏiΒ �  ) 23/ بقره(  

ايم ، دچار شك و دودلي   اگر درباره آنچه بر بنده خود نازل كرده  «
اهان خود را و گو) و ارائه دهيد ( اي همانند آن را بسازيد  هستيد ، سوره

تا بر صدق ( فرا خوانيد ) دهد  كه بر صدق قرآن گواهي مي( بجز خدا 
  .»)دانيد ، شهادت دهند  ايد و همسان قرآنش مي چيزي كه آورده

� ö≅ è% ’ÎoΤÎ) 4’ n?tã 7π uΖÉi;t/ ÏiΒ ’În1§‘ �  ) 57/ انعام(  

  .»بگو من از جانب پروردگارم دليلي آشكار دارم«

� $ yϑ̄ΡÎ) šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9 $# t Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™u‘uρ §ΝèO öΝs9 

(#θ ç/$s?ö	 tƒ �  ) 15/ حجرات(  

اند و  همانا مؤمنان كساني هستند كه به خدا و پيامبرش ايمان آورده«
  .»اند سپس دچار شك نشده

� ’ Îûr& «!$# A7x© Ì	ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ �  ) 10/ ابراهيم(  

 شكي –ها و زمين  ي آسمĤن  پديد آورنده–ا ي خد مگر درباره«
  .»هست؟
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� $ tΒ uρ tβ% x. #x‹≈yδ ãβ#u ö	à)ø9 $# βr& 3“ u/tIø�ãƒ ÏΒ ÂχρßŠ «!$#  Å3≈ s9 uρ 

t,ƒÏ‰óÁ s? “Ï%©!$# t ÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ Ÿ≅ŠÅÁø�s?uρ É=≈tGÅ3ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠÏù  ÏΒ Éb>§‘ 

tÏΗs>≈ yè ø9   )37/ يونس (  � #$

آن از جانب غير خدا به دروغ ساخته شده و چنان نيست كه اين قر«
باشد و توضيحي  ي آنچه كه پيش از آن است مي كننده باشد بلكه تصديق

 پروردگار جهانيان  طرفت و ازيساز آن كتاب است كه ترديدي در آن ن
  .»است

ي ظن و توهم استوارند، زيرا  ها بر پايه  اصول آن،اما اديان باطل عكس اين هستند
كنند، داليلي كه احتمال چند وجه معنا و  صولشان به داليل ظني استناد ميها براي ا آن

 است؛ و متشابهات هناميد» متشابهات«ها را  رود و خداوند آن تفسير و تأويل در آن مي
) ام(ها   آنا زير،كار گرفته شونده هاي دين ب صحيح نيست كه در تأسيس اصول و پايه

در غير اين صورت، . ها هم درست نيست آناز  و در نتيجه پيروي. يا مرجع نيستند
 7چنانچه در آيه . رو آن از كساني خواهد بود كه قلبي منحرف و كژ دارند  دنبالهشخصِ
   .به همين جهت، اين اديان و مذاهب ظني هستند نه يقيني. ي آل عمران بيان شد سوره

 يادآوري �يسيي نصاري را در مورد به دار آوريختن ع بنگر چگونه خداوند عقيده
   :كند كه بر ظن و اشتباه و بدون يقين استوار بود مي

� $ tΒ uρ çνθè=tF s% $ tΒ uρ çνθç7 n=|¹ Å3≈ s9 uρ tµ Îm7ä© öΝçλm; 4 ¨βÎ)uρ t Ï%©!$# (#θ à�n=tG÷z$# 

Ïµ‹Ïù ’Å∀s9 7e7 x© çµ ÷ΖÏiΒ 4 $ tΒ Μçλ m; ÏµÎ/ ô ÏΒ AΟ ù=Ïæ 
ω Î) tí$ t7Ïo?$# Çd ©à9$# 4 $ tΒ uρ 

çνθ è=tF s% $KΖŠÉ)tƒ �  ) 157/ نساء(  
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در صورتى كه او رانكشتند و به دار نياويختند، بلكه بر آنان مشتبه شد «
كه عيسى است به دار آويختند و  به اين خاطر شخصى را به گمان اين(

 و كسانى كه درباره او اختالف كردند، نسبت به وضع وحال او در )كشتند
آگاهى و علمى به آن شك هستند، و جز پيروى از گمان و وهم، هيچ 

  .»ندارند، و يقيناً او را نكشتند
  : فرمايد ها مي ها و امثال آن ي آن يا درباره

� $ tΒ uρ ßìÎ7 −Gtƒ óΟèδ ç/sYø.r& 
ω Î) $‡Ζsß 4 ¨βÎ) £ ©à9$# Ÿω  Í_øó ãƒ zÏΒ Èd, ptø: $# $ º↔ø‹ x© 

  )36/ يونس (  �
جز از شك و گمان پيروي ) در معتقدات خود ( بيشتر مشركان «
شك و گمان هم ) . روند  و جز به دنبال اوهام و خرافات نمي( كنند  مين

و ظنّ جاي يقين را پر ( سازد  نياز نمي اصالً انسان را از حق و حقيقت بي
از چيزهائي است كه بيگمان خداوند آگاه ) . افتد  كند و سودمند نمي نمي

  .»دهند انجام مي
  : ه يقينن و گمان است شان مستند به ظن يعني عقيده و روش زندگي

� βÎ) tβθ ãèÎ7 −F tƒ 
ω Î) £©à9 $# ( ¨βÎ)uρ £©à9 $# Ÿω  Í_øó ãƒ zÏΒ Èd, ptø: $# $ \↔ø‹ x© �    

  )28/ نجم (
باشد كه اساس عقايد منحرفان و  مبناي حق بر يقين است و مبناي باطل بر ظني مي

  . هاست روش زندگي آن
ريزي شده باشد، ديني است باطل و  هي ظني متشابه پاي بنابراين، هر ديني كه بر ادله

  . نيز همين حكم را دارندطوائف مختلف ها و  قرَفِ. ي يقين براي پيروانش نيست مايه
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اصول و : هاي گمراه در يك اصل كلي با هم مشتركند كه ها و فرقه اديان و طائفه
 از هيچ كدامها متكي به داليل ظني محتمل چند وجه است و  مباني اعتقادي آن

  .ها اصولشان مبتني بر داليل قطعي نيست آن
  

  ريزي اصول است نه فروع  قرآن پايهكار اصلي. 5

  : فرمايد خداوند مي

� $ ¨Β $ uΖôÛ§	 sù ’ Îû É=≈tGÅ3ø9 $#  ÏΒ & ó x« �  ) 38/ انعام(  

  .»ايم هيچ چيزي را در كتاب فروگذار نكرده«
  : فرمايد باز مي

� $ uΖø9 ¨“tΡuρ š�ø‹ n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &ó x« �  ) 89/ نحل(  

  .»گر هر چيزي است بر تو نازل كرديم اين كتاب را كه روشن«
 ذكر هيچ  از كه اين چيزهايي كه خداوند در قرآنش روشن فرموده چيست؟ و اين

ها فرو گذار نكرده و دريغ نورزيده كدامند؟ آيا اصول و اساسيات هستند يا  كدام از آن
  فروع و ملحقات؟ 

هاي  اند، لذا اگر منظور خدا در آيه شكي نيست كه بيشتر فروعات در قرآن ذكر نشده
  كه  تا اينماند ميپس تنها اصول باقي . آمد بود تناقض و تضاد پيش مي سابق فروعات مي

  . هاي پيشين اصول است مطابقتي باشد بين قول و حقيقت، لذا منظور از آيه
 تمامي اصول را در كتابش بيان �ست كه خداونداستقراء و بررسي هم ثابت كرده ا

هايش و پيامبرانش و روز آخرت  ايمان به اهللا و فرشتگانش و كتاب: فرموده است، مانند
و نماز و زكات و نيكي به پدر و مادر و ازدواج و طالق، و حرام بودن دروغ و 
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كر فرموده، اما اصل وجوب نماز را ذ: مثالً. اما تفصيل همگي اينها الزم نيست. فواحش
ها و اذكار نماز را بيان نكرده  ها، حركت تعداد ركعتاز قبيل را  بسياري از تفصيالت آن

را به سنت پاك نبوي  را بيان كرده و تفصيل آن  آنوجوب، اصل تيا در زكا. است
  . واگذاشته است

$�پس كليت اين آيه  uΖø9 ¨“tΡuρ š�ø‹ n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ä3Ïj9 & ó x«� مربوط به 

  .اصول است نه فروع
  : فرمايد خداوند مي

� $ tΒuρ šχ%Ÿ2 ª!$# ¨≅ÅÒ ã‹ Ï9 $ JΒöθ s% y‰÷èt/ øŒ Î) öΝßγ1 y‰yδ 4 ®L ym 

šÎit7 ãƒ Οßγ s9 $̈Β šχθà)−Gtƒ �  ) 115/ توبه(  

هيچ وقت قومي را كه ) به سبب عدالت و حكمتي كه دارد (  خداوند   «
و در برابر اشتباه و لغزش ناشي  ( سازد هدايت بخشيده است گمراه نمي

مگر زماني كه ) گيرد  كنند ، به عقاب و عذابشان نمي از اجتهادي كه مي
شبهه و اشكال  و بي( چيزهائي را كه بايد از آنها بپرهيزند روشن و آشكار 

  .»براي آنان بيان كند) ، توسط پيغمبر 
دست ه ه سنت يا اجتهاد باصول تقوي را بيان كرده است اما فروع آن از را: يعني
  .آيد مي

  :يا اين آيه

� y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “ W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 �  ) 2/ بقره(  
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مباني هدايت را ذكر   به همين دليل بعد از آيه،.هدايت در اصول و مباني: يعني
 به قرآن و ديگر  و ايمانتكند اعم از ايمان به غيب و برپا داشتن نماز و دادن زكا مي

  : فرمايد ي مي ي آيه لذا در ادامه؛ هاي آسماني پيشين و ايمان به روز آخرت كتاب

� tÏ%©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σãƒ Í=ø‹ tóø9 $$ Î/ tβθ ãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9 $# $ ®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖø%y— u‘ 

tβθ à)Ï�Ζãƒ ∩⊂∪ tÏ%©!$#uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹ s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé&  ÏΒ y7 Î=ö7s% 

Íοt	 ÅzFψ$$Î/uρ ö/ ãφ tβθãΖÏ%θ ãƒ �  ) 4ـ3/ بقره(  

  . ي احكام قرار دارند اند و گاهاً در پيرامون بقيه اما فروع، گاهي در قرآن ذكر شده
  

  گرفته است ي اصول را در بر قرآن همه. 6

شود كه قرآن كريم تمامي اصول و مبادي ضروري دين را  از آنچه گذشت معلوم مي
ها فروگذار  حقق شدن هدايت الهي، در بر گرفته است و هيچ كدام از آنبه خاطر م

 �نكرده است، در غير اين صورت قرآن مصدر هدايت نبوده و سزاوار اين نيست كه با 

“W‰èδ zŠÉ)−Fßϑù=Ïj9 �)  توصيف گردد) 2/ بقره.  

ته  دليل قرآني و نص صريح بدون شبهه داشيدناچار باه پس هر اصلي از اين اصول ب
  . در غير اين صورت اين اصل باطل و مردود است. باشند

جايي كه معقول نيست كه قرآن از ذكر امر  مصداق اين امر، عقل صريح است، از آن
شود، غافل بوده باشد،  ضروري دين كه ايمان شخص بدون اعتقاد بدان درست نمي

:  فروعاتي مانند كه و با وجود اين. قرآني كه در مدت ربع قرني از زمان نازل شده است
سالم، جا دادن به كسي در مجالس، خوردن، نوشيدن، شكار، تيمم، پاك شدن از حيض 



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
129129129129

ها  ضاي حاجت را با نصوص صريحي بيان كرده كه شبهه در آنقو جنابت و رفع 
 را ذكر كرده ات لذا معقول نيست كه مصدري كه اين فروعات، بلكه فروع فروع،نيست

  .  از اصول كوتاهي ورزدباشد، اما از ذكر اصلي
  

  استريزي اصول دين  قرآن تنها مرجع در پايه. 7

  : كنند اي از آيات قرآن هستند كه اين قاعده را به روشني بيان مي اينها مجموعه

� y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “ W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 �  ) 2/ بقره(  

  .»هنماي پرهيزگاران استاين كتابي است كه شكي در آن نيست و را«

� Çyϑsù yìt7 ©?$# y“#y‰èδ Ÿξ sù ‘≅ ÅÒ tƒ Ÿωuρ 4’ s+ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ ô tΒuρ uÚt	 ôãr& 

 tã “Ì	 ò2ÏŒ ¨βÎ* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏètΒ % Z3Ψ|Ê … çνã	 à±øtwΥ uρ uΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 

4‘yϑôãr& ∩⊇⊄⊆∪ tΑ$ s% Éb>u‘ zΟ Ï9 û Í_s?÷/|³ym 4‘yϑôãr& ô‰s%uρ àMΖä. # Z/T ÅÁ t/ ∩⊇⊄∈∪ 

tΑ$ s% y7 Ï9≡x‹ x. y7 ÷Gs?r& $ uΖçF≈tƒ#u $ pκtJŠÅ¡uΖsù ( y7 Ï9≡x‹ x.uρ tΠ öθ u‹ø9 $# 4 |¤Ψè? ∩⊇⊄∉∪ 

y7 Ï9≡ x‹x.uρ “Ì“ øgwΥ ô tΒ t∃ u/ó  r& öΝs9 uρ . ÏΒ÷σãƒ ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ ÏµÎn/u‘ 4 Ü>#x‹ yès9 uρ 

Íοt	 ÅzFψ$# ‘‰x© r& #’s+ö/r& uρ�  )  127ـ123/ طه(  

  گمراه و بدبخت نخواهد شدهركه از هدايت و رهنمودم پيروي كند ، «
و از احكام كتابهاي آسماني دوري (  و هركه از ياد من روي بگرداند  

چون نه (  ؛   خواهد داشت) اي  و سخت و گرفته( ، زندگي تنگ ) گزيند 
به قسمت و نصيب خدادادي قانع خواهد شد ، و نه تسليم قضا و قدر 
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به عرصه قيامت گسيل ( ا و روز رستاخيز او را نابين) الهي خواهد گشت 
چرا ! پروردگارا :  خواهد گفت    . آوريم  گرد مي) و با ديگران در آنجا 

جمع ) اي و به عرصه قيامت گسيل داشته و در آنجا  برانگيخته( مرا نابينا 
همين : گويد  مي) خدا  (    . ام  بينا بوده) در دنيا (  ؟ من كه قبالً  اي آورده
كتابهاي آسماني ، ( آيات ) . ش نتيجه نافرماني را كه هست و بچ( است 

 ؛ همان  من به تو رسيد و تو آنها را ناديده گرفتي) و دالئل هدايتِ جهانيِ 
نام و نشان در آتش رها  و بي( شوي  گونه هم تو امروز ناديده گرفته مي

) در عصيان ( دهيم كسي را كه افراط   ما اين گونه سزا مي   ) . گردي  مي
گيرد و به آيات پروردگارش  پيش مي) در پرستش و عبادت (  تفريط و

از ( تر و ماندگارتر  مسلّماً عذاب آخرت بسيار سخت. آورد  ايمان نمي
  .»است) عذاب اين جهان 

�!$̄ΡÎ) $ uΖø9 t“Ρr& y7 ø‹n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Èd, ys ø9 $$Î/ ( Ç yϑsù 2”y‰tF ÷δ $# 

ÏµÅ¡ ø�uΖÎ=sù (  tΒ uρ ¨≅|Ê $ yϑ̄ΡÎ* sù ‘≅ ÅÒtƒ $ yγ øŠn=tæ�  ) 41/ زمر(  

ما اين كتاب را براي مردم، به حق بر تو فرو فرستاديم، پس هر كس «
هدايت شود، به سود خود اوست و هر كس بيراهه رود، تنها به زيان 

  .»شود خودش گمراه مي

� ö≅è% (#θããô‰tΡr& ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $ tΒ Ÿω $oΨãèx�Ζtƒ Ÿωuρ $ tΡ•/ÛØtƒ –Š t	çΡuρ 

#’ n?tã $ oΨÎ/$s)ôãr& y‰÷èt/ øŒÎ) $ uΖ1 y‰yδ ª!$# “É‹©9 $% x. çµø?uθ ôγ tF ó™$# ßÏÜ≈u‹ ¤±9$# ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $# tβ#u/öTym ÿ… ã&s! Ò=≈ys ô¹r& ÿ… çµtΡθ ããô‰tƒ ’n<Î) “y‰ßγ ø9 $# $ oΨÏKøo$# 3 ö≅è% 
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;χÎ) “ y‰èδ «! $# uθ èδ 3“ y‰ßγ ø9 $# ( $ tΡólÉ∆ é& uρ zΝÎ=ó¡ä⊥ Ï9 Éb>t	Ï9 šÏϑn=≈ yè ø9 $# �

  )71/ نعام ا(  
) و عبادت و پرستش كنيم ( آيا چيزي غير از خدا را بخوانيم :  بگو   «

 ؟ و آيا پس از آن كه خداوند ما را  كه نه سودي به حال ما دارد و نه زياني
به عقب ) و به سوي خود رهنمون كرده است ( هدايت بخشيده است 

)  ؟ و  ر برگرديمو از ايمان دست بكشيم و ديگر بار به كف( بازگشت كنيم 
بيابانهاي برهوت ( كه شياطين او را در زمين ) باشيم و كنيم ( بسان كسي 

ويالن و سرگردان به دنبال خود كشند ، و دوستاني داشته باشد كه او را ) 
اما او بديشان گوش ( به راه راست خوانند و به سوي خود فرياد دارند 

هدايت : بگو ) تر شود ؟  و گمراهتر  نكند و به دنبال شياطين رود و گمراه
) بجز اسالم ، ضاللت است ، و از سوي خدا ( خداوند ، هدايت است و 

و ( به ما دستور داده شده است كه فرمانبردار پروردگار جهانيان باشيم 
  .»  ) . منقاد او شويم و به فرمان او رويم 

� ö≅è% βÎ) àM ù=n=|Ê !$ yϑ̄ΡÎ* sù ‘≅ÅÊ r& 4’ n?tã Å¤ ø�tΡ ( ÈβÎ)uρ àM ÷ƒ y‰tG÷δ $# $ yϑÎ6 sù 

û Çrθãƒ ¥’ n<Î) ú†În1u‘ 4 … çµ̄ΡÎ) Óì‹ Ïϑy™ Ò=ƒÌ	 s% �  ) 50/ سباء(  

ام و اگر هدايت يابم  اگر گمراه شوم فقط به زيان خود گمراه شده: بگو«
  .»كند چيزي است كه پروردگارم به سويم وحي مي

� $ uΖø9 ¨“tΡuρ š�ø‹ n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &ó x« �  ) 89/ نحل(  

  .»گر هر چيزي است بر تو نازل كرديم اين كتاب را كه روشن«

� $ ¨Β $ uΖôÛ§	 sù ’ Îû É=≈tGÅ3ø9 $#  ÏΒ & ó x« �  ) /38(  
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  .»ايم هيچ چيزي را در كتاب فروگذار نكرده«

� $ ¯ΡÎ) ßøtwΥ $ uΖø9 ¨“tΡ t	 ø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθÝà Ï�≈ ptm: �  ) 9/ حجر(  

  .»را نازل كرديم و ما براي او حافظ و نگهبان هستيم همانا ما قرآن«

�ã≅ø?$#uρ !$tΒ z Çrρé& y7 ø‹s9 Î)  ÏΒ É>$ tGÅ2 š�În/u‘ ( Ÿω tΑÏd‰t7 ãΒ 

ÏµÏG≈ yϑÎ=s3Ï9�    

  )27/ كهف (
 كلمات ،و آنچه را از كتاب پروردگارت به تو وحي شده است بخوان«

  .»اي نيست او را تغيير دهنده

�$tΒ uρ tβ% x. #x‹≈yδ ãβ#uö	 à)ø9 $# βr& 3“ u/tIø�ãƒ  ÏΒ ÂχρßŠ «!$#  �) يونس /

37(  
و چنان نيست كه اين قرآن از جانب غير خدا و به دروغ ساخته شده «
  .»باشد

�…çµ ¯ΡÎ)uρ ë=≈tGÅ3s9 Ö“ƒ Ì“tã ∩⊆⊇∪  ω Ïµ‹Ï?ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈t7 ø9 $# .ÏΒ È ÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ Ÿωuρ 

ôÏΒ ÏµÏ�ù=yz ( ×≅ƒÍ”∴s? ô ÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗxq�  ) 42ـ41/ فصلت(  

 هيچ گونه باطلي ، از هيچ   .نظيري است قرآن كتاب ارزشمند و بي «
نه غلطي و تناقضي در الفاظ و .  ( گردد  جهتي و نظري ، متوجه قرآن نمي

مفاهيم آن است ، و نه علوم راستين و اكتشافات درست پيشينيان و 
چرا . رسد  دش ميپسينيان مخالف با آن ، و نه دست تحريف به دامان بلن
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و ( قرآن فرو فرستاده يزدان است كه با حكمت و ستوده است ) كه 
  .»)افعالش از روي حكمت است ، و شايسته حمد و ستايش بسيار است 

� ôìÎ7 ¨?$# !$tΒ z Çrρé& y7 ø‹ s9 Î)  ÏΒ š�Îi/¢‘ ( Iω tµ≈s9 Î) 
ω Î) uθ èδ ( óÚÌ	 ôãr&uρ Ç tã 

tÏ.Î/ô³ßϑø9   )106/ انعام (  � #$

پيروي كن از آنچه از سوي پروردگارت به تو وحي ! ) اي پيغمبر  (   «
و ( به مشركان اعتناء مكن . هيچ خدائي جز او وجود ندارد . شده است 

  . »)دشمنانگيِ آنان و سخنان ايشان را ناچيز انگار 

� ë=≈ tGÏ. tΑÌ“Ρé& y7 ø‹ s9Î) Ÿξ sù ä3tƒ ’ Îû x8Í‘ ô‰|¹ Ól t	ym çµ÷ΖÏiΒ u‘ É‹ΖçF Ï9 Ïµ Î/ 

3“t	 ø.ÏŒ uρ šÏΨÏΒ ÷σßϑù=Ï9 ∩⊄∪ (#θ ãè Î7®?$# !$ tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3øŠs9 Î) ÏiΒ óΟ ä3În/§‘ Ÿωuρ 

(#θ ãè Î7−F s? ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ u !$ u‹Ï9 ÷ρr& 3 Wξ‹Î=s% $ ¨Β tβρã	 ©.x‹ s? �  ) 3ـ2/ اعراف(  

بر تو نازل شده ) سوي يزدان جهان ( كتابي است كه از ) اين قرآن  (   «
.  ن هيچ گونه نگراني و ناراحتي به خود راه دهي است و نبايد از ناحيه آ

نه نگراني از ناحيه بار سنگين رسالتي كه بر دوش داري و نه از جانب ( 
دهند ، و نه از  العملهائي كه دشمنان سرسخت در برابر آن نشان مي عكس

چرا كه . رود  سوي نتيجه و برداشتي كه از تبليغ اين رسالت انتظار مي
كافران را از عواقب شوم ( كه بدان ) ن قرآن اين است هدف از نزول اي
 از چيزي  .بترساني ، و مؤمنان را پند و اندرز دهي ) افكار و اعمالشان 

پيروي كنيد كه از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده است ، و جز خدا 
كمتر ) . و فرمان مپذيريد ( از اولياء و سرپرستان ديگري پيروي مكنيد 

  .»)گيريد  و كمتر پند مي( هستيد )  اوامر و نواهي خدا (متوجه 
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�tΑt“Ρr& uρ ãΝßγ yètΒ |=≈tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9 $$Î/ zΝä3ós uŠÏ9 t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# $ yϑŠÏù 

(#θ à�n=tF ÷z$# ÏµŠÏù�  ) 213/ بقره(  

و ( كه مشتمل بر حق بود و به سوي حقيقت ) آسماني ( و كتاب  «
ل كرد تا در ميان مردمان راجع بدانچه كرد ، بر آنان ناز دعوت مي) عدالت 

  .»ورزيدند داوري كند اختالف مي

�$tΒ uρ ÷Λä ø�n=tG÷z$# ÏµŠÏù  ÏΒ & ó x« ÿ…çµ ßϑõ3ßs sù ’n<Î) «!   )10/ شوري (  �#$

در هر چيزي كه اختالف داشته باشيد ، داوري آن به خدا واگذار  «
  .»گردد مي

� ô tΒ uρ ß|¡ ôm r& z ÏΒ «! $# $ Vϑõ3ãm 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏ%θ ãƒ�  ) 50/ مائده(  

  .»براي مردم كه يقين دارند، داوري چه كسي از خدا بهتر است«

�u/öT tósùr& «! $# ÈötGö/r& $ Vϑs3ym uθ èδ uρ ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρr& ãΝà6 øŠs9 Î) |=≈tGÅ3ø9 $# 

Wξ ¢Á x�ãΒ�  ) 114/ انعام(  

 اوست كه اين كتاب را به  كه اين پس آيا داوري جز خدا جويم؟ با«
  .» به سوي شما نازل كرده استتفصيل

� !$ tΒuρ $ uΖø9 t“Ρr& y7 ø‹n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# 
ω Î) tÎi t7 çFÏ9 ÞΟçλ m; “Ï% ©!$# (#θ à�n=tG÷z$# ÏµŠÏù   
“Y‰èδ uρ Zπ uΗ÷qu‘uρ 5Θ öθ s)Ïj9 šχθãΖÏΒ ÷σãƒ �  ) 64/ نحل(  
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 آنچه را در آن  كه اين و ما اين كتاب را بر تو نازل نكرديم مگر براي«
دهي، و آن براي مردمي كه ايمان   اند، براي آنان توضيح اختالف كرده

  .»آورند رهنمود و رحمتي است مي

� ‘, Ïtä†uρ ª!$# ¨,ys ø9 $# ÏµÏG≈ yϑÎ=s3Î/ öθ s9 uρ oνÌ	 Ÿ2 tβθ ãΒÌ	 ôf ãΚø9 / يونس  (� #$

82(  
را  گرداند، هر چند بزهكارآن و خداوند با كلمات خود حق را ثابت مي«

  .»خوش نيايد

�ß‰ƒ Ì	ãƒ uρ ª!$# βr& ¨, Ïtä† ¨, ys ø9 $# ÏµÏG≈ yϑÎ=s3Î/ yìsÜ ø)tƒ uρ t	 Î/# yŠ tÍ	 Ï�≈ s3ø9 $# �

  )7/ انفال (
  .»را ريشه كن كند خواهد حق را با كلمات خود ثابت، و كافرآن خدا مي«

�ßxôϑtƒ uρ ª! $# Ÿ≅ ÏÜ≈t6 ø9 $# ‘,Ïtä†uρ ¨,ptø: $# ÿÏµ ÏG≈ yϑÎ=s3Î/�  ) 24/ شوري(  

دارد و حق را  رمياطل را از ميان بخود ب) قرآني ( خداوند با سخنان  «
  .»دارد پابرجا مي

�óΟs9 uρr& óΟÎγ Ï�õ3tƒ !$ ¯Ρr& $ uΖø9 t“Ρr& y7 ø‹n=tã |=≈ tFÅ6 ø9 $# 4‘n=÷F ãƒ óΟ Îγ øŠn=tæ�  

  )51/ عنكبوت  (
شود و  آيا براي ايشان بس نيست كه اين كتاب را كه بر آنان خوانده مي«

  .»بر تو فرو فرستاديم

� Äd“ r'Î7 sù ¤]ƒ Ï‰tn …çνy‰÷èt/ šχθãΖÏΒ ÷σãƒ �  ) 50/ مرسالت(  

  .»آورند پس به كدامين سخن بعد از قرآن ايمان مي«
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� y7 ù=Ï? àM≈tƒ#u «! $# $ yδθè=÷GtΡ y7 ø‹n=tã Èd, ysø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7sù ¤]ƒ Ï‰tn y‰÷èt/ 

«!$# Ïµ ÏG≈ tƒ#uuρ tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∉∪ ×≅÷ƒ uρ Èe≅ä3Ïj9 >8$ ©ùr& 5ΟŠÏOr& ∩∠∪ ßìuΚ ó¡tƒ ÏM≈ tƒ#u 

«!$# 4’ n?÷Gè? Ïµø‹ n=tã §ΝèO •/ÅÇãƒ # Z/É9 õ3tGó¡ ãΒ βr( x. óΟ©9 $ yγ ÷èyϑó¡o„ ( çν÷/Åe³t6 sù A>#x‹ yè Î/ 

8Λ Ï9 r& ∩∇∪ #sŒ Î)uρ zΝÎ=tæ ôÏΒ $ uΖÏF≈ tƒ#u $ º↔ø‹x© $yδ x‹ sƒªB$# #·ρâ“ èδ 4 y7Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝçλ m; 

Ò>#x‹tã ×Îγ •Β �  ) 9ـ6/ جاثيه(  

با اين حال ، اگر به . خوانيم   مي اينها آيات خدا است كه به حق بر تو  «
با وجود اين همه دالئل موجود در گستره جهان و پيدا ( خدا و آيات او 
  ! آورند ؟  ايمان نياورند ، پس به چه سخني ايمان مي) در عبارات قرآن 

 آن كسي كه پيوسته آيات    ! واي بر هر كس كه دروغپرداز و بزهكار باشد 
و از وعد و وعيد ، بيم دادن و ( شود  و خوانده ميشنود كه بر ا خدا را مي

پس از ) دارد ، اما او  مژده دادن ، امر و نهي ، و پند و اندرز ، صحبت مي
ورزد  اصرار مي) بر كفر و مخالفت با حق و انجام گناه ( آن از روي تكبر 

پس او را ) حال كه چنين است !  ( هاي خدا را نشنيده است  ؛ انگار آيه
هنگامي كه چيزي از آيات ما را فرا  . عذاب بس دردناكي مژده بده به 
اين چنين ! گرداند  گيرد و مايه استهزاء مي گيرد ، آن را به تمسخر مي مي

  .»اي دارند كساني عذاب بزرگ و خواركننده

� ª! $# tΑ̈“tΡ z|¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ptø:   )23/ زمر (  � #$

  .»زل كرده استخداوند زيباترين سخن را به صورت كتاب نا«
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�÷βÎ)uρ Ó‰tn r& zÏiΒ šÏ.Î/ô³ßϑø9 $# x8u‘$ yf tF ó™$# çνö	 Å_r' sù 4 ®L ym yìyϑó¡o„ 

zΝ≈ n=x. «!$#�  ) 6/ توبه(  

و كافراني كه به شما دستور جنگ ( اگر يكي از مشركان ! )  اي پيغمبر «
از تو پناهندگي طلبيد ، او را پناه بده تا كالم خدا ) با آنان داده شده است 

  .»را بشنود) يعني آيات قرآن ( 

� !$ yϑ̄ΡÎ) ßNö	ÏΒ é& ÷βr& y‰ç6 ôãr& ;U u‘ ÍνÉ‹≈ yδ Íοt$ ù#t7 ø9 $# “ Ï%©!$# $ yγ tΒ§	 ym …ã& s!uρ 

‘≅à2 & ó x« ( ßNö	 ÏΒ é&uρ ÷βr& tβθ ä.r& z ÏΒ tÏϑÎ=ó¡ ßϑø9 $# ∩⊇∪ ÷βr& uρ (#uθè=ø?r& 

tβ#u ö	à)ø9 $# ( Çyϑsù 3“ y‰tF ÷δ $# $ yϑ̄ΡÎ* sù “ Ï‰tGöκu‰ ÏµÅ¡ ø�uΖÏ9 (  tΒ uρ ¨≅|Ê ö≅ à)sù 

!$ yϑ̄ΡÎ) O$ tΡr& z ÏΒ t Í‘ É‹Ζßϑø9   )92ـ91/ نمل (  � #$

(  به من دستور داده شده است كه تنها و تنها خداوند اين شهر   «
آن خداوندي كه چنين شهري را حرمت . را بپرستم ) مقدس مكّه نام 
 فرموده و آن را حرم امن و امان ساخته است ، و حرام( بخشيده است 

است كه با كشتن انساني يا ظلم به كسي ، و يا با ذبح حيوان و جانور 
. پناهنده بدان ، و يا اين كه با كندن درخت و گياه آن بدان اهانت گردد 
اما تصور نشود كه فقط اين سرزمين ملك خدا است ، بلكه در عالم 

ت كه از و به من فرمان داده شده اس. همه چيز از آن او است ) هستي 
و همچون ساير مخلصان در برابر او كرنش ( زمره تسليم شدگان باشم 

اين كه قرآن را بخوانم ) به من فرمان داده شده است (  و    ) . ببرم و بس 
و آن را بررسي و وارسي كرده و خود بفهمم و به ديگران تفهيم نمايم ، ( 
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در (  هر كس پس) . و در همه كارهاي زندگي برنامه خويشتن گردانم 
) خير و صالح و سعادت دنيوي و اخروي ( راهياب شود براي ) پرتو آن 

) از قرآن دوري كند و در نتيجه ( خود راهياب شده است ، و هر كس 
من فقط از زمره بيم : و بگو ) . بيند  سزاي خود را مي( گمراه گردد 
رساندن و يكي از پيغمبران خدا بوده و وظيفه ما ( باشم  دهندگان مي

  .»)فرمان يزدان است و حساب و كتاب بر خداي منّان 

� #sŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγ s9 (#θ ãè Î7®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# (#θä9$ s% ö≅ t/ ßìÎ6 ®KtΡ !$tΒ $ uΖø‹ x�ø9 r& 

Ïµø‹ n=tã !$tΡu !$ t/# u 3 öθ s9 uρr& šχ%x. öΝèδ äτ!$ t/# u Ÿω šχθè=É)÷ètƒ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ 

tβρß‰tGôγ tƒ �  ) 170/ بقره(  

از آنچه خدا فرو فرستاده است :  و هنگامي كه به آنان گفته شود   «
: گويند  ، مي) و راه رحمان را پيش گيريد ، نه راه شيطان را ( پيروي كنيد 

نه از چيز ( كنيم  ايم پيروي مي بلكه ما از آنچه پدران خود را بر آن يافته
را نفهميده ) ت دين از عقائد و عبادا( آيا اگر پدرانشان چيزي ) . ديگري 
باز هم كوركورانه از ( راه نبرده باشند ) به هدايت و ايمان ( باشند و 

  .») كنند ؟  ايشان تقليد و پيروي مي

�Ÿωuρ ôìÏÜ è? ôtΒ $uΖù=x�øîr& …çµ t7ù=s% tã $ tΡÌ	 ø.ÏŒ yìt7 ¨?$#uρ çµ1uθ yδ šχ% x.uρ 

…çνã	 øΒ r& $ WÛã	 èù�  ) 28/ كهف(  

ايم و از هوس خود  ياد خود غافل كردهو از كسي كه قلبش را از «
  .»روي است پيروي مكن پيروي كرده و كارش بر زياده



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
139139139139

�ôtΒ uρ ÞΟ n=øßr&  £ϑÏΒ t	Ïj.èŒ ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ Ïµ În/u‘ uÚ t	ôãr' sù $ pκ÷]tã� ) كهف /

57(  
و كيست ستمكارتر از آن كس كه به آيات پروردگارش پند داده شده «

  .»و از آن روي برتافته

� ö≅ è% uθ èδ (# îσt7tΡ îΛÏà tã ∩∉∠∪ ÷ΛäΡr& çµ÷Ζtã tβθ àÊ Ì	 ÷èãΒ �  ) 68ـ67/ ص(  

  .»تابيد اين خبري بزرگ است كه شما از آن روي بر مي: بگو«

�ß∃Î/ñÀ r' y™ ô tã zÉL≈ tƒ#u tÏ% ©!$# šχρã	¬6 s3tGtƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# Î/öT tó Î/ 

Èd, ysø9 $# βÎ)uρ (# ÷ρt	 tƒ ¨≅ à2 7πtƒ#u 
ω (#θãΖÏΒ ÷σãƒ $ pκÍ5 βÎ)uρ (# ÷ρt	 tƒ Ÿ≅‹Î6 y™ Ï‰ô© ”	9$# 

Ÿω çνρä‹ Ï‚−Gtƒ Wξ‹Î6 y™ βÎ)uρ (# ÷ρt	 tƒ Ÿ≅‹Î6 y™ Äcxöø9 $# çνρä‹Ï‚ −Gtƒ Wξ‹ Î6 y™ 4 y7Ï9≡ sŒ 

öΝåκ̈Ξr' Î/ (#θç/¤‹ x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ (#θçΡ% x.uρ $ pκ÷]tã t, Î#Ï�≈ xî�  ) 146/ اعراف(  

كردن  همهاي موجود در آفاق و انفس و از ف انديشيدن درباره نشانه( از «
و ( ورزند  دارم كه در زمين به ناحق تكبر مي آيات خود كساني را باز مي) 

دانند كه آيات ما را بپذيرند و راه انبياء را در  خويشتن را باالتر از آن مي
از كتاب آسماني و هرگونه ( اي  ، و اگر هر نوع آيه) پيش گيرند 

را ببينند ) هاي جهاني  نهاي از نشا اي از پيغمبران و هر قسم نشانه معجزه
را ببينند آن را ) و رستگاري ( آورند ، و اگر راه هدايت  بدان ايمان نمي
گيرند ، و چنان كه راه گمراهي را ببينند آن را راه خود  راه خود نمي

هم بدان سبب است كه ) انحراف از جاده شريعت خدا ( گيرند ، اين  مي
  .»اند خبر گشته فل و بي از آنها غاآيات ما را تكذيب كرده و
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  نص قطعي قرآني، مرجع ما در شناخت اصول دين است . 8

  : شوند آيات قرآن به دو قسم تقسيم مي
 است، محكم و واضحيعني معنايش روشن و مفهومش :   قطعي الدالله )1

  . باشد بدون تشابه مي
خداوند پيروي و . ي بيش از يك معناست در بردارنده:   ظني الدالله )2
. را حرام كرده است) محكمات(د به اين آيات بدون ارجاع به اصل استنا

  . چنانچه در بحث محكم و متشابه پيرامون آن سخن رفت
شود   يافت نمياي ه فرق كه هيچرق اين استهاي غير قابل انكار در تاريخ فِ از واقعيت

 به آياتي از  حتماً در اصول و مبادي خود كه كه خود را منسوب به اسالم دانسته مگر اين
  ! قرآن استناد كرده است

ها چيست، زيرا همه به قرآن استناد  پس عامل جدايي حق و باطل از ميان آن
  ! كنند؟ مي

اگر استناد ايشان به آيات متشابهي باشد كه مشتمل بر چند معنا هستند، اين : جواب
ست، و اين مرز روي از متشابهات ا زيرا دنباله دليل بطالن اين احتجاج و استناد است،

و اگر احتجاج به آيات محكمي باشد كه . هاي گمراه است ي فرقه مشترك بين همه
  . صريح الدالله هستند، اين دليل بر حق و عالمت رستگاري است

پيروي از  (اين شرط يا منهج اخير فقط براي يك فرقه رواست، اما منهج و روش اول
ها و اديان باطل در آن فرو  اده و همگي فرقهرا مسلك قرار د ي ضاله آن ، فرقه)متشابهات

  . ها متعددند  زيرا حق يكي و باطل، فساد و بطالن استآشكاراند، و اين دليل  رفته
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  نيستجايز تقليد و اجتهاد در اصول . 9

 زيرا ،اند كه تقليد از علماء در اصول جايز نيست علماي علم اصول فقه اجماع كرده
ي تقليد را فقط  را نكوهش فرموده است، و دايره رو آن دنبالهتقليد ظني است كه خداوند 

 بودن در اصول يدليل ظنه پس مادامي كه تقليد ب. در فروع فقهي محدود كرده است
، اصول واجب است كه در صورت ظن است و همين ه بهممتنع است، اجتهاد نيز ب

اطر آن از تقليد در به خاطر اشتراك با تقليد در علتي كه به خ ،معتبر شناخته نشود
  .و آن علت هم ظن است اصول منع شده،

  داليل ظني بودن اجتهاد
اجتهاد يا ديدگاه عقلي احتمال . اجتهاد از دو حال خالي نيست، يا عقلي است يا نقلي

ها و  دليل اين امر اختالف انديشه. باشد اشتباه و درست در آن وجود دارد، لذا ظن مي
  .كند تكذيب ميرا   آن است كه واقعيتلجاجتيها،  تالف سليقهو انكار اخ. ها است سليقه

در صورتي كه اجتهاد يقيني باشد نه ظني، جايز نيست كه عوام از تقليد كردن در آن 
ي ظن  اند، ترس از افتادن در بيراهه منع شود، زيرا علت منعي را كه علماء بيان كرده

د، لذا در اجتهاد يقيني كسي خواستار باش است، اما اين علت از اجتهاد يقيني منتفي مي
رود و بدون شك تكيه بر  ي ظهور مانع از بين مي واسطهه منع تقليد نيست، زيرا علت ب

اجتهاد عالم بهتر از اجتهاد عامي يا جاهل است، زيرا احتمال خطا و لغزش در اجتهاد 
الم پيروي عامي بيشتر از احتمال خطا در اجتهاد عالم است، پس چگونه از اجتهاد ع

  ! شود؟ رو اجتهاد عامي مي شود و به جاي آن دنباله نمي
. يا ظني است يا قطعي:  از دو حال خارج نيست- نص شرعي-اما اجتهاد نقلي، نقل 

 از ظنيبدين شيوه نصوص . اگر ظني باشد، استناد به آن براي اصول صحيح نيست
 زيرا معنايشان ،ها نيست و اگر قطعي باشند، اجتهادي در آن. شوند موضوع خارج مي
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همين دليل، ه ب. ها باشد، نياز به اجتهاد در آن نيست و هر چيزي شبيه آن. مشخص است
با موجوديت نص، اجتهادي در كار ) اجتهاد في النص ال ( كهاند اصوليون اجماع كرده

  .نيست
بدون ترديد منظور از نص كه اجتهاد با وجود آن صحيح نيست، نص صريح و قطعي 

گيرد و در مورد بسياري  دالله است، زيرا بيشتر اجتهادات پيرامون نصوص صورت ميال
ها اختالف دارند كه اين دسته  ي تفسير آن از نصوص علماء طبق اجتهادشان درباره

: هاي اجتهاد آمده است نصوص ظني الدالله هستند بدين جهت در برخي از تعريف
)Q�Y +!� �� Q�Z 1E[ +!SP :(»آوردن يك حكم شرعي از دليلي ظنيدست ه ب« .

!+ �� : (اند به و برخي اصوليون از آن تعبير كرده� �!H \! Q�Z 1E[ &� �!H B��X��]

Q<�G +!شود حكمي شرعي است كه دليل قطعي  آنچه كه در مورد آن اجتهاد مي«): �
هستند، اجتهاد احكام شرعي كه داراي داليل قطعي : (اند كه و اين را توجيه كرده. »ندارد

ها  ها نيست، مانند وجوب نماز و روزه، و حرمت زنا و امثال آن و اختالف در مورد آن
ها نيامده   آني  اما احكامي كه نصوص قطعي دربارهها آمده، ي آن ي قطعي درباره كه ادله

. 1)محل اجتهاد هستند ها آمده، و فقط نصوص ظني الثبوت يا ظني الدالله درباره آن
احكام قطعي محل اجتهاد و اظهار نظر نيستند بعد از آنكه حق «: اند  علما گفتههمچنين

اين دسته از احكام، واضح و روشن هستند؛ . در نفي يا اثبات واضح و آشكار شده است
ها خارج شود، قطعاً مخطيء  زيرا در حقيقت حكمشان واضح است و كسي كه از آن

  . 2»است

                                           
  . 410 الوجيز في أصول الفقه، دكتر عبدالكريم زيدان، ص -1
  . 4/410 الموافقات في أصول األحكام، أبوإسحاق شاطبي، -2
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 قطعي و واضح الدالله متكي هستند، بنابراين از آنجايي كه اصول دين بر نصوص
زيرا بعد از . اجتهاد در اصول ممنوع است، همچنان كه تقليد در اصول ممنوع است

را فهم كنند  توانند آن ي مردم مي اي كه عامه آنكه نص معناي كامالً روشني دارد به گونه
رو نيازي به اجتهاد  ند، از اينبدون آنكه نيازي به اجتهاد علماء يا تقليد از آنان داشته باش

  . و تقليد در اصول نيست
از آنجايي كه تقليد در اصول دين جايز نيست، بنابراين، : توان گفت همچنين مي

ي مردم واضح و روشن باشند به  واجب است كه نصوص دال بر اصول دين، براي عامه
قليد تنها در فروع دين بنابراين ت. اي كه نيازي به اجتهاد و تقليد نداشته باشند گونه

رو  ي ظني متكي هستند از اين منحصر است، چون اغلب مسايل فرعي دين، بر ادله
  . تقليد در فروع جايز و درست است

  پس هر اصلي كه به نص قطعي الدالله نياز داشته باشد، به عنوان اصل خوانده
يعني اصل، . بنابراين ملحق نمودن چنين اصلي به اصول دين، باطل است. شود نمي

  . بايد دليلش، يك نص قرآني و قطعي الدالله باشد
اين بدان معناست كه هر نصي كه فهمش براي عوام دشوار يا مشكل باشد و احتمال 
چندين معنا و چندين صورت داشته باشد و جهت شناخت معنا و صورت راجح آن، 

  .ليل بر آن تكيه نمودتوان به عنوان د نياز به اجتهاد داشته باشد، در اصول دين نمي
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ي توضيحات  شوند نه به وسيله  ثابت ميصي نصو ـ اصول به وسيله10

  و شروح

 خواه مسايل اعتقادي –ي مسايل اصولي  همه: يكي از حقائق آشكار آن است كه
 بجز تالوت –ها   جهت آگاهي به آن–ي مسلمانان   عامه–باشد و خواه مسايل عملي 

 اين نصوص نيازي به شرح  بايد گفت كه. چيز ديگري ندارندشان نياز به  نصوص قرآني
را در توضيح آن بيان  قضاياي فلسفي  كه  اين  رسد به و تفسير و توضيح ندارند، چه

  . ها چيده گردند ها زياد شوند و مقدمات زيادي براي آن ي آن  كه سخن دربارهداشت
هاي خارج از  ي كه فرقهيكي از حقايقي كه بايد در نظر داشت، اين است كه اصول

ها را فقط  توان آن اهل سنت و جماعت، براي خود دارند و خاص خودشان است، نمي
بينيم كه صاحبان  با نصوص قرآني و بدون شرح يا تفصيل يا تأويل اثبات نمود؛ بلكه مي

اي كه فهم آن بر عوام دشوار  اند به گونه ور شده اين اصول در فلسفه و كالم غوطه
  . است
پذيرفتند، زيرا سخن گفتن  بود، اين عوام آن اصول را نمي  اگر تقليد كوركورانه نميو

  . ها نيست ها، در حد فهم آن ي اثبات آن درباره
ها براي خود دارند، در حقيقت اصول  كند كه اصولي كه اين فرقه اين خود اثبات مي

فه و تأويل معتبر شرعي نيستند و گرنه نياز به اين همه شرح و توضيح و فلس
داشت، چنانچه اصول دين بدين گونه هستند كه اصالً نياز به توضيح و تفسير و  نمي

  . تأويل ندارند
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  محفوظ است  قرآن همچون لفظش،معناي.11

ي حفاظت خداي متعال از زياده و كاستي  واسطهه معلوم است كه قرآن كريم ب
   :فرمايد محفوظ است، چنانچه مي

� $ ¯ΡÎ) ßøtwΥ $ uΖø9 ¨“tΡ t	 ø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθÝà Ï�≈ ptm: �  ) 9/ حجر(  

  .» حافظ و نگهبان هستيمآنرا نازل كرديم و ما براي  همانا ما قرآن«

�ã≅ø?$#uρ !$tΒ z Çrρé& y7 ø‹s9 Î)  ÏΒ É>$ tGÅ2 š�În/u‘ ( Ÿω tΑÏd‰t7 ãΒ 

ÏµÏG≈ yϑÎ=s3Ï9�  ) 27/ كهف(  

است بخوان، كلمات و آنچه را از كتاب پروردگارت به تو وحي شده «
  .»اي نيست او را تغيير دهنده

�$tΒ uρ tβ% x. #x‹≈yδ ãβ#uö	 à)ø9 $# βr& 3“ u/tIø�ãƒ  ÏΒ ÂχρßŠ «!$# �  

  )37/ يونس (  
چنان نيست كه اين قرآن از جانب غير خدا و به دروغ ساخته شده «
  .»باشد

�…çµ ¯ΡÎ)uρ ë=≈tGÅ3s9 Ö“ƒ Ì“tã  
ω ∩⊆⊇∪ Ïµ‹Ï?ù' tƒ ã≅ÏÜ≈t7 ø9 $# . ÏΒ È÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ Ÿωuρ 

ôÏΒ ÏµÏ�ù=yz ( ×≅ƒÍ”∴s? ô ÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗxq�   ) 42ـ41/ فصلت(  

و اين به اين دليل است كه خداوند نبوت را خاتمه داده و ضرورتاً براي حفظ دين 
در غير اين صورت، نيازمند پيامبر جديدي . را محفوظ بدارد ي آن بايد منبع و سرچشمه
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چنين ) �پيامبر (چنانچه قبل از .  نمايش بگذارد ف را براي مردم به انحرانقاطبوديم كه 
  .بود

بدون شك هدف از حفظ و نگهداري الفاظ و مباني، حفظ و نگهباني مقاصد و 
پس بايد لفظ محفوظ . ي بيان معاني هستند  زيرا الفاظ وسيله؛عاني اين الفاظ استم

ود بدون امكان تسلط علماي نگه داشته شود طوري كه معناي مطلوبي از آن فهم ش
رفت و  ، هدف از بين ميصورتدر غير اين . را تحريف كنند فاسد كه بخواهند آن

  . شد حكمت حفظ لفظ محقق نمي
  چگونه ممكن است علماي سوء، بر معاني آن چيره شوند؟ 

الي اين آيات براي تحريف   راه براي تسلط اين گونه علماء در البه دودو وسيله يا
  . تفسير به رأي، يا به روايت: ردوجود دا

 �ي تالش بشري هستند و خداوند بدون شك رأي و اجتهاد، و روايت نيز نتيجه
و لذا لفظ تفسير . متعهد پاكي و حفظ آن نشده، در نتيجه خطا و هوي بدان راه دارد

 اساسيات دين  كه  اين  به با توجه. شوند شود و رواياتي براي ياري مذهب ساخته مي مي
ي   در غير اين صورت دين جايگاهي براي عرضه، زيراقابل خطا و اشتباه نيست

رو حفظ نصوص دين از هر راهي كه منجر به خطا و شك در  شد، از اين مشكوكات مي
 اصول بايد از آراء علماء و صبنابراين، نصو. معنايش شود، الزم و ضروري است

و دست نخورده و معصوم و  كر و معنا بِ در لفظ كه  تا ايندهايشان در امان باش ديدگاه
   .گرفت قرار مي اشتباه و خطا در معرض، دين صورتدر غير اين . محفوظ بماند
 در تفسير نياز به رأي و اش نصوص قرآنيبدان معناست كه هر اصلي كه و اين 

  .روايت داشته باشند، اصل نيست
  



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
147147147147

ست نه  اعپشتيباني از اصول و تفري) سنت(ي روايات  وظيفه. 12

  گذاري اصول و مباني بنيان

وظيفه روايات اين است كه روي اصول ذكر شده در قرآن تأكيد ورزد، اعم از تفصيل 
ذكر تفصيالت نماز كه اصل آن توسط آيات قرآني : دادن و بيان احكام فرعي، مانند

. اند دهرا نيز بيان كر اند و از طرفي تفصيل آن ثابت شده و رواياتي نيز در تأييد آن آمده
هاي آسماني  اصل ايمان به خدا و فرشتگان و مالئكه و كتاب: ديگر اصول ايمان، مانند

 و حج و جهاد روزهاساسيات ديگر مانند زكات و . قيامت نيز همين گونه است و روز
 نص و ه صورتاما اصلي كه اصول دين را ثابت كند و در قرآن ب. همين شيوه را دارند

ي  ي اصول در مرحله  همهچون - در دين ما اصالً وجود نداردقطعي وارد نشده باشد 
 و به خاطر داليلي كه اكنون گفتيم درست –رسند  ي قرآن به اثبات مي  به وسيلهنخست
   .نيست

 ، آن است، و شرحهاي ميوهاي از  ي قرآن و ميوه روشن است كه سنت شرح دهنده
وه هيچگاه خودش رشد مي. تفريع و توضيحي است براي آنچه در اصل آمده است

سنت به . را بپروراند و متكي بدان باشد  وابسته به اصلي باشد كه آن كه كند مگر اين نمي
 قرآن مانند قوانيني است كه از دستوري كه قضاياي كلي را در بر دارد، گرفته نسبت
 از آن  تنهاشود، و قوانين اشتقاق يافته صرف نظر از قانون كلي منبع نيستند و مي
 بر مي آيد كه ي خدا هفرمودمعناي اين و اين از . شود و بر آن بنا ميچشمه گرفته سر

   :مي فرمايد

� !$ uΖø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹s9 Î) t	 ò2Ïe%!$# t Îit7 çFÏ9 Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 $ tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκöj s9 Î) �   

  )44/ نحل (  
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سويشان ه را تا روشن كني براي مردم آنچه ب و بر تو نازل كرديم قرآن«
  .»آمده است

، چنين اصلي را ششگانههاي معتبر اهل سنت تأمل كردم مانند كتب  و در روايت
را بر اصول قرآن اضافه كرده باشد يا از آن حذف نموده باشد حتي از   كه سنت آنيافتمن

دست نياوردم، كه البته جرح و تعديل روايات ه روايات آحاد و متواتر هم چنين امري ب
پس تكيه . ها پيروي كنند  بايد از آنتاًمردم ضرور.  استشناسي  علماي حديث بهمربوط

،  ديگراز طرف. بر روايت براي اثبات اصول صرف نظر از قرآن نوعي تقليد باطل است
 يا به غير ايشان نسبت �روايات ممكن است ساخته و پرداخته شده باشد و به پيامبر
ز دستبرد تغيير و تحول را ا داده شده باشند برخالف آيات قرآن كه خداوند حفظ آن

را به  توانند عبارتي بسازند و آن لذا افراد هر اندازه عالم باشند نمي. دار شده است عهده
 باطل گرايانبه همين جهت، . شد در اين صورت، نزد همه رسوا مي. قرآن نسبت دهند

اند، در نتيجه تشخيص صحيح از  اند، متوسل شده به رواياتي كه ساخته و پرداخته
 خاللاي است كه از   و اين رخنه.يف آن مشكل است جز براي متخصصان اين علمضع

 يگانه منبع  كه اند كه تنها راه بستن آن هشدار دادن به مردم است به اين آن عبور داده
ها تكيه  معصوم از خطا و اشتباه همان آيات محكم قرآن هستند و در اصول بر غير آن

ت هر كسي براي هر چيزي ادعاي متواتر بودن بكند و اما شرط تواتر، ممكن اس. نكنند
چنان هم كردند، تواتر بودن را به رواياتي افزودند كه با آن اصول دين كفار و زنادقه را 

  . ثابت كردند
را موكول   اصل دين آنان  كه تر از آن است  مهربان به بندگانش نسبتخداوند متعال 

هايي باشد  ها و رخنه ه نيست، و در آن شكافكند به مرجعي كه مورد اتفاق و قبول هم
  . ها نفوذ كند كه باطل بتواند از البالي آن
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بي نياز عنوان مرجع و ه در نتيجه، قرار دادن روايات با اين اشتباهات مهلك ب
  .  نصوص قرآن، شرعاً ناروا و عقالً غير قابل قبول استشان از بودن
  

  ي قرآني است نه بشر،مرجع ما در اصول. 13

ها نيست  هاي آن  اصول دين ما، نصوصش تابع آراء علماء و روايات كه  اين  به با توجه
  بهدر اصول توانند  نميپس علماء ،  در اصول دين تقليد از علماء جايز نيست كه و اين
و اين يعني؛ . ها ندارد  مردم براي اصول نيازي به آنچونمرجع ما قرار گيرند، عنوان 

  . ول دينمان و مباني آن، قرآني و رباني است نه علمايي و بشريمرجعيت ما در اص
  پس نقش علماء در اين ميان چيست؟ 

ي ظنيه صحيح  ي فروعات است، و اجتهاد در ادله نقش علماء صرفاً در محدوده
). كسب يك حكم شرعي از دليل ظني(و همين است معناي اجتهاد . است، نه قطعيه

بنابراين، مرجعيت .  و نيازي به مجتهد ندارد استاضحزيرا دليل صريح قطعي خودش و
  . ها نيستند ي اجتهاد آن علماء پيرامون فروع و ظنيات است و اصول و قطعيات در دايره

ستند به داليل قطعي هستند خارج از اجتهاد مفروعي كه : الزم است گفته شود
 مثل اين آيه كه درباره . زيرا چنانچه گفتيم، دليل قطعي نيازمند مجتهد نيست،باشند مي
  : فرمايد  ميي كه شوهرش فوت كرده،ي زن عده

� tÏ% ©!$#uρ tβöθ ©ùuθ tF ãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρâ‘x‹tƒ uρ % [`≡ uρø— r& z óÁ−/u/tItƒ £Îγ Å¡ à�Ρr' Î/ 

sπ yèt/ö‘r& 9	åκô−r& # Z/ô³tãuρ �  ) 234/ بقره(  
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ميرند و همسراني از پس خود به  مي) مردان (  و كساني كه از شما «
( روز انتظار بكشند  گذارند ، همسرانشان بايد چهار ماه و ده شبانه جاي مي

  .»)و عده نگاه دارند 
ي مردم بود، از اين مرجعيت  ترينِ همه  داناترين و با فضيلت كه�حتي پيامبر خدا 
   :قرآني خارج نبود

� ö≅ è% !$yϑ̄ΡÎ) ßìÎ7̈?r& $tΒ # yrθãƒ ¥’n<Î)  ÏΒ ’ În1§‘ �  ) 203/ اعراف(  

شود، پيروي  از آنچه كه از جانب پروردگارم به من وحي مي: بگو«
  .»كنم مي

� ö≅è% βÎ) àM ù=n=|Ê !$ yϑ̄ΡÎ* sù ‘≅ÅÊ r& 4’ n?tã Å¤ ø�tΡ ( ÈβÎ)uρ àM ÷ƒ y‰tG÷δ $# $ yϑÎ6 sù 

û Çrθãƒ ¥’ n<Î) ú†În1u‘ �  ) 50/ سبأ(  

ام و اگر هدايت يابم  اگر گمراه شوم فقط به زيان خود گمراه شده: بگو«
  .»كند زي است كه پروردگارم به سويم وحي ميچي

� x8y‰ỳ uρuρ ~ω !$|Ê 3“y‰yγ sù �  ) 7/ ضحي(  

  .»و تو را سرگشته يافت، پس هدايت كرد«
   .)ي وحي وسيلهه يعني ب(

  : فرمايد در جايي ديگر مي

� ßøtwΥ pÈà)tΡ y7ø‹ n=tã z|¡ ôm r& ÄÈ|Á s)ø9 $# !$ yϑÎ/ !$uΖø‹ ym ÷ρr& y7ø‹ s9 Î) #x‹≈ yδ 

tβ#u ö	à)ø9 $# βÎ)uρ |MΨà2  ÏΒ Ï& Î#ö7s% z Ïϑs9 šÎ=Ï�≈ tó ø9   )3/ يوسف (� #$
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 ما نيكوترين سرگذشت را به موجب اين قرآن كه به تو وحي كرديم بر«
  .»خبران بودي كنيم و تو قطعاً پيش از آن از بي تو حكايت مي

  : فرمايد  آل عمران مي7ي  يا در آيه

� çµ ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ#u ìM≈ yϑs3øt’Χ £ èδ ‘Πé& É=≈tGÅ3ø9   )7/ آل عمران (  � #$

و معاني مشخص و اهداف (است » محكمات«هاي  بخشي از آن، آيه«
  .»ها اصل و اساس اين كتاب هستند آن) روشني دارند و

 آراء  به سوي سوي محكمات دارند نه بهمتشابهات براي شناخت معنا نياز به ارجاع
  .و روايات

  . اند ه با نص قطعي در قرآن ثابت شدهو اين در مورد اصول و فروعي است ك
  

  كند  نمياثباتتفسير و تأيل بدون نص صريح هيچ اصلي را . 14

   :استدالل و احتجاج به قرآن دو نوع است
  . خاطر روشني و وضوح آنه ، بصاحتجاج به خود ن )1
  . نياز نص بدانه خاطر احتجاج و استناد به تفسير نص، ب )2

 صرفاً نصوص واضح و صريحي قرار داده كه ي اصول دين را ولي خداوند ادله
 كه تفسير از كارهاي بشري است و آن است،  امرراز اين. نيازمند شرح و تفصيل نيستند

اي از دانايي هم رسيده باشد، معصوم از لغزش و خطا نيست  هر انساني به هر درجه
. ر خواهند بودرو هرگاه اصول دين به تفسير واگذار شود، خطاپذي از اين). بجز انبياء(

 .دليل عدم عصمت آن از خطاه لذا در ثبوت اصل دين اعتماد به تفسير صحيح نيست ب
از نظر لفظ و زيرا از خطا و اشتباه  و تنها تكيه گاه اثبات اصول دين، نص قرآني است،

  .  مصون هستندداللت
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ه ا تفسير يا تأويل بدون خود نص ثابت شده باشد، دور انداختبپس هر اصلي كه 
  . �ي خداوند ي مفسر است نه فرموده ، زيرا تفسير در حقيقت گفتهشود مي
  

تواند اصول را نهادينه  عقل بدون نص محكم قرآني مستقالً نمي. 15

  كند

گذاري اصول دين  به همين خاطري كه گفته شد تكيه به عقل يا در واقع رأي در بنيان
 حجت الزم است از  چون امر باشد،تواند حجت و دليل اين زيرا عقل نمي، امكان ندارد

  . يابي خطا و اشتباه بدان معصوم باشد، در حالي كه عقل بشري چنين نيست راه
 بزرگي را  در تأسيس اصول دين، درِ- با اين وصف-بدون ترديد تكيه بر عقل بشري 

خواهند بگويند با اين  گشايد تا وارد آن شوند و آنچه را كه مي پيش روي دشمنان مي
بلكه واقعيت تاريخ عقايد و اديان و مذاهب فكري گواهي . پسندد را مي  كه عقل آندليل
ها ابا  ند كه عقل از پذيرفتن آنا ههاي خالف عقلي را گفت دهد كه داعيان عقل، گفته مي
   .پذيرد را نمي نمايند و فطرت سليم آن را رد مي ها آن كند و ذوق مي

 زيرا مردم ،د نيازي به بعثت پيامبران نبودبو اگر عقل در اثبات اصول دين حجت مي
حصر شده بود و مني پيامبر در بيان فرعيات   وظيفه چونها ضرورتي نداشتند، بدان

در حالي كه اين يك . اند گذار نمودهوا  هايشان اصول دين را به عقول مردم و ديدگاه
قل داشتند، آيا ستند به عمهاي  چيز غير عقالني است، زيرا روم و فارس آراء و فلسفه

ها جنگيده كه فلسفه را با فلسفه  ها را به اين دعوت كرده و مسلمانان با آن  آن�پيامبر 
  و نظريه را با نظريه عوض كنند؟ 
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�y7 :در اين صورت، معني اين آيه چه خواهد بود Ï9≡ sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ 
“W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9؟! فروع است، و در اصول نيست آيا قرآن، كتاب هدايت در؟�   

  :فرمايد و نيز معني اين آيه كه مي

�tΑt“Ρr& uρ ãΝßγ yètΒ |=≈tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9 $$Î/ zΝä3ós uŠÏ9 t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# $ yϑŠÏù 

(#θ à�n=tF ÷z$# ÏµŠÏù�  ) 213/ بقره(  

ها كتاب، به حق نازل كرديم تا در آنچه كه مردم در آن  و همراه آن«
  .»نداختالف دارند، حكم ك

  آيا آنچه كه در آن اختالف دارند اصول است يا فروع؟
  : شود كه و مفهوم اين آيه چه مي

� βÎ) tβθ ãèÎ7 −F tƒ 
ω Î) £ ©à9$# $ tΒ uρ “uθ ôγ s? ß§à�ΡF{ $# ( ô‰s)s9 uρ Νèδ u !% ỳ  ÏiΒ 

ãΝÍκÍh5§‘ #“ y‰çλ ù;$# �  ) 23/ نجم(  

د در كنن خواهد پيروي نمي هايشان مي ها جز از ظن و آنچه نفس آن«
  .»ها آمد حالي كه از جانب پروردگارشان هدايت براي آن

مردم به عقل و آراي شخصي خود و بدون توجه به هدايتي كه    اين است كه مگر نه
 نه –ر ش؟ و اال باند ردهظن و هواي نفساني اعتماد ك  ، بهاز جانب پروردگار آمده است

و اين . بود ايت و تشريع ميمصدر هد) اصول(ترين قضاياي دين   خود در مهم–خدا 
  . تفكر از تفكرات كفر است

  : فرمايد  خداوند مي كه اين و

� $ uΖø9 ¨“tΡuρ š�ø‹ n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &ó x« �  ) 89/ نحل(  
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  ».گر هر چيزي است بر تو نازل كرديم اين كتاب را كه روشن«
  ؟ه قرآن به بيان آن پرداخته استآيا اصول دين از اولين چيزهايي نيست ك! يعني چه؟

   :ي خدا چيست و معني اين فرموده

� $ tΒuρ šχ%Ÿ2 ª!$# ¨≅ÅÒ ã‹ Ï9 $ JΒöθ s% y‰÷èt/ øŒ Î) öΝßγ1 y‰yδ 4 ®L ym 

šÎit7 ãƒ Οßγ s9 $̈Β šχθà)−Gtƒ �  ) 115/ توبه(  

گمراه  خدا نيست كه گروهي را پس از آنكه هدايتشان نمود  در شأنو«
  .»كه بايد از آن پروا كنند، برايشان بيان كرده باشد، مگر آنكه چيزي را كند

   بيان كرده است؟   خدا تقوي را در آن  مسايلي نيست كه آيا اصول دين از جمله
ي مسايل  اگر عقل، كيان و تعريف مستقلي داشت طوري كه ديگر به همه! آري

مرجعي در شد كه عقل  ، جائز ميداد مياصولي مورد سؤال، پاسخ روشن و بدون ابهام 
 زيرا با اين توصيف م،آمد كه نقش رسالت و پيامبر را ملغي كني و الزم مي. دين باشد

  ! بود عقل، نيازي به آن دو نيست، و نيز اعتراض بر بعثت پيامبران درست و منطقي مي
ها طبيعتاً با هم اختالف   و انسان،است اين انسان سراما واقعيت عقل آن است كه در 

  . معني است ت و مرجع دانستن عقل در اصول دين بيلذا حجدارند؛ 
، آند نوشت، ايشان در مورد  رامام غزالي فالسفه را تكفير كرد و بر ابن سينا و فارابي

ن رشد آمد تا او را رد كند لذا در ب ا؛تحرير نمود)  تهافت الفالسفه(كتابي را تحت عنوان 
ها داراي   هر يك از آنشكبدون . تنوش) تهافت التهافت(جواب كتاب او كتابي به نام 
يك و عقل كدام ! ها حق است؟ از آنيك پس كدام . اند عقل چيره و فكري نخبه بوده

  !  و مرجع است؟تحج
ز است كه در كتابي گردآوري شده و داراي تعريف و كيان مشخص ياما قرآن يك چ

و براي هر . ت به ارجاع دادن امور به آن امر فرموده اس�و مستقلي است كه خداوند
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تواند  مطلب اصولي يك جواب واضح و بدون ابهام دارد با اين شرايط فقط قرآن مي
مرجع و خصوصاً يگانه مرجع در اصول دين باشد، زيرا تنها مصدري است كه 

  . هاي فوق را در نظر گرفته است ويژگي
  : فرمايد  مي� را بياورد، چنانچه خداوند تواند مانند قرآن و عقل بشري نمي

� ≅ è% ÈÈ⌡ ©9 ÏM yèyϑtGô_ $# ß§ΡM}$# LÉf ø9 $#uρ #’ n?tã βr& (#θ è?ù' tƒ È≅÷VÏϑÎ/ #x‹≈yδ 

Èβ#u ö	à)ø9 $# Ÿω tβθè?ù' tƒ Ï& Î#÷WÏϑÎ/ öθ s9 uρ šχ%x. öΝåκÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7Ï9 # Z/T Îγ sß �  

  )88/ اسراء (  
اي مانند قرآن بياورند   نمونه كه اين اگر انسان و جن جمع شوند بر: بگو«
  .»را بياورند اگر چه همديگر را ياري كنند وانند مثل آنت نمي

ه است، نياي كه مستند به داليل ظ اند كه در امور مورد اختالفي علماء تصريح كرده
در معقوالت متفاوتند، لذا آن  تبع  به، زيرا علماء در عقول ووجود نداردالزام و انكاري 

را   ناشي از اختالف عقول است و آن صحيح نيست كه مردم را ملزم به قضايايي نمود كه
  . جزء اصول قلمداد كرد

اي  تواند قضاياي عمومي و كلي  ديگر عقل تنها ميطرفاينها همه از يك طرف، از 
را ندارد كه مطالب خاصي را براي اين  همچون نبوت را اثبات كند، اما اين امكان 

تواند نبوت شخصي معين را   نمي -در مثال ذكر شده- قضاياي كلي ثابت گرداند؛ يعني 
  .امضا نمايد

نظر از اثبات مطلوب خاص براي آن قضايا، غير    شرعاً اثبات قضاياي كلي صرف
 اين ، خداوند پيامبراني دارد كه آورم به اين من ايمان مي: اگر انساني بگويد. معتبر است

سالم خارج ي ا از محدوده باشد،  ايمان نداشته � محمدتانسان تا زماني كه به نبو
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را براي آن معني كلي ) �نبوت محمد( خاصي   معني تا زماني كه) باشد كافر مي(است 
  .اثبات نكند) نبوت(

ي نظر عقلي و بدون نص شرعي، اين  تنها به وسيلهتواند   انسان نمي گفتني است كه
 ، چونتواند اصول شريعت را ثابت كند  زيرا ديدگاه عقلي نمي،معناي خاص را بفهمد

دف عقل اثبات قضاياي كلي است نه قضاياي خاصي كه جز از راه نص شرعي اثبات ه
  . شوند نمي

ي عقالء به نبوت اقرار كرده باشند در حالي كه  و اين بر اين فرضيه است كه همه
  . اند هايشان منكر آن شده اغلب عقالء اعم از فالسفه، دانشمندان با تكيه بر آراء عقل

 اساسي اعتقادي مانند الوهيت، نبوت و معاد را ثابت كند، اما عقل شايد بتواند اصول
تواند اصول ديگري همچون اعتقاد به مالئكه را كه در اعتبار ايمان ضروري هستند،  نمي

 را نيز ثابت كند ملي را ندارد كه اصول ع به همين شيوه، عقل اين امكان. ثابت گرداند
ها  آناقرار به ايمان بدون  اصولي هستند كه اين همان. نماز، زكات، حج، و روزه: مانند

  . شود  و انسان وارد اسالم نميهيچ اعتباري ندارد
تواند به معناي  در نتيجه، اجتهاد يا ديدگاه عقلي به تنهايي و بدون نص شرعي نمي

  . مطلوب اصول شرعي برسد
  

   اجتهاد و سنت وي قرآن وظيفه. 16

   :از قرآن و سنت و اجتهاد را مشخص نمودتوان وظيفه خاص هر كدام  در اينجا مي
   . است كردن اصول و مبادي دين ي اختصاصي قرآن، نهادينه  وظيفه- 
   .ستها  شده و توضيح و تفصيل آن ي سنت، تأكيد اصول نهادينه  وظيفه- 
  :  است زيررد احكام شرعي در موااستنباطي اجتهاد،   وظيفه- 
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  .  عدم وجود نص قرآني يا نبوي )1
ثبوت ال ظني الدالله يا ظني الثبوت باشد با اين توجه كه ظني  اگر نص )2

 .  قرآن قطعي الثبوت است چونمخصوص سنت است،
ي اختالف  واسطهه  كه بخصوص خود قرار دادن احكام در موارد م )3

  .ها متفاوت است زمان و مكان و واقعيت
  

  را با هم جمع نموده استيل عقلي و نقلي  قرآن دال. 17

يق بزرگي كه بسياري از مردم از ادراك و تطبيق آن با وجود تكرار شدن از جمله حقا
ترين  اند، اين است كه قرآن عظيم قوي آن در قرآن و مشخص بودنشان، غافل مانده

  . اندازد ش، پيش رو ميا داليل عقلي را بر صحت ادعاهايي ايماني
 با  قرآنين دليل، به هم،شوند مي كفار متوجهمسلمانان از قبل كه اين خطابي است 

ها را بر صحت آنچه   آن كه يك بحث و گفتگوي طوالني با دروغگويان در افتاده، تا اين
ها آيه در قرآن   ده گفتني است كه. كند، با داليل و براهين عقل قانع سازد كه ادعا مي

را بيان كرده و به عدم  دهد و راهنماي استفاده از آن آمده كه عقل را مخاطب قرار مي
و همچنين جمود فكري و تقليد كوركورانه را . كند تعطيل عقل راهنمايي و ارشاد مي

   .كند نكوهش مي
كند و گاهاً به قلب و  تعبير مي) عقلي كه مخلوط به هوي نيست(گاهاً از عقل به لُب 

و عالوه از تعبيرهاي علم و برهان يا شبيه اينها كه در . فؤاد يا فكر و بصر و نظر و غيره
اضافه بر اشتقاقات خود لفظ . ي اينها از متعلقات عقل هستند آيند، و همه  زياد ميقرآن

كنم از مسلماني  و من بسيار تعجب مي!  بار در قرآن تكرار شده است50عقل كه تقريباً 
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كه قرآن  كسي استدالل نماييم  عليهچگونه با قرآن : گويد  كه مي– خصوصاً افراد عالم –
  ! را قبول ندارد؟ 

شود تا آيات   اين حجت غلط در ميان مؤمنان به كار گرفته مي كه تر اين گفتناكش
جو را بازي كنند در حالي كه دو طرف به خيال  را ترك نموده و نقش مناقشه قرآن

  . صحت قرآن ايمان دارند بهخودشان 
  : باشد  دو دليل ذيل اشتباهي بزرگ مي اي است كه به بايد گفت كه اين مغالطه

ها  جو عادتاً در بين خود مسلمانان هستند و اين فكر را ميان آن راد مناقشهاف. 1
و اثبات اصول را به عقول مجرد واگذار . اندازند كه نيازي به پديد آمدن ايمان نيست مي
اين در حالي است كه مؤمن هستند و قبالً به صحت قرآن ايمان آورده بودند به . كنند مي

  : و از طرف خدا نازل شده است  است مصدر هدايت كهقرآني

�tΑt“Ρr& uρ ãΝßγ yètΒ |=≈tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9 $$Î/ zΝä3ós uŠÏ9 t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# $ yϑŠÏù 

(#θ à�n=tF ÷z$# ÏµŠÏù�  ) 213/ بقره(  

و ( كه مشتمل بر حق بود و به سوي حقيقت ) آسماني ( و كتاب  «
اجع بدانچه كرد ، بر آنان نازل كرد تا در ميان مردمان ر دعوت مي) عدالت 

  .»ورزيدند داوري كند اختالف مي
نقش داليل عقلي نسبت به خود مسلمانان، تنها براي افزوني اطمينان است نه به 

  : فرمايد  مي�چنانچه خداوند از قول ابراهيم . ها وجود آمدن ايمان در آن

�Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ósè? 4’ tAöθ yϑø9 $# ( tΑ$ s% öΝs9 uρr& ÏΒ ÷σè? ( tΑ$ s% 4’ n?t/ 

Å3≈ s9 uρ £ Í≥yϑôÜ uŠÏj9 É< ù=s%�  ) 260/ بقره(  
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: گفت . كني  به من نشان بده چگونه مردگان را زنده مي! پروردگارا  «
و با ( ولي تا اطمينان قلب پيدا كنم ! چرا : گفت !  ؟  اي مگر ايمان نياورده

  ».)افزودن آگاهي بيشتر ، دلم آرامش يابد 
ي ايمان استدالل  خارج از دايره  چنان وانمود نمايد كه طرفين،از  يكي  كه مگر اين

  .نمايد مي
 قرآن در بيان داليل عقلي و منطقي، ،اگر فرض كنيم كه مناقشه با طرف كافر است. 2

 قرآن به چيز ديگري نياز نداريم مگر بخواهيم دايره را  ازو غير. عاجز و قاصر نيست
ها و داليل عقلي و اصلي را در خود  ي حجت زيرا قرآن همه وسعت و عموميت دهيم،

  . جاي داده است
گيرد، و دليل ربوبيت  كار ميه عنوان اثبات ربوبيت اهللا به بنگر چگونه دليل خلق را ب

  : كند ترين عبارت بيان ميتصررا براي اثبات دليل الوهيت با مخ

� (#ρß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# öΝä3s)n=s{ �  ) 21/ بقره(  

  . »را بپرستيد كسي كه شما را آفريد  پروردگارتان«
ي همين رب بودن او،  واسطهه پس خدا تنها خالق است، در نتيجه او رب است، و ب

  .پس اوست معبودي كه جزء او معبود برحقي نيست.  جز او نيستيپروردگار ديگر
  : سپس داليل ربوبيت را بيشتر به تفصيل بيان كرده است

� “ Ï%©!$# Ÿ≅yèy_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{ $# $ V©≡t	 Ïù u !$ yϑ¡¡9 $#uρ [!$ oΨÎ/ �) 22/ بقره(  

را به مانند بنياني براي  اي و آسمĤن كسي كه زمين را به عنوان گستره«
  .»شما قرار داده است

  :كند تا به خود هدف اصابت كند و بدين گونه بيان مي
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�ö≅yδ ô ÏΒ @,Î=≈ yz ç/öT xî «!$# Νä3è%ã— ö	 tƒ zÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 Iω tµ≈ s9 Î) 


ω Î) uθ èδ�   ) 3/ فاطر(  

اي وجود دارد كه شما را از آسمان و زمين   آيا جز اهللا ، آفريننده«
 .»جز او خدائي وجود ندارد) . اصالً ! نه ( روزي برساند ؟  

� ÷Π r& (#θ à)Î=äz ôÏΒ Î/öTxî > ó x« ÷Π r& ãΝèδ šχθà)Î=≈ y‚ø9   )35/ طور (  � #$

بدون هيچ گونه ) اند و  وري از عدم سر بر آوردههمين ج(  آيا ايشان   «
) اند و  خودشان خويشتن را آفريده( اند ؟ و يا اين كه  خالقي آفريده شده

  . »  خودشان آفريدگارند ؟ 

� ;χÎ) ’Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈ n=ÏF÷z$#uρ È≅øŠ©9 $# Í‘$pκ̈]9 $#uρ 

;M≈tƒ Uψ ’ Í<'ρT[{ É=≈ t6 ø9F{   )190/ ران آل عم(  � #$

آسمانها و ) عجيب و غريب و منظّم و مرتّب (  مسلّماً در آفرينش   «
) پياپي ، و تاريكي و روشني ، و كوتاهي و درازي ( زمين ، و آمد و رفت 
آشكار براي شناخت آفريدگار و كمال و ( ها و دالئلي  شب و روز ، نشانه
  .»براي خردمندان است) دانش و قدرت او 

 و �ا ببيني كه چگونه دليل عقلي را براي اثبات پيامبري محمدت: گربار ديگر بن
  : فرمايد  ميآنجا كهگيرد،  راستي رسالتش به كار مي

� βÎ)uρ öΝçFΖà2 ’Îû 5=÷ƒ u‘ $£ϑÏiΒ $ uΖø9 ¨“tΡ 4’n? tã $ tΡÏ‰ö7 tã �  ) 23/ بقره(  

  : اين آيه دو نكته دارد
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�$£ϑÏiΒ $ uΖø9 ¨“tΡيعني قرآن�  .�$tΡÏ‰ö7 tã�،و هر دو مالزم هم .  است� پيامبر ر منظو

زدوده شد، به تبع آن ) قرآن (آنچه فرو فرستاده شده پس هرگاه شك و ترديد از .هستند
 نتيجه، صحت يكي از آن دو، در. شود نيز بر طرف مي) �محمد = لمرس(شك از 

  . دليلي است بر صحت ديگري

θ#)�است؟ زدايد، كدام  ميدو حال اين دليل عقلي كه شك را از آن  è?ù' sù ;οu‘θ Ý¡ Î/  ÏiΒ 
Ï& Î#÷VÏiΒ (#θ ãã÷Š $#uρ Νä.u !#y‰yγ ä© ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# χÎ) öΝçFΖä. tÏ%Ï‰≈ |¹�.   

 براى اين كار، فرا -  غير خدا- يك سوره همانند آن بياوريد و گواهان خود را«
  . »!گوييد خوانيد اگر راست مى

، اعجاز ثابت شده و شك ي نظير آن عاجز شديد اگر از آوردن يك سوره: يعني
  .و اين چيزي بود با يك دليل عقلي در نهايت ايجاز و اعجاز ثابت شد. شود برطرف مي
ي اعتقادي بزرگ را  ي بقره تعريف مشخص سه قضيه ي سوره گانه سهي آيات  از همه

ماند كه ايمان به  صحت توحيد و نبوت و قرآن و قضيه چهارمي مي: آوريم دست ميه ب
لذا با روشن شدن سه مطلب قبلي، تنها با خبر دادن آن بدون آوردن .  استروز قيامت

  چونكند، زيرا نيازي به دليل براي صحت روز آخرت نيست، دليل عقلي، اكتفا مي
   :فرمايد  لذا در دنباله مي آمده است؛)�پيامبر(و مخبِر ) قرآن(صحت خبر 

� βÎ* sù öΝ©9 (#θè=yè ø�s? s9 uρ (#θè=yè ø�s? (#θ à)̈?$$ sù u‘$ ¨Ζ9   )24/ بقره (  �  #$

  .»از آتشتوانيد، پس بترسيد  اگر نتوانستيد و هرگز نمي«
، پس وضعيت با مؤمنان چطور بايد باشد؟ و چگونه گفته  استروي سخن با كافران

شود كه حجت الهي در قرآن بر غير مسلمانان نيست و سپس همين سخن را براي  مي
و اصول دين را بسيار . گيرند ايت مسلمين به كار ميي هد بر كنار كردن قرآن از صحنه
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پس قرآن نه عليه كفار و نه عليه . آورند وجود ميه دور از كتاب پروردگار جهانيان ب
  مسلمين، حجت و دليل نيست؟ 

   ؟را نازل نكرده است پس بر چه كسي حجت است؟ مگر خداوند آن
   :يابيم نص آورده، در كجا ميو اگر اين حجت خدايي را در كتابش نيابيم كه بر آن 

� ö≅ è% ¬Tsù èπ¤f çtø: $# èπ tó Î=≈ t6 ø9$# �  ) 149/ انعام(  

  .»ي خداست برهان رسا ويژه: بگو«
  : دهد او امر كرده، قرار مي  چه كسي را مخاطب آنچه خدا به�و پيامبر خدا 

� È≅è%uρ ‘,ys ø9 $#  ÏΒ óΟä3În/§‘ ( yϑsù u !$ x© ÏΒ ÷σã‹ù=sù ∅tΒ uρ u !$ x© 

ö	 à�õ3u‹ù=sù �  ) 29/ كهف(  

خواهد ايمان  حق از جانب پروردگارتان آمد، پس كسي كه مي: بگو«
  .»باشد خواهد ناسپاس بياورد و كسي كه مي

آيا تنها براي مسلمانان است؟ و حق ذكر شده در آيه، منبع آن چيست؟ آيا خدا و 
  ! آيات خدا تغيير كرده است؟

� Äd“ r'Î7 sù ¤]ƒ Ï‰tn y‰÷èt/ «!$# ÏµÏG≈ tƒ#u uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ �  ) 6/ جاثيه(  

  »؟آوريد هايش ايمان مي پس به كدامين گفته بعد از خدا و نشانه«
  : فرمايد  از قول پيامبرش مي�خداوند

� !$ yϑ̄ΡÎ) ßNö	ÏΒ é& ÷βr& y‰ç6 ôãr& ;U u‘ ÍνÉ‹≈ yδ Íοt$ ù#t7 ø9 $# “ Ï%©!$# $ yγ tΒ§	 ym …ã& s!uρ 

‘≅à2 & ó x« ( ßNö	 ÏΒ é&uρ ÷βr& tβθ ä.r& z ÏΒ tÏϑÎ=ó¡ ßϑø9 $# ∩⊇∪ ÷βr& uρ (#uθè=ø?r& 
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tβ#u ö	à)ø9 $# ( Çyϑsù 3“ y‰tF ÷δ $# $ yϑ̄ΡÎ* sù “ Ï‰tGöκu‰ ÏµÅ¡ ø�uΖÏ9 (  tΒ uρ ¨≅|Ê ö≅ à)sù 

!$ yϑ̄ΡÎ) O$ tΡr& z ÏΒ t Í‘ É‹Ζßϑø9   )92ـ91/ نمل (  � #$

را  به من امر شده است كه تنها پروردگار اين سرزميني كه خداوند آن«
 چيز از آن اوست، و به من دستور داده شده تا از مه، بپرستم هحرام كرده

پس هر كس هدايت يافت به نفع . را تالوت كنم مسلمانان باشم و قرآن
  .»دهندگانم خود هدايت يافته و هر كس كه گمراه شود بگو من تنها از بيم

 حجت و قرآن.  صادر شده استپروردگار اين حق كه قرآن است از جانب ،آري
  . غه است و ما موظف به پيروي و تبليغ و استناد به آن هستيمبال

�  yϑsù u !$ x©  ÏΒ÷σã‹ ù=sù ∅tΒ uρ u !$x© ö	à�õ3u‹ ù=sù �  ) 29/ كهف(  

  . »هر كس خواست ايمان بياورد و هر كس خواست كافر شود«
بلكه خود ... هرگز!... نه! و اين ملغي كردن و از صحنه به در كردن داليل عقلي نيست

و اين يك اعتراض است براي از بين بردن نقش قرآن در . دهد ن به آن دستور ميقرآ
نامند، گويي قرآن در يك طرف و عقل در طرف ديگر قضيه است و  برابر آنچه عقل مي

قرآن و گويا در قرآن داليل عقلي نيست و ! تو مختار هستي كدام را بر گزيني؟
   كافرين و ملحدين را به  كهاي بياورد يتر از آن است كه براهين و داليل منطق ضعيف

 كسي نياز دارد تا با ذكر داليلي،  صحت اقوال و ادعاهاي خود ملزم گرداند؟ پس به
 قرآن از اظهار آن عاجز و   بدهد كه  اثبات برساند و عباراتي را ارائه ادعاهاي قرآن را به

   . است ناتوان بوده
فر است هر چند كه گوينده يا معتقد به آن، اين بزرگترين بهتان و بلكه از لوازم ك

  !را نكند قصد نيكي داشته باشد و تصور لوازم فاسد اين بهتان 
  :فرمايد خداوند مي
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�¨βÎ) #x‹≈ yδ tβ#u ö	 à)ø9 $# “Ï‰öκu‰  ÉL̄=Ï9 š† Ïφ ãΠ uθ ø%r&�  ) 9/ اسراء(  

  .»نمايد راهي كه راست است، هدايت ميه راستي اين قرآن به ب«
 ازير امل همه چيز است و داليل عقلي نيز در اين كلي داخل هستند،و اين هدايت ش
  . تر از عقل است اي بيشتر و درست هاين قرآن داراي بهر

�óΟs9 uρr& óΟ Îγ Ï�õ3tƒ !$ ¯Ρr& $uΖø9 t“Ρr& y7 ø‹n=tã |=≈tF Å6 ø9$# 4‘n=÷F ãƒ óΟÎγ øŠn=tæ 4 ;χ Î) 

’Îû š�Ï9≡ sŒ Zπ yϑôm t	 s9 3“ t	ò2ÏŒ uρ 5Θöθ s)Ï9 šχθ ãΖÏΒ÷σãƒ ∩∈⊇∪ ö≅ è% 4† s∀x. 

«!$$ Î/ Í_ øŠt/ öΝà6uΖ÷;t/uρ # Y‰‹Íκy−�  ) 52ـ51/ عنكبوت(  

ها  ها كه كتاب را بر تو نازل كرديم تا بر آن آيا كافي نيست براي آن«
راستي در اين رحمت و پندي است براي گروهي كه ه خوانده شود، ب

  .»عنوان گواه بين من و شما كافيسته خداوند ب:  بگو.آورند ايمان مي
  ! گونه باشد؟چاين وضعيت با كافران است پس بايد حال و شأن با مؤمنان 

ه پس اين اسطوره كه قرآن براي غير مسلمانان حجت نيست و ضرورتاً عقل بايد ب
!  تنها در عقل بدون قرآن است، از كجا آمده است؟تدور از قرآن حجت باشد و حج
ها را خارج از   تا مناقشه و هدايت آنگيرد  به كار ميانانسپس اين اسطوره را با مسلم

  : راست گفت خداي تعالي! ي نور قرآن كند؟ دايره

�ÉL yϑôm u‘uρ ôM yè Å™uρ ¨≅ä. & óx« 4$ pκâ: çGø.r' |¡sù tÏ%©#Ï9 tβθ à)−Gtƒ 

šχθè?÷σãƒ uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# tÏ%©!$#uρ Νèδ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∈∉∪ t Ï%©!$# 

šχθãè Î7 −Ftƒ tΑθ ß™§	9$# ¢ É<̈Ζ9 $# ¥_ÍhΓW{ $# “Ï%©!$# … çµtΡρß‰Åg s† $ ¹/θçGõ3tΒ 
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öΝèδ y‰ΨÏã ’Îû Ïπ1u‘ öθ −G9 $# È≅‹ÅgΥ M}$#uρ Νèδ ã	ãΒ ù' tƒ Å∃ρã	 ÷èyϑø9 $$ Î/ öΝßγ8pκ÷]tƒ uρ Ç tã 

Ì	 x6Ψßϑø9 $# ‘≅Ïtä†uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9 $# ãΠ Ìh	 ptä†uρ ÞΟ ÎγøŠn=tæ y]Í× ¯≈t6 y‚ ø9 $# ßìŸÒ tƒ uρ 

öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ u/ñÀ Î) Ÿ≅≈n=øñ F{$#uρ  ÉL©9 $# ôM tΡ% x. óΟ ÎγøŠn=tæ 4 šÏ% ©!$$ sù (#θ ãΖtΒ#u 

ÏµÎ/ çνρâ‘ ¨“tãuρ çνρã	 |Á tΡuρ (#θ ãèt7̈?$#uρ u‘θ‘Ζ9 $# ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÿ…çµ yètΒ   y7 Í×̄≈ s9 'ρé& 

ãΝèδ šχθßsÎ=ø�ßϑø9   )157ـ156/ اعراف (   � #$

و در اين سراي شامل كافر ( چيز را در برگرفته  و رحمت من هم همه «
آن را براي كساني مقرّر خواهم ) گردد ، اما در آن سراي  و مؤمن مي

كتابهاي آسماني و ( داشت كه پرهيزگاري كنند و زكات بدهند و به آيات 
 به ويژه رحمت خود را  (  . ايمان بياورند) هاي گسترده جهاني  نشانه

خدا محمد ( كنند از فرستاده  كساني كه پيروي مي) دهم به  اختصاص مي
در ) داند و وصف او را  خواندن و نوشتن نمي( پيغمبر امي كه ) مصطفي 

دهد و  او آنان را به كار نيك دستور مي. يابند  تورات و انجيل نگاشته مي
نمايد و ناپاكها را   را برايشان حالل ميها دارد ، و پاكيزه از كار زشت بازمي
فرساي  احكام طاقت( اندازد بند و زنجير  سازد و فرو مي بر آنان حرام مي

همچون قطع مكان نجاست به منظور طهارت ، و خودكشي به عنوان توبه 
و از غُل استعمار و ( آورد  ايشان به در مي) دست و پا و گردن ( را از ) 

پس كساني كه به او ايمان بياورند و از او  ) . رهاند استثمارشان مي
قرآن نام ( حمايت كنند و وي را ياري دهند ، و از نوري پيروي كنند كه 

 شده به همراه او نازل) است و همسان نور مايه هدايت مردمان است و 
  .»است ، بيگمان آنان رستگارند
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  ق باطله، استنباطي است نه نصيرَاصول اديان و فِ. 18

طور نصوص در ه شان ب يهوديت و مسيحيت، اصول و مبادي:  باطل مانندياناد
اج كرده و در مقابل نصوص تها خود اين مباني را استن هايشان نيامده، بلكه آن كتاب

ي متشابه  هاست، معاني را از خالل نصوص يا ادله محكم كه در تعارض با اين اصول آن
  . اند دهيا اخبار و ادعاهاي دروغين، استنباط كر

جا كه  زيرا آن اولين كسي نص محكم را ترك و دنبال نص متشابه رفت، شيطان بود،
  : گفت

� O$ tΡr& ×/öTyz çµ÷ΖÏiΒ �  ) 12/ اعراف(  

  .»من بهتر از اويم«
  :  را از يك دليل متشابه برداشت كرده بود�برتري خود بر آدم

�  Í_tF ø)n=yz  ÏΒ 9‘$ ¯Ρ …çµ tGø)n=yzuρ ÏΒ &ÏÛ �  )12/ راف اع(  

  .»اي مرا از آتش و او را از خاك آفريده«
  : ده را ترك كردجداد، س و با وجود نص محكم كه به او دستور مي

� (#ρß‰àf ó™$# tΠ yŠ Kψ �  ) 11/ اعراف(  

  .»براي آدم سجده كنيد«
 و همسرش حواء، �زاندن آدملغسپس ابليس قصد كرد تا روايت ساختگي را براي 

  : ت دادن آن روايت به خدا، آن دو را گول زد و به آن دو گفتو با نسب. كار گيرده ب
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� $ tΒ $ yϑä38uηtΡ $ yϑä3š/u‘ ô tã ÍνÉ‹≈yδ Íοt	 yf ¤±9$# Hω Î) βr& $tΡθ ä3s? È ÷ s3n=tΒ ÷ρr& 
$ tΡθ ä3s? z ÏΒ tÏ$ Î#≈ sƒø:   )20/ اعراف (  � #$

پروردگارتان شما را از اين درخت منع نكرد جزء آنكه دو فرشته «
  .» جاودانان شويدزمرهز گرديد يا ا

   :و اين روايت دروغين را با قسم به خدا موثق جلوه داد

� !$ yϑßγ yϑy™$ s%uρ ’ÎoΤÎ) $ yϑä3s9 z Ïϑs9 šÏ⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9   )21/ اعراف (  � #$

  .»د كه من براي شما از پند دهندگانمرو براي آن دو قسم خو«
 كه از جانب خدا،  اين روايت را تصديق كند، زيرا با نص محكم�روا نبود كه آدم

  :  كه فرموده بود؛ آنجاخوردن درخت را نهي كرده بود، در تعارض بود

� Ÿωuρ $ t/t	 ø)s? ÍνÉ‹≈yδ nοt	 yf ¤±9 $# $tΡθ ä3tF sù zÏΒ tÏΗÍ>≈ ©à9$# �) 19/ اعراف(  

  .»شويدي ظالمان  به اين درخت نزديك نشويد تا مبادا از زمره«
از جانب خدا مجروح و متهم شده كه و همچنين در سند آن قول، شخصي است كه 

خاطر عدم قبول سجده براي آدم او را از بهشت ه كسي كه خداوند ب. او ابليس است
  : خارج كرد و به او فرمود

� ól ã	÷z$$ sù y7 ¨ΡÎ) zÏΒ tÌ	 Éó≈¢Á9   )13/ اعراف (  � #$

  .»بيرون شو كه تو از خوارشدگاني«
رو متشابه و روايات  د و دنبالهو اين است سرنوشت هر كه نص محكم را رها كن

 ؛متعارض با نصوص محكم گردد كه از جانب علماي سوء و اتباعشان وارد شده
  : كند در روز رستاخيز حكايت مي ها چنانچه خدا از قول آن
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� (#θ ä9$ s%uρ !$oΨ−/u‘ !$ ¯ΡÎ) $uΖ÷èsÛr& $ uΖs?yŠ$ y™ $ tΡu !#u/y9 ä.uρ $ tΡθ Y=|Ê r' sù gŸξ‹Î6 ¡¡9$# 

∩∉∠∪ !$ oΨ−/u‘ öΝÍκÌE#u È÷ x�÷è ÅÊ š∅ÏΒ É>#x‹ yè ø9$# öΝåκ÷]yè ø9 $#uρ $ YΖ÷ès9 # Z/TÎ7 x. �  

  )68ـ67/ احزاب (  
ايم و  ما از سران و بزرگان خود پيروي كرده! پروردگارا : گويند   و مي  «

آنان را دو ! پروردگارا  . اند اند و گمراه كرده آنان ما را از راه به در برده
و ( ن را كامالً از رحمت خود به دور دار چندان عذاب كن ، و ايشا
  .»)كمترين ترحمي بديشان منما 

 و در اثر التباس و تشابه، گوساله را ندي سامري را تصديق كرد بني اسرائيل گفته
، هيچ شريكي ندارد كهي عبادت خداي يگانه   و نصوص محكمي را كه دربارهندپرستيد

زير پسر خداست، و دليلشان اين بود كه بعد و ادعا كردند كه ع. آمده بود، ترك كردند
كردند كه مسيح پسر  چنانچه نصاري ادعا مي.  سال از مرگش، زنده شده است100از 

كردند كه بدون پدر متولد  پرستيدند و احتجاج مي جاي خدا ميه خداست، و او را ب
 و نص .كند را زنده مي دهد و مردگان   جذامي را شفا ميكور مادرزاد وشده است و 

چنانچه خدا از اولين . محكم كتاب خود را مبني بر بنده بودن براي خدا را ترك كردند
  : دهد  در گهواره خبر مي�سخن عيسي

� tΑ$ s% ’ÎoΤ Î) ß‰ö7tã «! $# z Í_9s?#u |=≈tGÅ3ø9 $#  Í_n=yèy_ uρ $ wŠÎ;tΡ �) 30/ مريم(  

پيامبر قرار  ان مرا به عنوي خدايم، مرا كتاب داده و همانا من بنده: گفت«
  .»داده است

 – مقابل محكم –ي استنباطات از الفاظ متشابه  شكي نيست كه اين عقايد تنها نتيجه
براي همين . ها وجود ندارد هستند و نص واحد يا قول صريحي در داللت بر آن

  : فرمايد  مي�خداوند متعال روز قيامت به عيسي بن مريم
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�|¤ŠÏè≈ tƒ t ø⌠$# zΝtƒ ó[tΒ |MΡr& u |M ù=è% Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ ÎΤρä‹ ÏƒªB$# u’ÍhΓé& uρ È÷ yγ≈ s9Î) 

ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ( tΑ$ s% y7 oΨ≈ys ö6 ß™ $ tΒ ãβθä3tƒ þ’Í< ÷βr& tΑθ è%r& $tΒ }§øŠs9 ’Í< 

@d, ysÎ/ 4 βÎ) àMΖä. … çµçF ù=è% ô‰s)sù …çµ tGôϑÎ=tæ 4 ãΝn=÷ès? $ tΒ ’ Îû Å¤ ø�tΡ Iωuρ ÞΟ n=ôãr& 

$ tΒ ’Îû y7Å¡ ø�tΡ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈ ¯=tã É>θ ã‹äó ø9 $# ∩⊇⊇∉∪ $tΒ àM ù=è% öΝçλ m; 
ω Î) !$ tΒ 
 Í_s?óls∆r& ÿÏµÎ/ Èβr& (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# ’În1u‘ öΝä3−/u‘uρ�  ) 117ـ116/ مائده(  

اي عيسي پسر : گويد  آن گاه را كه خداوند مي) خاطرنشان ساز (  و   «
اي كه جز اهللا ، من و مادرم را هم دو خداي  آيا تو به مردم گفته! مريم 

تو را : گويد  عيسي مي) . و ما دو نفر را نيز پرستش كنيد ؟ ( ديگر بدانيد 
مرا نسزد كه چيزي را . ك و انباز باشي دانم كه داراي شري منزّه از آن مي

اگر آن را گفته باشم . حق من نيست ) و بطلبم كه وظيفه و ( بگويم 
از راز درون من ) عالوه از ظاهر گفتار من ( تو . بيگمان تو از آن آگاهي 
از آنچه بر من پنهان ) چون انساني بيش نيستم ( هم باخبري ، ولي من 

و از خفايا و نواياي ( و داننده رازها و نهانيهائي زيرا ت. خبرم  داري بي مي
ام مگر آنچه را كه مرا به گفتن  من به آنان چيزي نگفته  ) . امور باخبري 
اين كه جز خدا را نپرستيد كه پروردگار من و ) و آن ( اي  آن فرمان داده

و همو مرا و شما را آفريده است و همه بندگان ( پروردگار شما است 
  .»)اوئيم 

MΡr&u |M|�: پرسد  مي�خداوند از عيسي ù=è% Ä¨$ ¨Ζ=Ï9ها  تو براي آن:  يعني�

ها ادعاي چنين  كنند تو گفتي؟ يا آن ها ادعا مي  را كه آنچيزيمنصوص كردي؟ و 
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كنند؟ پس همواره نص صريح براي حجت قرار دادن در اين مسايل عظيم،  چيزي را مي
  .نزدشان نيافتني است

   : نه از راه نص استنباط بودهاز را ها شرك عرب

� Ÿωr& ¬! ßƒ Ïe$!$# ßÈ Ï9$ sƒø: $# 4 šÏ% ©!$#uρ (#ρä‹ sƒªB$# ∅ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ 

u !$ uŠÏ9 ÷ρr& $ tΒ öΝèδ ß‰ç6 ÷ètΡ 
ω Î) !$ tΡθ ç/Ìh	s)ã‹ Ï9 ’ n<Î) «!$# #’s∀ø9 ã— ¨βÎ) ©! $# ãΝä3øts† 

óΟßγ oΨ÷;t/ ’ Îû $tΒ öΝèδ Ïµ‹Ïù šχθà�Î=tGøƒs† 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ôγ tƒ ô tΒ uθ èδ 

Ò>É‹≈x. Ö‘$¤�Ÿ2 �  ) 3/ زمر(  

كساني كه . تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بس ! هان «
و بدانان تقرّب و ( گيرند  جز خدا سرپرستان و ياوران ديگري را برمي

كنيم مگر بدان  ما آنان را پرستش نمي: ) گويند  جويند ، مي توسل مي
خداوند روز قيامت ميان ايشان . نزديك گردانند خاطر كه ما را به خداوند 

. درباره چيزي كه در آن اختالف دارند داوري خواهد كرد ) و مؤمنان ( 
كند  هدايت و رهنمود نمي) به سوي حق ( خداوند دروغگوي كفرپيشه را 

  .»)گرداند  و او را با وجود كذب و كفر به درك و فهم حقيقت نائل نمي( 
  : فرمايد يا مي

� #sŒÎ)uρ ¡§tΒ }̈ $̈Ζ9 $# @/àÑ (#öθ tãyŠ Νåκ®5u‘ tÎ7;ÏΖ•Β Ïµ ø‹s9 Î) ¢Ο èO !#sŒ Î) Ο ßγ s%#sŒ r& 

çµ÷ΖÏiΒ ºπuΗ÷q u‘ #sŒ Î) ×,ƒ Ì	 sù Νåκ÷]ÏiΒ ôΜÎγ În/t	 Î/ tβθ ä.Î/ô³ç„ ∩⊂⊂∪ (#ρã	 à�õ3u‹Ï9 !$ yϑÎ/ 
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öΝßγ≈ oΨ÷;s?#u 4 (#θ ãè −GyϑtF sù t∃öθ |¡sù šχθßϑn=÷ès? ∩⊂⊆∪ ÷Π r& $ uΖø9 t“Ρr& óΟÎγ øŠn=tæ 

$ YΖ≈ sÜù=ß™ uθ ßγ sù ãΝ̄=s3tF tƒ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. ÏµÎ/ tβθ ä.Î/ô³ç„ �  ) 35ـ33/ روم(  

ها و  همچون طوفانها و زلزله(  هر زمان كه مصائب و بالياي بزرگي   «
و ( خوانند  به انسانها برسد ، پروردگارشان را به فرياد مي) شدايد ديگر 

. گردند  و بدو پناهنده مي) دانند  جز او را كاشف مصائب و دافع باليا نمي
)  مصائب برطرف شد و حوادث زيانبار و( سپس به مجرّد اين كه 

و نعمتي بديشان ( خداوند مرحمتي از جانب خود در حق ايشان روا ديد 
ناگهان گروهي از آنان براي پروردگارشان شريك و انباز قرار ) داد 
شوند و از راستاي راه به در  ها و بتها معتقد مي و به خداگونه( دهند  مي
نعمتهائي را كه ما ) شرك بگذار اين افراد كم ظرفيت م (   .)روند  مي

از نعمتهاي ! اي منكران .  ( ايم كفران كنند و ناسپاس گذارند  بدانان داده
به زودي ( مند شويد و لذّت ببريد ، اما  بهره) زودگذر چند روزه دنيا 

 آيا ما   .خواهيد دانست ) نتيجه شوم و سرانجام وخيم اعمال خويش را 
ايم كه شرك ايشان را موجه و  ازل كردهدليل گويا و روشني براي آنان ن

  »!شمارد ؟  پسنديده مي
دو شرط قرار داده   است، و خداوند براي آن،ت در اين آيه حج»سلطان«منظور از 

كه متكلم (سلطان نازل . از طرف خدا باشد، چيزي باشد كه صراحتاً بيان كند: است
 به امر خارجي براي همان آيات محكم و صريحي هستند كه احتجاج) بنفسه هستند
  . باشد نداشته تقويت معنا

  : ي نجم خداوند مي فرمايد  سوره23ـ19چنانچه در آيات 
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�ãΛä÷ƒ u t	 sùr& |M≈ ¯=9$# 3“̈“ ãè ø9 $#uρ ∩⊇∪ nο4θ uΖtΒ uρ sπsW Ï9$̈W9 $# #“t	 ÷zW{ $# ∩⊄⊃∪ ãΝä3s9 r& 

ã	 x.©%!$# ã& s!uρ 4s\ΡW{ $# ∩⊄⊇∪ y7 ù=Ï? # ]Œ Î) ×π yϑó¡ Ï% #“ u”TÅÊ ∩⊄⊄∪ ÷βÎ) }‘Ïδ Hω Î) 

Ö !$ oÿôœr& !$yδθ ßϑçGø‹ ®ÿxœ öΝçFΡr& / ä.äτ !$t/# u uρ !$ ¨Β tΑt“Ρr& ª!$# $ pκÍ5 ÏΒ ?≈sÜ ù=ß™ βÎ) 
tβθ ãè Î7−F tƒ 
ω Î) £©à9 $# $ tΒ uρ “ uθ ôγ s? ß§à�ΡF{   )23ـ19/ نجم (  $#�1

»  
اي است كه سندي ندارد جز داليل متشابه در حالي كه  معناي نظريهه  ب»ظن«و 

   .نها آيات محكمات صريح هستند و بس ت»سلطان نازل«
ريزي  گيرد بلكه بر نص صريح پايه بنابراين، اصول دين بر مبناي استنباط قرار نمي

شود، لذا خداوند در آنچه كه يهود و نصاري و مشركان بر مبناي داليل محتمل و  مي
  . داند متشابهي كه به آن اعتقاد دارند، معذور نمي

  خاطر همين برداشت،ه  و ب. استنباط ثابت شود، باطل استهر اصلي كه بابنابراين؛ 
  . اند ها و طوائف و اديان مختلف گمراه شده قرَفِ

  

   گمراه استيها ي فرقه استنباط در اصول روش همه. 19

شود كه خود را به اسالم نسبت دهد و در اصولش به نصوص قرآن  اي يافت نمي فرقه
   .ه نص استنباط ناز راهاما ! احتجاج نكند

                                           
  . آن قبال ذكر شد ترجمه 1
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 چنانچه ؛عبارتي مشابه هستنده برخي از نصوص، حامل چند وجه معنايي و ب
  . ي آل عمران فرموده است  سوره7ي   در آيه�خداوند

ي نص و معنايي  شناسند و فاصله ها را نمي مشكل در اين است كه بيشتر مردم، فرقه
 و معناي مستنبط  گاهاً نص كه اين كنند با وجود كه از آن برداشت شده را درك نمي

و همين كافيست كه خطاي سهوي يا عمدي از البالي آن ! كامالً با هم در تضاد هستند
  !! شود بيرون كشيده نمي

زيرا اغلب داليل  در صحت كاربرد استنباط در فروع، اختالفي ميان اصوليان نيست،
ن و ها ظني هستند و اين اساس اجتهادي است كه مردم به موجب آن به مجتهدي آن

  : فرمايد  مي� چنانچه خداوند؛اند مقلدين مختلفي تقسيم شده

� #sŒ Î)uρ öΝèδ u !% ỳ Ö	 øΒ r& zÏiΒ ÇøΒ F{ $# Íρr& Å∃öθ y‚ ø9 $# (#θ ãã#sŒ r& Ïµ Î/ ( öθ s9 uρ 

çνρ–Š u‘ ’ n<Î) ÉΑθ ß™§	9 $# #†n<Î)uρ ’ Í<'ρé& Ì	 øΒF{ $# öΝåκ÷]ÏΒ çµ yϑÎ=yès9 tÏ% ©!$# 

…çµ tΡθ äÜÎ7 /ΖoKó¡o„ öΝåκ÷]ÏΒ 3 Ÿω öθ s9 uρ ã≅ ôÒsù «!$# öΝà6 øŠn=tã … çµçGuΗ÷q u‘uρ ÞΟçF ÷èt6 ¨?]ω 

z≈sÜ øŠ¤±9 $# 
ω Î) WξŠÎ=s% �  ) 83/ نساء(  

از ( كاري كه موجب نترسيدن يا ترسيدن است ) خبر (  و هنگامي كه   «
قوت و ضعف ، و پيروزي و شكست ، و پيمان بستن با اين قبيله و : قبيل 

) االيمان  يعني منافقان يا مسلمانان ضعيف ( به آنان) گسستن از آن قبيله 
و اخبار را به ( كنند  پخش و پراكنده مي) ميان مردم ( رسد ، آن را  مي

باره  اگر اين گونه افراد ، سخن گفتن در اين) . رسانند  گوش دشمنان مي
شنوند فقط  و خبرهائي را كه مي( را به پيغمبر و فرماندهان خود واگذارند 

تنها كساني از اين خبر ايشان اطّالع پيدا )  امور گزارش دهند به مسؤوالن
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. نمايند  كنند كه اهل حلّ و عقدند و آنچه بايست از آن درك و فهم مي مي
و شما را به اطاعت از ( گرفت  اگر فضل و رحمت خدا شما را در بر نمي

خود و پيغمبرش ، و برگشت امور به پيغمبر و مسؤوالن كشوري و 
ما همه از اهريمن جز اندكي از ش) كرد  يش هدايت نميلشكري خو
  .»كرديد پيروي مي
ي نصوص اصول دين قطعي است نه ظني و قابل اجتهاد و  از آنجاست كه كليه

  . باشد استنباط نمي
اي  كار گيرد، فرقهه ريزي اصول دينش استنباط را ب  كه در پايهاي هپس هر فرق

  . گمراه و منحرف است
  

هايي كه چگونه نص را ترك كرده و به استنباط   فرقههايي از مثال

  اند اعتماد كرده

  : كنند ي خدا استناد مي  كه براي نفي قدر به اين فرموده:قدريه) 1

�$̄ΡÎ) çµ≈uΖ÷ƒ y‰yδ Ÿ≅‹Î6 ¡¡9 $# $ ¨ΒÎ) # [	 Ï.$ x© $ ¨Β Î)uρ # ·‘θ à�x.�  )3/دهر(  

  .»ما راه را به او نشان داديم خواه شاكر باشد، خواه ناسپاس«
  .ي نفي قدر در حالي كه اين استنباط است نه نص درباره

 را  ي او را نفي نموده و انسان  كار را بر عكس نموده و اختيار بنده و اراده:جبريه) 2
  : اند بنا به اين آيه مجبور قرار داده

�$tΒ uρ tβρâ!$ t±n@ HωÎ) βr& u !$ t±o„ ª!$#�  ) 30/ دهر(  

  .»دخواهيد مگر آنكه خدا بخواه و نمى«
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  . اين استنباط نيز به همان شيوه است
  . ها در يك سوره هستند هر دوي اين آيه

ي اهللا استناد   اين فرمودههو ب. اند كساني كه صفات خدا را تعطيل كرده: جهميه) 3
  : اند كرده

�}§øŠs9 Ïµ Î=÷WÏϑx. Öï† x«�  ) 11/ شوري(  

  .»چيزي نظير او نيست«
شود در غير اين صورت نظير و   صفات وصف نميخداوند به هيچ كدام از: گويند مي

 اين استنباط با بسياري از نصوص كه در وصف خدا هستند در تعارض .شبيه دارد
  :شود ي خداوند ختم مي و خود آيه به اين فرموده. است

�uθ èδuρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç/TÅÁ t7 ø9   !! »و اوست شنواي دانا«. � #$

  . اند  رها كردهلذا متشابه را پيروي نموده و نص قاطع را
   :اند، با احتجاج به آيه  بر عكس قول سابق را گفته:ي مجسمه مشبهه) 4

�ß‰tƒ «!$# s−öθ sù öΝÍκ‰É‰÷ƒ r&�  ) 10/ فتح(  

  .»هاست دست خدا باال دستان آن«
اش شبيه چهره مخلوق و  ايشان گفتند كه دست خدا مانند دست مخلوق، چهره

  .هاست مانند جسم آفريدهه جسمش ب

� … çµoΨ≈ ys ö7ß™ 4’ n?≈yès?uρ $ ¬Ηxå tβθ ä9θà)tƒ # vθ è=ãæ # Z/T Î7x. �  ) 43/ اسراء(  

  .»گويند او پاك است و بسيار واالتر است از آنچه مى«
ذات خداوند در هر مكاني است با استناد به اين : اند  كه گفتهاند  كساني:حلوليه )5
  : ي خداوند رمودهف
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� uθ èδ uρ “Ï% ©!$# ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# ×µ≈s9 Î) ’Îû uρ Ä⇓ö‘ F{ $# ×µ≈ s9Î) �)  زخرف /

84(  
  .»و اوست كسي كه در آسمان پرستش شده و در زمين معبود است«

 قايل به وجود دو خدا هستند؛ يكي در آسمان و يكي در زمين با استناد :ثنويت) 6
  . ها ابوشاكر ديصاني است ي آن  كه سر دسته.ي قبلي به آيه
 خمر و ديگر محرمات را با احتجاج به اين :)يمنصور عجلوپيروان اب (منصوريه) 7

  : اند آيه حالل كرده

� }§øŠs9 ’n? tã šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# Óy$ uΖã_ $yϑŠÏù 

(# þθ ßϑÏèsÛ #sŒ Î) $tΒ (#θ s)̈?$# (#θãΖtΒ#u ¨ρ �  ) 93/ مائده(  

اهي نيست اند، گن اند و عمل صالح انجام داده بر كساني كه ايمان آورده«
  .»شرطي كه تقوا پيشه كنند و ايمان بياورنده اند ب در آنچه خورده

مهم : گويند مي! ي تحريم شراب نازل شد آيه بالفاصله بعد از آيه در حالي كه اين
آشامد  خورد و مي ايمان و تقوي است پس كسي كه مؤمنِ متقي باشد در آنچه كه مي

  . گناهي بر او نيست
تمامي محرمات را حالل نموده و در فرائض : )خطاب اسديوابپيروان  (خطابيه) 8

  : كنند با احتجاج به اين آيه تغيير ايجاد مي

� ß‰ƒ Ì	 ãƒ ª!$# βr& y# Ïe�sƒä† öΝä3Ψtã �  )  28/ نساء(  

  .»را سبك گرداند خواهد تا بارتĤن خداوند مي«
  : در حالي كه قبل از آن، اين آيه قرار دارد
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� ß‰ƒ Ì	 ãƒ uρ šÏ% ©!$# tβθ ãè Î7−Gtƒ ÏN≡ uθ pκ¤¶9 $# βr& (#θè=ŠÏÿsC ¸ξ øŠtΒ $VϑŠÏà tã �    

  )27/ نساء (
خواهند شما دستخوش  مي، كنند ها پيروي مي و كساني كه از خواسته«

  .»انحرافي بزرگ شويد
كنند و حجتشان   را تكفير مي
ي اصحاب  علي و عثمان و معاويه و بقيه: خوارج) 9

  : اين آيه است

�  tΒ uρ óΟ©9 Οä3øts† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρã	 Ï�≈ s3ø9 $# �    

  )44/ مائده (
  .»ها كافرانند  آنچه خدا نازل كرده حكم نكند، پس آنهكسي كه ب«

اند  خونشان، بلكه آنچه گفتهكردن ها و حالل  بدون ترديد اين نص نيست بر كفر آن
  . اند را از متشابه استنباط كرده

 اين آيه  به را اله قرار داده و معتقد به رجعت او بعد از مرگ است، وعلي: يهئسب) 10
   :كنند استدالل مي

� ¨βÎ) “ Ï%©!$# uÚt	 sù š�ø‹n=tã šχ#u ö	 à)ø9$# š‚–Š !#t	 s9 4’ n<Î) 7Š$ yètΒÎ7 •Β 

�    
  )85/ قصص (

را بر تو فرض كرد، يقيناً تو را به  در حقيقت، همان كسي كه اين قرآن«
  .»گرداند ز ميگاه با سوي وعده

  : اين آيههو ب
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� #sŒ Î)uρ yìs%uρ ãΑöθ s)ø9 $# öΝÍκöj n=tã $ oΨô_t	 ÷zr& öΝçλ m; Zπ−/!#yŠ zÏiΒ ÇÚö‘ F{$# 

óΟßγ ãΚ Ïk=s3è? �  ) 82/ نمل(  

اي را از زمين براي آنان  و چون قول بر ايشان واجب گردد جنبنده«
  .»آوريم كه با ايشان سخن گويد بيرون مي

  !! ن دابه استكه علي هما: گويند مي
ها  آن.  معتقد به امامت محمد بن حنيفه و غيبت و رجعت او هستند:كيسانيه) 11

   : سخن گفتند با اين استدالل»بداء«ي  اولين كساني بودند كه درباره

� (#θ ßs ôϑtƒ ª!$# $tΒ â !$ t±o„ àM Î6 ÷Vãƒ uρ ( ÿ… çνy‰ΨÏãuρ ‘Π é& É=≈tGÅ6 ø9 $# �   

  )39/ رعد (  
  .»كند، و اصل كتاب نزد اوست  محو يا اثبات ميخدا آنچه را بخواهد«

  : كنند  به اين آيه استناد مي:تناسخيه و حلوليه) 12

� #sŒ Î* sù … çµçF ÷ƒ §θ y™ àM ÷‚ x�tΡuρ ÏµŠÏù  ÏΒ  Çrρ•‘ (#θ ãès)sù …çµ s9 t Ï‰Éf≈y™ �  

  )29/ حجر (  
پس وقتي او را درست كردم و از روح خود در آن دميدم، پيش او به «

  .»تيدسجده در اف
 دميده شده، و اين شيوه را براي �روح خدا در كالبد آدم و عيسي: گويند مي
  . اند  و سپس ائمه، قياس كرده�محمد
  :زنند با استدالل به اين آيه  طعنه مي�به ابوبكر و عمر : مغيريه) 13

� $ yγ n=uΗxq uρ ß≈|¡ΡM}$# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. $YΒθ è=sß Zωθ ßγ y_ �  ) 72/ احزاب(  
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را حمل كرد براستي كه انسان بسيار ظالم و نادان ) بار امانت(انسان «
  .»است

  . است منظور ابوبكر: گويند مي
  : ي مقصود در آيه: گويند مي و

� È≅ sVyϑx. Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# øŒ Î) tΑ$ s% Ç≈|¡Σ M∼Ï9 ö	à�ò2$# �  ) 16/ حشر(  

  . »كفر شو: گويد مانند شيطان وقتي كه به انسان ميه ب«
  .  عمر استتحضر

بردند و   به كار مي�خوارج نيز گاهاً همين اسلوب را براي طعنه زدن به علي
  : منظور اين آيه علي است: گفتند مي

� z ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ψ9 $# tΒ y7ç6 Éf ÷è ãƒ … ã&è!öθ s% ’Îû Íο4θ uŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ß‰Îγ ô±ãƒ uρ 

©!$# 4’ n?tã $ tΒ ’ Îû Ïµ Î6 ù=s% uθèδ uρ ‘$s!r& ÏΘ$|Á Ï‚ ø9   )204/ بقره (  � #$

و از ميان مردم كسي است كه در زندگي اين دنيا سخنش تو را به «
گيرد و حال آنكه  دارد و خدا را بر آنچه در دل دارد، گواه مي تعجب وا مي
  .»ترين دشمنان است او از سخت

  :  است- � قاتل علي- ابن ملجم همنظور اين آي: گويند و مي

� š∅ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $#  tΒ “Ì	 ô±o„ çµ |¡ ø�tΡ u !$ tó ÏGö/$# ÉV$ |Êóls∆ «! $# 3 ª!$#uρ 

8∃ρâ u‘ ÏŠ$ t6Ïè ø9 $$ Î/ �  ) 207/ بقره(  

كه عزيزترين ( شود كه جان خود را   و در ميان مردم كسي يافته مي «
و رضايت اهللا ( فروشد  در برابر خوشنودي خدا مي) چيزي است كه دارد 

سب آن شمارد و همه چيز خود را در راه ك را باالتر از دنيا و مافيها مي
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و ( و خداوندگار نسبت به بندگان بس مهربان است ) دارد  تقديم مي
بخشد و بيش از توانائي  بدانان در برابر كار اندك ، نعمت جاويد مي

  .»)دارد  انساني برايشان تكاليف و وظائف مقرّر نمي
كار ه ها ب آن نيز همين گونه هستند و همان شيوه را براي ذم صحابه و تكفير: رافضه

  ي در آيه: گويند مي: كنند  او غلو ميفرزنداني علي و  دربارهكه گونه  برند همان مي

 � ¨βÎ) š Ï%©!$# (#ρ‘‰s?ö‘ $# #’n? tã ΟÏδ Ì	≈t/÷Š r& . ÏiΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ẗ t7 s? ÞΟßγ s9 

”y‰ßγ ø9   )25/ محمد (   �#$

  

ن هدايت ، به كفر و ضالل پيشي) راه حقيقت و ( كساني كه بعد از روشن شدن  «
  . »گردند خود برمي

  1.گان ابوبكر و عمر است منظور خدا از دين برگشته
  : ي خدا و معني فرموده

� £ Å3≈ s9 uρ ©!$# |=¬7 ym ãΝä3ø‹ s9 Î) z≈yϑƒ M}$# �  ) 7/ حجرات(  

  .»را در نظر شما محبوب گرداند  ناخداوند ايم«
  . علي و ائمه است

	§oν �: ي و در آيه x.uρ ãΝä3ø‹ s9 Î) t	ø�ä3ø9 $# s−θÝ¡ à�ø9 $#uρ tβ$uŠóÁ Ïè ø9 $#uρ �  ) 7/ حجرات(  

را در دلهايتان آراست و كفر و فسق و نافرمانى را برايتان ناپسند  و آن«
  .»گرداند

                                           
   4261 ص 1 – كليني ج –اصول كافي  -
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   1 .منظور ابوبكر و عمر و عثمان است
  :آيهمنظور از 

� §Νtã tβθ ä9 u !$|¡tF tƒ ∩⊇∪ Çtã Î* t6 ¨Ζ9 $# ÉΟ‹Ïàyè ø9   )2ـ1/ نبأ (  � #$

(  از خبر بزرگ    پرسند ؟  باره چه چيز از يكديگر ميدر) اين مردم  (   «
  .») پرسند  و مهم رستاخيز مي

  . 2واليت علي است
  :ي و در آيه

� tΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù=yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ �  ) 3/ مائده(  

  . 3ي واليت علي است واسطهه اتمام دين ب
  . ت اس� عليمذمتي خوارج در مدح ابن ملجم و  و اين همان شيوه

تواند به هر  اي، لغو هستند، طوري كه انسان مي اين تأويالت رها از هر قيد و ضابطه
اي احتجاج كند مادامي كه براي مدلول الفاظ  نصي به خاطر تأييد هر انديشه و عقيده

  . قيمت و اهميتي نباشد
نص كنند نه به  هاي گمراه به استنباط آيات تكيه مي ي اين فرقه اما به هر حال، همه

واجب است از نصوص پيروي كند، نصوص  هر كس خواهان رستگاري است، .آن
  : ي هاز جملكند و  بدون استنباط؛ در غير اين صورت گمراه شده و گمراه مي

� z ÏΒ š Ï%©!$# (#θ è%§	sù öΝßγ uΖƒ ÏŠ (#θçΡ% Ÿ2uρ $Yèu‹ Ï© �  ) 32/ روم(  

                                           
   1]426 ـ ص 1همان منبع ـ ج [ -
   4182 ـ ص 1 ج – همان منبع -
   2903 ص – 1 ج –همان  -
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  .»شدنداز كساني كه دين خود را قطعه قطعه كردند و فرقه فرقه «
  .خواهد گرديد

  

  اصول ما نصي است نه استنباطي. 20

ها نصوص متعدد  براي هر اصلي از آن. ترين مبادي و اصول دين ماست اين مهم
  :  شده كه احتياج به تفسير يا روايت يا استنباط ندارنددصريحي وار

  : وحدانيت خدا

� óΟ n=÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9 Î) 
ω Î) ª!$# �  ) 19/ محمد(  

  .»پس بدان كه معبودي برحق جزء اهللا نيست«

� ª!$# Iω tµ≈s9 Î) 
ω Î) uθ èδ L‘y⇔ø9 $# ãΠθ•‹ s)ø9   )2/ آل عمران (  � #$

  .»ي پاينده است جز او نيست و زنده) برحق(خداست كه هيچ معبودي «

� $ yϑ̄ΡÎ) ª! $# ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïm≡ uρ �  ) 171/ نساء(  

  .»فقط اهللا معبود يگانه است«
  :����نبوت محمد

� $ tΒ uρ î‰£ϑptèΧ 
ωÎ) ×Αθ ß™u‘ �  ) 144/ آل عمران(  

  .» جز فرستاده شده نيست- �-محمد «

�Ó‰£ϑpt’Χ ãΑθ ß™§‘ «!$#�  ) 29/ فتح(  

  .»ي خداست  فرستاده- �-محمد «
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  : ايمان به روز آخرت

� Íοt	 ÅzFψ$$ Î/uρ ö/ãφ tβθãΖÏ%θ ãƒ �  ) 4/ بقره(  

  .»و كساني كه به آخرت يقين دارند«

�¨βr&uρ sπ tã$ ¡¡9$# ×π uŠÏ?#u 
ω |=÷ƒ u‘ $ pκj Ïù ;χ r&uρ ©!$# ß]yè ö7 tƒ  tΒ ’Îû 

Í‘θ ç7à)ø9   )7/ حج (  �#$

راستي خداوند ه و همانا كه قيامت آمدني است، شكي در آن نيست و ب«
  .»انگيزد كساني كه در قبرها هستند را بر مي

�ö yy yy‡Ï�çΡuρ ’ Îû Í‘θ LÁ9$# #sŒ Î* sù Νèδ zÏiΒ Ï^#y‰÷` F{ $# 4’n<Î) öΝÎγ În/u‘ 

šχθè=Å¡Ψtƒ�  

  )51/ يس (  
ه د، پس بناگاه از گورهاي خود شتابان بشو در صور دميده خواهد «

  .»آيند سوي پروردگار خويش مي
  : ايمان به پيامبران

�
ξy∞ Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’n? tã «!$# 8π¤f ãm y‰÷èt/ È≅ß™”	9   )165/ نساء (�#$

  .»تا براي مردم پس از پيامبران در مقابل خدا حجتي نباشد«

�y7ù=Ï? ã≅ ß™”	9$# $ oΨù=
Ò sù öΝßγ ŸÒ ÷èt/ 4’ n? tã <Ù÷èt/  �  ) 253/ بقره(  

  .»را بر برخي ديگر برتري بخشيديم  نابرخي از پيامبر«
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�<≅ä. z tΒ#u «! $$Î/ Ïµ ÏFs3Í× ¯≈ n=tΒ uρ ÏµÎ7 çF ä.uρ Ï&Î#ß™â‘uρ Ÿω ä−Ìh	 x�çΡ š÷ t/ 

7‰ym r&  ÏiΒ Ï& Î#ß™•‘ �  ) 285/ بقره(  

  .»ها و فرستادگانش ايمان آوردند و فرشتگان و كتابهمگي به خدا «

�(#θãΨÏΒ$ t↔sù «!$$ Î/ Ï&Î#ß™â‘uρ�  ) 179/ آل عمران(  

  .»پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد«
  : ايمان به فرشتگان

�ttΠ öθ tƒ ãΠθà)tƒ ßyρ”	9 $# èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $#uρ $y�|¹�  ) 38/ نبأ(  

  .»ندايست روزي كه روح و فرشتگان به صف مي«

� ßl ã	÷ès? èπ x6Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ßyρ”	9$#uρ Ïµø‹ s9 Î) �  ) 4/ معارج(  

  .»روند ي او باال ميوسه فرشتگان و روح ب«

�y‰Îγ x© ª!$# … çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9 Î) 
ω Î) uθ èδ èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $#uρ�   ) 18/ آل عمران(  

با نشان دادن جهان هستي به گونه يك واحد بهم پيوسته و ( خداوند  «
دهد اين كه معبودي جز او  گواهي مي)  يگانه و ناگسسته ، عمالً يك نظام

كند ، و  دادگري مي) در كارهاي آفريدگان خود ( نيست ، و اين كه او 
گواهي ) اي در اين باره  هر يك به گونه( فرشتگان و صاحبان دانش 

  . »دهند مي
  : هاي آسماني كتاب

� ¨βÎ) #x‹≈yδ ’Å∀s9 É# ßsLÁ9 $# 4’n<ρW{ $# ∩⊇∇∪ É# çtà¾ tΛ Ïδ≡ t	 ö/Î) 4 y›θãΒ uρ �  
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  )19ـ18/ اعلي (  
  .»هاي ابراهيم و موسي  صحيفهاست،هاي گذشته   در صحيفه اينقطعاً«

� tΑt“Ρr& uρ sπ1 u‘öθ −G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ �  ) 3/ آل عمران(  

  .»و تورات و انجيل را فرو فرستاد«

� $ oΨ÷;s?#u uρ yŠ…ãρ#yŠ # Y‘θ ç/y— �  ) 55/ اسراء(  

  .»د زبور را داديمبه داو«

� <≅ ä. z tΒ#u «! $$Î/ ÏµÏF s3Í× ¯≈ n=tΒ uρ ÏµÎ7 çFä.uρ Ï& Î#ß™â‘uρ �   ) 285/ بقره(  

  .»ها و فرستادگانش ايمان آوردند همگي به خدا و فرشتگان و كتاب«
  : قضا و قدر

� $ ¯ΡÎ) ¨≅ä. > ó x« çµ≈ oΨø)n=yz 9‘y‰s)Î/ �  ) 49/ قمر(  

  .»ما هر چيز را به اندازه آفريديم«

� tβ% x.uρ ã	 øΒ r& «!$# # Y‘y‰s% # ·‘ρß‰ø)̈Β �  ) 38/ احزاب(  

  .» مقرر است] و[و كار خداوند به اندازه «

� t, n=yzuρ ¨≅à2 & ó x« … çνu‘ £‰s)sù # \	ƒ Ï‰ø)s? �   ) 2/ فرقان(  

گيري  و هر چيزي را آفريده و بدان گونه كه در خور آن بوده اندازه«
  .»كرده است

� “ Ï%©!$#uρ u‘ £‰s% 3“ y‰yγ sù �  ) 3/ اعلي(  

  .»و آنكه تقدير كرد پس هدايت كرد«
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� x8t	≈ t/uρ $ pκj Ïù u‘ £‰s%uρ !$ pκj Ïù $ pκsE≡ uθ ø%r& �  ) 10/ فصلت(  

  .»را مقدر فرمود و بركاتى در آن آفريد و مواد غذايى آن«
  : حفظ قرآن

� $ ¯ΡÎ) ßøtwΥ $ uΖø9 ¨“tΡ t	 ø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθÝà Ï�≈ ptm: �  ) 9/ حجر(  

  .»را فرو فرستاديم و هر آئينه نگهدار آن خواهيم بود  همانا ما قرآن«

�ã≅ø?$#uρ !$tΒ z Çrρé& y7 ø‹s9 Î)  ÏΒ É>$ tGÅ2 š�În/u‘ ( Ÿω tΑÏd‰t7 ãΒ 

ÏµÏG≈ yϑÎ=s3Ï9�  

  )27/ كهف (  
و آنچه را از كتاب پروردگارت به تو وحي شده است بخوان كلمات «

  .»اي نيست او را تغيير دهنده
  

  : گذاري صدر هدايت و قانونقرآن م

� y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “ W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 �  ) 2/ بقره(  

  .»اين كتاب هيچ ترديدي در آن نيست، راهنماي پرهيزكاران است«

�tΑt“Ρr& uρ ãΝßγ yètΒ |=≈tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9 $$Î/ zΝä3ós uŠÏ9 t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# $ yϑŠÏù 

(#θ à�n=tF ÷z$# ÏµŠÏù  �  ) 213/ بقره(  

ها كتاب را به حق نازل كرد تا در آنچه كه در آن اختالف  و همراه آن«
  .»دارند بين مردم، داوري كنند
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� ÈβÎ)uρ àM ÷ƒ y‰tG÷δ $# $ yϑÎ6 sù ûÇrθ ãƒ ¥’ n<Î) ú†În1u‘ �  ) 50/ سبأ(  

واسطه آنچه از سوي پروردگارم به سوي من ه و اگر هدايت يابم پس ب«
  .»شود، است وحي مي

  
  :  نبوي منبع ديگر تشريعتسن

� !$ tΒ uρ ãΝä39s?#u ãΑθ ß™§	9 $# çνρä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çµ ÷Ψtã (#θ ßγ tFΡ$$ sù �   

  )7/ حشر (
را بگيريد و هر آنچه كه  هر آنچه را كه پيامبر برايتان آورده، پس آن«

  .» كرده، خودداري كنيد منعشما را از آن

�̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθ ß™§	9$# ô‰s)sù tí$ sÛr& ©!$#�  ) 80/ نساء(  

  .»كسي كه اطاعت پيامبر را بكند پس قطعاً خدا را اطاعت كرده است«

� $ tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Çtã #“ uθoλ ù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ 
ω Î) Ö óruρ 4 yrθãƒ �) نجم /

  )4ـ3
 كه وحي  ايگويد و اين سخن به جز وحي از سر هوي سخن نمي«
  .»شود، نيست مي
  

  : نصار و وجوب محبت و عدالتشانپيروي از مهاجرين و ا

� šχθà)Î6≈ ¡¡9 $#uρ tβθ ä9̈ρF{ $# zÏΒ tÌ	 Éf≈ yγßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡF{ $#uρ tÏ%©!$#uρ 

Νèδθãèt7 ¨?$# 9≈|¡ ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘uρ çµ÷Ζtã �) 100/ توبه(  
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و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كساني كه با نيكوكاري از «
  .»ها نيز از خدا خشنودند روي كردند، خدا از ايشان خشنود و آنآنان پي

� öΝçGΖä. u/öT yz >π̈Β é& ôM y_Ì	 ÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 �   ) 110/ آل عمران(  

  .» شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديد آورده شده است«

� šÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u (#ρã	 y_$ yδuρ (#ρß‰yγ≈ y_ uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# tÉ‹©9 $#uρ 

(#ρuρ#u (#ÿρç/|Ç tΡ̈ρ š�Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# $ y)ym 4 Νçλ°; ×οt	 Ï�øó̈Β ×− ø— Í‘uρ 

×Λq Ì	x. �  ) 74/ انفال(  

و كساني كه ايمان آوردند و هجرت كردند و در راه خدا جهاد كردند، «
ها  ها مؤمنان برحقند، براي آن و كساني كه پناه داده و ياري كردند، آن

  .» رزقي شايسته استمغفرت و

� ô‰s)©9 š_ÅÌu‘ ª!$# Ç tã š ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# øŒ Î) š�tΡθ ãè Îƒ$t7 ãƒ |M øtrB 

Íοt	 yf   )18/ فتح (  � ¤±9$#

راستي خداوند راضي شد از مؤمناني كه زير آن درخت با تو بيعت ه ب«
  .»كردند
  

مهمترين اصول  آنچه گذشت مهمترين اصول اعتقادي ما بود و اينك

  اعملي و عبادي م

  : نماز

�tβθãΚ‹ É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9   )3/ بقره (  �#$
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  .»دارند پا ميه نماز را ب«

� ÉΟ Ï%r& nο4θ n=¢Á9   )78/ اسراء (  � #$

  .»پا داره نماز را ب«
  : زكات

� (#θ è?#u uρ nο4θ Ÿ2̈“9   )110/ بقره (  �#$

  .»و زكات را بپردازيد«

� tÏ% ©!$# βÎ) öΝßγ≈̈Ψ©3̈Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θãΒ$ s%r& nο4θ n=¢Á9 $# (# âθ s?#u uρ 

nο4θ Ÿ2̈“9 $# �  

  )41/ حج (  
 ودارند  پا ميه ها توانايي داديم نماز را ب  زمين به آندركساني كه اگر «

  .»دهند  را ميزكات
  : روزه

� $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u |=ÏGä. ãΝà6 ø‹n=tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9$# �  ) 183/ بقره(  

  .» فرض گرديدروزه بر شمااي كساني كه ايمان آورديد، «

� ¨≅ Ïmé& öΝà6s9 s' s#ø‹ s9 ÏΘ$ uŠÅ_Á9 $# ß]sù§	9 $# 4’ n<Î) öΝä3Í←!$ |¡ ÎΣ � ) 187/ بقره(  

داري حالل گرديده  آميزش و نزديكي با همسرانتان در شب روزه«
  .»است
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�(#θè=ä.uρ (#θç/u/õ°$#uρ 4®L ym ẗ t7 oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹ sƒø: $# âÙ u‹ö/F{ $# zÏΒ ÅÝø‹ sƒø: $# 

ÏŠ uθ ó™F{$# z ÏΒ Ì	 ôf x�ø9$# ( ¢Ο èO (#θ ‘ϑÏ?r& tΠ$u‹ Å_Á9 $# ’ n<Î) È≅øŠ©9   )187/ بقره (   �#$

) شب ( و بخوريد و بياشاميد تا آن گاه كه رشته بامداد از رشته سياه «
  .»دسپس روزه را تا شب ادامه دهي. برايتان از هم جدا و آشكار گردد 

�βr&uρ (#θ ãΒθÝÁ s? ×/öT yz öΝà6   )184/ بقره (  �9©

  .»ر روزه بگيريد براي شما بهتر استاگ«
  : حج

� ¬! uρ ’n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# LkÏm ÏM ø;t7ø9 $# Ç tΒ tí$ sÜ tGó™$# Ïµø‹ s9 Î) Wξ‹Î6 y™ 4  tΒ uρ 

t	 x�x. ¨βÎ* sù ©!$# ;Í_ xî Çtã t Ïϑn=≈ yè ø9   )97/ آل عمران (  � #$

ه ي مردم است، كسي كه بتواند ب و براي خدا حج آن خانه بر عهده«
نياز  و هر كه كفر ورزد يقيناً خداوند از جهانيان بي. بدسوي آن راه يا

  .»است

� (#θ ‘ϑÏ?r& uρ ¢kptø: $# nοt	 ÷Κ ãèø9 $#uρ ¬! �  ) 196/ بقره(  

  .»خدا انجام دهيدو حج و عمره را براي «

� βÏiŒ r& uρ ’Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ædkptø: $$ Î/ �  ) 27/ حج(  

  .»و در ميان مردم براي حج بانگ برآور«
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� ô yϑsù ¢k ym |M øŠt7 ø9$# Íρr& t	 yϑtF ôã$# Ÿξ sù yy$oΨã_ Ïµø‹ n=tã βr& š’ §θ©Ü tƒ 

$ yϑÎγ Î/ �    

  )158/ بقره (
را حج كند يا عمره گذارد، بر او گناهي نيست ) خدا(پس هر كه خانه «

  .»كه ميان آن دو سعي به جاي آورد
  : جهاد

� (#ρß‰Îγ≈ y_ uρ öΝà6 Ï9≡uθ øΒ r' Î/ öΝä3Å¡ à�Ρr& uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!   )41 /توبه (� #$

  .»هايتان در راه خدا هايتان و جĤن و جهاد كنيد با مال«

� ¨βÎ) ©! $# 3“ u/tIô©$# š∅ÏΒ šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# óΟßγ |¡ à�Ρr& Νçλ m;≡uθ øΒ r&uρ 

 χ r'Î/ ÞΟßγ s9 sπ̈Ψyf ø9 $# 4 šχθè=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# tβθ è=çGø)uŠsù 

šχθè=tF ø)ãƒ uρ� 

  )111/ توبه (  
  كه اين ]بهاي[را به   ناهايش جان و مالدر حقيقت خداوند از مؤمنان «

كشند  جنگند، مي بهشت براي آنان باشد، خريده است، كه در راه خدا مي
  .»شوند و كشته مي

� Ÿωr& šχθ è=ÏG≈ s)è? $YΒ öθ s% (# þθ èW s3̄Ρ óΟßγ uΖ≈ yϑ÷ƒ r& �  ) 13/ توبه(  

  .»جنگيد چرا با گروهي كه سوگندهاي خود را شكستند، نمي«

� (#θ è=ÏG≈ s% šÏ% ©!$# Νä3tΡθ è=tƒ š∅ÏiΒ Í‘$ ¤�à6ø9 $#   )123/ توبه (   � )
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  .»! كنيدكارزاربا كافرانى كه به شما نزديكترند، «
  : تحكيم شريعت

� ¢ΟèO y7≈ oΨù=yèy_ 4’ n?tã 7π yèƒÎ/Ÿ° zÏiΒ Ì	øΒ F{$# $ yγ ÷èÎ7 ¨?$$ sù Ÿωuρ ôìÎ7®Ks? u !#uθ ÷δ r& 

tÏ% ©!$# Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ �  ) 18/ جاثيه(  

آن پيروي كن از ي آئيني از امر خدا نهاديم پس  در طريقهسپس تو را «
  .»دانند، پيروي مكن هاي كساني كه نمي  هوس ازو

� !$ ¯ΡÎ) !$ uΖø9 t“Ρr& y7ø‹ s9 Î) |=≈tGÅ3ø9 $# Èd, ysø9 $$ Î/ zΝä3ós tGÏ9 t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# !$oÿÏ3 

y71 u‘r& ª!$# �  ) 105/ نساء(  

مردم به آنچه خدا به تو ما اين را به حق بر تو نازل كرديم تا ميان «
  .»داوري كنيآموخته 

� Èβr& uρ Νä3ôm $# ΝæηuΖ÷;t/ !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª! $# Ÿωuρ ôìÎ7 ®Ks? öΝèδ u!#uθ ÷δ r& 

öΝèδ ö‘x‹÷n $#uρ βr& š‚θ ãΖÏFø�tƒ . tã ÇÙ ÷èt/ !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# y7 ø‹s9 Î) �) مائده /

49(  
 كرده است كه در ميان آنان به آنچه خداوند نازل]  فرمان داديم[و «

آنان پيروى مكن و از آنان بر حذر ]  نفسانى[هاى  حكم كن و از خواسته
به [باش كه مبادا تو را از برخى از آنچه خداوند به تو نازل كرده است 

  .»گرايش دهند]  باطل
  : تحريم قتل
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� Ÿωuρ (#θ è=çF ø)s? }§ø�̈Ζ9 $#  ÉL ©9 $# tΠ §	 ym ª!$# 
ω Î) Èd,ys ø9 $$ Î/ �  ) 33/ نساء(  

  .»را حرام كرده مگر به حق مكشيد نفسي كه خدا آنو «

� tΒ Ÿ≅ tF s% $G¡ ø�tΡ Î/öTtó Î/ C§ø�tΡ ÷ρr& 7Š$ |¡sù ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# $yϑ̄Ρr' x6 sù 

Ÿ≅ tFs% }̈ $ ¨Ζ9 $# $ Yè‹Ïϑy_ �  ) 32/ مائده(  

غير فسادي در ه يا ب) بدون قصاص(كسي كه نفسي را به غير نفسي «
  .»كشته استي مردم را  زمين بكشد، پس گويا كه همه

  : تحريم زنا

� Ÿωuρ (#θ ç/t	 ø)s? #’oΤ Ìh“9$# �  ) 32/ اسراء(  

  .» نزديك نشويدابه زن«

� Ÿωuρ šχθ çΡ÷“tƒ 4 tΒ uρ ö≅ yè ø�tƒ y7Ï9≡ sŒ t, ù=tƒ $YΒ$ rOr& ∩∉∇∪ ô# yè≈ŸÒ ãƒ ã& s! 
Ü>#x‹yè ø9 $# tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9   )69ـ68/ فرقان (   � #$

م دهد سزايش را دريافت خواهد كنند، هر كس اينها را انجا و زنا نمي«
  .»شود در روز قيامت عذاب دو چندان مي كرد، براي او

  : تحريم ربا

� ¨≅ ym r&uρ ª!$# yìø‹ t7ø9 $# tΠ §	 ym uρ (# 4θ t/Ìh	9$# �  ) 275/ بقره(  

  .» را حرام كرده استربارا حالل و ) خريد و فروش(ي  و خدا معامله«
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�$yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#ρâ‘sŒ uρ $ tΒ u’ Å+t/ zÏΒ (# #θ t/Ìh	9$# βÎ) 

ΟçFΖä. t ÏΖÏΒ÷σ•Β ∩⊄∠∇∪ βÎ* sù öΝ©9 (#θ è=yè ø�s? (#θ çΡsŒ ù' sù 5>ö	 ys Î/ z ÏiΒ «!$# 

Ï& Î!θ ß™u‘u�  ) 279ـ278/ بقره(  

از خدا پروا كنيد و اگر مؤمنيد آنچه را از ربا باقي مانده ! اي مؤمنان«
ي   جنگ با خدا و فرستاده بهرديد، بدانيد كهاست، واگذاريد، اگر چنين نك

  .»ايد وي برخاسته
  : تحريم دزدي

� ä− Í‘$¡¡9 $#uρ èπs%Í‘$ ¡¡9 $#uρ (# þθãèsÜ ø%$$sù $ yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& �  ) 38/ مائده(  

  .»و دست زن و مرد دزد را قطع كنيد«

� (# þθ ä9$ s% βÎ) ø− Ì	ó¡o„ ô‰s)sù s− t	 y™ Óˆ r& …ã& ©! ÏΒ ã≅ö6 s% �  ) 77/ يوسف(  

  .»اگر او دزدي كرده، پيش از اين برادرش دزدي كرده بود«

� $ pκš‰r' ¯≈ tƒ L É<̈Ζ9 $# #sŒ Î) x8u !% ỳ àM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# y7uΖ÷è Îƒ$ t7ãƒ #’n? tã βr& 
ω 
š∅ø.Î/ô³ç„ «!$$ Î/ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ zø%Î/ô£tƒ Ÿωuρ t ÏΡ÷“tƒ �   ) 12/ ممتحنه(  

 تو بيعت كنند كه چيزي  چون زنان با ايمان نزد تو آيند كه با،اي پيامبر«
  .»را با خدا شريك نسازند و دزدي نكنند و زنا نكنند

  : تحريم شراب و قمار
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� $ yϑ̄ΡÎ) ã	 ôϑsƒø: $# ç/Å£øŠyϑø9 $#uρ Ü>$ |ÁΡF{$#uρ ãΝ≈ s9 ø—F{ $#uρ Ó§ô_ Í‘ ô ÏiΒ È≅ yϑtã 

Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# çνθ ç7Ï⊥ tGô_ $$ sù öΝä3ª=yès9 tβθßs Î=ø�è? �   ) 90/ مائده(  

ها و تيرهاي قرعه پليد و از عمل شيطانند پس از   بتشراب و قمار و«
  .»ها دوري گزينيد، باشد كه رستگار شويد آن

ول اعتقادي و عملي ما بودند كه نصوص واضح و روشني براي صترين ا اينها مهم
ها نيست و همچنين با روايت و استنباط   اختالف و اجتهاد در آنمجالها آمده و  آن

  . شوند ثابت نمي
كند واجب است نص قرآني  ر كسي كه يك اصل اعتقادي يا عملي را ثابت ميپس ه

هاي متشابه يا  قطعي الدالله داشته باشد در غير اين صورت استنباط و برداشت از آيه
يعني هر كس مي تواند . (ها عاجز نيست ي آن مطابقت با روايات ضعيف، كسي از عهده

اد به روايات ضعيف اصول اعتقاد خود را به اثبات هاي متشابه و با استن با استنباط از آيه
 –هاي منحرف گفتيم و بلكه يهود و نصاري و مجوس  چنانچه در مورد فرقه). برساند
  . كنند  به مانند اينها استناد مي–كه خواهد آمد  چنان
  
  

  اند ي آيات اصول دين صريح و محكم همه. 21

ايي، همه را در يك امري تخلف اگر اصول و مبادي دين را بررسي و استقراء نم
يابي؛ آن امر مشترك همانا تنها استناد كردن به نصوص صريح و  ناپذير، مشترك مي
و اين بدين خاطر است كه در اساس دين چيز مشتبه يا مشكوكي . باشد محكم قرآن مي

  . نباشد كه به پيروان خود اطمينان و يقين نبخشد
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و مردم را مجبور به ايمان بدان كرد، بايد آن پس هر كس اصلي را به دين اضافه كرد 
 كه در ي استكساني  اصل را با نص قاطع قرآني ثابت كند در غير اين صورت از زمره

به دنبال متشابهات ) نادرست (لي و تأويزيانگ  فتنهي برا، و استي كژشانيها دل
   .افتند يم

  

  اند اصول دين براي حفظ دين و دنيا ضروري. 22

ها را تشريع كرده و ايمان به   خداوند متعال آن– ي خواه اعتقادي يا عمل–اين اصول 
 در حيات ديني و دنيوي انسان دارند، بزرگي زيرا اينها اثر ،ها را واجب فرموده است آن

ها سبب اختالل دين و  گيرد و عدم وجود آن ها شكل مي ي آن و مصالح ضروري بر پايه
به الوهيت خدا و وحدانيت او، اولين اصل دين است لذا ايمان . شود آشفتگي زندگي مي

  . كه بدون آن، دين هيچ معنا و مفهومي ندارد
زيرا رسول  وجود پيامبر نيز براي شناخت شريعت و عمل به آن، ضروري است،

ي ضروري انتقال دين از جانب خدا به مردم است و او پيشواي معصومي است  وسيله
  . باشد ميكه پيروي و متابعت از او الزم 

 نخواهد بود و اغلب - جز اندكي- باشد عمل صالح ناما روز قيامت؛ اگر ايمان بدان 
  .سبب ترس از حساب و طمع در ثواب استه بينيم ب آنچه از اعمال كه در آن خير مي

ا نبي يا حساب در آن نباشد، تا عظمت اين اصول و سطح ي كه اله  كنديني را تصور
  !! ودنياز به آن برايت روشن ش

طور هستند و داراي مصالحي  اركان عملي اسالم مانند نماز و زكات و جهاد همين
ها   به انجام آن�ها وجود ندارد به همين خاطر خداوند نيازي از آن هستند كه امكان بي

  . كند دستور داده و منكرش را كافر و خارج از اسالم معرفي مي
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ا، دزدي، شراب و ربا نيز نز قتل،: ندمان) ها كننده هالك(اصول منكرات و موبقات 
ها باعث انهدام دين و  كرد، حالليت آن ها را حرام نمي و اگر خداوند آن. اند  همين گونه
  . شد دنيا مي

 نبودند، سالم از احتمالو چنانچه اين نصوص مؤيد به نص قرآني روشن و صريح و 
حالي در دين و  د و پريشانكردند و در نتيجه فسا مردم در نفي و اثبات آن اختالف مي

  . آمد دنيا پديد مي
بدين ترتيب، هر امري كه اختالف در آن منجر به اختالل و فساد شود، ذكرش در 

حتي اگر امر دنيايي ساده . صورت بيان شافي مانع از اختالف شده استه قرآن رفته و ب
ت، زيرا  آمده اسقرآنمين خاطر مسايل ارث به طور مفصل و روشن در  هبه. باشد

شود كه منجر به هالكت خانوار و  اختالف در اين گونه مسايل باعث ايجاد بالهايي مي
  . شود ها و از هم پاشيدگي جامعه مي ها و پيمان قطع رشته

وجود ه خاطر آزمايش و ابتالء به ين صرفاً بدو اين بيانگر اين است كه اصول 
اي كه بسياري از مصالح  رسانند، بهره مي و بلكه ضرورتاً به مردم نفع و بهره ،اند نيامده

  . مسلمين در آن است
مستلزم قطعيت دليل مثبت براي اصول است و از ديگر طرف از يك طرف و اين 
باعث ايجاد منفعت ) غير اصول( كه از راهي ديگر باشد ميبطالن هر اصلي مستلزم 
  .شود
  

  كنند ها به قرآن استدالل مي ي اديان و فرقه همه. 23

  : فرمايد وند ميخدا
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� ‘≅ÅÒ ãƒ ÏµÎ/ #Z/T ÏVŸ2 “Ï‰ôγ tƒ uρ ÏµÎ/ # Z/TÏW x. 4 $ tΒ uρ ‘≅ÅÒ ãƒ ÿÏµ Î/ 
ω Î) 

tÉ)Å¡≈ x�ø9   )26/ بقره (   � #$

كند و  ي آن بسياري را گمراه مي كند و بيساري را هدايت مي وسيلهه ب«
  .»كند با آن جز فاسقان را گمراه نمي

  : فرمايد يا مي

� y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “ W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 �  ) 2/ بقره(  

اين كتابي است كه هيچ گماني در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران «
  .»است

  گاه كه گيرد، آن قرار ميلذا همين قرآن به عنوان مصدري براي گمراهي فاسقان 
اندازند، و  الكت مي ه  و با دنبال كردن متشابهات خود را به را ترك كرده محكمات آن

ي هدايتي است براي پرهيزگاراني كه به محكمات آن عمل و به  مصدر و سرچشمه
  .آورند متشابه آن ايمان مي

  : فرمايد خداوند مي

� öθ s9 uρ çµ≈oΨù=yèy_ $ ºΡ#u ö	 è% $ |‹Ïϑyg õƒr& (#θä9$ s)©9 Ÿω öθ s9 ôM n=Å_Á èù ÿ… çµçG≈ tƒ#u ( 
@‘Ïϑyg õƒ−#u @’Î1t	 tãuρ 3 ö≅ è% uθ èδ šÏ%©#Ï9 (#θãΖtΒ#u ”W‰èδ Ö !$x�Ï© uρ ( 

šÏ% ©!$#uρ Ÿω šχθãΨÏΒ ÷σãƒ þ’Îû öΝÎγ ÏΡ#sŒ# u Ö	ø%uρ uθèδ uρ óΟÎγ øŠn=tæ ‘̧ϑtã 4 
š�Í×̄≈ s9 'ρé& šχ÷ρyŠ$ uΖãƒ ÏΒ ¥β% s3̈Β 7‰‹ Ïèt/ �  ) 44/ فصلت(  

فرستاديم ، حتماً   چنان كه قرآن را به زباني جز زبان عربي فرو مي  «
چه ( گرديد  توضيح و تبيين مي) به عربي ( ر آيات آن اگ: گفتند  مي
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و . كرديم  شد ؟ در اين صورت ما آن را روشن و گويا فهم مي مي
قرآن براي :  ؟ بگو  عربي) پيغمبر ( غير عربي و ) كتاب ( آيا : ) گفتند  مي

ايشان را از راههاي گمراهي و .  ( مؤمنان مايه راهنمائي و بهبودي است 
و ) بخشد  رهاند ، و از بيماريهاي شك و گمان نجات مي يسرگشتگي م

آنان است ) چشمان ( اما براي غيرمؤمنان ، كري گوشهاي ايشان و كوري 
اين است كه با ( شوند  آنان كسانيند كه از دور صدا زده مي) انگار .  ( 

بيننند ، و ندائي  وجود چشم باز و گوش باز ، مناديگر را چنان كه بايد نمي
  .»)شنوند  را كه معلوم و مفهوم باشد نمي

صرف احتجاج به : اما .كنند ق واديان به قرآن استناد ميرَي فِ هبر همين اساس، هم
 تا زماني كه احتجاج به محكمات نباشد نه ؛قرآن دليل بر حق و هدايت بودن نيست

  . متشابهات
، چنانچه وفد دنكن حتي يهود و نصاري براي صحت دين خود به قرآن استدالل مي

 آمده بودند، بر صحت تثليث به اين �ان كه نزد پيامبرنجرهاي  مسيحي) نمايندگان(
: گفتند). نحن(و ) ناإ(و ) أمرنا(و ) قضينا (:هاي خداوند متعال احتجاج كردند گفته

متكلم در اين آيات جمع است نه يكي، و از تشابه الفاظ پيروي كردند؛ زيرا كه تعبير با 
در صورتي كه متكلم مفرد باشد، .  احتمال دارد متكلم جمع باشد يا مفردضمير جمع،

ي محكم را ترك  در حقيقت ايشان اين آيه. ضمير جمع براي تعظيم و تمجيد است
  : ده بودند كهرك

� ö/ ä3ßγ≈ s9 Î)uρ ×µ≈s9 Î) Ó‰Ïn≡ uρ �   ) 163/ بقره(  

  .»و معبود شما خداي يگانه است«
  :را نازل فرمود ي آل عمرآن  سوره7ي   آيهها ي آن لذا خداوند در باره
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 �uθ èδ ü“ Ï%©!$# tΑt“Ρr& y7ø‹ n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# çµ ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ#u ìM≈yϑs3øt’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tGÅ3ø9 $# 

ã	 yzé&uρ ×M≈ yγ Î7≈t±tF ãΒ ( $̈Β r' sù t Ï%©!$# ’Îû óΟ ÎγÎ/θ è=è% Ô�÷ƒ y— tβθ ãè Î6 ®KuŠsù $ tΒ tµ t7≈t±s? çµ ÷ΖÏΒ u !$tó ÏGö/$# 

Ïπ uΖ÷GÏ�ø9 $# u !$ tóÏGö/$#uρ Ï& Î#ƒ Íρù' s?�١  

  :كنند از جمله آياتي كه يهود و نصاري بدان احتجاج مي

�øŒ Î) tΑ$ s% ª! $# # |¤ŠÏè≈tƒ ’ ÎoΤÎ) š�‹Ïjùuθ tGãΒ y7 ãèÏù#u‘uρ ¥’ n<Î) x8ã	 ÎdγsÜ ãΒ uρ 

š∅ÏΒ t Ï%©!$# (#ρã	 x�Ÿ2 ã≅Ïã%ỳ uρ t Ï%©!$# x8θ ãèt7̈?$# s−öθ sù š Ï%©!$# 

(# ÿρã	 x�x. 4’n<Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9    )55/آل عمران(  �٢#$

ها  باشند و جزء آن  هستند مافوق كافران مي�مسيحيان كه پيروان عيسي: گويند مي
   .نيستند

� ô ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ×π̈Β é& ×πyϑÍ←!$ s% tβθè=÷Gtƒ ÏM≈tƒ#u «!$# u !$ tΡ#u È≅ ø‹©9 $# 

öΝèδ uρ tβρß‰àf ó¡o„ ∩⊇⊇⊂∪ šχθãΨÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ Ì	 ÅzFψ$# šχρã	 ãΒ ù'tƒ uρ 

Å∃ρã	 ÷èyϑø9 $$ Î/ tβöθ yγ ÷Ψtƒ uρ Çtã Ì	 s3Ψßϑø9 $# šχθããÌ	≈ |¡ ç„ uρ ’ Îû ÏN≡ u/öT y‚ ø9 $# 

š�Í×̄≈ s9 'ρé& uρ z ÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊇⊆∪ $tΒ uρ (#θ è=yè ø�tƒ ôÏΒ 9/öT yz  n=sù 

çνρã	 x�ò6ãƒ�  ) 115ـ113/ آل عمران(  

                                           
  . است  شده قبال ترجمه -1
  . است  شده قبال ترجمه -2
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پابرجايند و )  برخاسته اند و بر حقبه دادگري (از اهل كتابگروهي «
 آيات خدا را – در حالي كه به نماز ايستاده اند –در بخش هائي از شب 

 به خدا و روز قيامت ايمان دارند و به كار پسنديده فرمان .مي خوانند
كنند و  دارند و در كارهاي نيك شتاب مي دهند و از كار ناپسند باز مي مي

ي آن  ر كار نيكي انجام دهند هرگز دربارهگانند و ه آنان از شايسته
  .»استآگاه گان  ناسپاسي نبينند و خداوند به تقوي پيشه

   .ي صالحان هستيم نه كافران  از زمره–ما ـ يهود و نصاري : گفتند
 اعمالشان  كه اين ها و كند و به مدح آن ظاهر آيات هم داللت بر اعتراف به دينشان مي

بدون شك اين معني بر آيات .  نزد خداوند پذيرفته استبدون شرط دخول به اسالم،
 را � است كه ايمان به نبوت محمد يشود اما در تعارض با آيات محكم قبلي حمل مي

 باطل است و پيروي از آن و ترك محكم  چنين امري،بنابراين. شرط قرار داده است
  . صحيح نيست

  

  حرف استهاي من تر از داليل فرقه داليل اهل كتاب قوي. 24

ها استدالل  اي كه يهود و نصاري بدان  اگر در داليل قرآني كه انگيز اين از امور شگفت
از هايي كه   ها با داليل فرقه يابي كه در مقايسه داللت داليل آن  تأمل كني در مي،كنند مي

ها،  ي اين فرقه اند، از همه  خارج شده� و از سنت پيامبرتهفراه راست دوري گر
  . تتراس قوي

  : شود ها از دو جهت روشن مي و بنابر اين، بطالن اصول اين فرقه
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در ) يعني اهل كتاب و فرقه هاي گمراه(تشابه روش هردو گروه  )1
رو متشابهات  احتجاج به آيات؛ زيرا هر دو محكم را رها كرده و دنباله

  . اند شده
  . ها ي ديگر فرقه بر ادله) يهود و نصاري(ي گروه اول  برتري ادله )2

شود كه با همچون داليل نيز دين كفار  ريزي مي پس چگونه دين مؤمنان با داليلي پايه
  . )١(بيان دليل اين قاعده در جاي خودش ذكر خواهد شد !! گردد؟ صحيح مي

  

  ي قواعد و مباني اساسي خالصه

  .ي يقين بنيان شده است اسالم ديني است كه بر پايه )1
 . اند اصول دين و مباني آن، يقين و قطعي )2
 . شود  استدالل به آن باطل ميراه يابد، اندليل اصولي اگر ظن و گمان بد )3
 . ميدان كار داليل ظني در فروعات است نه اصول )4
 . اصول حق، يقيني و قطعي هستند )5
 . اند اصول باطل، ظني و احتمالي )6
 . هر اصلي كه دليل آن ظني باشد، اصل نيست )7
 . روعگذاري اصول است نه ف ي قرآن پايه وظيفه )8
ي متشابهي كه متعلق به اصول باشد، ضرورتاً بايد يك مرجع از  هر آيه )9

 . محكمات داشته باشد، در غير آن صورت تعلق آن به اصول، باطل است

                                           
ـ    ضـعيف   داليل اماميـه  « موضوع) امامت(اي در فصل      بنگر به ضميمه   -1 ر از داليـل يهـود و نـصاري         ت

   .»باشد مي
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ي متشابه  هر اصلي كه بدون داشتن مرجعي از محكم، متكي به يك آيه )10
 . باشد، اصل نيست

ع و محكم آمده ي تمامي اصول دين، نص صريح و قاط در قرآن درباره )11
 .است
 . ي اصول دين را با نصوص قطعي و محكم در بر گرفته است قرآن همه )12
 . قرآن يگانه مرجع در بنيان گذاري اصول است )13
نياز از شرح، تفصيل، تفسير، تأويل،  ي قرآني كه بي نص قطعي الدالله )14

رجع ما در اصول قرار مروايت، حديث و هر نوع دخالت بشري است، به عنوان 
 . گيرد مي

 . مرجعيت ما در اصول، قرآني و الهي است، نه علمايي و بشري )15
قرآن هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ معنا محفوظ است، نه فقط از  )16

 . لحاظ لفظ
 . در اصول، تقليد و اجتهادي وجود ندارد )17
  عنوان بههر اصلي كه با شرح ثابت شود نه با نص قرآني قاطع و محكم،  )18

  .شود  نمي اصل خوانده
وجود آوردن ه ي سنت، تأكيد اصول قرآني و توضيح آن است نه ب وظيفه )19
 . اصول
هر اصلي كه با سنت يا روايت، صرف نظر از نص محكم قرآني ثابت  )20

 . شود، اصل نيست
 اصل نص قرآني، نه با تأويل ثابت شود  وهر اصلي كه با تفسير )21

 . گردد محسوب نمي
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تواند اصول دين را  يعقل به تنهايي و بدون نص محكم قرآني نم )22
 . ريزي كند پايه
 .  نص محكم، اصل نيستنه باهر اصلي كه با عقل ثابت شود  )23
 . ترين داليل عقلي و نقلي را در خود جاي داده است قرآن اساسي )24
ي اصول  ي مجتهد، در ميدان فروعات است و ارتباط به دايره وظيفه )25
 . ندارد
 . اصول حق نص هستند نه استنباط )26
 .  استنباطي هستند نه نصي اصول باطل )27
 .  اصل نيست، هر اصلي كه با استنباط ثابت شود )28
 منحرف در اثبات فرقه هايي   استنباط تنها وسيله و مرز مشترك همه )29

 . اصول است
 نص محكم قرآني نه بااي كه مبادي و اصول دينش با استنباط   هر فرقه )30

 . ي گمراه و منحرف است ثابت شود، فرقه
ا استنباط و بدون نص صريح، عالمت آشكار و دليل  اثبات اصول ب )31

 . يقيني بر گمراهي است
 . اصول ما نصي است نه استنباطي )32
اصول، براي حفظ دين و محقق شدن مصالح ديني و دنيوي ضروري  )33
 . هستند
هاي ديني يا دنيوي معتبر بر آن متوقف نباشد،  هر اصلي كه مصلحت )34

 . اصل نيست
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ها بر نصوص قطعي و  ند كه اصول دين آناي هست طائفه: طائفه ناجيه )35
 توسط نصوص صريح   بر اصول ديني كه عالوهمحكم استوار است، و هرگز 

 .گيرند اند، براي خود اصلي اضافي را در نظر نمي قرآني ثابت شده
  كه عبارت است از اينهاي منحرف  ي فرقه اصلي كلي براي همه )36

 بر نصوص قطعي و –سازد  ا ميي ناجيه جد ها را از فرقه  كه آن–اصولشان 
 . محكم قرآني استوار نيست

ي قرآن استدالل   وسيله توانند به ها و اديان مختلف مي ي ديدگاه همه )37
 .نمايند
 شخص استناد كننده تاستدالل به آيات مطلق قرآن دليل بر صحت حج )38

 . يا مذهب او نيست
ده و  استناد كننتاحتجاج به نص محكم و قاطع قرآني دليل صحت حج )39

 . باشد مذهب او مي
بخاطر صحت عقايدشان بدان استدالل (هاي قرآني كه اهل كتاب  حجت )40
  .هاي طوائف گمراه براي اصولشان است تر از حجت به مراتب قوي) اند نموده

  

  ريزي اصول دين ي روش قرآني در پايه خالصه

آن اصلي است كه با نص قطعي و محكم قرآني ثابت شده : اصل شرعي معتبر
 هر شرح و توضيح و برداشت و تفسير و تأويل و روايت و حديث  ازنياز اشد و بيب

  . در غير اين صورت باطل و گمراهي است. و هر گونه دخالت بشري باشد
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  باب سوم 

 تعريف اصول از منظر منهج قرآني و منهج امامي 
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  اول فصل 

  ي اصول دين و اثبات آن  روش قرآن در عرضه

شود كه خداوند متعال در كتابش اصول دين را با   مشخص ميقرآن بررسي الي از البه
 ها نصوصي كه احتياج به تفسير ندارند تا آن. نصوص صريح و قطعي ثابت كرده است

رأي و   ياها را تقويت كند و  كه آنندارد روايتي احتياج به توضيح دهد و همچنين را
  . دقرار گيرها  مستند آنان به عنوها را تقويت كند و  نظري كه داللت آن

. هاي اساسي و ضروري غفلت نكرده است اي از مسئله قرآن از ذكر هيچ مسئله
وجود آمدن فساد در دين و دنيا، ه خاطر به ها ب مسايلي كه تسامح و اختالف در آن

اي فراگير همه را بدون استثناء در برگرفته است، چنانچه  شيوهه بلكه ب. صحيح نيست
  : فرمايد مي

� $ uΖø9 ¨“tΡuρ š�ø‹ n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &ó x« �  ) 89/ نحل(  

  .»عنوان روشنگري براي هر چيز بر تو نازل كرديمه  كتاب را ب اينو«
طور كه   همان- زيرا  ا تعميم اصول اساسي است،يبدون ترديد منظور از اين كليت 

  . صيل بيان نشده است اغلب فروعات در آن به تف- قبالً بيان داشتيم
قسمي داخل در باب ايمان و عقيده  :شوند اين مسايل اساسي به دو قسم، تقسيم مي

كند كه  باشد، و همين اقتضا مي  باب اعمال و شريعت مي در و قسم ديگر داخلاست
  : ي كافي توضيح دهم هاي روش قرآن در اين دو قسم را به اندازه ي بحث همه
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  در اثبات اصول عقيدهروش قرآن : بحث اولم

ها  توانيم آن شود، شش تا هستند كه مي ها تشكيل مي اركان ايمان كه اسالم پيرامون آن
وحدانيت : ي اساسي اين اركان هستند را در سه ركن جمع كنيم كه اصل و مايه

چرا كه قضا و قدر در باب ايمان به خداوند .  و روز رستاخيز�خداوند، پيامبري محمد
  . قرار دارند نبوت زير و مالئكه در هاي آسماني اب ايمان به كتداخل است و

ي فكري اسالم و دشمنانش بوده است و دعوت  گانه محور مبارزه اين اصول سه
 نيز بر مبناي آن شكل گرفته و همچنين آيات قرآن كريم خصوصاً آيات مكي �پيامبر

صحت اين اصول، داليل  سؤال اينجاست كه چگونه قرآن بر .پيرامون اين اصول هستند
  آورد؟  قطعي را مي

شود   يك بررسي كلي براي شناخت روش قرآني در اثبات عقيده روشن ميخاللاز 
   :كند گيري مي هاي زير را پي كه قرآن كريم روش

  :إخبار و اطالع. 1
كند، با نصوص قطعي و با صراحت  هنگامي كه قرآن كريم اين اصول را ذكر مي

 رسول خداست و �دهد كه جز اهللا معبود برحقي نيست، محمد   ميها خبر ي آن درباره
 ي اصول نيز همين بقيه. يي وجود ندارد قيامت حتمي است و در آمدن آن شك و شبهه

  . طورند
صرف (نهي از كفران ) ب .امر به ايمان) الف: دسته تقسيم مي شوندخبردادن به دو 

  ).ي امر و نهي نظر از صيغه
  : اثبات. 2
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 آن،كند بلكه اضافه بر  نها به گفتن حقيقت و صرف خبر دادن از آن، اكتفا نميقرآن ت
اصول (لذا نصوصي كه در اين باب . نمايد داليل عقلي را بر صحت خبر، اقامه مي

ها، با دليل   بر صدق آن� بلكه خداوند،اند تنها خبر دادن نيستند وارد آمده) گانه سه
  .عقلي استدالل كرده است

   :تكرار. 3
   به شوند تا آنجا كه  ذكر مي شوند و پيوسته آيات در بين اثبات و اخبار تكرار مي

كند يا به  يه اكتفا نميآگزاري اصول به يك يا دو  زيرا قرآن در پايه رسد، صدها دليل مي
ق منحرف اين امر رَ چنانچه در داليل فِ- . اي از اينجا و يك چهارم از آنجا نصف آيه

كنند،  را كه همگي يك هدف واحد را پيگيري مي   ه قرآن صدها آيهبلك. - مشهود است
گذاري اصل اعتقادي و   همانا پايه،به طور عمومي بيان كرده است و آن هدف واحد

  . اثبات صريح آن است
  :  قطع و وضوح- 4

تأويل و تبديل آن به معناي ديگري كه آيات اصول دين قطعي الدالله هستند طوري 
خاطر ه  ب كه دليل وضوح الفاظ و صراحتشان است، دوم اينه ين بو ا. ممكن نيست

ها   امكان تأويل آن،ها با هم در اداي معني يا اصل مقصود كثرت آيات و همياري آن
  . نيست
  

  ي اين چهار حقيقت هستند ي تفصيليه بر پايه ادله

آمده  خبر دادن در مورد وحدانيت اهللا در آيات بسياري : وحدانيت خداي متعال- 1
   :؛ از جملهها مشكل است كه شمردن آن

� ª!$# Iω tµ≈s9 Î) 
ω Î) uθ èδ L y∏ø9 $# ãΠθ•‹ s)ø9   )2/  وآل عمران 255/ بقره (� #$



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
210210210210

  .»ي پاينده خداست كه هيچ معبودي جز او نيست و اوست زنده«

� !$tΒ uρ $uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ š�Î=ö6 s%  ÏΒ @Αθß™§‘ 
ωÎ) ûÇrθçΡ Ïµø‹ s9 Î) … çµ̄Ρr& Iω 
tµ≈s9 Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρß‰ç7 ôã$$ sù �  ) 25/ انبياء(  

سوي او وحي به   كه اين پيامبري را پيش از تو نفرستاديم مگرهيچ و «
  .»كنيم كه هيچ معبودي جز من نيست پس مرا بپرستيد

� óΟ n=÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9 Î) 
ω Î) ª!$# ö�   )  19/ محمد(  

  ».پس بدان كه معبودي جز اهللا نيست«

� y‰Îγ x© ª!$# …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9 Î) 
ω Î) uθ èδ �  ) 18/ آل عمران(  

  .»دهد كه معبودي جز او نيست خداوند گواهي مي«

� ö≅ è% uθèδ ª!$# î‰ym r& �  ) 1/ اخالص(  

  .»بگو، خدا يكي است«
  :  به وحدانيت خدا نيز در آيات فراواني آمده استو نهي از كفرِ

�  tΒ t	 x�Ÿ2 «!$$ Î/ .ÏΒ Ï‰÷èt/ ÿÏµÏΖ≈ yϑƒ Î) 
ω Î) ô tΒ oνÌ	 ò2é& … çµç6 ù=s%uρ 

B È⌡yϑôÜ ãΒ Ç≈ yϑƒ M}$$Î/ Å3≈ s9 uρ ̈Β yy u/Ÿ° Ì	ø�ä3ø9 $$ Î/ # Y‘ ô‰|¹ óΟÎγ øŠn=yèsù 

Ò=ŸÒ xî š∅ÏiΒ «! $# óΟßγ s9 uρ ëU#x‹tã ÒΟŠÏà tã �  ) 106/ نحل(  

و هر كس پس از ايمان آوردن خود به خدا كفر ورزد، مگر آن كس كه «
اش به كفر  ن اطمينان دارد، ليكن هر كه سينهمجبور شده و قلبش به ايما

  .»گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و برايشان عذابي بزرگ خواهد بود
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� u/|³ys sù 3“ yŠ$oΨsù ∩⊄⊂∪ tΑ$ s)sù O$ tΡr& ãΝä3š/u‘ 4’ n?ôãF{ $# ∩⊄⊆∪ çνx‹ s{r' sù ª!$# 

tΑ% s3tΡ Íοt	 ÅzFψ$# #’n<ρW{ $#uρ �  ) 25ـ23/ نازعات(  

پروردگار بزرگتر شما منم : رد و ندا در داد و گفتگروهي را فراهم آو«
  .»و خدا او را به كيفر دنيا و آخرت گرفتار كرد

�|Nö	 x�x.r& “ Ï%©!$$ Î/ y7 s)n=yz ÏΒ 5>#t	 è? §ΝèO  ÏΒ 7π x�õÜœΡ §ΝèO y71 §θ y™ 

Wξ ã_ u‘�   ) 37/ كهف(  

گاه تو را  اي آفريد، آن آيا به كسي كه تو را از خاك، سپس از نطفه«
  .»ر آورد، كافر شدي؟مردي د

� Iωr& ¨βÎ) # YŠ% tæ (#ρã	 x�x. öΝåκ®5u‘ 3 Ÿωr& # Y‰÷è ç/ 7Š$yè Ïj9 ÏΘ öθs% 7Šθ èδ �) 60/ هود(  

هان، مرگ بر . آگاه باشيد كه عاديان به پروردگارشان كفر ورزيدند«
  .»عاديان قوم هود

�y7Í× ¯≈ s9 'ρé&uρ ã≅≈n=øñ F{$# þ’ Îû óΟÎγ Ï%$ uΖôãr& ( y7Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ Ü=≈ptõ¾r& Í‘$ ¨Ζ9 رعد  (�#$

 /5(  
هايشان  اند و در گردن همان كساني كه به پروردگارشان كفر ورزيده«

  .»زنجيرهاست
   : از آن جمله با داليل عقلي در بسياري از آيات آمده؛اثبات اين وحدانيت

� $ pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9 $# (#ρß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# öΝä3s)n=s{ �  ) 21/ بقره(  

  .»را بپرستيد، كسي كه شما را آفريد  ناروردگارتاي مردم، پ«
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� ÷Π r& (#θ à)Î=äz ôÏΒ Î/öTxî > ó x« ÷Π r& ãΝèδ šχθà)Î=≈ y‚ø9   )35/ طور (  � #$

  .» خودشان خالق هستند كه اين اند؟ يا آيا از هيچ خلق شده«

� ö≅ yδ ô ÏΒ @, Î=≈ yz ç/öT xî «!$# Νä3è%ã— ö	 tƒ �  ) 3/ فاطر(  

  .»جود دارد؟آيا آفريدگاري جز خدا و«

�öθ s9 tβ% x. !$ yϑÍκj Ïù îπoλ Î;#u 
ω Î) ª!$# $ s?y‰|¡x�s9�  ) 22/ انبياء(  

چند خداي بود، قطعاً به فساد كشيده ) آسمان و زمين(اگر در آن دو «
  .»شدند مي

 بدين ترتيب دو شرط ديگر نيز .اين آيات قطعي الدالله بر اثبات وحدانيت خداست
  . شود ميمتحقق  - تكراري و قطعي بودن –
  : ���� نبوت محمد- 2

  : از آن جمله خبر داده شده است؛�شماري از نبوت محمد در آيات بي

� Ó‰£ϑpt’Χ ãΑθ ß™§‘ «!   )29/ فتح (  � #$

  .»ي خداست  فرستاه�محمد «

� $ tΒ uρ î‰£ϑptèΧ 
ωÎ) ×Αθ ß™u‘ ô �   ) 144/ آل عمران(  

  .» نيست اي بيش جز فرستاده�محمد «

� y7 ¨ΡÎ) zÏϑs9 tÎ=y™ö	 ßϑø9   )3/ يس (  � #$

  .»راستي كه تو از پيامبران هستيه ب«
 از ؛ از آن بر حذر داشـته اسـت   ورا مردود شمرده   او هآيات بسياري عدم ايمان ب   

   :جمله
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�7‹Í≥tΒ öθ tƒ –Š uθ tƒ zƒÏ% ©!$# (#ρã	 x�x. (# âθ |Á tãuρ tΑθ ß™§	9$# öθ s9 3“ §θ |¡è? ãΝÍκÍ5 

ÞÚö‘ F{   )42/ نساء (  �#$

اند، آرزو  اند و از پيامبر نافرماني كرده  كفر ورزيدهآن روز كساني كه«
  .»شدند كنند اي كاش با خاك يكسان مي مي

� βÎ)uρ ßŠ% s3tƒ t Ï%©!$# (#ρã	 x�x. y7 tΡθ à)Ï9 ÷”ãTs9 óΟ ÏδÌ	≈ |Á ö/r'Î/ $ £ϑs9 (#θ ãèÏÿxœ 

t	 ø.Ïe%!$# tβθ ä9θà)tƒ uρ … çµ̄ΡÎ) ×βθ ãΖôf pR mQ �  ) 51/ قلم(  

را شنيدند چيزي نمانده بود كه تو را    قرآنو آنان كه كافر شدند، چون«
  .»استيوانه او واقعاً د: گفتند چشم بزنند و مي

�#sŒ Î)uρ x8÷ρr& u‘ βÎ) y7 tΡρä‹Ï‚ −Gtƒ 
ω Î) #·ρâ“ èδ #x‹≈yδ r& “Ï%©!$# y]yèt/ ª! $# 

»ωθ ß™u‘�  ) 41/ فرقان(  

آيا اين همان :) و گويند(و چون تو را ببينند تو را به ريشخند گيرند «
  .» است كه خدا او را به رسالت فرستاده استكسي

�$pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθ ãΖtΒ#u (#θ ãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™§	9$# Ÿωuρ (# þθè=ÏÜ ö7è? 

ö/ ä3n=≈ uΗùår&  �  ) 33/ محمد(  

با ( از خدا و پيغمبر اطاعت كنيد ، و كارهاي خود را ! اي مؤمنان «
  .» باطل مگردانيد) انجام معاصي 

   : از جمله آمده؛����در آيات متعددي با داليل عقلي اثبات نبوت محمد
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� βÎ)uρ öΝçFΖà2 ’Îû 5=÷ƒ u‘ $£ϑÏiΒ $uΖø9 ¨“tΡ 4’ n?tã $ tΡÏ‰ö7 tã (#θè?ù' sù ;οu‘θÝ¡ Î/ ÏiΒ 

Ï& Î#÷VÏiΒ (#θ ãã÷Š $#uρ Νä.u !#y‰yγ ä© ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# χÎ) öΝçFΖä. tÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊄⊂∪ 

βÎ* sù öΝ©9 (#θ è=yèø�s?  s9 uρ (#θ è=yè ø�s? (#θ à)̈?$$ sù u‘$̈Ζ9 $# ÉL ©9 $# $ yδ ßŠθè%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# 

äοu‘$ yf Åsø9 $#uρ ( ôN£‰Ïãé& tÌ	 Ï�≈ s3ù=Ï9 �  ) 24ـ23/ بقره(  

 همانند اي ي يمان نازل كرديم شك داريد سوره و اگر در آنچه بر بنده«
د توانستيپس اگر ن. را بياوريد و گواهان خود را غير از خدا فرا خوانيد آن

ها  مردمان و سنگ از آتشي كه سوختش، ،و هرگز نخواهيد توانست
  .» بپرهيزيدآماده شده،هستند و براي كافران 

� öθ s9 uρ tΑ§θ s)s? $ oΨø‹n=tã uÙ ÷èt/ È≅ƒÍρ$ s%F{ $# ∩⊆⊆∪ $tΡõ‹ s{V{ çµ÷ΖÏΒ ÈÏϑu‹ ø9 $$ Î/ 

∩⊆∈∪ §ΝèO $ uΖ÷èsÜ s)s9 çµ ÷ΖÏΒ t Ï?uθ ø9   )46ـ44/ حاقه (  � #$

گرفتيم،  ها بر ما بسته بود دست راستش را سخت مي ي گفتها و اگر پاره«
  .»كرديم سپس رگ قلبش را پاره مي

� ö≅ è% $tΒ àMΖä. % Yæô‰Î/ z ÏiΒ È≅ß™”	9   )9/ احقاف (   � ! #$

  .»نوبرِ پيامبران و نخستين فرد ايشان نيستم من :بگو«

� ô‰s)s9 uρ ãΝn=÷ètΡ óΟßγ ¯Ρr& šχθä9θ à)tƒ $ yϑ̄ΡÎ) … çµßϑÏk=yè ãƒ Ö	 t±o0 3 Üχ$ |¡Ïj9 

“Ï% ©!$# šχρß‰Ås ù=ãƒ ÏµøŠs9 Î) @‘Ïϑyf ôãr& #x‹≈yδ uρ îβ$ |¡ Ï9 ?†Î1t	 tã êÎ7•Β 

�  
  )103/ نحل (  
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اين آيات را انساني به او تعليم : گويند ها مي دانيم كه آن و ما مي«
 يدهند عجم دهد، در حالي كه زبان كسي كه اينها را به او نسبت مي مي

  .» آشكار استاست؛ ولي اين زبان عربي
دنبال هم ه  ب�صورت قطعي الدالله بر نبوت محمده شماري ب اين چنين آيات بي

ي وجود پيامبري كه اسمش  لذا دو شرط ديگر يعني تكرار و قطعيت درباره. آيند مي
شود و بر جهانيان الزم است كه بدون كمترين شك و   است، متحقق مي�محمد
  . اي بدان ايمان داشته باشند شبهه
  :  ايمان به روز آخرت- 3

   :؛ از جملهاثبات آن در آيات بسياري آمده است

�ÅÅ ÅÅ7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$   )3/ فاتحه (  �####$$

  .»مالك روز جزاست«

�Íοt	ÅzFψ$$ Î/uρ ö/ ãφ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ�  ) 4/ بقره(  

  .»و به روز آخرت يقين دارند«

�¨βÎ) tΠ öθ tƒ È≅ óÁ x�ø9 $# tβ% x. $ \F≈s)‹ ÏΒ ∩⊇∠∪ tΠ öθ tƒ ã‡x�Ζãƒ †Îû Í‘θLÁ9 $# 

tβθ è?ù' tF sù % [`#uθ øùr&�  ) 18ـ17/ نبأ(  

روزى كه در صور * بى گمان روز داورى به هنگامى معين است «
  .»آييد دميده شود آن گاه گروه گروه مى

�y# ø‹x. šχρã	 à�õ3s? «! $$Î/ öΝçGΨà2uρ $ Y?≡ uθ øΒr& öΝà6≈ uŠôm r' sù ( §ΝèO 
öΝä3çG‹ Ïϑãƒ §ΝèO öΝä3‹ Í‹øtä† §ΝèO Ïµ øŠs9 Î) šχθ ãèy_ ö	 è?�  ) 28/ بقره(  
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در حالي كه شما مردگان بوديد و او ! شويد؟ چگونه به خدا كافر مي«
كند،  ميراند و بار ديگر شما را زنده مي شما را زنده كرد، سپس شما را مي
  .»شويد سپس به سوي او باز گردانده مي

   :ه از آن جمل؛نهي و تحذير از كفر به روز آخرت در آيات متعددي آمده است

�×≅÷ƒ uρ 7‹ Í×tΒ öθ tƒ tÎ/Éj‹ s3Þϑù=Ïj9 ∩⊇⊃∪ t Ï%©!$# tβθ ç/Éj‹s3ãƒ ÇΠöθ u‹ Î/ ÈÏe$!$# ∩⊇⊇∪ 

$ tΒ uρ Ü>Éj‹s3ãƒ ÿÏµ Î/ 
ω Î) ‘≅ä. >‰tG÷è ãΒ AΟŠÏOr& �  ) 12ـ11ـ10/ مطففين(  

 كه روز جزاء را انكار ييها ناهم! واي در آن روز بر تكذيب كنندگان«
  .»كار است كند كه متجاوز و گنه ار ميرا انك كنند، تنها كسي آن مي

�Ÿ≅ŠÏ%uρ öΝßγ s9 (#θ è%ρèŒ z>#x‹tã Í‘$̈Ζ9 $# “Ï% ©!$# Ο çFΖä. Ïµ Î/ 

šχθç/Éj‹ s3è?�   ) 20/ سجده(  

شي را كه آن را دروغ بچشيد عذاب آت: شود  و بديشان گفته مي «
  .»!پنداشتيد مي

� $ ¨Β r&uρ tÏ%©!$# (#ρã	 x�x. (#θ ç/¤‹x.uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ Ç›!$ s)Ï9 uρ Íοt	 ÅzFψ$# š�Í× ¯≈s9 'ρé' sù 

’Îû É>#x‹yè ø9 $# tβρç/|ØøtèΧ �  ) 16/ روم(  

اند و به فرا  اند و آيات ما را تكذيب كرده  و اما كساني كه كافر بوده «
  .»گردند ان به عذاب دوزخ گرفتار مياند ، آن رسيدن قيامت ايمان نداشته

   :؛ از آن جمله ذكر شده استاثبات آن با داليل عقلي نيز در آيات فراواني
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�tΑ$ s%  tΒ Ä ÷∏ãƒ zΝ≈ sà Ïèø9 $# }‘Éδ uρ ÒΟŠÏΒ u‘ ∩∠∇∪ ö≅ è% $ pκjÍ‹ ós ãƒ ü“ Ï%©!$# 

!$ yδ r't±Σ r& tΑ̈ρr& ;ο§	 tΒ ( uθ èδ uρ Èe≅ä3Î/ @, ù=yz íΟŠÎ=tæ ∩∠∪ “ Ï%©!$# Ÿ≅ yèy_ / ä3s9 z ÏiΒ 

Ì	 yf ¤±9$# Î/|Ø÷zF{$# #Y‘$ tΡ !#sŒ Î* sù ΟçFΡr& çµ÷ΖÏiΒ tβρß‰Ï%θ è? ∩∇⊃∪ }§øŠs9 uρr& “Ï% ©!$# 

t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$#uρ A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’ n? tã βr& t, è=øƒs† Οßγ n=÷W ÏΒ 4 4’n? t/ uθ èδ uρ 

ß,≈̄=y‚ ø9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9 $# ∩∇⊇∪ !$yϑ̄ΡÎ) ÿ… çνã	øΒ r& !#sŒ Î) yŠ# u‘r& $ º↔ø‹ x© βr& tΑθ à)tƒ … çµs9  ä. 

ãβθ ä3uŠsù�  ) 82ـ78/ يس(  

! كند در حالي كه پوسيده است؟ نده ميها را ز ناچه كسي اين استخو«
را آفريد و او به هر  كند كه نخستين بار آن را زنده مي همان كسي آن: بگو

مخلوقي داناست، همان كسي كه براي شما از درخت سبز آتش آفريد و 
ها و زمين را  ناافروزيد، آيا كسي كه آسم ي آن، آتش مي وسيلهه شما ب

 آري، و او آفريدگار داناست، ؟ها را بيافريند تواند همانند آن آفريد، نمي
: گويد فرمان او چنين است كه هرگاه چيزي را اراده كند تنها به آن مي

  .»شود درنگ موجود مي موجود باش آن نيز بي

� }§øŠs9 r& y7Ï9≡ sŒ A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’ n? tã βr& }‘Å↵ øtä† 4’ tAöθ pRùQ   )40/ قيامت (  � #$

  »؟را زنده كند  نامردگآيا چنين كسي قادر نيست كه ... «

�Äôvä†uρ uÚö‘ F{$# y‰÷èt/ $ pκÌEöθ tΒ 4 y7Ï9≡ x‹ x.uρ šχθã_ t	 øƒéB�  ) 19/ روم(  

بخشد و به همين گونه روز قيامت  زمين را پس از مردنش حيات مي«
  .»ديشو بيرون آورده مي
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� $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# βÎ) óΟ çFΖä. ’Îû 5= ÷ƒ u‘ zÏiΒ Ï]÷èt7ø9 $# $ ¯ΡÎ* sù / ä3≈ oΨø)n=yz ÏiΒ 

5>#t	 è? §ΝèO ÏΒ 7π x�õÜœΡ §ΝèO ô ÏΒ 7πs)n=tæ ¢Ο èO  ÏΒ 7πtó ôÒ •Β 7πs)̄=sƒ’Χ Î/öT xîuρ 

7π s)̄=sƒèΧ tÎi t7 ãΨÏj9 öΝä3s9 4 ”	 É)çΡuρ ’Îû ÏΘ% tn ö‘ F{$# $ tΒ â !$ t±nΣ #’n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡ •Β §ΝèO 

öΝä3ã_ Ì	øƒéΥ Wξø�ÏÛ ¢ΟèO (# þθ äó è=ö7 tFÏ9 öΝà2£‰ä© r& ( Νà6ΖÏΒ uρ  ¨Β 4†̄û uθ tGãƒ 

Νà6ΖÏΒuρ ̈Β –Š t	 ãƒ #’ n<Î) ÉΑsŒ ö‘r& Ì	ßϑãè ø9 $# Ÿξ ø‹ x6Ï9 zΝn=÷ètƒ . ÏΒ Ï‰÷èt/ 8Νù=Ïæ 

$ \↔ø‹x© 4 “ t	 s?uρ š⇓ö‘ F{ $# Zοy‰ÏΒ$ yδ !#sŒ Î* sù $ uΖø9 t“Ρr& $ yγ øŠn=tæ u !$ yϑø9 $# ôN̈”tI÷δ $# 

ôM t/u‘uρ ôMtF t6 /Ρr& uρ ÏΒ Èe≅à2 £l÷ρy— 8kŠÎγt/ ∩∈∪ y7 Ï9≡ sŒ ¨βr' Î/ ©!$# uθ èδ ‘, ptø: $# 

…çµ ¯Ρr& uρ Ç‘øtä† 4’ tAöθ uΚø9 $# …çµ̄Ρr& uρ 4’ n?tã Èe≅ä. & ó x« Ö	ƒ Ï‰s% ∩∉∪ ¨βr& uρ sπ tã$ ¡¡9$# 

×π uŠÏ?#u 
ω |=÷ƒ u‘ $ pκj Ïù ;χr& uρ ©!$# ß]yè ö7 tƒ  tΒ ’Îû Í‘θ ç7à)ø9 $# ∩∠∪ zÏΒ uρ 

Ä¨$ ¨Ζ9 $# tΒ ãΑÏ‰≈ pg ä† ’Îû «!$# Î/öT tó Î/ 5Οù=Ïæ Ÿωuρ “W‰èδ Ÿωuρ 5=≈tGÏ. 9/TÏΖ•Β �

  )8ـ5/ حج (  
 اگر در رستاخيز شك داريد ما شما را از خاك آفريديم، !اي مردم«

از خون بسته شده، سپس از مضغه كه برخي داراي  سپس از نطفه و بعد،
تا براي شما روشن سازيم و  شكل و خلقت است و برخي بدون شكل؛

 دهيم، بعد شما هايي را كه بخواهيم تا مدت معيني در رحم قرار مي جنين
د شآوريم، سپس هدف اين است كه به حد ر را به صورت طفل بيرون مي

ميرند و بعضي آن قدر  و بلوغ خويش برسيد در اين ميان برخي از شما مي
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چنان كه بعد از  رسند، آن ي زندگي مي كنند كه به بدترين مرحله عمر مي
مي بيني اما هنگا زمين را خشك و مرده مي. دانند علم و آگاهي، چيزي نمي

رويد و از هر  آيد و مي كه آب باران بر آن فرو فرستاديم به حركت در مي
خاطر آن است كه خداوند حق است و ه اين ب. روياند نوع گياهان زيبا مي
  كه اين كند و بر هر چيزي تواناست و را زنده مي اوست كه مردگĤن

 رستاخيز آمدني است و شكي در آن نيست و خداوند تمام كساني را كه
كند، و گروهي از مردم، بدون هيچ دانش و هيچ  در قبرها هستند زنده مي

  .»كنند ي خدا مجادله مي هدايت و كتاب روشني بخشي، درباره
ي صريح و واضح همراه با تكرار و قطعيت  ها و صدها آيه سان ده  همين و باالخره به

  . كنند بر وقوع قيامت داللت مي
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  مبحث دوم 

  ت اصول شريعتروش قرآن در اثبا

 –ها در شريعت شود كه اصول اعمال و مباني آن هاي قرآن معلوم مي از خالل بررسي
  :  و آن دو هم عبارتند از.شوند اثبات مي  با دو امر ديگر-عالوه بر تكرار 

  . خبر دادن) 1
  . قطعيت در داللت بر معنا) 2

گفتني . رسند ت ميي خبر قرآني قطعي الدالله به ثبو وسيلهه يعني اصول شريعت ب
  . امر و نهي: شود مي خبر دادن به دو قسم تقسيم  است كه

، زيرا اعمال در  در اينجا نيازي بدان نداريم بايد گفت كهاما در خصوص برهان عقلي 
.  با مسلماني هستند كه در ابتدا به صحت آنچه در قرآن آمده، ايمان آورده است رابطه

، براي عمل بدان   تكليف الهي پيدا كرده  نسبت به هبيشتر از اطالعي كلذا اين شخص 
  . چيز ديگري ندارد نياز به

زيرا اين اصول،  خبري كه ايجادكننده يك اصل عملي است بايد قطعي الدالله باشد؛
ه  فساد بصورتاين  چرا كه در غير باشند، ميپذير ن اموري ضروري هستند كه اختالف

  . آيد وجود مي
بنگر كه اينك  . حج ونماز، زكات، روزه:  اسالم چهار تا هستندمهمترين اركان عملي

  : 1رسند اصول اين اعمال در شريعت ما چگونه از قرآن به ثبوت مي

                                           
  . ها و فروعات اين اصول برخي در قرآن و برخي در سنت آمده است  اما شاخه-1
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  : نماز

�ÉΟÏ%r& nο4θي  امر به آن به شيوه n=¢Á9  جاي قرآن وارد شده 5در » پا داره نماز را ب «�#$

  . است

θ#)�ي  و به شيوه ßϑ‹Ï%r& nο4θ n=¢Á9 . آمده است جاي قرآن 9در » پا داريده ز را بنما «�#$

  . رسد ها آيه مي به ده) قامأ(ي اشتقاقات  اما بقيه
  : نهي از ترك آن

� ×≅ ÷ƒ uθsù š,Íj#|Á ßϑù=Ïj9 ∩⊆∪ tÏ% ©!$# öΝèδ tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ èδ$y™ �  

  )5ـ4/ ماعون (  
  .»واي بر نماز گزاراني كه از نمازشان غافلند«

� ×νθã_ ãρuρ ¥‹Í× tΒ öθ tƒ ×οu/Å $t/ ∩⊄⊆∪ LÝà s? βr& Ÿ≅ yèø�ãƒ $pκÍ5 ×οt	 Ï%$ sù ∩⊄∈∪ Hξ x. 

#sŒ Î) ÏM tón=t/ u’Í∋#u/©I9 $# ∩⊄∉∪ Ÿ≅ŠÏ%uρ 2ô tΒ 5−#u‘ ∩⊄∠∪ £sß uρ çµ̄Ρr& ä−#t	 Ï�ø9$# ∩⊄∇∪ 

ÏM ¤�tGø9 $#uρ ä−$ ¡¡9$# É−$¡¡9$$ Î/ ∩⊄∪ 4’n<Î) y7 În/u‘ >‹Í× tΒ öθtƒ ä−$|¡yϑø9 $# ∩⊂⊃∪ Ÿξ sù 

s− £‰|¹ Ÿωuρ 4’©? |¹ ∩⊂⊇∪  Å3≈ s9 uρ z>¤‹ x. 4’ ¯<uθ s?uρ ∩⊂⊄∪ §ΝèO |= yδ sŒ #’ n<Î) 

Ï& Î#÷δ r& #‘©Ü yϑtGtƒ ∩⊂⊂∪ 4’ n<÷ρr& y7 s9 4’ n<÷ρr' sù ∩⊂⊆∪ §ΝèO 4’n<÷ρr& y7 s9 #’ n<÷ρr' sù �  

  )35ـ24/ قيامت (  
 چرا كه آنان   . هائي در هم كشيده و عبوسند   و در آن روز ، چهره «
 چنين نيست كه   . آيند  دانند كه به بال و عذاب كمرشكني گرفتار مي مي

از طرف حاضران و  (   . هنگامي كه جان به گلوگاه برسد . برند  گمان مي
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آيا : شود  گفته مي)  مأيوسانه اطرافيان سراسيمه و دستپاچه او ، عاجزانه و
(  و   ! افسون و تعويذي بنويسد ؟ ) براي نجات او ( كسي هست كه 

 ساق پائي به   . كند كه زمان فراق فرا رسيده است  يقين پيدا مي) محتضر 
(  در آن روز ، سوق   . گردد  پيچد و پاها جفت يكديگر مي ساق پائي مي

هرگز نه ) انسانِ منكر معاد  (   .  بود به سوي پروردگارت خواهد) همگان 
حق و (  بلكه راه تكذيب   . زكاتي داده است و نه نمازي خوانده است 

   . پشت كرده است ) به فرمان خدا ( را در پيش گرفته است و ) حقيقت 
نزد خانواده و ) از كفر و عناد خود ( گذشته از اين ، مغرورانه و متكبرانه 

مرگ !  باز هم ، مرگ بر تو   ! مرگ !  مرگ بر تو    . كسانش برگشته است
!«.  

�$ tΒ uρ óΟ ßγ yèuΖtΒ βr& Ÿ≅ t6 ø)è? öΝåκ÷]ÏΒ óΟ ßγ çG≈ s)x�tΡ Hω Î) óΟ ßγ ¯Ρr& (#ρã	 x�Ÿ2 «! $$ Î/ 

Ï& Î!θ ß™t	 Î/uρ Ÿωuρ tβθ è?ù' tƒ nο4θ n=¢Á9 $# 
ω Î) öΝèδ uρ 4’ n<$ |¡ à2�  ) توبــــه /

54(  
 به خدا و  كه اين آنان نشد جزهاي  و هيچ چيز مانع پذيرفته شدن انفاق«

  .»آوردند پيامبرش كفر ورزيدند، و جز با كسالت نماز بجا نمي

� y# n=sƒm� .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ì# ù=yz (#θãã$ |Ê r& nο4θ n=¢Á9 $# (#θ ãèt7 ¨?$#uρ ÏN≡ uθ pκ¤¶9 $# ( 
t∃öθ |¡sù tβöθ s)ù=tƒ $ †‹xî �  ) 59/ مريم(  

جايگزين ) مدند و در زمين روي كار آ(  بعد از آنان ، فرزندان ناخلَفي  «
هدر دادند و به ) مندي از آن را  ترك كردند و بهره( شدند كه نماز را 
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خود را در ( گمراهي ) مجازات ( شهوات راه افتادند ، و ) لذائذ و ( دنبال 
  .»خواهند ديد) دنيا و آخرت 

�(#θßϑŠÏ%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# Ÿωuρ (#θçΡθ ä3s? š∅ÏΒ t Å2Î/ô³ßϑø9   )31 / روم(�#$

  .»و نماز را چنان كه بايد بگزاريد ، و از زمره مشركان نگرديد«

�βÎ* sù (#θç/$ s? (#θ ãΒ$s%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# (# âθs?#u uρ nο4θŸ2̈“9 $# (#θ Y=y⇐sù öΝßγ n=‹Î;y™�   

  )5/ توبه (  
پس اگر توبه كردند، و نماز بر پا داشتند و زكات دادند راه را بر ايشان «

  .»گشاده گردانيد
  : تزكا

θ#�:  به صورتامر به زكات è?#u uρ nο4θ x.̈“9$#�»  جاي قرآن 12در » كات را بپردازيدزو 

 ديگري وارد شده است، هاي ي ها جاي ديگر به صيغه آمده، عالوه بر اين كه در ده
  : مانند

� tÏ% ©!$#uρ öΝèδ Íο4θ x.̈“=Ï9 tβθ è=Ïè≈ sù �  ) 4/ مؤمنون(  

  .»تندكننده زكات هس و كساني كه پرداخت«
  :نهي از ترك زكات

�(#θè=çGø%$$ sù tÏ.Î/ô³ßϑø9 $# ß]ø‹ ym óΟ èδθßϑ›?‰ỳ uρ óΟèδρä‹äzuρ 

öΝèδρç/ÝÇôm $#uρ (#ρß‰ãè ø%$#uρ öΝßγ s9 ¨≅à2 7‰|¹óls∆ 4 βÎ* sù (#θç/$ s? (#θ ãΒ$s%r& uρ 

nο4θ n=¢Á9 $# (# âθ s?#u uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# (#θ Y=y⇐sù öΝßγ n=‹ Î;y™�  ) 5/ توبه(  
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را دستگير كنيد و به محاصره   نناا يافتيد بكشيد و آرا هر كج  نامشرك«
ها بنشيند پس اگر توبه كردند  در آوريد و در هر كمين گاهي به كمين آن

  .»ند راه را برايشان گشاده گردانيددپا داشتند و زكات دا و نماز بر

�×≅÷ƒ uρuρ t Ï.Î/ô³ßϑù=Ïj9 ∩∉∪ tÏ%©!$# Ÿω tβθ è?÷σãƒ nο4θ Ÿ2̈“9 $#�   

  )7ـ6 /فصلت (  
  .»دهند كساني كه زكات نمي! واي بر مشركان«

  . شوند اصل روزه و حج و جهاد و ديگر ضروريات دين اسالم بدين گونه اثبات مي
ها بسيار مشهورتر  هاي آيات بر حرمت آن قتل و زنا، داللت: اما اصول محرمات مانند

   :آوريم عنوان مثال زنا را ميه از آن است كه ذكر شوند، اينك ب

� Ÿωuρ (#θ ç/t	 ø)s? #’oΤ Ìh“9$# ( … çµ̄ΡÎ) tβ% x. Zπt± Ås≈ sù u!$ y™uρ Wξ‹ Î6 y™ �) اسراء /

32(  
  .»به زنا نزديك نشويد، زيرا آن همواره زشت و بد راهي است«

�Ÿωuρ šχθçΡ÷“tƒ 4 tΒ uρ ö≅ yè ø�tƒ y7Ï9≡ sŒ t,ù=tƒ $ YΒ$rOr& ∩∉∇∪ ô# yè≈ŸÒ ãƒ ã& s! 
Ü>#x‹yè ø9 $# tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ô$é#øƒs†uρ ÏµŠÏù $ºΡ$ yγ ãΒ�   ) 69ـ68/ فرقان(  

كنند هر كس اينها را انجام دهد سزايش را دريافت خواهد  و زنا نمي«
  .»شوند  براي او در روز قيامت عذاب دو چندان مي.كرد

  .1ازنحريم تدر  الدالله  قطعيو ديگر آيات قرآني

                                           
 به طور يقيني و جزمي دينش به تفصيل اين موضوع كه براي مؤمني كه آگاهي و شناخت از اصول -1

  . اثر نگارنده مراجعه شود» القواعد السديدة في حماية العقيدة«خواهد، الزم است، به رساله  مي



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
225225225225

  
  

  دوم فصل 

  اماميه در اثبات اصول ي معرفت شناسي نظريه

  بحث اول م

  ي نظريه خالصه

ي معرفت شناسي اماميه در اثبات اصول بر اجتهاد يا ديدگاه عقلي مستقل و به  نظريه
اش را در رابطه با آنچه  استوار است كه وظيفه) كتاب و سنت(دور از نصوص ديني 

  . اند منحصر كردهشود،  ي عقل ثابت مي وسيلهه ابتدا ب
  : گويد رتضي ميمشريف 

كه از راه عقل به وجوب ائمه و اوصاف امام اعتقاد  عيان معلوم است، اينآنچه از شي«
هرچند برخي اوقات از باب اظهار . كنند ي اين موارد بر عقل تكيه مي دارند و در همه

  .1»نمايند  داليل نقلي نيز استدالل مي نظر و تغيير در ادله به
ها   ائمه و وجوب وجود آنبايد اعالم داشت كه تواتر از نظر ما روشي براي اثبات«

  ..2» داليل عقلي است،در روزگاران نيست، بلكه روش اثبات اين امر

                                           
  . 1/98 الشافي في اإلمامة، -1
  . 1/195 همان، -2
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قرآن و ( به خبر يهاي مخصوص ايشان احتياج اما علم به وجود امام و ويژگي«
  . 1»، بلكه عقل در اين موارد راهنماي ما استداردن) سنت
 در �قاطعي از جانب اوسازد كه ضرورتاً بايد يك نص  ي اينها معلوم مي همه«

ي ما  عقيدهه اما ب.  وجود داشته باشد،ستو ا بهرابطه با امام و صفتش و آنچه مربوط
بيان اين اوامر نيازمند نص قاطع نيست، زيرا عقل به وجوب امامت و صفات امام و 

برد و هر آنچه عقل بدان رهنمون شود، بيان آن از طريق  آنچه بدو نياز دارد، پي مي
  . 2واجب نيستروايت 

  : گويد  مي3»عقائد الشيعة«محمد رضا مظفر در كتاب خود 
  :شان تقليد كنند نكوهش كرده است خداوند كساني را كه از پدران«

 �(#θ ä9$s% ö≅ t/ ßìÎ6 ®KtΡ !$ tΒ $uΖø‹ x�ø9 r& Ïµø‹ n=tã !$ tΡu !$ t/# u 3 öθ s9 uρr& šχ%x. öΝèδäτ !$ t/# u Ÿω š 
χθè=É)÷ètƒ4 $ \↔ø‹x©�  ) 170/ بقره(    

نه از چيز ( كنيم  ايم پيروي مي بلكه ما از آنچه پدران خود را بر آن يافته: گويند  مي «
  .»را نفهميده باشند) از عقائد و عبادات دين ( آيا اگر پدرانشان چيزي ) . ديگري 

                                           
  . 1/195 همان، -1
  . 128-1/127 همان، ص -2
باشد كه به نام ديگري، يعني   اين كتاب مقرر درسي و معتمد اماميه در مدارس حوزه علميه نجف مي-3
  . چاپ شده است» ميةماعقائد اإل«

  . باشد  مي»ال يعقلون«است اما در قرآن » يعلمونال«ية،  در كتاب عقائد اإلمام-4
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 (βÎ  �:نمايد كند را نكوهش و طرد مي هايش پيروي مي چنانچه كسي را كه از گمان

tβθ ãè Î7−F tƒ 
ω Î) £©à9    )116: نعامأ(  �... #$

گذارد يا به تقليد بپس صحيح نيست كه انسان خودش را در اين امور اعتقادي كنار 
د به كّؤنياكان و مربيان تكيه كند، بلكه واجب است انسان طبق فطرت عقلي خود كه م

اش كه اصول دين  نصوص قرآني است، جستجو كند و بيانديشد و در اصول اعتقادي
و . ها توحيد و نبوت و امامت و معاد هستند اند، تدبر كند، و مهمترين آن ي شدهنامگذار

روي شده و  روي كند مرتكب زياده ها دنباله كسي كه در اين اصول از پدران يا مانند آن
به حق و شخص معذور نيست حتي اگر در اعتقادش . از راه راست منحرف شده است

  . اصابت نمايد
آورد كه اعتقادش را در مـورد نقـش            مستقيماً مسايلي را مي    سپس در كنار ديدگاهش   

 نصوص ديني جـز   كه و اين. سازد نصوص ديني براي شناخت اصول اعتقادي روشن مي 
رود بلكـه ايـن ثبـوت          به شمار نمي   - به آنچه ثابت كرده است     –تأييد و تبعيت از عقل      

 يعنـي مجتهـدين و      عقلي، واجب و فرض بر بندگان است اعم از علماء و عموم مـردم             
  كـه    اين  و ،وجوب نظر و شناخت اصول عقايد     : اول: (آورد  مقلدين، سپس دو ادعا را مي     

 وجـوب    كـه   ايـن وجـوب قبـل از ايـن        : دوم. جائز نيست از ديگري    تقليد   در اين مورد  
آيد و    دست نمي ه  يعني از متون ديني علم بدين اعتقاد ب       . اند  شرعي باشند، وجوب عقلي   

  .1 آيد بايد قبالً با داليل عقلي تأييد شده باشددسته بهم اگر 
  : گويد استاد محسن خرازي شارح كتاب در شرح اين سخن او مي

                                           
  .  م1954برابر با .  ق.  ه1373 چاپخانه حيدريه در نجف، سال 7- 6 عقائد الشيعة، ص -1
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. حاصل اين امر، جدايي بين اصول و مباني اعتقادي و بين اصول غير اعتقادي است«
  اعم ازشوند بر خالف اصول اعتقادي كه اصول غير اعتقادي با داليل نقلي اثبات مي

  . 1»د، عدل، نبوت، امامت و معادتوحي
ي مسايلي كه  بر هر مسلماني واجب است كه درباره«: گويد آقاي جعفر سبحاني مي

ها عقيده دارد، يقين حاصل كند و بدون كسب يقين، پيروي از ديگران در اصول  بدان
و از آنجايي كه اساس اصول و كليات مسايل اعتقادي محدود و . اعتقادي جايز نيست

ها داراي داليل عقلي و واضح هستند، كسب يقين در  ي آن ت شمارند و نيز همهانگش
  . 2»مباني عقيدتي براي هر كسي، امري ساده است

                                           
  . 15 بداية المعارف اإللهية في شرح العقائد اإلمامية، ص -1

در مقدمه كتاب بيان شده باشد، چنانچه كه   علميه قم ميي هاي درسي در حوزه اين كتاب از برنامه

 همان طور كه در نص –گاهي امامت و معاد : ي كتاب، مطالب آشفته و ضد و نقيضي دارد نويسنده. است
سپس .  بدون ادله عقلي كافي نيستنقليها تنها ادله  كند كه براي اثبات آن  در اصولي داخل مي–قبلي بود 

و باز در صفحه دوم بيان . ها كافي است اي اثبات آني برنقلدارد كه تنها ادله  در همين صفحه بيان مي

 بدون –و چهار تا نيست . توحيد، نبوت، امامت، معاد و عدل: دارد كه اصول اعتقادي پنج تا هستند مي
 با توجه به –و اين . آيد  همان طور كه از ظاهر سخن قبلي استادش بر مي–ها  اضافه كردن عدل به آن

ام  هيچ جاي شگفت نيست، چون من ديده. الل عقلي در همه آن اصول است مستلزم وجوب استد–قاعده 

هاي بيشتري  گويي ها وضد و نقيض  مذاهب به طور اطالق، آشفتگيي كه مذهب اماميه اثني عشري، از همه
نه تنها در فروع و بس بلكه هم در اصول دين و هم در فروع دين، مباحث آشفته و ساختگي و ضد . دارند

» أسطورة المذهب الجعفري«هاي اين مذهب به كتاب ما  گويي براي آگاهي از تناقض. رندو نقيض دا

  . مراجعه كنيد) افسانه مذهب جعفري(
.  ق  ه1419، چاپ اول، قم، 329 العقيدة اإلسالمية في ضوء مدرسة أهل البيت، جعفر سبحاني، ص -3

   . جعفر الهادي آن را به عربي برگردانده است.1998برابر با 
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  مبحث دوم 

  نقض نظريه و ديدگاه اماميه 

 اصول دين قطعي و يقيني  كه براي اين. همانا اصول دين بايد قطعي و يقيني باشند
شوند، هم قطعي و يقيني  ها بنا مي اي كه اصول بر آن مبانيها و  باشند، بايد حتماً پايه

  .شوند باشند و گرنه از اساس ويران مي
 كه محمد مظفر بدان اشاره كرده و مورد –گرايي  گرايي يا اصول همانا اين نظريه

. اي ندارد  هيچ گونه اساس و پايه–شان است   اتفاق علماي اماميه به ويژه علماي اصول
ت شد كه اين اساس ضعيف است و مسايل اصولي و عقيدتي بر آن بنا پس وقتي ثاب

اساس و سست است، بخاطر سست بودن  رو اصول و عقايد اماميه بي شوند، از اين نمي
  . اند اساسي كه اين اصول بر آن بنا شده

دليل ضعف و سستي اين اساس، روي آوردن به مغالطه و سفسطه است كه حقيقت 
و قاطي كردن مسايل است كه آن هم به خاطر دور كردن يا پنهان آن نوعي سر در گمي 

را  زند و آن ي نظريه مي نمودن مصدر خطر ميان امور مختلط است؛ مصدري كه به ريشه
  . سازد از اساس نابود مي

  

  ي معرفت شناسي اماميه  گرايي در نظريه جايگاه مغالطه و سفسطه

  :را در دو امر ذيل منحصر نموده استاين نظريه منابع احتمالي شناخت اصول دين 
را باطل دانسته، چون تقليد تبعيت از ظن و گمان  كه اين نظريه آن.  تقليد–اول 

  . است، چنين امري در مسايل اعتقادي درست نيست
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ي معرفت شناسي  نظريه.  اجتهاد عقلي محض بدون مراجعه به نصوص ديني–دوم 
 آيا اين موضوع در  كه  تقليد دانسته، و راجع به ايناماميه اين مورد اخير را تنها جايگزين

پس تنها جايگزين . ي يقين، بحثي نكرده است ي گمان است يا در محدوده محدوده
  . مناسب براي تقليد، اجتهاد عقلي است

دهد كه ذهن انسان معموالً از يك  اين نوع از نيرنگ فكري بر اين اساس تكيه مي
مانند جايگزين نقيضي كه بطالن يا ضررش محرز . دنقيض به نقيض مقابل جهش ياب

گردد كه حق يا منفعت نه در اين  شده باشد در حالي كه با تدبر و انديشيدن روشن مي
  . ست و نه در آن طرف، بلكه تنها در حد وسط ميان آن دوستاطرف 

ن ي اماميه اين است كه بطالن تقليد ثابت و آشكار است؛ بنابراي همانا مضمون نظريه
گردد كه اين  با دقت نظر معلوم مي. باشد حق در نقيض تقليد يعني اجتهاد عقلي مي

كه در اين صورت انسان از . باشد همان چيزي است كه بدون تأني عقل بر آن استوار مي
آورد همانند جايگزين نقيضي كه بطالنش  تقليد به اجتهاد يا استدالل عقلي روي مي

  . محرز شده باشد
 كردن مصدر معرفتي اصولي در اين دو چيز در حالي كه با اثبات يكي همانا منحصر

ي فكري بزرگي است كه  شود، يك نوع مغالطه از آن دو، ديگري ساقط و يا باطل مي
ي باريك و پنهان در ذهن بشري  ديدگاه اماميه بر آن استوار است؛ و آن هم بر يك نقطه

مانا جهش از يك نقيض به نقيض ديگر ي باريك و پنهان، ه كند كه اين نقطه تكيه مي
است، بدون آنكه معموالً در حد وسط ميان دو نقيض كه تنها جايگزين درستي است، 

اين نقطه وسطي كه ديدگاه اماميه از آن به عنوان انتخاب سوم و معتبر . متوقف شود
  . باشد غافل مانده، همان نصوص قطعي ديني يعني نصوص صريح قرآني مي

طه از دو جزء يا دو ركن تشكيل شده كه ديدگاه اماميه بر آن دو پس اين مغال
  : اين دو جزء يا دو ركن عبارتند از. استوار است
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 تنها به يك امر، كه آن – يا تفسير عدم تقليد –منحصر كردن جايگزين تقليد ـ 1
 در حالي كه عدم تقليد مستلزم دو چيز است نه .هم اجتهاد يا استدالل عقلي است

  . دوم؛ اجتهاد يا استدالل عقلي.  از نصوص صريح و قطعي قرآنيعاول؛ اتبا: زيك چي
همانا نصوص صريح قرآني، ذاتاً معاني روشني دارند و نياز به رأي يا اجتهاد احدي 
ندارد خواه فرد، عامي باشد و خواه عالمي باشد كه شخص عامي در آن رأي از وي 

عامي راجع به نص صريح قرآني به فهم به عبارت ديگر، فهم شخص . كند تقليد مي
عالم وابسته نيست؛ چون آن نص، يك امر يقيني و قطعي است و به خاطر صراحت و 

پس دليلي نيست كه مقتضي دور . رود وضوح نص، هيچ گمان و خطايي در آن نمي
از اين رو اجتهاد تنها . ي استدالل در اين زمينه باشد كردن شخص عامي از محدوده

  . ت كه به عنوان تنها جايگزين تقليدي كه بطالن آن ثابت شده، انتخاب شودراهي نيس
ي اماميه بر آن متكي است، اثبات استدالل عقلي بنا به   كه مغالطهيـ دومين ركن2

از آنجايي كه تقليد، باطل است از اين رو استدالل و :  يعني.باشد ثبوت بطالن تقليد مي
هاد عقلي تنها جايگزين درستي است كه غير از آن بلكه اجت. اجتهاد عقلي، صحيح است

و اين تنها زماني است كه يك موضوع ميان تقليد و . تواند جايگزين درستي باشد نمي
در حالي كه جايگزين ديگري در اين خصوص هست و آن هم . استدالل عقلي باشد

تدالل عقلي بنابراين، فقط اكتفا كردن به اس. اتباع از نصوص صريح و قطعي قرآني است
  .اي مردود است با توجه به ثبوت بطالن تقليد، مغالطه

 اين مال از آن  كه اين با توجه به: اين قضيه همانند آن است كه كسي به ديگري بگويد
همانا اين . تو نيست يا ثابت شده كه از آن تو نيست، بنابراين من صاحب مال هستم

ماني كه ملكيت آن مال را تنها در اين شود مگر ز اي است كه پذيرفته نمي سخن سفسطه
پس وقتي كه معلوم شد مدعيان سه نفرند نه فقط دو نفر، و . دو نفر منحصر گردانيم

همانا منطق بر . ي فكري است ادعاي آن فرد در ترازوي حقيقت، نوعي حيله و مغالطه
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 گرداند كه پيش از آنكه مدعي ملكيت آن مال براي خودش باشد، آن فرد واجب مي
را از فرد ديگر اثبات نمايد و گرنه سخن و ادعايش حيله و مغالطه  بطالن ملكيت آن

  .است
اين نوع از مغالطه و حيله دقيقاً در ديدگاه اماميه در خصوص اثبات اصول عقايد 

  . شود مشاهده مي
تقليد، : همانا قضيه در خصوص شناخت اصول عقايد ميان سه چيز متردد است

ديدگاه اماميه قائل بر اين است كه از آنجايي كه بطالن . ص دينياستدالل عقلي و نصو
تقليد به خاطر ظني بودن آن، ثابت و روشن است، بنابراين استدالل عقلي تنها منبع 

بدون آنكه انتخاب سومي كه مورد پسند خداست، در ميزان . اثبات اصول عقايد است
  .معادله يا مورد گزينش قرار گيرد

   

   از ظن و گمان به دور نيست– همانند تقليد –استدالل عقلي 

همانا علت صالح نبودن تقليد جهت اثبات اصول، ظني بودن آن است كه يقين و 
  كه اين اما آيا استدالل عقلي از اين علت بري است؟ يا. دهد قطعيت به انسان نمي

ول هيچ ت اصارو جهت اثب  خالي از ظن نيست، از اين– همانند تقليد –استدالل عقلي 
  . گونه صالحيتي ندارد و نبايد بدان تكيه كرد؟

استدالل عقلي عبارت است از به كارگيري عقل و به حركت در آوردن آن براي تدبر 
 كه در اينجا همان –ي عقلي به خاطر دستيابي به معاني مقصوده  و انديشيدن در ادله
  . باشد  مي–اصول عقايد است 

 اگر از غير معصوم صادر –آيا اين كار : اين است كهشود،  سؤالي كه اينجا مطرح مي
اگر ! نه، هرگز:  به طور قطع از خطا و اشتباه به دور است؟ جواب اين است–شود 

ي عقلي محض،  چنين نبود عقالء راجع به اثبات و نفي معاني به دست آمده از راه ادله
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اي اين مطلب هستند، كه فالسفه بهترين نمونه بر. داشتند در ميان خود اختالف نظر نمي
  . آنان در اين خصوص ميان خود اختالفات شديدي دارند

بنابراين، استدالل عقلي قابليت خطا و اشتباه را دارد، از اين رو از ظن و گمان منزه و 
تواند به عنوان پايه و اساسي براي بنيان اصولي قرار گيرد  پس چگونه مي. بري نيست

  شود؟ يكه بر قطع و يقين نهادينه م
  . زند و يا از شخص عامي استدالل عقلي يا از شخص عالم سر مي

را داشت كه شخص  بود، بدون شك صالحيت آن رأي عالم اگر قطعي و يقيني مي
عامي از او تقليد نمايد و به او اعتماد كند در آن صورت تقليد در اصول دين قابل قبول 

و اين .  ظن است، به دور استوص كه همانصبود، چون از علت مانعه در اين خ مي
و مادام كه . بنابراين، استدالل عقلي يقيني نيست. ي علماست مطلب مخالف اتفاق همه

  .تواند دليل براي اثبات اصول دين باشد يقيني نيست پس ظني است و امر ظني نمي
تواند جايگزين تقليد در اثبات اصول باشد، چون هر دو  از اين رو استدالل عقلي نمي

  .  يك علت مانعه كه همان ظن است، اشتراك دارنددر
اين امر به نسبت رأي شخص عالم است، پس به نسبت رأي عامي چگونه بايد 

  ! باشد؟
بنابراين، رأي عامي . همانا امكان ظن و گمان در رأي عامي بيشتر از رأي عالم است

  . تر است در اين خصوص به ممنوع بودن و معتبر نبودن، اولي
رت براي ما روشن گرديد كه استدالل عقلي، شرط دليل مسايل اصولي ـ بدين صو

 دارا نيست؛ بنابراين براي اثبات اصول عقايد –كه اين شرط همان قطع يا يقين است 
  . توان بدان تكيه نمود نمي

پذيرش يك امر عقلي، مشروط به موافقت منقول با آن است، اما پذيرش منقول 
  :  آن نيستمشروط به موافقت معقول با



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
234234234234

  : فرمايد خداوند متعال مي
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  .»هايي هست براي مؤمنان ها و زمين نشانه آسمĤن) آفرينش(همانا در «
انديشيد و به چيزهايي دست  ها و زمين مي اگر انسان با عقل خويش در آسمان

 همان گونه كه بسياري از مردم اين كار –ا نصوص ديني در تناقض است يافت كه ب مي
بود؟ و آيا در   در اين صورت آيا آنچه كه بدان دست يافته، شرعاً معتبر مي–كنند  را مي

پيشگاه خدا به خاطر اعتقادش به غير مراد خدا و مخالف آنچه كه بر پيامبرش نازل 
  بود؟ فرموده، معذور مي

 و –ه انسان عاقل قائل به اين باشد؟ بنابراين، استدالل عقلي شرعاً كنم ك گمان نمي
  .  معتبر نيست مادام كه با نص ديني موافقت و سازگاري نداشته باشد–بلكه عقالً 

از اين رو، تنها نصوص ديني اصل است و آنچه كه انسان با عقل خود بدان دست 
ي   مسايلي است كه ابتدائاً به وسيلهي آن تأييد يابد، فرع و تابع آن است، كه وظيفه مي

ونه كه ديدگاه اماميه آن گ  اما عكس آن درست نيست. نصوص ديني ثابت شده است
  .بدان قائل است

   

  باشد نصوص قطعي ديني تنها مصدر اثبات اصول دين مي

از آنچه گذشت روشن گرديد كه هر دوي تقليد و اجتهاد يا استدالل عقلي، 
ساس براي اثبات يا شناخت اصول دين باشند، زيرا مبناي هر دو ظن توانند پايه و ا نمي

گذاري شده باشد، صالحيت اثبات يا  و گمان است، و هر چيزي كه بر ظن و گمان پايه
  . شناخت اصل دين را ندارد

  اي كه نه تقليد است و نه اجتهاد، كدام است؟  پس جايگزين قطعي و يقيني
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ايگزين ديگري كه داراي شرايط فوق الذكر غير از نصوص صريح قرآني، هيچ ج
چون از جهت ثبوت، نصوص قرآني به طور قطع از جانب خداوند . باشد، وجود ندارد

اند، پس ظن و  و از جهت داللت، نصوص صريح قرآني، قطعي الدالله. اند صادر شده
  . گمان از هيچ جهتي بدان راه ندارد

اي قابل فهم است، هر چند كه عالم و  ندهو اين نصوص ذاتاً براي هر خواننده يا شنو
و چنين فهمي به . مجتهد نباشد، پس فهم آن از طرف شخص عامي نياز به تقليد ندارد

  . استدالل عقلي خارج از آيات يا اجتهادي كه در معرض خطا وجود دارد، نيازي ندارد
كه را دارد  صالحيت آن) يعني آيات صريح قرآني(بنابراين، نصوص قطعي ديني 

مصدر معتبري براي اثبات يا معرفت اصول دين باشد، چون تمامي شرايط مورد نظر را 
باشد كه حايز شرايط مذكور  و از آنجايي كه اين نصوص تنها مصدري مي. داراست

همان دو چيزي . باشد است، بنابراين تنها مصدري است كه جايگزين اجتهاد و تقليد مي
 صالحيت اثبات اصول – همان ظن و گمان است  كه–كه به خاطر وجود علت مانعه 

  . دين را ندارند
شود؛ پس مسلماني كه  همانا پيروي از نصوص صريح قرآني، تقليد محسوب نمي

.  نياكان يا مربيان و علماء نيستروِ گيرد، مقلد و دنباله اصول دين خود را از اين راه مي
حق و انحراف از راه مستقيم، و از قبيل دوري از (ي مقلد گفته شده  پس آنچه درباره

مقبول نبودن عذرش در پيشگاه خداوند متعال هر چند در اعتقادش، به حق اصابت 
آمده، هيچ ارتباطي با كسي ندارد كه » عقائد الشيعه«تا آخر آنچه كه در كتاب ) نمايد

  .كند ي اصول دين از آيات صريح قرآني پيروي مي جهت شناخت درباره
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 در اسالم اين است كه صدور قرآن از جانب خداوند اصل تمامي اصول

  به اثبات رسيده است

پس . صدور قرآن كريم از جانب خداوند متعال، اصل تمامي اصول در اسالم است
ي آن  وقتي كه اين اصل ثابت شد، تمامي اصولي كه نصوص صريح قرآني درباره

باشد؛  آور مي  طور يكسان الزامشوند، و اين اصول بر مسلمان و كافر به اند، ثابت مي آمده
زيرا از آنجايي كه نصوص قرآن از جانب خداوند صادر شده و عقل اين حقيقت را 

  . باشند نمايد، پس حجت و دليلي براي تمامي اصول مي تأييد مي
 –و از آنجايي كه اصول دين در قرآن از طريق نصوص صريح آمده، پس بعد از آن 

آور عقلي بر مسلمان و  ي حجت الزام تشان به وسيله ثابت شوند و ثبو كه تا اين
 نيازي به استدالل عقلي صرف ندارند، مگر فقط به خاطر تأييد و نه –غيرمسلمان باشد 

  . بيشتر
 دليل – يعني صدور قرآن از جانب خدا –همانا حجت عقلي براي ثبوت اين اصل 

اي كه اين   به گونهبه اين معنا كه جداي از نصوص قرآني باشد. عقلي مجرد نيست
هاي خارجي و مستقل يا قائم به نفس باشند، و نصوص قرآني  هاي عقلي، حجت حجت

هاي عقلي  ي حجت تنها تأييدكننده و تابعي براي آن مسايل باشند كه ابتدا به وسيله
  . اند مجرد به ثبوت رسيده

بات جاري ي قرآني كه حجت قاطع خداوند است، اث كه ابتدا خارج از دايره يا اين
ي چيزهايي قرار دهيم كه با  را تابع و تأييدكننده آوريم تا آن شود، سپس به قرآن روي 

 از –ست ا كه سخن و علم خداوند –گويي كه قرآن . ايم عقل خودمان بدان دست يافته
يا ما بر آن منت ! ايم، ناتوان است آوردن آنچه كه با عقل قاصر و ناتوان بدان دست يافته

  !!  اطمينان و اعتماد كه بدان نياز دارد، به آن دهيمسندتا نهيم  مي



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
237237237237

 را به عنوان دليل بزرگ و حجت قاطعش بر صدور  ، خود قرآن�به راستي خداوند
 بدون امر خارجي ديگر –پس قرآن به تنهايي . اين قرآن از جانب خود، قرار داده است

  .  است� خداونددهد كه از جانب  چيزي است كه خودش براي خودش گواهي مي–
  : فرمايد خداوند متعال مي
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و (را بر بنده  كه آنگر  اگر در مورد صدق اين قرآن معجزه)! اي مردم(«
ايم، شك و شبهه و ترديدي  نازل كرده) �ي خود حضرت محمد فرستاده

ه در رسايي و فصاحت و بيان مانند اين ك(داريد، تنها يك سوره بياوريد 
كه در مخالفت (و ياران و ياوران خود غير از خدا را بخوانيد ) قرآن باشد

اگر نتوانستيد . گوييد اگر راست مي) و معارضه با قرآن شما را ياري دهند
را بياوريد، پس از آتش جهنم  و در آينده هرگز نخواهيد توانست شبيه آن

ي كافران و  ت مورد اشتعال آن عبارت از الشهبرحذر باشيد كه سوخ
و اين آتش براي كافران آماده شده . هاي مورد پرستش آنان است بت
  .»است

را از طريق هر  همانا اين آيه، دليل براي اصل تمامي اصول در دين اسالم، خود قرآن 
ر كدام  و بلكه ه–هاي قرآن  پس هر كدام از سوره. دهد هاي خود قرار مي يك از سوره
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 دليل مستقل و قائم به ذات خودش است كه بر صحت صدور اين قرآن –از آيات قرآن 
  : فرمايد خداوند متعال مي. دهد از جانب خدا گواهي مي

� Ÿξsùr& tβρã	 −/y‰tF tƒ tβ#uö	 à)ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î/öT xî «!$# (#ρß‰ỳ uθ s9 

ÏµŠÏù $ Z�≈ n=ÏF ÷z$# # Z/T ÏWŸ2 �  ) 82/ نساء(  

قرآن تأمل و تدبر ) فهم و درك معاني و الفاظ رسا و بليغ(آيا در «
اين قرآن ) برند  ميمنافقان گمانهمان طور كه مشركان و (كنند؟ اگر  نمي

بود، اختالف و تناقض فراواني را در اخبار و نظم و  از جانب غير خدا مي
  .»يافتند اش مي مباني

 كه با يچيز. صحت اين اصل وجود داردحداقل يك صد و چهارده دليل بر : يعني
اي كه بر هر انسان عاقلي  گردد؛ ثبوت عقلي ثابت شدن آن تمامي اصول دين ثابت مي

  . آور است اعم از مسلمان و كافر، الزام
مگر به خاطر گستردگي و ! آيا بعد از اين همه داليل به دليل ديگري نياز داريم؟

  .  بلكه شرعاً مطلوب استافزوني، كه آن هم نه تنها ممنوع نيست
ي مسايلي است كه از همان ابتدا به  اينجا است كه استدالل عقلي تابع و تأييدكننده

گونه كه ديدگاه  و عكس اين درست نيست آن. ي نص قرآني ثابت شده است وسيله
 هپاي شيعه اماميه بدان تصريح دارد؛ يعني همانا ديدگاه اماميه در خصوص اصول دين بي

  .  زير و رو و برعكس شده است،اس است و از اساساس و بي
كافر نياز به داليلي عقلي خارج از قرآن دارد بر اين اساس كه «همچنين اين گفته كه 

پايه است؛ زيرا دليل الهي  اساس و بي بي» نزد وي ثابت نشده است صحت قرآن در
گر به نسبت م. ت كافر و مسلمان، قطعي استببر ثبوت صحت قرآن، به نس) نص دين(
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اي  جوياني كه به دنبال حق نيستند، كه اين افراد از حجت و دليل هيچ استفاده ستيزه
  . برند و تعريفات و توضيحات اضافي نفعي به حال آنان ندارد نمي

ي خود قرآن ارائه  اينان همان كساني هستند كه پس از آنكه حجت آشكار به وسيله
  : فرمايد شان مي شده، خداوند درباره

� βÎ* sù öΝ©9 (#θè=yè ø�s? s9 uρ (#θ è=yè ø�s? (#θ à)̈?$$ sù u‘$ ¨Ζ9 $# ÉL ©9 $# $ yδ ßŠθ è%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# 

äοu‘$ yf Åsø9 $#uρ ( ôN£‰Ïãé& tÌ	 Ï�≈ s3ù=Ï9 �  ) 24/ بقره(  

، )را بياوريد شبيه آن(اگر نتوانستيد و در آينده هرگز نخواهيد توانست «
از   اشتعال آن عبارتپس از آتش جهنم برحذر باشيد كه سوخت مورد

براي ) و اين آتش. (هاي مورد پرستش آنان است ي كافران و بت الشه
  .»كافران آماده شده است

� $tΒ ãΑÏ‰≈ pg ä† þ’Îû ÏM≈tƒ#u «!$# 
ωÎ) tÏ%©!$# (#ρã	 x�x. Ÿξ sù x8ö‘ ã	 øótƒ öΝåκâ:Y=s)s? 

’Îû Ï‰≈ n=Î7 ø9   )4/ غافر (  � #$

نها كافران در آيات خدا مجادله ت) بعد از وضوح آيات و اعجاز قرآن(«
پس مبادا رفت و ]  را هيچ شأن و اعتبارى نيست اينĤن[كنند  و ستيزه مى

]  به خاطر قدرت نمايى، تجارت و ثروتمند شدنشان[آمدشان در شهرها 
  .»تو را بفريبد

� (#θ ä9 y‰≈ y_ uρ È≅ÏÜ≈ t7ø9 $$ Î/ (#θàÒ Ïmô‰ã‹ Ï9 ÏµÎ/ ¨, ptø:   )5/ غافر (  � #$

روا به پيامبر خود به جدال پرداختند تا از اين راه، حق و به طريق نا«
  .»را باطل و زايل كنند) گر درخشان و جلوه(
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� ¨βÎ) šÏ% ©!$# šχθ ä9Ï‰≈ pgä† þ’Îû ÏM≈tƒ#u «!$# Î/öT tóÎ/ ?≈sÜ ù=ß™ öΝßγ9s?r&   
βÎ) ’Îû öΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ 
ω Î) ×/ö9 Å2 $ ¨Β Νèδ ÏµŠÉó Î=≈ t6Î/ 4 õ‹ÏètGó™$$ sù «! $$Î/ ( …çµ ¯ΡÎ) 

uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç/T ÅÁ t7ø9   )56/ غافر (  � #$

خدا به نزاع و خصومت ) نازل شده از جانب(آنان كه در مورد آيات «
ها   دليل و برهاني از جانب خدا داشته باشند، آن كه اين پردازند، بدون مي

 چيزي )دارد را از پيروي از تو باز مي كه آنĤن(بيني  جز تكبر و خود بزرگ
يعني خاموش كردن نور خدا و (ها به مقصود خود  آن. رنددر سينه ندا

به خدا پناه ) ها از حيله و نيرنگ آن(پس . آيند نايل نمي) غلبه و برتري تو
آگاه ) به وضع و حال آنان(شنود و  مي) ها را ي آن گفته(ببر، زيرا خدا 

  .»است

� ãΑÏ‰≈ pgä†uρ tÏ% ©!$# (#ρã	 x�Ÿ2 È≅ ÏÜ≈t6 ø9 $$ Î/ (#θ àÒÏm ô‰ã‹ Ï9 ÏµÎ/ ¨, ptø: $# ( 
(# ÿρä‹ sƒªB$#uρ ÉL≈ tƒ#u !$ tΒ uρ (#ρâ‘ É‹Ρé& # Yρâ“ èδ �  ) 56/ كهف(  

كافران )  حق روشن و جلي است، اما با اين وجود كه اين با وجود(«
و ) از اين راه بر حق چيره و پيروز شوند(پردازند تا  بيهوده به مجادله مي

تن از عذاب را به مسخره آنان آيات من و برحذر داش. را از بين ببرند آن
  .»اند گرفته

� z ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† ’ Îû «!$# Î/öTtó Î/ 5Οù=Ïã ßìÎ6 ®Ktƒ uρ ¨≅à2 

9≈sÜ ø‹ x© 7‰ƒ Ì	 ¨Β �  ) 3/ حج(  
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خدا به ) قدرت و صفات(ي  ها بدون دليل و سند درباره نابعضي از انس«
  .»كنند  ميپردازند و از هر گردنكش و نافرماني پيروي جدل و منازعه مي

� zÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† ’Îû «!$# Î/öT tó Î/ 5Ο ù=Ïæ Ÿωuρ “W‰èδ Ÿωuρ 

5=≈tGÏ. 9/T ÏΖ•Β �  ) 8/ حج(  

و دانشي كه به (اي از مردم در مورد خدا بدون داشتن علم  عده«
تمسك به كتابي مبين و مستدل، به بدون  و) شناخت و آگاهي بينجامد

  .»پردازند بحث و جدل مي

� βÎ)uρ x8θ ä9 y‰≈ y_ È≅à)sù ª! $# ãΝn=÷ær& $yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? �  ) 68/ حج(  

با تو به مخاصمه ) ي دليل بر آنان بعد از روشن شدن حق و اقامه(اگر «
  .»تر است دهيد، آگاه خدا به آنچه كه انجام مي: برخاستند، بگو

� óΟ s9 r& t	 s? ’ n<Î) tÏ%©!$# tβθ ä9 Ï‰≈ pgä† þ’ Îû ÏM≈ tƒ#u «!$# 4’ ¯Τr& tβθ èùu/óÇç„ �   
  )69/ غافر (  

كنند، چگونه از راه  آيا نديدى كسانى را كه در آيات خدا مجادله مى«
  »!حقّ منحرف مى شوند؟

هاي عقلي در مقابل آيات الهي، چيزي ديگري   ي استدالل  جز ارائه آيا اين مجادله
  است؟

صحت نبوت را به عدم  بود، اين استدالل، آنان  اگر استدالل عقلي حجت مي
ي  نمايد؟ و در آيه جب ميع از اعمالشان ت�پس چرا خداوند. كشاند پيامبرشان مي
  : فرمايد ي آنان مي بعدي درباره
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� tÏ%©!$# (#θ ç/¤‹Ÿ2 É=≈ tFÅ6 ø9$$ Î/ !$yϑÎ/uρ $ uΖù=y™ö‘r& Ïµ Î/ $ oΨn=ß™â‘ ( t∃öθ |¡sù 

šχθßϑn=ôètƒ �  ) 70/ غافر(  

كنند، در  آسماني را تكذيب ميآنان كه قرآن و ديگر كتب و شرايع «
  .»آينده عاقبت تكذيب خود را خواهند دانست

  : فرمايد در جاي ديگر مي

� ×≅ ÷ƒuρ Èe≅ ä3Ïj9 >8$©ùr& 5ΟŠÏOr& ∩∠∪ ßìuΚ ó¡tƒ ÏM≈tƒ#u «!$# 4’n? ÷Gè? Ïµ ø‹n=tã §ΝèO 

•/ÅÇãƒ # Z/É9 õ3tGó¡ ãΒ βr( x. óΟ©9 $ yγ ÷èyϑó¡o„ ( çν÷/Åe³t6 sù A>#x‹ yè Î/ 8ΛÏ9 r& ∩∇∪ #sŒ Î)uρ zΝÎ=tæ 

ôÏΒ $ uΖÏF≈ tƒ#u $ º↔ø‹x© $yδ x‹ sƒªB$# # ·ρâ“ èδ 4 y7Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝçλ m; Ò>#x‹tã ×Îγ •Β �  

  )9ـ7/ جاثيه (  
 آن كسي كه پيوسته   !  واي بر هر كس كه دروغپرداز و بزهكار باشد  «

و از وعد و وعيد ، بيم ( شود  شنود كه بر او خوانده مي آيات خدا را مي
) دارد ، اما او  ده دادن ، امر و نهي ، و پند و اندرز ، صحبت ميدادن و مژ

اصرار ) بر كفر و مخالفت با حق و انجام گناه ( پس از آن از روي تكبر 
) حال كه چنين است !  ( هاي خدا را نشنيده است  ورزد ؛ انگار آيه مي

يات ما  هنگامي كه چيزي از آ  . پس او را به عذاب بس دردناكي مژده بده 
اين ! گرداند  گيرد و مايه استهزاء مي گيرد ، آن را به تمسخر مي را فرا مي

  .»اي دارند  عذاب بزرگ و خواركنندهچنين كساني
شنود  را مي) نصوص ديني(اين اعتراضي است از جانب خدا بر كافري كه آيات خدا 

طور   همان–بود  اگر نصوص ديني بر كافر حجت نمي. كند و سپس از آن پيروي نمي
  . بود  اين اعتراض صحيح نمي–كه بر مسلمان حجت است 
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  تغيير دليل نقلي به دليل عقلي

همانا ثبوت صادر شدن قرآن به طور قطع از جانب خداوند متعال، بعضي از داليل 
شان به دليل و استدالل  قطعي نقلي را به عنوان داليلي عقلي قرار داده كه اثبات مضامين

كند كه خبر  آن، نياز ندارد؛ زيرا عقل به طور آشكار و قاطع حكم ميعقلي خارج از 
صادره از جانب خداوند، حق است و در آن هيچ گونه شكي وجود ندارد و هرگاه 

  . بخواهيم كه داليلي عقلي براي آن ارائه دهيم فقط به خاطر تأييد آن است و بس
ي آيات صريح و  ه وسيلهبر اين اساس، ما تمامي اصولي كه در قرآن كريم آمده ب

نماييم؛ زيرا وقتي كه ثبوت مصدر صحت يابد، ثبوت تمامي  قطعي الدالله اثبات مي
  . يابد مضامين صريحي كه در آن است صحت مي

شود و  چگونه داليل عقلي را در مقابل داليل الهي قرار داده مي: گوييم در پايان مي
اي  شود؟ آيا امكان دارد كه گفته ار داده ميداليل الهي به عنوان قسمتي از داليل عقلي قر

طور كه خداوند  ي خداوند بلند مرتبه، حجت قوي داشته باشد؟ همان همانند گفته
  : فرمايد متعال مي

� ö≅ è% ¬Tsù èπ¤f çtø: $# èπ tó Î=≈ t6 ø9$# ( öθ n=sù u !$ x© öΝä31 y‰yγ s9 tÏèuΗød r& �) انعام /

149(  
كه در (واضح و آشكاري دارد خداوند حجت و برهان بسيار : بگو«

و اگر ) سازد ظهور و وضوح به اوج خود رسيده و هر منكري را قانع مي
  .»كرد دين هدايت مي ي شما را به راه خواست همه خدا مي
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  ناتواني عقل

اين سه . شود عقل بشري داراي سه صفت است كه در هيچ حالي از آن جدا نمي
  .  و تناقض- 3 محدوديت -2 قصور و ناتواني، - 1:  ازصفت عبارتند

 از اين لحاظ است كه از تمامي جهات از فهم حقايق ناتوان اش قصور و ناتواني
داند اما چيزهاي ديگري در همان وقت از آن  عقل در يك وقت چيزي را مي. است

ي علمش به مرور زمان و به تدريج  و به همين خاطر است كه دامنه. پنهان است
  .  به هر حال مجهوالتش بيشتر از معلوماتش استكند اما گسترش پيدا مي

ي علمش كم و محدود است، و هرگاه از آن حدود تجاوز نمايد،  پس دايره و دامنه
  : فرمايد خداوند متعال در همين رابطه مي. شود گمراه و سرگردان مي

� !$ tΒ uρ ΟçF;Ï?ρé& zÏiΒ ÉΟù=Ïè ø9 $# 
ω Î) WξŠÎ=s% �  ) 85/ اسراء(  

  .»دار بسيار كمي به شما داده نشده استاز علم جز مق«
تناقض و . گيرد اش نشأت مي  است كه از قصور و ناتوانيمحدوديت عقلاين همان 

ورزند، با هم اختالف دارند و محال  ها در آنچه تعقل مي  بدين معناست كه انسانعقل
  . هايشان بر يك چيز متفق باشد است كه عقول و انديشه

 شمولي بودن و -2 اطالق، - 1:  سه ويژگي متصف استين برخالف عقل بهداما 
  .  و ثبات و استواري- 3فراگيري، 

اساس دين، شناخت خداوند متعال است؛ كسي كه به هيچ چيزي محدود * 
ي پروردگار ناتوان  اما عقل به خاطر قصورش از شناخت همه چيز درباره. شود نمي

  : فرمايد است؛ همچنان كه خداوند متعال مي

� ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ t÷ t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ x�ù=yz Ÿωuρ šχθäÜ‹Ïtä† ÏµÎ/ $ Vϑù=Ïã �  

  )110/ طه (  
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  .»در دانش به او احاطه نيابند] ها ناانس[داند و  را مى  ناش آينده و گذشته«
  : فرمايد  در اين خصوص مي�و پيامبر

�,( N@�_� !O N-� f@)( ^��_ g�� Ih hh h ih h h h hi ii hh h jh i h 6 k hf=>- k i h#� 
توانم ثنا و ستايش تو را به جاي  اي، نمي آن گونه كه تو خود را ثنا و ستايش كرده« 
  . »آورم
ها و احوال و اوضاع و شرايط است، همچنان كه  ها و مكان ي زمان دين شامل همه* 

  : فرمايد خداوند متعال مي

� ô‰s)s9 uρ $ oΨøù§/|À ’Îû #x‹≈yδ Èβ#u ö	à)ø9 $# Ä¨$ ¨Ζ=Ï9  ÏΒ Èe≅ à2 9≅sW tΒ 4 tβ% x.uρ 

ß≈|¡ΡM}$# u/sYò2r& & óx« Zωy‰ỳ �  ) 54/ كهف(  

ايم ولى انسان  و در اين قرآن، از هر گونه مثلى براى مردم بيان كرده«
  .»!پردازد بيش از هر چيز، به مجادله مى

  : فرمايد و در جاي ديگر مي

� $ uΖø9 ¨“tΡuρ š�ø‹ n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &ó x« �  ) 89/ نحل(  

  .» براى بيان كردن هر چيز)قرآن (و فرود آورديم بر تو كتاب«
ي اينها ناتوان است؛ همان  ي ناتواني و محدوديتش از دستيابي به همه اما عقل با همه

  : فرمايد طور كه خداي بلند مرتبه مي

� !$ tΒ uρ ΟçF;Ï?ρé& zÏiΒ ÉΟù=Ïè ø9 $# 
ω Î) WξŠÎ=s% �  ) 85/ اسراء(  

  .»ز علم جز مقدار اندكي به شما داده نشده استا«
اي بنا شده كه امكان اختالف و  هاي يقيني همچنين دين بر چيزهاي استوار و پايه* 

  : فرمايد خداوند سبحان در اين باره مي. تناقض در آن وجود ندارد
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� (#θ ßϑÅÁ tGôã$#uρ È≅ ö7pt¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θ è%§	 x�s? �) 103/ آل عمران(  

  .»و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد«
  : فرمايد و در جاي ديگر مي

�Ÿωuρ (#θ çΡθ ä3s? tÏ% ©!$% x. (#θ è%§	 x�s? (#θ à�n=tF ÷z$#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ æΛèεu !% ỳ 

àM≈oΨÉi;t6 ø9   )105/ آل عمران (  �#$

س پ) آن هم(و مانند كسانى نباشيد كه پراكنده شدند و اختالف كردند «
  .»!به آنان رسيد) پروردگار(هاى روشن  از آنكه نشانه

ي اين ثوابت و  دهد كه بر همه ها نمي اما عقل به خاطر تناقضش اين امكان را به انسان
بنابراين، ايجاد معالم دين و تأسيس اصول آن هيچ ربطي به عقل . ها اتفاق بكنند پايه

اي  بايد داراي علم مطلق و فراگيريي آن  ي وضع كننده ندارد، و براي اين كار، سلطه
باشد كه هيچ محدوديتي نداشته باشد و قصور و كوتاهي بدان راه نيابد و تناقض و 

ها و  اختالف در حق آن محال باشد، و هيچ سلطه و جهتي نيست كه داراي اين ويژگي
ي الهي است كه  و اين معناي فرموده. ي وحي شرايط باشد مگر جهت و سلطه

  : فرمايد مي

� öθ s9 uρ tβ% x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Î/öT xî «!$# (#ρß‰ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $ Z�≈ n=ÏF ÷z$# # Z/T ÏWŸ2 �  

  )82/ نساء (  
اين قرآن از ) برند همان طور كه مشركان و منافقان گمان مي(اگر «

اخبار و نظم و (بود، اختالف و تناقض فراواني را در  جانب غير خدا مي
  .»يافتند مي) اش مباني
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هايي است كه اصول خود را بر كالم صريح  ي گروه ز اختالف همههمانا اين را
اند و در ميان خود تناقض و اختالف دارند، زيرا هر آنچه كه در اين  خداوند بنا ننهاده
  . اند، از جانب غير خدا بوده است زمينه ارائه داده

 و  كه محال است علم قاصر بر علم مطلق انسان بايد بداند كه ي سخن اين خالصه
  .ثابت، احاطه يابد چيز محدود بر چيز فراگير و چيز متناقض بر چيز

  
  

  ي اصول دين، اهانت به عقل است مراجعه به عقل در زمينه

اي و همراه با  هاي عاقل در جايي نشسته  فرض كن كه تو همراه با جمعي از انسان
رادي كه گاه اف شود، آن شنويد و سپس اين فرياد خاموش مي آنان فريادي را مي

 كنند كه آيا اين فرياد كننده، دراز بود يا كوتاه؟ سفيد اند ميان خود جر و بحث مي نشسته
؟ آيا به نظر ... يا گندم گوني؟ نابينا بود يا بينا؟ لنگ بود يا فلج؟ ثروتمند بود يا فقيربود

ه گويند آيا امكان دارد ك و اگر جدي مي! كنند؟ گويند يا شوخي مي تو اينان جدي مي
  ! آنان عاقل باشند؟
 اين را درك كند كه آيا فرياد كننده نزديك بود يا دور؟ خردسال دتوان همانا عقل مي

كه در اين زمينه انتظار بيشتري از عقل داشته  بود يا بزرگسال؟ مرد بود يا زن؟ اما اين
باشد و  اش مي باشيم، در واقع وادار كردن عقل به اعمالي است كه در غير محدوده

گرداند، بلكه اين كار اهانت به  خالت عقل در اين كار هيچ شجاعتي را عايد وي نميد
  . اش هم محدود است عقل و پايين آوردن از جايگاهش است، زيرا عقل، محدود و دامنه

اند، به راستي از  همچنين كساني كه عقل را به ايجاد و اثبات اصول دين وادار نموده
اند و از طرف ديگر در حق دين  را خوار شمرده و آنيك طرف به عقل اهانت نموده 

را تحريف كرده و در معرض تناقض و  اند، چون آن را به بازيچه گرفته بدي نموده و آن
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ي خداوند دارند كه  اينان بيشترين سهم را از اين فرموده. اند اختالف قرار داده
  : فرمايد مي

� (#ρä‹ sƒªB$# öΝåκs]ƒ ÏŠ $Y6 Ïès9 # Yθ ôγ s9 uρ ÞΟßγ ø?§lsïuρ äο4θ u‹ ysø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 / انعام (� #$

70(  
اند و زندگي ناپايدار دنيا  دين را به مسخره و بازيچه گرفته) فاجران(«
  .»ها را فريفته است آن
  

  ناتواني عقل از ايجاد ديني كامل

ها بيان نشده كه كسي از عقال و بزرگان و  به همين خاطر در تاريخ زندگي انسان
  كه  نموده تا اينعاي را وض اء توانسته با عقل خود، دين كامل و شايستهفالسفه و حكم

 هر دين محترمي كه اهمان. ها بدان پايبند باشند و از رهنمودهايش پيروي نمايند انسان
در زمين يافت شود از جانب خداوند وضع شده است، زيرا عقل به تنهايي از اداي اين 

... ن وضعشان نموده از قبيل بودايي و مجوسيت وو ادياني كه انسا. كار ناتوان است
ارزش و پست  اي هستند كه عقل بشري را خوار و بي اديان ناقص و متناقض و مسخره

و تناقض و نقص و خللي كه . گونه نيستند اند، برخالف اديان آسماني كه اين جلوه داده
 اسالمي هاي منحرف در بعضي از اديان آسماني مثل يهوديت و مسيحيت و گروه

هايي است كه برايش جايز نبوده است؛  بيني، همگي به خاطر دخالت عقل در زمينه مي
. اش دخالت نموده و اين نوعي غارت كردن دين و عقل است زيرا عقل در غير محدوده

به عنوان مثال، نژادگرايي يهوديت و سه خدايي مسيحيت و عصمت الهوتي اماميه، 
اين تراوشات است كه دين .  و اساسي آسماني نداردهمگي تراوشات عقل است و پايه
  . ها و احزاب مختلفي در آورده است  را به گروه واحد را تكه تكه نموده و مسلمانان
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نمود، دين به صورت ديني واحد و  اگر انسان با عقل خويش در دين دخالت نمي
و نيازي به تعدد ها كافي بود  ها و نسل ماند و يك پيامبر براي تمامي انسان ثابت مي

  . پيامبران نبود
ي هر پيامبري، بازگرداندن مردم به اصل دين از راه وحي، و  به همين خاطر وظيفه

 ختم نبوت، حفظ رازو . هاي بشر با عقلشان، بوده است برطرف نمودن آثار دخالت
باشد؛ يعني وقتي كه پروردگار به حفظ وحي حكم نمود، نبوت خاتمه  مي) قرآن(وحي 
  .يافت

 ختم نبوت و بلكه با اصل بعثت رازاز اين رو دخالت عقل در تأسيس اصول دين با 
كسي كه نقش پيامبران قبل از اسالم (ي هر مجددي  همانا وظيفه. پيامبران، تناقض دارد

بازگرداندن مردم به وحي و بيرون آوردنشان از گرداب دخالت بشري در ) كند را ايفا مي
  . باشد  قاصر و ناتوان و محدود و متناقضشان، ميهاي اصول دين از راه عقل

  

  ديدگاه اماميه در اصول دين، دري از درهاي كفر است

 استدالل عقلي جهت اثبات اصول دين، پايه و اساس است و  كه همانا اعتقاد به اين
ي تأييد و تبعيت از كار عقل است، اين اعتقاد دري  نقش نصوص ديني فقط در محدوده

ر، بلكه عين كفر است؛ زيرا اين اعتقاد به معناي الغاي نقش نبوت، و از درهاي كف
تعطيل تأثير نبوت در دين و زندگي است؛ چون وقتي كه اصول دين از راه استدالل 

آيند، در اين صورت   از طريق نصوص ديني به دست نمي وآيند عقلي به دست مي
  . نيازي به بعثت پيامبران نيست

 معناي الغاي نقش قرآن كريم است، قرآني كه خداوند متعال به همچنين اين اعتقاد به
ها و به عنوان داور و حاكم ميان آنان تا روز قيامت فرو  ي انسان عنوان هدايت همه

ي تنگي كه با كالم بشر يكسان  و به معناي منحصر كردن قرآن در زاويه. فرستاده است
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 فروع ااين زاويه، همان. باشد  مي– در حالي كه قرآن، كالم واالي خداوند است –است 
كالم (و نصوص ديني !. اما اصول دين بر رأي و عقل انسان استوار است. دين است

هاي  روي كه به تنهايي هيچ استقاللي ندارد و آنچه از راه چيزي نيست جز دنباله) الهي
  !. نمايد، و گرنه قولش هيچ اعتبار و ارزشي ندارد ديگر آمده، تأييد مي

رزش قرآن چيست وقتي كه تابع نظر و رأي انسان باشد؟ و اين اهتمام عظيمي پس ا
اش را به عهده گرفته   حفظ و نگهداري كه اين كه پروردگار در كتابش بدان داده، از قبيل

 اعتنا و توجه خاصي داشته، – به كتابت آن ـ از اولين روزي كه نازل شده �و پيامبرش
است كه قرآن صرف مرجع فروع دين باشد و به خاطر چيست؟ آيا بخاطر اين 

تواند مصدر و مرجع اصول دين باشد؟ آيا چنين كاري، دگرگوني دين، و نقض  نمي
  آمده، نيست؟ ) قرآن(حقايقي كه در كتاب روشنگر خداوند 

  : هاي خداوند را بخوان به عنوان مثال، اين فرموده

� (#θ ãèÎ7 ®?$# !$tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3øŠs9 Î) ÏiΒ óΟ ä3În/§‘ Ÿωuρ (#θ ãèÎ7 −F s? ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ 

u !$ u‹Ï9 ÷ρr& 3 Wξ‹Î=s% $ ¨Β tβρã	 ©.x‹s? �  ) 3/ اعراف(  

پروردگارتان به سوى شما فرو فرستاده شده است، ]  جانب[از آنچه از «
چه . پيروى مكنيد] و سروران ديگر[پيروى كنيد و به جاى او از دوستان 

  .»پذيريد اندك پند مى

� ôìÎ7 ¨?$# !$tΒ z Çrρé& y7 ø‹ s9 Î)  ÏΒ š�Îi/¢‘ ( Iω tµ≈s9 Î) 
ω Î) uθ èδ ( óÚÌ	 ôãr&uρ Ç tã 

tÏ.Î/ô³ßϑø9   )106/ انعام (  � #$
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پيروي كن از آنچه از سوي پروردگارت به تو وحي ! ) اي پيغمبر  (  «
و ( به مشركان اعتناء مكن . هيچ خدائي جز او وجود ندارد . شده است 

  .» )را ناچيز انگار دشمنانگيِ آنان و سخنان ايشان 

�tβ% x. â¨$ ¨Ζ9 $# â¨$̈Ζ9 $# Zπ̈Β é& Zοy‰Ïn≡ uρ y]yèt7 sù ª! $# z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# š Ì	Ïe±u;ãΒ 

tÍ‘ É‹ΨãΒ uρ tΑt“Ρr& uρ ãΝßγyètΒ |=≈tGÅ3ø9 $# Èd,ys ø9 $$ Î/ zΝä3ós uŠÏ9 t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# $ yϑŠÏù 

(#θ à�n=tF ÷z$# ÏµŠÏù �  ) 213/ بقره(  

ها وجود  و تضادى در ميان آن(د يك دسته بودن) در آغاز(مردم «
بتدريج جوامع و طبقات پديد آمد و اختالفات و تضادهايى در . نداشت
را برانگيخت تا مردم را  خداوند، پيامبرآن) ها پيدا شد، در اين حال ميان آن

كرد، با  بشارت و بيم دهند و كتاب آسمانى، كه به سوى حق دعوت مى
  .»، در آنچه اختالف داشتند، داورى كندها نازل نمود تا در ميان مردم آن

� βÎ) tβθ ãèÎ7 −F tƒ 
ω Î) £ ©à9$# $ tΒ uρ “uθ ôγ s? ß§à�ΡF{ $# ( ô‰s)s9 uρ Νèδ u !% ỳ  ÏiΒ 

ãΝÍκÍh5§‘ #“ y‰çλ ù;$# �  ) 23/ نجم(  

كنند،  و هواهاى نفسانى پيروى مى]  بى پايه[اينان فقط از پندار و گمان «
  .»ن براى آنان هدايت آمده استدر حالى كه مسلماً از سوى پروردگارشا
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� ×≅ ÷ƒuρ Èe≅ ä3Ïj9 >8$©ùr& 5ΟŠÏOr& ∩∠∪ ßìuΚ ó¡tƒ ÏM≈tƒ#u «!$# 4’n? ÷Gè? Ïµ ø‹n=tã §ΝèO 

•/ÅÇãƒ # Z/É9 õ3tGó¡ ãΒ βr( x. óΟ©9 $ yγ ÷èyϑó¡o„ ( çν÷/Åe³t6 sù A>#x‹ yè Î/ 8ΛÏ9 r& ∩∇∪ #sŒ Î)uρ zΝÎ=tæ 

ôÏΒ $ uΖÏF≈ tƒ#u $ º↔ø‹x© $yδ x‹ sƒªB$# # ·ρâ“ èδ 4 y7Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝçλ m; Ò>#x‹tã ×Îγ •Β �1  

  )9ـ7/ جاثيه (  
اند، همچنان كه خداوند سبحان  كنندگان به ناحق، از ايمان بدور شده اما مجادله

  : فرمايد مي

� ß∃Î/ñÀ r' y™ ôtã zÉL≈ tƒ#u tÏ% ©!$# šχρã	¬6 s3tGtƒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Î/öTtó Î/ 

Èd, ysø9 $# βÎ)uρ (# ÷ρt	 tƒ ¨≅ à2 7πtƒ#u 
ω (#θãΖÏΒ ÷σãƒ $ pκÍ5 βÎ)uρ (# ÷ρt	 tƒ Ÿ≅‹Î6 y™ Ï‰ô© ”	9$# 

Ÿω çνρä‹ Ï‚−Gtƒ Wξ‹Î6 y™ βÎ)uρ (# ÷ρt	 tƒ Ÿ≅‹Î6 y™ Äcxöø9 $# çνρä‹Ï‚ −Gtƒ Wξ‹ Î6 y™ 4 y7Ï9≡ sŒ 

öΝåκ̈Ξr' Î/ (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ (#θçΡ% x.uρ $ pκ÷]tã t, Î#Ï�≈ xî �2  ) 146/ اعراف(  

  
  

                                           
  . است  شده قبال ترجمه 1
  . است  شده قبال ترجمه 2
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ي اماميه راجع به مجتهد  يدهيكي از تراوشات كفري استدالل عقلي، عق

  است

ي ما راجع به مجتهدِ جامع الشرايط اين است كه او  عقيده«: گويد محمد مظفر مي
كم و رئيس مطلق است و همانند ا در حال غيبتش است، او ح�نايب و جانشين امام

امام حق داوري در قضايا و حكومت ميان مردم را دارد، و نپذيرفتن دستور او همانند 
و نپذيرفتن دستور امام همانند نپذيرفتن دستور خداوند رفتن دستور امام است نپذي

همان طور كه در حديثي از صادق آل . باشد  در حد شرك به خداوند ميومتعال 
  . 1»بيت آمده است

  كه -پذيرد، سخني كه انسان را  سر و پيكر را مي كدام عقل اين سخن مزخرف و بي
، به عنوان حجت بر مردم قرار -نمايد حق را اصابت ميشود و هم  مرتكب خطا ميهم 
اي نپذيرفتن رأي او همانند نپذيرفتن حكم خدا و در حد شرك به خدا  دهد به گونه مي

  !!!! باشد؟
ي خود دليل و حجت  اي براي عقيده به همين خاطر وقتي كه صاحب چنين عقيده

دهد كه  ما را به روايتي ارجاع ميتواند دليل عقلي برايش بياورد و ناچاراً  آورد نمي مي
اين در . نسبت داده است» صادق آل بيت«را به  ي سندش را ذكر نكرده و فقط آن سلسله

 –حالي است كه روايت يك نص ديني است و يك رأي عقلي نيست، و نص ديني 
  .  در نزد اماميه ذاتاً حجت نيست–حتي به فرض صحت 

چگونه است در حالي كه او زحمت پس . اين به فرض صحت نسبت روايت است
را به هيچ وجه به خود نداده است؟ و چگونه است در حالي كه اثبات صحت  اثبات آن

                                           
  . 10- 9 عقائد الشيعة، ص -1
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محال است، زيرا او زنديق و مجوسي ) صادق آل بيت(اين نسبت به جعفر بن محمد 
  . نبوده است

ق به دانست كه قرار دادن كالم مخلو مسلماً جعفر صادق ضرورتاً اين را از دين مي
ي  ي كالم خالق شرك به خداوند است و بلند گردانيدن منزلت مخلوق به درجه منزله

و چنين دروغي .  و مؤمنان، و دروغ بر امامان است�ربوبيت، افترا بر خدا و رسول خدا
، مردود و غير قابل قبول است؛ كسي كه خود -رحمه اهللا-بر زبان جعفر بن محمد 

مردم حيرت و شگفتي خود را راجع به كثرت «: اند كه دهمنابع اماميه از وي روايت كر
ها توسط كساني كه قابل اعتمادند و بعضي ديگر   كه بعضي از آن–اقوال ضد و نقيض 

  :  او در جواب گفت.دند به نزد وي شكايت بر–شد  از كساني كه معتمد نيستند نقل مي
»�"� K�/ �� ��  � l��O �� 0��D 
� m�0� �R@)( n�� ���  � K���� W���	 I�� 


 '��� �O^�o«1  
ي رسول  براي شما نقل شده كه شاهدي از قرآن يا فرموده) از ما(هرگاه حديثي  «
ي خدا يا رسول خدا،  بدانيد كه فرمودهصورت،  ، در غير اينرا بپذيريد  دارد، آن�اهللا

  . »ه تبعيت استتر ب شايسته

  .  � l��O q��r ��� 7��s«2	�� ��7�(0	l��O p �  	«: گويد در جاي ديگر مي
را بگيريد و بدان عمل كنيد و آنچه با كتاب  موافق است آن) قرآن(آنچه با كتاب خدا «

  . »را رها كنيد خدا مخالف است، آن
   .O«3���� I m�0	  � l��O p	t1ru �<«: گويد باز مي

                                           
  . 1/69 أصول الكافي، كليني، -1
  .  همان-2
  .  همان-3
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  .»هر حديثي كه موافق قرآن نباشد، جعلي و باطل است «
پس اين عقيده باطل و مردود . ي اماميه به صراحت با قرآن، مخالف است اين عقيده

ي كفار است كه خداوند متعال در  است و عين كفر يهود و نصارا و مشركان و همه
 را از   به شدت ديگران�و پيامبرش، حضرت محمد. را رد نموده است آيات زيادي آن

  . آن برحذر نموده است
  : فرمايد خداوند متعال مي

� «! $$s? βÎ) $ ¨Ζä. ’Å∀s9 9≅≈ n=|Ê AÎ7 •Β ∩∠∪ øŒ Î) Νä3ƒ Èhθ |¡ èΣ Éb>t	 Î/ tÏϑn=≈ yè ø9 $# 

∩∇∪ !$ tΒ uρ !$ uΖ̄=|Ê r& 
ω Î) tβθãΒ Ì	 ôf ãΚø9   )99ـ97/ شعراء (  � #$

(  آن زمان كه ما شما   . ايم   به خدا سوگند ما در گمراهي آشكاري بوده «
برابر ) در عبادت و طاعت ( ان را با پروردگار جهاني) معبودان دروغين 

  .»گمراه نكرده است) شياطين نام (  و ما را جز بزهكاران   . دانستيم  مي
كه (اين برابر شمردن همراه با اطاعت بود؛ بدين صورت كه دستورات اين مجرمان 

طور كه  همان. دادند را همانند امر و نهي خداوند قرار مي) هاي عالمي بودند انسان
  : فرمايد  مييعال در جاي ديگرخداوند مت

� tΠ öθ tƒ Ü=̄=s)è? öΝßγèδθ ã_ ãρ ’Îû Í‘$̈Ζ9 $# tβθ ä9θ à)tƒ !$uΖoKø‹ n=≈ tƒ $ oΨ÷èsÛr& ©!$# 

$ uΖ÷èsÛr& uρ hωθß™§	9 $# ∩∉∉∪ (#θ ä9$ s%uρ !$ oΨ−/u‘ !$̄ΡÎ) $uΖ÷èsÛr& $ uΖs?yŠ$ y™ $tΡu !#u/y9 ä.uρ 

$ tΡθ Y=|Ê r' sù gŸξ‹Î6 ¡¡9 $# ∩∉∠∪ !$ oΨ−/u‘ öΝÍκÌE#u È ÷ x�÷èÅÊ š∅ÏΒ É>#x‹yè ø9 $# 

öΝåκ÷]yè ø9 $#uρ $ YΖ÷ès9 # Z/TÎ7 x. �  ) 68ـ66/ احزاب(  
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هاي ايشان در آتش زير  چهره) را خاطر نشان ساز كه در آن (  روزي  «
) شود و  و فريادهاي حسرت بارشان بلند مي( گردد  و رو و دگرگون مي

تا چنين ( برديم  ما از خدا و پيغمبر فرمان مي! اي كاش : گويند  مي
ما از سران و ! پروردگارا : گويند   و مي ) . داشتيم  سرنوشت دردناكي نمي

اند و گمراه  ايم و آنان ما را از راه به در برده بزرگان خود پيروي كرده
آنان را دو چندان عذاب كن ، و ايشان را كامالً از !  پروردگارا   . اند  كرده

  .»)حمي بديشان منما و كمترين تر( رحمت خود به دور دار 
  : فرمايد و در جاي ديگري مي

� (# ÿρä‹ sƒªB$# öΝèδ u‘$t6 ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘uρ $\/$ t/ö‘r&  ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# �) توبه /

31(  
دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار ) ها آن(«
  .»دادند

طور كه از  نمودند همان ميو اين هم فقط بدين خاطر بوده كه از عالمانشان اطاعت 
اي كه نپذيرفتن حكم آنان همانند نپذيرفتن حكم  كردند؛ به گونه پروردگار اطاعت مي

را   ناو گرنه يهود و نصارا و امثال آنان معتقد نبودند كه عالمانشان، آن. خداوند بود
  . آفريده است
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و اين . 1شپس ربوبيت در اينجا، ربوبيت طاعت و عبادت بوده نه ربوبيت آفرين
ي اماميه راجع به مجتهد است، و عين رفتار و برخورد عوامشان با  عقيده عين عقيده

كه حافظ و امين و نگهبان هميشگي » نصوص ديني«عالمانشان است؛ زيرا در غياب 
خواهند  دهند و با عقل خود آنچه مي  علماء اماميه جرأت به خود مي–عقيده است 

و عوامشان آراء و افكار . كنند نمايند و اظهار نظر مي ر ميپروا حكم صاد گويند و بي مي
كنند هر چند مخالف نقل  عالمانشان، كوركورانه و بدون هيچ اعتراض و بحثي قبول مي

  . صحيح يا عقل صريح باشد
  

                                           
، 4محمد جواد مغنيه در تفسير الكاشف، ج .  اين باور به صراحت در تفاسير خود اماميه آمده است-1
دهد آنان به خدا ايمان  ين دليل ديگري است كه نشان ميا«: گويد  راجع به تفسير آيه مذكور مي33ص 

يهوديان و مسيحيان «: فرمايد امام جعفر صادق مي. گويند، ايمان دارند ندارند، بلكه به آنچه عالمانشان مي

براي عالمانشان نماز و روزه انجام ندادند، بلكه عالمانشان، حرام خدا را برايشان حالل، و حالل خدا را 
  .»نمودند آنكه خود بدانند آنان را پرستش مي رام نمودند و مردم هم از آنان پيروي نمودند و بيبرايشان ح

جاى خداى ه ب «:فرمايد كه مى مقصود از اين«:  گويد327: ، ص9 جمحمد طباطبائي در تفسير الميزان، 

ر و رهبان را اطاعت جاى اطاعت خدا احباه  اين است كه ب»اند تعالى احبار و رهبان را ارباب خود گرفته
برند، و حال  دهند، و بدون هيچ قيد و شرطى ايشان را فرمان مى هاى ايشان گوش فرا مى كنند و به گفته مى

ه اطاعت بدون قيد و شرط و ب... .آنكه جز خداى تعالى احدى سزاوار اين قسم تسليم و اطاعت نيست

  .»باشد ى همان عبادت و پرستش است و مختص به خداى سبحان متنهايي
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  1اند جواب مانده اشكاالتي كه بي

دين اماميه استدالل عقلي مستقل از نصوص ديني را دليل معتبر جهت اثبات اصول 
اگر كسي با عقل و . اند را به عنوان اصلي از اصول عقايد قرار داده» امامت«قرار داده، و 

تواند به اين عقيده  خرد خود بينديشد و تمام توان و تالش خود را به كار گيرد، نمي
اين (دانم حجت اماميه براي چنين فردي چيست تا او را به ايمان ملزم كنند؟  نمي. برسد

آيا تبعيت از استدالل عقلي اماميه حجت ) اي از اكثريت مسلمانان جهان است فرد نمونه
باشد؟ كه اين امر از نظر آنان صحيح نيست، زيرا پيروي از رأي ديگري تقليد است،  مي

  . و تقليد در اصول دين جايز نيست

                                           
هاي جدلي نيست؛ چون اين كار سرمايه  ، ناتواني براي آوردن پاسخجواب بودن  منظورم از بي-1

 به. گرايان است؛ چيزي كه بازار ورشكستگان را به تنگ آورده است دروغگويان و تجارت باطل

ه او از آتش آفريده كند به اينك شان، ابليس ملعون بنگر كه چگونه با پروردگار عالميان مجادله مي سردسته

  :گويد كند و مي  مجادله مي�و به آن سامري بنگر كه چگونه با حضرت موسي! شده ولي آدم از گِل

� tΑ$s% ßN÷/ ÝÇ o0 $yϑ Î/ öΝs9 (#ρç/ÝÇ ö7tƒ ÏµÎ/ àM ôÒt6s) sù ZπŸÒö6s% ôÏiΒ Ì	rOr& ÉΑθß™§	9 $# $yγè? õ‹ t7 oΨ sù 

š�Ï9≡x‹ Ÿ2uρ ôM s9§θy™ ’ Í<  Å¤ø� tΡ �)  96/ طه (  

اسرائيل از آنها آگاه  آگاهم كه بني) سازي در صنعت و هنر مجسمه(من از چيزهائي : گفت) سامري («
) زدن ديگران گول(را برگرفتم و براي ) خدا موسي (پيغمبر ) تعاليم و قوانين(من مقداري از آثار . نيستند 

خواستم انجام  و آنچه مي(ست اين چنين نفْسِ من مطلب را در نظرم آرا. ريختم) به شكم گوساله(آن را 

  . »)دادم
كنند و مو به مو به دنبال  دانم كه ابليس و سامري پيرواني دارند كه راه و روششان را حفظ مي و من مي

  . آنان هستند
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ي استدالل  ت در روايات است؟ كه روايات هم خارج از محدودهحج،  كه يا اين
   گفتني است كه.باشد است كه آن تنها راه اثبات اصول عقايد از نظر اماميه مياي  عقلي
  .پندارند ي عقلي مي نيز همچون روايات، خارج از محدوده را  آيات قرآني اماميه

  . پذيرد جز خود عقل چيز ديگري براي ما نمانده است؛ اما عقل هم اين عقيده را نمي
پس چگونه يك !  داريد كه ما را بدان ملزم كنيد؟آيا حجت ديگري را سراغ! اي اماميه

 عقلشان آنان  كنيد؟ زيرا اند، تكفير مي ي شما مخالف را كه با عقيده و نيم ميليارد مسلمان 
  .ايد  شما بدان ملتزم شده  كه  چيزي نكرده را ملزم به

س اسا كنيد؟ معلوم است كه اين كارتان بي  را تكفير مي بر چه اساسي مخالفانتان
حتماً اساس شما براي اين كار استدالل عقلي است؛ اما با عقل و خرد انديشيديم . است

اي نص قطعي قرآني  اساس ما براي اثبات چنين عقيده. ولي عقل اين عقيده را نپذيرفت
  . است كه در اينجا مفقود است و اثري از آن نيست

 پنج ميليارد از ديگر  و عقل–گذشته از اين، اگر عقل يك و نيم ميليارد مسلمان 
اعتبار باشد، پس بر چه   بي–باشد، نرسيده است » امامت«ها به چيزي كه نامش  انسان

اساسي عقل را به عنوان تنها حجت معتبر در رسيدن به شناخت اصول دين و حقايق 
ماند؟ پس عقل چه كسي در  ها پا بر جا نمي دهيد كه دين بدون آن اي قرار مي اساسي

  ايد؟  را معتبر دانسته تبر است؟ و به كدام حجت عقلي آننظر شما مع
  

  »تمسك به عترت«اشكال 

اند كه با  را بر مردم واجب دانسته و حكم به كفر كسي داده» تمسك به عترت«اماميه 
  . رأي و نظر آنان مخالفت ورزد

، يعني »تمسك به عترت«آيا : سؤال مشكلي كه در اينجا مطرح است، اين است كه
  ي نص ديني؟  شود يا در دايره ي استدالل عقلي داخل مي  در دايره–اقوال ائمه قبول 
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بدون شك اقوال عترت نصوصي ديني هستند، و قواعد اماميه اعتماد به نصوص ديني 
همانا اين امر مستلزم جايز نبودن اعتماد به . داند جهت اثبات اصول دين را باطل مي

يز نبودن تمسك به عترت در اصول دين، اقوال عترت در اثبات اصول، يعني جا
و اين منزلتي است كه . اند و نقش ائمه را فقط در فروع دين منحصر دانسته. باشد مي

  . در آن برابرند! ائمه با ديگر فقهاء غير معصوم
  از نظر اماميه همين است يا چيز ديگري است؟ » تمسك به عترت«آيا معني 
در » عترت«ول و فروع دارد، هرگاه اعتبار  نيست، چون دين، تنها اصيچيز ديگر

و . و در فروع هم ائمه با ديگر فقهاء عادي برابرند. ماند اصول منتفي شد، فقط فروع مي
بنابراين، تناقض در . اند، سازگار نيست اين با اهميت بزرگي كه اماميه براي ائمه قائل

  . تاعتقاد حاصل شد، و تناقض، در يك چيز دليل بطالن آن چيز اس
هم در اصول و هم در فروع واجب » تمسك به عترت«: بازي كنند و بگويند و اگر لج

  ايد؟  پس شما در اين معادله استدالل عقلي را از كجا آورده: است، در جواب گوييم
 به آن دو در – يعني استدالل –در مورد قرآن و سنت، آيا تمسك : گوييم همچنين مي

را باالتر از اقوال خدا و » عترت«نه، اقوال : وينداصول و فروع واجب است؟ اگر بگ
بله، در اين : و اگر بگويند. و اين كفر آشكاري است! اند  قرار داده�اقوال رسول خدا

  .پايه و اساس است صورت ديدگاهشان در اصول دين بي
   

  »كتاب اهللا و عترتي«روايت ساختگي 

  : ندا همانا روايتي كه اماميه دست آويز خود قرار داده
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اند،  كه اين روايت به گمراهي كساني كه به غير كتاب خدا و عترت تمسك جسته

  . كند حكم مي
را تكفير  اين روايت اساس دين اماميه است، روايتي كه براساس آن مسلمانان 

كه (دارد كه نصوص ديني  شان تصريح مي وليهاي اص در عين حال كه كتاب. كنند مي
اعتبار است، و تنها  در اصول بي) تمسك به عترت، تمسك به يك نص ديني است

باشد و معلوم است كه استدالل عقلي، نه كتاب است و نه  استدالل عقلي معتبر مي
پس يا مراجعه به كتاب و عترت در اصول دين گمراهي است و يا ديدگاه اماميه . عترت

  !! باشد در اصول دين گمراهي مي
 مستلزم #�w(�  � l��O'�همانا استدالل به روايت : توان گفت به عبارت ديگر مي
  : موارد زير است
 مبناي اصول دين استدالل عقلي است نه  كه اين بطالن قائل شدن به -1

  . نص ديني
 اي كه اماميه در اصول خود بدان بطالن استدالل به تمامي داليل عقلي -2

 . اند استدالل نموده
  . اند بطالن اصولي كه به مقتضاي استدالل عقلي، به دين اضافه نموده -3

  : و استدالل يا تكيه بر استدالل عقلي در اصول مستلزم موارد زير است
  . 1»كتاب اهللا و عترتي«بطالن روايت  -1

                                           
 قرآن خدا و آل خود را، مادام كه به آن دو تمسك جوييد :ام من دو چيز نفيس ميان شما گذاشته« -1

  . »شويد مراه نميگ
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اي كه اصول خود را بر آن بنا  بطالن استدالل به تمامي نصوص ديني -2
  .اند نهاده
  . اند بطالن اصولي كه به مقتضاي نصوص ديني، به دين اضافه نموده -3

بايد يكي از اين دو راه را انتخاب كرد و راه فراري براي قبول يكي از اين دو راه 
  .نيست
  

  اصل ميان معني عام و معني خاص

تواند بيشتر از  همانا عقل بشري هر اندازه جهت شناخت اصول دين تالش كند، نمي
م را اثبات نمايد در حالي كه شرع، ما را به معاني خاص و محدودي ملزم معني عا

  . نمايد مي
نمايد، محدود به  را اثبات مي نمايد، اما نبوتي كه عقل آن عقل نبوت را اثبات مي: مثالً

شخص معيني نيست در حالي كه شرع ما را به ايمان آوردن به نبوت شخص معين و 
من ايمان و باور : اگر كسي بگويد. نمايد م مي است، ملز�خاص كه حضرت محمد

 را اثبات ننمايد، ايمانش معتبر نيست، �دارم كه خداوند پيامبراني دارد اما نبوت محمد
شود مادام كه از معني عام نبوت  يعني شرعاً باطل است و چنين فردي كافر قلمداد مي

  .به سوي معني خاص نبوت منتقل نشود
ي استدالل عقلي بدون نص ديني  تن معني خاص به وسيلههمانا اثبات و محقق ساخ

توانستيم با عقل و خرد خودمان  بود، ما نمي ممكن نيست؛ چون اگر نصوص قرآن نمي

                                                                                                           
آنچه در .  و اين صحيح نيست،آمده است» صحيح مسلم«كنند كه اين روايت در  اي گمان مي ده ع-1

اما امر . »راجع به اهل بيتم خدا را در نظر گيريد«: »أوصيكم اهللا في أهل بيتي«صحيح مسلم آمده، روايت 

  . به تمسك فقط همان كتاب آمده است
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 حدود چهل سال ميان �حضرت محمد.  را اثبات كنيم  و ديگر پيامبران�نبوت محمد
كرد كه اين مرد هاي عاقل زندگي كرد اما هيچ يك از آنان به ذهنش هم خطور ن انسان

 آنان منتظر پيامبر خاتم بودند و  كه رغم اين شود، علي در آينده به پيامبري مبعوث مي
 كه يكي از افراد –و بعضي از آنان مثل زيد بن نفيل . كشيدند بعثت وي را انتظار مي

در حالي كه صبح و شب .  به شام رفت شايد خبري از پيامبر خاتم را بيابد–حنيف بود 
نهايت . كرد ديدند، اما عقلشان آنان را بر اين امر راهنمايي نمي ر موعود را ميپيامب

و هنگامي كه .  را صادق و امين نام نهادند�چيزي كه بدان رسيدند، اين بود كه محمد
بدون شك بعضي از اين انكاركنندگان . به عنوان پيامبر برگزيده شد، او را انكار نمودند

. هايش، او را انكار كردند و به خاطر داليل ديگري نبود تهبه خاطر قانع نشدن به گف
 زماني كه وحي در غار –انسان بود ترين   كه از نظر عقلي كامل�حتي خود محمد

تا جايي كه . شود ي آن پيامبر مي حراء بر او آمد، ندانست كه آن وحي است و به وسيله
  . نزد ورقه بن نوفل رفت و ماجرا را برايش بازگو نمود
ي دوازده امامي به   مثالً شيعه؛نمايند اماميه مردم را به امامت افراد معيني ملزم مي

امامت دوازده امام معتقدند كه اولشان، علي و آخرشان، مهدي پسر منسوب به حسن 
ي اثناعشري معتقدند و  و اسماعيليه به امامان ديگر غير از امامان شيعه. عسكري است

ي دوازده امامي هم ديگر  كنند، همان طور كه شيعه كفير ميي دوازده امامي را ت شيعه
از » امامت«كه اين به خاطر عدم اعتقاد به . كنند ق شيعه را قبول ندارند و تكفير ميرَفِ

جهت اصلي و عموم نيست بلكه به خاطر عدم توافق در تحديد ائمه به طور خصوص 
  . است

محدود به اشخاص » امامت« مادام كه اعتبار است عامه نزد اماميه بي» امامت«اثبات 
ي نص  ي استدالل عقلي نيست، بلكه در محدوده و اين مبحث در محدوده. معيني نباشد



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
264264264264

شخصي مثل حسن عسكري را » امامت«تواند  ديني است، و گرنه چگونه عقل بشري مي
  . را به نصي ديني مستند سازد اثبات نمايد بدون آنكه آن
اصلي است نه امري اضافي،   در شريعت ما امري اساسي وبنابراين، اعتبار نص ديني

  . روي كه آنچه از اول با استدالل عقلي ثابت شده، تأييد نمايد يا امري مجرد و دنباله
  : رسيم، اين است اي كه بدان مي ي حتمي و قطعي نتيجه
را   يا بايد به ديدگاه اماميه در اصول، يعني استدالل عقلي تكيه كنيم و آن -
آن وقت . نمايد  اثبات نميمومي چيز ديگري را كنيم كه اين به غير از معاني عقبول
ماند و نه اسماعيليه و نه ديگر  نه دوازده امامي مي. شوند ي فرق اماميه باطل مي همه

  . نمايند را بدان ملزم مي مذاهبي كه به امامان معيني ملتزم هستند و ديگران 
عشري قائل باشيم، بنابر  ذهب معيني مثل اثني و يا بايد به ضرورت التزام به م -

كه در اين صورت ديدگاه اماميه در . ي نصوص ديني آمده است آنچه كه به وسيله
  . شود اصول باطل مي

به ناچار بايد آنان فقط يكي از اين دو امر را اختيار كنند و يكي از اين دو راه را كنار 
  .بگذارند
  

  ق اماميهرَاصول فِ

هاي اماميه كه در اثبات اصولشان از منهج و روش قرآني  ه يكي از فرقهاكنون راجع ب
 قواعد و اصولي كه قبالً از آن سخن گفته شد،  كه تا اين. گوييم اند، سخن مي دور شده

در مسايل فرعي تطبيق يابد و قلب خواننده از صحت آن به اطمينان برسد و ايمان 
ي روشي كه در رد   ويژگي و مشخصه هك مؤمنان افزايش يابد و همچنين براي اين

روشن شود؛ كه اين ويژگي عبارت است از سهولت ام  هاي باطل در پيش گرفته حجت
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ها با كمترين زحمت و نزديكترين راه، همراه با  ها و دستيابي به آن ابطال آن حجت
هاي جدل و بحث  راهه ها دچار بي وضوح و روشني حق بدون آنكه در مبحث داللت

را از باطل  ي حجت واضح و قاطعي كه آن  بعد از ظهور و بيان حق به وسيلهشد مگر
  . سازد بدون هيچ گونه اشتباه و دردسري جدا مي

 را به اصولي اعتقادي و عملي ملزم  است كه مسلمانان» عشري اماميه اثني«اين فرقه، 
ه تنها شرط نجات و اول، ايمان به آن، ك: كنند را ميان دو چيز مخير مي نمايند و آنان  مي

  . را انكار نمايند و بدان ملتزم نباشند دوم؛ كفر، در صورتي كه آن. رستگاري است
  

  مهمترين اصول اماميه اثني عشري

  :  اصول اعتقادي–الف 
  امامت -1
 عصمت ائمه -2
 مهدي منتظر  -3
 تمسك به اهل بيت -4
 تحريف قرآن -5
  توهين به صحابه -6
  :  اصول عملي–ب 
  ـ زيارت مرقدها1
  درآمدها) 5/1(ـ خمس 2
  ـ نكاح متعه3
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، اين امور عظيم و اصول بسيار »محكمات«انند با نصوص آيات وت آيا اماميه مي
ي خودشان استنباط  را با عقل و انديشه  آن كه اين مهم و حساس را اثبات نمايند؟ يا
اند كه از آيات  را به آراء و شبهاتي اسناد داده اند آن نموده و تا آنجا كه توانسته

  اند؟  راج نمودهختشابه استم
ثابت شد، حق است و بايد از آن » محكمات«اگر اين اصول با نصوص قطعي و آيات 

پيروي نمود، و اگر با نصوص ظني و آيات متشابه به دست آمده باشند، باطل است و 
  . جايز نيست- اگر عبادي باشد– و عمل به آن – اگر اعتقادي باشد –ايمان به آن 

كنيم مگر بدين خاطر كه آن   مردم را به اصولمان ملزم نمي–ين حال  در ع–و ما 
ي آن اصول ظني و برگرفته از  و اگر ادله. اند اصول بر آيات محكمات و صريح بنا شده

بود كه مردم را به آن ملزم كنيم،  بود، عقالً و شرعاً براي ما جايز نمي آيات متشابه مي
  .را بدان ملزم نمود توان ديگران  ور نيست و نميزيرا اجتهاد در مسايل ظني، الزام آ



 

  بخش دوم

  اصول اماميه
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  باب اول 

 مهمترين اصول اعتقادي 
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  اصل اول 

  امامت 
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  اول فصل 

  امامت از ديدگاه شيعه 

  جايگاه امامت از ديدگاه شيعه 

  : كند روايات زير را نقل مي) جعفر بن محمد(كليني از ابوعبداهللا 

8�x�8U�b`«ـ  U � K�"� ����'��)� .y �� ^�=��� �� �z .y I� ^�@�-� ��=@� �{� I� ���� 

�b�8 �<	 ��� Sr �� ���	 % � K�"� ����«1.   

 تعدد زناني  آنان پيامبر نيستند و هستند با اين تفاوت كه�ي رسول اهللا ائمه به منزله«
ي  در ساير موارد آنان به منزله حالل است براي آنان حالل نيست، اما �كه براي پيامبر

  . »باشند  مي�رسول اهللا
-»  |���� }=� I� �-1R-� ��� ���~� ��O ��	1( ��� ,�����<� |���� ���� I� ���	1�� I6

�1	�O ��O6«2.  
مردم جز شناخت ما جايز نيست به امر ديگري مشغول باشند و اگر مردم نسبت به «

كس ما را بشناسد، مؤمن است و هر كس ما را انكار هر . ما جاهل باشند، معذور نيستند
  . »نمايد، كافر است

                                           
  . 1/27 أصول الكافي، كليني، -1
  . 1/187 همان، -2
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	1��� '�����U � K�"�  ����«1.  

را انكار نمايد همانند   امام و پيشواي مردم است، هر كس آن�امير المؤمنين، علي«
 .» را انكار نموده باشد� خداوند متعال و معرفت رسول اهللاتفكسي است كه معر

- »  ��� '���� � L����  � ����@�- 7�s�� �� .�/ �0�( �@��16 6, �� .�/ �@�- 7���  � ��� 6
I�"� 7�s��6,� �S@)r 7�s�� �� .�/ I�"� 7���  � �6 6, 7�s�� �� .�/ S@)r 7���  � ��� 6

�����6,}� !)	 x� 
� K�/ ^�@D :’ÎoΤ Î) y7 è=Ïæ% ỳ Ä¨$̈Ψ=Ï9 $ YΒ$ tΒÎ) ( tΑ$ s% ÏΒ uρ  ÉL−ƒ Íh‘ èŒ ( tΑ$ s% Ÿω 
ãΑ$ uΖtƒ “Ï‰ôγ tã tÏϑÎ=≈ ©à9   )124/ بقره (  �#$

را به عنوان  اي گرفت، قبل از آنكه او  همانا خداوند متعال، ابراهيم را به عنوان بنده«
 او را به عنوان  كه  برگزيد قبل از اينو او را به عنوان پيامبري. پيامبري برگزيند

 او  كه اين اي برگزيد قبل از و همانا خداوند او را به عنوان فرستاده. اي برگزيند فرستاده
خود انتخاب كند، و او را به عنوان دوست صميمي ) خليل(را به عنوان دوست صميمي 

.  پيشواي مردم برگزيند او را به عنوان امام و كه اين خود انتخاب كرد قبل از) خليل(
به يقين من تو را پيشواى مردم قرار «: وقتي كه اين چند چيز را در او جمع نمود، فرمود

عهد من به : فرمود].  نيز پيشوايانى قرار ده[و از فرزندانم : عرض كرد]  ابراهيم[دهم  مى
  . »رسد ستمكاران نمى

آيد،  امت بر نبوت از آن الزم ميرا اظهار داشته كه برتري اماي  ابن المطهر حلي گفته
و انكار لطف عام . باشد امامت، لطف عام است و نبوت، لطف خاص مي«: گويد و ميا

  .1»بدتر از انكار لطف خاص است

                                           
  . 1/181 همان، -1
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بلكه برتري امامت بر نبوت بر زبان بسياري از علماء اماميه به صراحت آمده است؛ 
آيد، اين  انا آنچه از روايات بر ميهم«: يدوگ  كه مي»آيت اهللا العظمي كاظم حائري«مثل 

 است كه انسان – بجز مقام ربوبيت –هايي  است كه مقام امامت باالتر از ديگر مقام
  . 2»ها برسد تواند بدان مي

عشري بر اين باورند كه امامت، رياست در  شيعه اماميه اثني«: گويد ابراهيم زنجاني مي
و به را برگزيده  اش آن  با علم ازلي قبالً�و منصبي است كه خداوند. دين و دنياست

را به پيروي از آن مكلف  را متوجه آن گرداند و آنان   دستور داده كه ديگران �پيامبر
و اصل مورد . و امامت چهارمين اصل از اعتقادات شيعه اماميه اثني عشري است. سازد

  . 3»باشد ق اسالمي ميرَاختالف ميان شيعه و ديگر فِ
  . 4»ي امامت همانند نبوت است مرتبه«: گويد يدر جاي ديگري م

  

  »امامت«تكفير امت اسالمي براساس اصل 

دانستند، حرفي  را به عنوان يكي از امور فرعي معتبر مي» امامت«ي  اگر اماميه مسأله
دانند تا جايي كه  نبود؛ اما آنان امامت را به عنوان يكي از مسايل مهم اصولي معتبر مي

تازه به اين هم اكتفا ننموده بلكه تا حد !! ي نبوت است تر از مرتبهي آن باال مرتبه
  . اند تصريح به كفر منكر آن تجاوز نموده

                                                                                                           
  . 3 االلفين، ص -1
  . 26 اإلمامة وقيادة المجتمع، ص -2
  . 72 عقائد اإلمامية االثني عشرية، ص -3
  . 75 همان، ص -4
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تنها اين روايات در . همان گونه كه در بعضي از روايات مذكور بدان تصريح شده بود
 نيامده و بس؛ بلكه فتواهاي صريحي از علما در اين خصوص وجود دارند كه هاين زمين

ها كه از زبان بزرگترين مرجع اماميه در عصر حديث،  ن در اينجا به ذكر يكي از آنم
  . كنم يعني ابو القاسم خوئي جاري شده، اكتفا مي

همانا از «: سخن او. تحريم غيبت و بدگوئي مشروط به ايمان است: [خوئي گويد
منظور از : گويم» آيد كه تحريم غيبت مختص به انسان مؤمن است ظاهر روايات بر مي

 و معاد و دوازده امام شيعه اثني �مؤمن در اينجا كسي است كه به خدا و رسول خدا
و هر . عشري كه اولشان، علي بن ابي طالب و آخرشان، مهدي است، ايمان داشته باشد

  : كس يكي از اينها را انكار نمايد، غيبتش جايز است به چند دليل
ها، جواز لعن مخالفان، وجوب برائت و  رت ـ در روايات و دعاها و زيادليل اول

 سب و دشنام و اتهام نمودن و غيبت آنان ثابت شده، زيرا فراوانيبيزاري از آنان، 
اي نيست؛ چون  بلكه در كفرشان شك و شبههمخالفان اماميه اهل بدعت و شك هستند، 

 موجب كفر و حتي يكي از آنان و اعتقاد به خالفت غير ائمه،بلكه انكار واليت و ائمه، 
و روايات متواتر ظاهري در خصوص كفر منكر واليت، و كفر معتقد به . ديني است بي

 در زيارت �ي ابوعبداهللا همچنين گفته. ها داللت دارند عقايد مذكور و ديگر گمراهي

هر كس شما را انكار «: »��� �O �O09o	1«: گويد جامعه بر آن داللت دارد آنجا كه مي

��� «: گويد ي او در زيارت جامعه بر آن داللت دارد كه مي باز گفته. »نمايد، كافر است
�R�( .�/ 70��h k h مفهوم » كند هر كس خداي را يگانه گرداند، شما را تصديق مي«: »�

اش اين است كه هر كس شما را تصديق نكند، خداي را يگانه نگردانيده است،  مخالفه
   .بلكه مشرك به خداست
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وارده در خصوص واجب نبودن قضاي نماز بر شخص و در بعضي احاديث 
  :  آمده است1مستبصر

»�SV�� �� L1� �� L1� �� ��(� �<@)( N�O '��� K�;� �X«.  
تر از ترك نمازهايي است كه ترك  همانا وضعيتي كه قبال داشتي بسيار با عظمت«
  . 2»اند شده

 از يهود و نصارا، و مخالفان ما، اهل بيت، بدتر: در تعدادي از روايات آمده است
همانا خداوند چيزي پليدتر از سگ را نيافريده، و بدون شك . سگ هستندتر از  پست

بديهي است كه جواز غيبت مخالفانشان . مخالفان ما، اهل بيت، پليدتر از سگ هستند
  . تر از امور مذكور است آسان

شان از ابتدا باطل اند، زيرا عمل ي مخالفان اماميه متجاهر به فسق  همه–دليل دوم 
بلكه مخالفان به چيزي پايبندند كه بزرگتر . گونه كه در روايات آمده است است؛ همان

آيد كه غيبت فرد متجاهر به فسق جايز  و بعداً مي. -  چنانچه دانستي- از فسق است 
  . است

آيد، تحريم غيبت و بدگوئي برادر مؤمن   آنچه از قرآن و روايات بر مي–دليل سوم 
  . ي برادري و دوستي نيست هي است كه ميان ما و مخالفان، رابطهيو بداست 

                                           
  .  سنت و جماعت به فرقه رافضه تغيير مذهب داده استاهل منظور كسي است كه از مذهب -1
الزم  اي كه ديگر قدر كار با عظمتي انجام دادهاي، آن   يعني اكنون كه مذهب شيعه را اختيار كرده-2

همان گونه كه شخص كافر بعد از آنكه اسالم آورد، . هاي فوت شده را به جا بياوري نيست قضاي نماز
انگار چنين فردي كه شيعه شده، قبالً كافر بوده . قضاي نمازهاي فوت شده در زمان كفر بر او واجب نيست

  ) مترجم. (است



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
275275275275

ها  ي زمان  رسم و عادت هميشگي در ميان عوام و علماي شيعه در همه–دليل چهارم 
حتي در كتاب . كردند  را غيبت و بلكه سب و لعن مي ها اين بوده كه مخالفانشان و مكان

  ].2 استآمده كه جواز آن از ضروريات: 1»الجواهر«
گرفتن مال : گويد اي جايز دانسته، مي خوئي استيال بر مال فرد سني را به هر وسيله

 در آن 5/1و احوط آن است كه خمس . هر جا يافت شود جايز است) سني(فرد ناصبي 
  . 3به عنوان غنيمت، واجب است) مال گرفته شده از سني(

 را –ر ـ رضي اهللا عنهما يعني كسي كه ابوبكر و عم. ناصبي تعبيري از سني است
هاي  آن طور كه كتاب.  را همراه آن دو دوست داشته باشد�دوست دارد اگر چه علي

  . 4مهم و منابعشان بدان تصريح دارد
آقاي يوسف . راجع به حالل شمردن خون سنيان، منابع معتبرشان پر از آن است

بدان كه روايات : [گويد مي» حالل بودن خون و مال فرد ناصبي«بحراني زير عنوان 
 راجع به حالل بودن خون و مال آن مخالفان، – سالم اهللا عليهم –وارده از ائمه 

 روايت � شيخ طوسي در حديث صحيحي از حفص بن بختري از ابوعبداهللا.زيادند
  : كرده كه گويد

                                           
تأليف شيخ محمد حسن نجفي، » جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم«كتاب » جواهر« منظور از -1

اين كتاب . باشد اند، مي لقب داده» شيخ الفقهاء وإمام المحققين«كسي كه وي را به . ق.   ه1242متوفي سال 
نت از يعني سب و لعنت اهل س» از ضروريات است«عبارت و .اند نامگذاري كرده» مفخرة الشيعة«را به 

  . ضروريات مذهب اماميه است
  . ، چاپخانه الغدير1371، چاپ 324- 1/323 مصباح الفقاهة، -2
  . 1/325 منهاج الصالحين، ص -3
  . 99ص . ق.   ه1419 الشهاب الثاقب في بيان معني الناصب، يوسف بحراني، چاپ قم، -4



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
276276276276

»�8T� ��@�� }	n�� 
�0o� !2@� �M���� K�� �r«1 :  
  . »را به ما پرداخت كن آن) 5/1(بگير و خمس را هر جا يافتي ) سني(مال ناصبي «

به : از داود بن فرقد روايت نموده كه او گويد» العلل الصحيح«و صدوق در كتاب 
خونش حالل : راجع به كشتن فرد ناصبي نظرت چيست؟ گفت:  گفتم�ابوعبداهللا
  .2است

ام، ي ائمه يا واليت يكي از دوازده ام اماميه راجع به تكفير منكر واليت همه
ي راشد  بلكه حتي راجع به تكفير كسي كه سه خليفه. اند هايي تأليف كرده كتاب

چون . اند هايي تأليف نموده را دوست داشته باشد، كتاب)  ـ
ابوبكر، عمر و عثمان ـ (
 منافات دارد، و جمع �حب و دوستي اين سه خليفه با حب و دوستي حضرت علي

پس كسي اين سه . اعتبار است ان محال و بيشدن اين دو حب در يك قلب، از نظر آن
ي چهارم دشمني دارد هر چند  خليفه را دوست داشته باشد، به طور حتم با خليفه

ها،  يكي از اين كتاب. ادعاي دوستي او بكند و خون و مال چنين فردي حالل است
كتابي است كه فقيه محدث، شيخ يوسف بن شيخ احمد بن ابراهيم بحراني 

الشهاب الثاقب «در اين موضوع، تأليف كرده است و آن، كتاب .) ق.   ه1186ـ1107(
در ايران با . ق.  ه1419اين كتاب در سال . كه قبالً ذكر شد» في بيان معني الناصب

ي دوازده  بحراني كه يكي از علماي بزرگ شيعه. تحقيق سيد مهدي رجائي چاپ شد
نمايد كه   در آن اثبات مي–عروف است م» الفقيه المحدث«امامي است و در نزد آنان به 

  كه هر كس ابوبكر و عمر را بر علي مقدم بدارد يا آن دو را دوست بدارد در عين اين
  .علي را هم دوست داشته باشد، او ناصبي و كافر است كه خون و مالش حالل است

                                           
  . 4/122 تهذيب األحكام، -1
  . 257ص . ق.  ه1419ب، يوسف بحراني، چاپ قم،  الشهاب الثاقب في بيان معني الناص-2
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 ناصبي داراي اوصاف مذكور است، چيزي است كه جمهور علماي شيعه  كه  اين
هنگامي . دره امامي بر آن اتفاق دارند و كالم قبلي خوئي به وضوح بر آن داللت دادوازد

مخالفان ما، اهل بيت، بدتر : در تعدادي از روايات آمده است«: گويد كه آقاي خوئي مي
و . اش در سياق سخنش از مخالف آمده است اين گفته. »...از يهود و نصارا هستند

ز ائمه را انكار نمايد، يا كسي كه معتقد به خالفت مخالف كسي است كه امامت يكي ا
  .  باشد
كسي غير از علي، مثل ابوبكر و عمر 

  :از جمله اشعاري كه در كتاب آقاي بحراني آمده، اين است
    

�� ���� �� 5(0G� �H� �� �18( I� 1R �� �= �8=� 
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ي سب و لعن ابوبكر و  كني ولي اجازه اي كسي كه ادعاي حب و دوستي علي مي «

  » !دهي عمر را نمي
  .»شوي اخل جهنم ميفردا د! دستت بشكند. گويي به خدا قسم، در ادعايت دروغ مي«
بينم كه   داني و شما را در حالي مي تر از آنان مي چگونه امير المؤمنين، علي را پايين«

  . »ايد در خصوص سب و لعن دشمنان علي به تأمل نشسته
اند،  ي كساني كه خيانت كرده گويي، از همه آوري راست مي اگر در آنچه بر زبان مي«

  . »اعالم تبري و بيزاري بجوي
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در اين باره چه خوب گفته كسي كه گفته «: اش تعليق آورده و گويد حراني بر گفتهب
كسي كه مخالف تو را دوست دارد، تو را دوست ندارد، و ! سوگند به تو اي علي: است

  . 1»داند، تو را دوست ندارد كسي كه كار غاصب تو را درست مي
ها را پر از اين  كنيم، آن اجعه ميي دوازده امامي مر وقتي به منابع قديمي و معتبر شيعه

از جمله رواياتي . اثر كليني را در نظر بگير» الكافي«به عنوان مثال كتاب . يابيم اعتقاد مي
كه در اين زمينه آمده، روايتي است كه كليني با سند خود از جعفر صادق روايت 


 ��x«: كند مي��"��  � t1�� '�� ���~� 0���� ��R� I68`U �<)O �� 
@�� n1� � 
-��u ]��
�)=��«2.  
ي ائمه و امام زمانش را نشناسد و به   خدا، پيامبر، همه كه انسان ايمان ندارد تا اين«

  . »امام زمان مراجعه كند و سالم بفرستد
 راجع 3از شيخ: كند كه او گويد همچنين كليني با سند خود از ابن مسكان روايت مي

  :تبه ائمه سؤال كردم، در جواب گف
»x� �� �0��� 1R-� ��6x� 1R-� 04	 ^�@�C���«4.  
هر كس امامت يكي از امامان زنده را انكار نمايد، همانند آن است كه امامت امامان «

  . »مرده را انكار نموده باشد
 : كند كه او گويد  روايت مي�باز كليني با سند خود از ابوعبداهللا

                                           
  . 146 همان، ص -1
  . ليهإ،باب معرفة اإلمام والرد 1/180 الكافي في األصول، كليني، -2
  .  است� در حاشيه كتاب آمده كه منظور از شيخ، امام كاظم-3
  . 1/373 الكافي في األصول، كليني، -4
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��"� «1:   
، � امام شد، سپس حسين� امام بود، پس از او حسن�اميرالمؤمنين، علي«

هر كس . حمد بن علي امامت را بر عهده گرفتندپس از او علي بن حسين و سپس م
 را �را انكار نمايد همانند آن است كه معرفت خداوند متعال و معرفت پيامبرش آن

  . »انكار نموده باشد
چنين جايگاهي در دين دارد، پس ناچاراً بايد آيات قرآني به طور » امامت«وقتي كه 

اجع به نبوت و انبياء به طور عموم كامل بر آن تصريح كنند همانند آيات صريحي كه ر
اي را  اي كه هر عذر و بهانه اند، به گونه  به طور خصوص سخن گفته�و نبوت محمد
  . از بين ببرد

ي امامت به طور عموم و امامت علي و يازده  پس آيا در قرآن آيات صريحي درباره
  شوند؟  امام ديگر به طور خصوص، يافت مي

  

  »امامت«اصل ي قرآني اماميه بر  ادله

بدان » امامت«آيات قرآني زير مهمترين آياتي هستند كه اماميه جهت اثبات اصل 
  :2اند استدالل نموده

                                           
  . 1/181 همان، -1
  . 77- 75ي عشرية، زنجاني،  عقائد اإلمامية االثن-2
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1- � ÏŒ Î)uρ #’ n?tF ö/$# zΟ↵Ïδ≡ t	ö/Î) … çµš/u‘ ;M≈uΚ Î=s3Î/ £ßγ £ϑs?r' sù ( tΑ$ s% ’ÎoΤ Î) y7è=Ïæ% ỳ 

Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΒ$ tΒÎ) ( tΑ$ s% ÏΒ uρ  ÉL −ƒÍh‘ èŒ ( tΑ$ s% Ÿω ãΑ$ uΖtƒ “Ï‰ôγ tã tÏϑÎ=≈ ©à9 $# �  

  )124/ بقره (              
( آن گاه را كه خداي ابراهيم ، او را با سخناني ) به خاطر آوريد (  و  «

مشتمل بر اوامر و نواهي و تكاليف و وظائف ، و از راههاي مختلف و با 
آنها ) به خوبي از عهده آزمايش برآمد و ( بيازمود و او ) وسائل گوناگون 

: گفت ) خداوند بدو .  ( ام و كمال و به بهترين وجه انجام داد را به تم
آيا از دودمان من : گفت ) ابراهيم .  ( من تو را پيشواي مردم خواهم كرد 

:  ( گفت ) نيز كساني را پيشوا و پيغمبر خواهي كرد ؟ خداوند ( 
بلكه ( رسد  پيمان من به ستمكاران نمي) درخواست تو را پذيرفتم ، ولي 

  .»)گيرد  نها فرزندان نيكوكار تو را در بر ميت

$ �ـ 2 uΚ̄ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª!$# …ã& è!θ ß™u‘uρ tÏ%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u tÏ%©!$# tβθ ßϑ‹É)ãƒ 

nο4θ n=¢Á9 $# tβθ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.̈“9 $# öΝèδ uρ tβθ ãèÏ.≡ u‘ �  ) 55/ مائده(  

دوستداران بلكه اولياء و ) يهود و نصاري اولياء و دوستدار شما نيستند«
داراي اين (مؤمناني كه . باشند شما همانا خدا و پيامبر و مؤمنان مي

كنند، و در  نماز را اقامه و زكات را ادا مي:) باشند اوصاف پر ارج مي
  .»پيشگاه خدا سر به زير و فروتنند
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ö≅ yèø�s? $ yϑsù |Møó ¯=t/ … çµtGs9$ y™Í‘ 4 ª!$#uρ š�ßϑÅÁ ÷ètƒ z ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 / مائده (� #$

67(  
هر آنچه از سوي پروردگارت ! ) خدا ، محمد مصطفي (  اي فرستاده  «

به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي ( بر تو نازل شده است 
، و اگر چنين نكني ، ) و آنان را بدان دعوت كن ( برسان ) ، به مردم 

. اي  و ايشان را بدان فرا نخوانده( اي  نرسانده) به مردم ( رسالت خدا را 
چرا كه تبليغ جميع اوامر و احكام بر عهده تو است ، و كتمان جزء از 

خطرات ( و خداوند تو را از ) . جانب تو ، كتمان كلّ بشمار است 
زيرا سنّت خدا ( دارد  محفوظ ميمردمان ) احتمالي كافران و اذيت و آزار 

خداوند گروه ) و . شود  بر اين جاري است كه باطل بر حق پيروز نمي
خواهند  آيند و مي و مشركاني را كه درصدد اذيت و آزار تو برمي( كافران 

گرداند و به راه  برابر خواست آنان دين خدا را تبليغ كني ، موفّق نمي
  .»يدنما را هدايت نمي) راست ايشان 

$ �ـ 4 pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™§	9$# ’ Í<'ρé& uρ 

Ílö∆ F{$# óΟä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λäôãt“≈ uΖs? ’Îû & óx« çνρ–Š ã	 sù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™§	9 $#uρ βÎ) 

÷ΛäΨ ä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ Ì	ÅzFψ$# 4 y7 Ï9≡ sŒ ×/öT yz ß|¡ ôm r& uρ ¸ξƒÍρù' s? �  

  )59/ نساء (  
و از ) با پيروي از قرآن ( از خدا ! ايد   اي كساني كه ايمان آورده «

اطاعت كنيد ، و از ) خدا محمد مصطفي با تمسك به سنّت او ( پيغمبر 
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مادام كه دادگر و ( كارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نمائيد 
و اگر در چيزي ) يعت اسالم باشند حقّگرا بوده و مجري احكام شر

آن را به خدا ) و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد ( اختالف داشتيد 
( برگردانيد ) با رجوع به سنّت نبوي ( و پيغمبر او ) با عرضه به قرآن ( 

چرا كه خدا قرآن را نازل ، . تا در پرتو قرآن و سنّت ، حكم آن را بدانيد 
اگر به ) بايد چنين عمل كنيد .  و روشن داشته است و پيغمبر آن را بيان

يعني رجوع به قرآن و سنّت ( اين كار . خدا و روز رستاخيز ايمان داريد 
  .» تر است راي شما بهتر و خوش فرجامب) 

$ �ـ 5 pκš‰r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θà)®?$# ©!$# (#θ çΡθ ä.uρ yìtΒ 

šÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# �  

  )119/ توبه (  
  .» بترسيد و همگام با راستان باشيداز خدا! ي مؤمنان  ا «

ô �ـ 6 yϑsù y7§_ !% tn Ïµ‹Ïù .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ x8u !% ỳ zÏΒ ÉΟù=Ïè ø9 $# ö≅à)sù 

(# öθ s9$ yès? äí ô‰tΡ $ tΡu !$ oΨö/r& ö/ ä.u !$ oΨö/r&uρ $ tΡu !$ |¡ ÎΣ uρ öΝä.u !$|¡ ÎΣ uρ $ oΨ|¡à�Ρr& uρ 

öΝä3|¡ à�Ρr& uρ ¢ΟèO ö≅ ÍκtJö6 tΡ ≅ yè ôf uΖsù |M uΖ÷è ©9 «!$# ’n? tã šÎ/É‹≈ x6ø9 $# �

  )61/ آل عمران (  
( به تو رسيده است ) درباره مسيح (  هرگاه بعد از علم و دانشي كه  «
بيائيد ما فرزندان خود را : با تو به ستيز پرداختند ، بديشان بگو ) باز 

كنيم و شما هم فرزندان خود را فرا خوانيد ، و ما زنان خود را  دعوت مي
كنيم و شما هم زنان خود را فرا خوانيد ، و ما خود را آماده  دعوت مي



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
283283283283

سازيم و شما هم خود را آماده سازيد ، سپس دست دعا به سوي خدا  مي
  .» نمائيم  براي دروغگويان تمنّا ميداريم و نفرين خدا را برمي

≅ �ـ 7 è% Hω ö/ ä3è=t↔ó™r& Ïµø‹ n=tã # ·	 ô_r& 
ωÎ) nο̈Š uθ yϑø9 $# ’ Îû 4’ n1ö	à)ø9 / شوري (� #$

23(  
همه نعمت كه در پرتو دعوت اسالم به شما ( در برابر آن : بگو «

خواهم جز عشق و عالقه  از شما پاداش و مزدي نمي) خواهد رسيد 
  .»)گردد  كه سود آن هم عايد خودتان مي( را ) به خدا ( نزديكي 

tβθ �ـ 8 ßϑÏè ôÜ ãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9 $# 4’ n? tã ÏµÎm7ãm $ YΖŠÅ3ó¡ ÏΒ $ VϑŠÏKtƒ uρ # ·/TÅ™r& uρ �  

  )8/ انسان (  
را دوست  و آن)  خود نيازمند طعام و غذا هستند كه اين با وجود(«
و (، و به يتيم )كه در دنيا چيزي ندارد(را به فقير و بينوايي  دارند، آن مي

  .»دهند مي ، و به اسي)صغيري كه ياور و كفيلي ندارد

$ ΝèO§ �ـ 9 uΖøOu‘ ÷ρr& |=≈tGÅ3ø9 $# t Ï%©!$# $ uΖøŠx�sÜô¹$# ô ÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã �  

  )32/ فاطر (  
را به گروهى از بندگان برگزيده خود به ) آسمانى(سپس اين كتاب «

  .» ميراث داديم

 �ـ 10 tΒuρ È, Ï%$ t±ç„ tΑθ ß™§	9 $# . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ t ¨t6 s? ã& s! 3“y‰ßγ ø9 $# ôìÎ6−F tƒ uρ 

u/öT xî È≅‹Î6 y™ t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# Ï& Îk!uθ çΡ $tΒ 4’ ¯<uθ s? Ï& Î#óÁ çΡuρ zΝ̈Ψyγ y_ ( ôNu !$y™uρ 

# ·/T ÅÁtΒ �    
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  )115/ نساء (
] خدا[و هر كس پس از آنكه هدايت براى او روشن شد با رسول «

مخالفت ورزد و جز از راه و رسم مؤمنان پيروى كند او را به آنچه روى 
  .» و بد جايگاهى است. كرده واگذاريم و او را به جهنّم در آوريم

%Ï“�ـ 11 ©!$#uρ u !% ỳ É−ô‰Å_Á9 $$Î/ s− £‰|¹uρ ÿÏµÎ/   y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ 

šχθà)−Gßϑø9   )33/ زمر (  �#$

را تصديق كند، آنان  اما كسى كه سخن راست بياورد و كسى كه آن «
  .»!پرهيزگارانند

'�tΑrـ 12 y™ 7≅ Í←!$ y™ 5>#x‹yè Î/ 8ìÏ%#uρ ∩⊇∪ tÌ	 Ï�≈ x6ù=Ïj9 }§øŠs9 … çµs9 

ÓìÏù#yŠ�  

  )2ـ1/ رج معا(  
 آن هيچ باز ،عذابى وقوع يافتنى براى كافران طلب كرداي  طلب كننده«

  .»اى ندارد دارنده

tΠ �ـ 13 öθ u‹ ø9 $# àMù=yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ �  ) 3/ مائده(  

  .» را براى شما كامل كردم  امروز دينتĤن«

,š�š/u‘uρ ß �ـ 14 è=øƒs† $ tΒ â!$ t±o„ â‘$tF øƒs†uρ 3 $ tΒ šχ%Ÿ2 ãΝßγ s9 äοu/zTÏƒø: $# �  

  )68/ قصص (  
] هر كس را بخواهد[آفريند و  و پروردگار تو هر آنچه را بخواهد مى«

  .»آنان اختيار ندارند. گزيند بر مى
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$$$$�ـ 15 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôÛÛÛÛ §§ §§				 ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx««««�  ) 38/ انعام(  

  .»ايم فرو گذار نكرده) لوح محفوظ(هيچ چيزى را در كتاب «

$�ـ 16 uΖø9 ¨“tΡuρ š�ø‹ n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &ó x«�   89/ نحل(  

  .» استو ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز«

ä.uρ >≅¨�ـ 17 ó x« çµ≈uΖøŠ|Á ôm r& þ’ Îû 5Θ$ tΒÎ) &Î7 •Β�  ) 12/ يس(  

  .» ايم و همه چيز را در كتابى روشنگر بر شمرده«

�tΠـ 18 öθ tƒ (#θ ããô‰tΡ ¨≅à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏι Ïϑ≈ tΒ Î* Î/�  ) 71/ اسراء(  

  .»روزى كه هر گروهى را با پيشوايشان فرا خوانيم«

$�ـ 19 oΨù=yè ô_$#uρ š É)−Fßϑù=Ï9 $·Β$ tΒ Î)�  ) 74/ فرقان(  

  .»و ما را پيشواي پرهيزگاران گردان«

$�ـ 20 oΨù=yèy_ uρ öΝåκ÷]ÏΒ Zπ £ϑÍ←r& šχρß‰öκu‰ $tΡÍlö∆r' Î/ $ £ϑs9 (#ρç/y9 |¹�   

  )24/ ه سجد(  
و از آنان چون شكيبايى ورزيدند و به آيات ما يقين يافتند پيشوايانى «

  .»كردند قرار داديم كه به فرمان ما هدايت مى
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  دومفصل 

  نقض امامت 

  

  مبحث اول

  ي امامت براساس روش قرآني نقض عقيده

  

   را ندارند كدام از داليل، شايستگي استدالل براي مطلوب اماميه هيچ

اند، فاقد  ها استدالل نموده ي امامت به آن ي كه اماميه براي اثبات مسألهتمام آيات
 اولين شرط دليل بودن، قطعيت و صراحت در داللت بر .شروط دليل بودن هستند

در مجموع اين آيات، نص واحدي وجود ندارد كه . است) امامت(ي مطلوب  مسأله
گفتني .  به امامت سالم باشدمحكم باشد و از هر گونه احتمال و اشتباه قطعي نسبت

الل درا ندارند كه متشابه واقع شوند، بنابراين است  بيشتر اين آيات شايستگي آن است كه
) كنند ي ظن و گمان مي كه افاده(و اگر متشابه هم باشند . ها قول بدون علم است به آن

ت باشد ها درس پس چطور استدالل به آن! ها منكر و زشت است استدالل نمودن به آن
  !! در حالي كه متشابه هم نيستند؟

كه اماميه تعريفي هستند اين نصوص قرآني به طور كلير بري از بايد اذعان داشت 
براي هيچ قاري قرآني اين امكان وجود ندارد كه چنين . اند براي امامت عرضه داشته

نين تلقين معنايي از امامت به ذهنش خطور كند مادامي كه قبل از تالوت، به او اين چ
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برخالف آيات مربوط به توحيد و نبوت، يا نماز و زكات، حتي وضو و . نشده باشد
  .... يا نجاست و پليدي) عادت زنانگي(طهارت از حيض 

  

  )اصول ديني(مقايسه با شرايط داليل اصولي 

ايم به طور خالصه عبارتند  ها را ذكر كرده شرايط داليل اصولي كه در اول كتاب آن
  : از

  . ي آيات محكم و قطعي، نه ظني و متشابه  دادن به وسيلهخبر -1
 .شوند زياد در قرآن تكرار مي -2
آيات متشابه كه متعلق به اصول دين هستند، مصدر و مرجع محكمي به  -3
 . شوند و اساس دارند كه به آن رجوع مي) ام(نام 
  .باشد، نه استنباط از آن اصل، خود نص مي -4
 يا روايات، صحيح نيست كه در اصول تفسير و شرح، يا اجتهاد عقلي، -5

 . دين به عنوان دليل واقع شوند
 . ي داليل عقلي قرآني وسيلهه اثبات ب -6
ها و نهي از انكار و ترك  نصوص مربوط به اصول دين بين امر به آن -7
 . ها قرار دارند آن
اي را در بر دارند، كه امكان تحقق آن فائده  هر كدام از اين اصول فايده -8
 . ي آن اصل وجود ندارد لهوسيه جز ب

هيچ يك از اين شروط نه در امامت و نه در داليل قرآني كه براي اثبات آن ذكر 
  .اند، وجود ندارند كرده
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  امامت فاقد شرايط داليل اصول دين است

اند، حتي ار يكي از  ها استدالل نموده آيات قرآني كه اماميه براي اثبات امامت به آن
  : گيريم اين شروط را يكي يكي پي مي! ن هم برخوردار نيستندشرايط داليل اصول دي

ـ اين آيات كريمه متشابه الدالله هستند و نسبت به موضوع امامت صريح و محكم 1
بنابراين استدالل به . بلكه بيشتر اين آيات درست نيست كه متشابه ناميده شوند. نيستند
  : تدالل نمودن به قول خداوندها نوعي تخمين زدن و قول به باطل است، مثل اس آن

� š�š/u‘uρ ß, è=øƒs† $ tΒ â !$ t±o„ â‘$ tF øƒs†uρ 3 $ tΒ šχ%Ÿ2 ãΝßγ s9 äοu/zT Ïƒø: $# �  

  )68/ قصص (  
] هر كس را بخواهد[آفريند و  و پروردگار تو هر آنچه را بخواهد مى«

  .»آنان اختيار ندارند. گزيند بر مى

� $ ¨Β $ uΖôÛ§	 sù ’ Îû É=≈tGÅ3ø9 $#  ÏΒ & ó x« �  ) 38/ انعام(  

و همه چيز را (ايم  هيچ چيز را فروگذار نكرده) لوح محفوظ(در كتاب «
خواهند  كنندگان هر چه مي بگذار تكذيب. ايم ضبط و به همه چيز پرداخته

  .»)بكنند

� $ uΖø9 ¨“tΡuρ š�ø‹ n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &ó x« �  ) 89/ نحل(  

  .» استنازل كرديم كه بيانگر همه چيزو ما اين كتاب را بر تو «

�¨≅à2uρ & ó x« çµ≈ oΨù=¢Á sù WξŠÅÁø�s?�  ) 12/ اسراء(  

مشخص ) براي هدف و كاري، معين و(و ما هر چيزي را دقيقاً «
را از روي نقشه و حساب و كتاب آفريده و به كار  و جهĤن(ايم  ساخته
  .»ايم انداخته
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� tΑr' y™ 7≅Í←!$ y™ 5>#x‹ yèÎ/ 8ìÏ%#uρ ∩⊇∪ tÌ	 Ï�≈ x6ù=Ïj9 }§øŠs9 …çµ s9 ÓìÏù#yŠ �  

  )2ـ1/ معارج (  
درخواست عذابي كرد كه به وقوع ) از روي تمسخر(خواستاري «
تواند  و هيچ كس نمي. گردد گريبانگير كافران مي) اين عذاب(پيوندد  مي
  ».را از ايشان باز دارد آن

� tΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù=yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ �  ) 3/ مائده(  

  .»دين شما را برايتان كامل كردم) احكام(امروز «

�  tΒ uρ È, Ï%$t± ç„ tΑθ ß™§	9 $# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ ẗ t6 s? ã& s! 3“ y‰ßγ ø9 $# ôìÎ6 −F tƒ uρ u/öT xî 

È≅‹Î6 y™ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# Ï&Îk!uθ çΡ $tΒ 4’̄<uθ s? Ï& Î#óÁ çΡuρ zΝ̈Ψyγ y_ ( ôNu !$ y™uρ # ·/T ÅÁtΒ 

�  
  )115/ نساء (  

از راه (هدايت ) راه( دشمنانگي كند، بعد از آنكه �مبر كسي كه با پيغ«
جز راه مؤمنان در پيش ) راهي(روشن شده است، و ) ضاللت براي او

دوستش داشته ) شود و به دوزخ منتهي مي( او را به همان جهتي كه ،گيرد
را  نمائيم كه ايشĤن و با همان كافراني همدم مي(گردانيم  است رهنمود مي
و با آن (گردانيم  و به دوزخش داخل مي) ته استبه دوستي گرف

  .»!، و دوزخ چه بد جايگاهي است)سوزانيم مي
  ! اي با امامت دارند؟  اين آيات چه رابطه؛اوالً
 – يا كمتر يا بيشتر –ي اين آيات با امامت علي و دوازده امام   رابطه؛ثانياً
  !!! اي ندارند قطعاً هيچ رابطه.. نه! چيست؟



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه   

 
290290290290

  . ي است كه با صيغه و تركيبش احتمال دو معنا يا بيشتر را داشته باشدمتشابه لفظ
در الفاظ اين آيات نه به طور عموم معناي امامت وجود دارد و نه به طور خاص به 

ها استدالل نمود در  توان به آن پس چطور مي. ذكر امامي از ائمه پرداخته شده است
  ! حالي كه متشابه هم نيستند؟

پس اين استدالل چطور . ها صحيح نيست  متشابه باشند استدالل به آناين آيات اگر
  !!! است در حالي كه اين آيات درست نيست كه متشابه واقع شوند؟

ي صريحي وجود ندارد كه ممكن باشد  در بين اين آيات حتي يك آيه -2
 آيات  كه را به عنوان دليل معتبري در موضوع امامت دانست، چه رسد به اين آن

در حالي كه آيات قرآني صريح بر اصول ! دي بيايد و به كرات تكرار شوندمتعد
ها سخت و  ها شمارش آن كنند كه به علت كثرت و تكرار آن عقيده داللت مي

  . دشوار است
اند، حتي يك  ها استدالل نموده در تمام قرآن براي اين آياتي كه اماميه به آن -3
آن ه فرض كنيم، تا امامت را ب) أم(را مصدر  شود كه آن ي محكم يافت نمي آيه
ي واحد رجوع دهيم، در حالي كه آيات متشابهي كه به اصول ثابت دين تعلق  آيه

 . شوند ها رجوع داده مي باشند و به آن هاي محكمي مي دارند، داراي آيه
شود كه بر امامت صراحت  در بين تمام اين آيات حتي يك آيه يافت نمي -4

ل و تفسير نباشد، و امر مربوط به امامت همه براساس داشته باشد و قابل تأوي
در حالي كه اصول دين براساس . استنباط استوار است نه صراحت نصوص

 .شوند نه براساس استنباط صراحت نصوص اقامه مي
كنند، چون  اين آيات به تنهايي و به خودي خود بر امامت داللت نمي -5

ه روايات ضرورتي است كه اماميه ها ب صريح در امامت نيستند و نسبت دادن آن
نيازمند آن هستند، به همين خاطر است كه اماميه به تفسير اين آيات و نسبت 
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 و و صدقه دادن انگشتريمثل روايت غدير . اند ها به روايات پناه برده دادن آن
درست ) تفسير و روايات(و اين دو امر يعني ... داستان حارث بن نعمان فهري و

 .نوان دليل در اصول عقيده قرار گيرندنيست كه به ع
نه در بين اين آيات و نه در تمام قرآن داليل عقلي براي اثبات مسأله  -6

در حالي كه در اصول عقيده مثل توحيد و نبوت و معاد . امامت وجود ندارند
 .ها وجود دارند داليل عقلي بر اثبات آن

دارد و نهي و در بين اين آيات نصي مبني بر ايمان به امامت وجود ن -7
شود  و در قرآن حتي يك آيه هم يافت نمي. حذري از انكار كردن آن وجود ندارد

كه انذار و تهديد نمايد كسي را كه منكر و كافر به امامت باشد و به آن ايمان 
نداشته باشد، در حالي كه در اصول عقيده مثل ايمان به خداوند تبارك و تعالي و 

 .شوند افت مي چنين آياتي ي�نبوت پيامبر
به دنبال ايمان به امامت امكان تحقق هيچ مصلحتي وجود ندارد تا به  -8

و . مصالحي اضافه گردد كه ايمان به خدا و رسولش و روز آخرت به دنبال دارد
  . باشد اين در حالي است كه دين داراي اصول و فروعي مي

ها با وجود  آناما اصول دين در قرآن به وضوح، روشن و آشكارند و براي شناخت 
ي اصول اماميه اين را  در حالي كه قاعده. قرآن، ديگر نيازي به امام و غير امام نداريم

  . كنند ي عقل ثبوت پيدا مي وسيلهه طلبد كه اصول دين تنها ب مي
و بعضي از اين . ها را در بر گرفته و تضمين نموده است اما فروع دين، سنت نبوي آن
ي  وسيلهه توان ب اند، و براي احكام فروع دين مي  شدهفروع در خود قرآن هم ذكر
و اختالف . ي اينها نيازي به امام وجود ندارد و در همه. اجماع و اجتهاد استدالل نمود

قدر مضر و زيان بار نيست كه احتياج به شخصيتي به نام نبي يا امام  در فروع دين آن
و اگر بر . نمايند را اقامه مي شيوه آناحساس شود، بلكه دانشمندان علوم ديني به بهترين 
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ها واجب است و اگر اختالف هم نمودند عمل به  اي اجماع نمودند پيروي از آن مسأله
  .1شود الذمه مي هر كدام از اقوال مختلف جايز است و ثواب دارد و شخص بري

 مخصوصاً كه دين تكميل شده و نعمت هم تمام شده!  نياز به امام چيست؟ديگر دليلِ
  ! است؟

كند و در فروع دين  انسان مسلمان در اصول دينش فقط به خود قرآن رجوع مي
و اين يك واقعيت . كند هرگاه امري براي او سخت و دشوار بود به علما رجوع مي
كنند نه از ائمه، و چه بسا  حتمي براي همگان است، حتي خود اماميه از علما تقليد مي

ي  طور كه اخيراً در مسأله همان. ر اختالف دارند با همديگميان خوداين علما در 
  . اند وجوب نماز جمعه و واليت فقيه با همديگر اختالف نموده

براي عمل به دين جز خوف از خداوند تعالي چيزي باقي نمانده است، و اين خوف 
  . از خداوند در ايمان به روز قيامت كافي است

باشد، اين خيال محضي است كه هيچ  ي ميوجود امام ضرور: اند  اماميه گفته كه اين
  . اند را از آن نبرده ي ديني و دنيايي استفاده

 باطل و »امامت«بر وجود اصل ) از اين آيات(بنابراين، استدالل و احتجاج نمودن 
گردد كه در دين اسالم  ساقط است، و امامت از پايه و اساس باطل است، و روشن مي

د، چون در قرآن امامت با نص قطعي و محكمي وارد چيزي به نام امامت وجود ندار
ها و احتماالت  و در قرآن براي امامت اساسي جز متشابهات و ظن و گمان. نشده است
   :وجود ندارد

                                           
نويسند و اين   و اين چيزي است كه هر كدام از مراجع اماميه در رساالت خود به عنوان مختومه مي-1

  . ها معصوم نيستند در حالي است كه آن
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� $ tΒ uρ Μçλ m; ÏµÎ/ ôÏΒ AΟù=Ïæ ( βÎ) tβθ ãèÎ7 −F tƒ 
ω Î) £©à9$# ( ¨βÎ)uρ £©à9 $# Ÿω 
 Í_øó ãƒ zÏΒ Èd,ptø: $# $ \↔ø‹x© �  ) 28/ نجم(  

دانند، و جز از ظن و گمان پيروي  ايشان در اين باب چيزي نمي«
در بخش اعتقادات، به كسي سودي (كنند و ظن و گمان هم  نمي
  .»گرداند نياز از حق نمي بي)  و انسان رارساند، نمي

ي بيشتر نيست،  تمام آنچه را كه بعداً ذكر خواهيم كرد چيزي جز رسيدن به فايده
دالل به اين داليل و باطل كردن حجت اين داليل بر مسأله امامت، چون رد نمودن است

  . به آن نياز دارد
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  مبحث دوم

  حقائقي مهم از اصول اماميه

   

  ـ اصول اماميه تلقيني هستند نه قرآني1

 را به دست مردي بدهيم كه از اسالم چيزي نشنيده باشد و هيچ گونه  اگر قرآن
 ، آشنايي خوبي به زبان عربي داشته باشد كه اين د، جزشناخت قبلي از اسالم نداشته باش

به ) قرآن(اين كتاب را بخوان و مهمترين چيزهايي را كه اين كتاب : سپس به او بگوييم
كند برايمان به صورت آماري بنويس، نتيجه مثل اين خواهد بود كه  آن دعوت مي

  : آيد مي
 ناچار –ر داليل صريح و محكم قرآني  بناب–ام  ها را ثبت كرده  اصولي كه قبالً آن–أ 

ي ايمان به خداوند يكتا و پيامبري كه  بايد در قرآن آيات مكرر و صريحي درباره
 است و روز قيامت و بهشت و آتش و مالئكه و مدح و ستايش �اسمش محمد

  . مهاجرين و انصار و وجوب نماز و زكات و غيره بيابد
پس امامت علي و حسن و حسين و جعفر : م هرگاه از او بپرسم و به او بگويي–ب 

اي كه  ها كجاست؟ چرا برايمان ننوشته صادق و حسن عسكري كجاست؟ و عصمت آن
را  ها همان امانتي است كه خداوند آن ها حجت خدا بر مخلوقات هستند و واليت آن آن

مكاسب كجاست كه بر ) 5/1(بلكه خمس . 1ها عرضه كرده؟ ها و زمين و كوه بر آسمان

                                           
   4131 ص 1ج / كافي  -
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 بپردازند؟ چرا ءاموال و سود خود را به فقها) 5/1(مسلمين واجب است كه خمس 
  اي؟  را ذكر نكرده) نكاح متعه(ازدواج موقت 

اين سؤاالت و امثال اينها نسبت به اين مرد بسيار دشوار و سخت خواهند بود و حل 
  !!  نمايدعهمراجباشد، هر چند هزار مرتبه هم به قرآن  ها براي او بسيار دشوار مي آن

، پس باشد ميگذري سريع در قرآن امكان پذير نيافتن اين امور با گفتني است كه 
داند؟ و چطور شناخت   ايمان به امامت را بر بندگانش واجب مي�چطور خداوند

 جاهل به امامت كسيامامت مثل شناخت خدا و رسولش واجب است؟ چطور اگر 
امت را بشناسد مؤمن است و هر كس باشد عذرش پذيرفته نيست؟ چطور هر كس ام

واضح و ) قرآن(ي امامت در كتاب خداوند  منكر آن باشد كافر؟ و حال آنكه مسأله
آگاه و مطلع شود ) امامت(و امكان ندارد كه كسي نسبت به آن . صريح و روشن نيست

  مادامي كه از پيش برايش تعريف و تلقين نشده باشد؟ 
ها از زمان كودكي  نسان به علت شنيدن بيش از حد آناينها اموري تلقيني هستند كه ا

شوند  اي مي ، و به صورت عقيدهشوند گيرد و در ذهنش رسوب مي ها عادت مي به آن
ي  اي مانند هر عقيده چنين عقيده. كند كه به آن ايمان دارد و به سوي آن دعوت مي

ري شدن است كه بر اثر گذشت زمان و سپهباطل ديگري همچون مجوسيه و هندو
ي امامت، تقليد و تلقين است  ي عقيده مصدر و سرچشمه. كند عمر، بر اذهان رسوخ مي

  . و دليل قطعي و يقيني براي آن نيست
ي امامت را با مسايل توحيد و نبوت و معاد و نماز و زكات و جهاد و نهي از  مسأله

آوريم كه همانا   ميو براي اين مقارنه و مقايسه يك مثال! قتل و زنا و فساد مقايسه كن
ي  كه سورهكنيم  نقل مي  اين مثال را از يك سوره). خواه زكات يا صدقه( است »انفاق«

ي فاتحه به  بقره نام دارد و تمام آيين اسالم در آن جمع شده است، و بعد از سوره
  : شود عنوان ام الكتاب شناخته مي
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   :ي بقره انفاق در سوره

$ �ـ 1 ®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)Ï�Ζãƒ �  ) 3/ بقره(  

  .»كنند ايم، انفاق مى و از آنچه به آنان روزى داده«

θ#) �ـ 2 ßϑŠÏ%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# (#θ è?#u uρ nο4θ x.̈“9   )43/ بقره (  � #$

  .»و نماز را بر پا داريد و زكات را بپردازيد«

θ#) �ـ 3 ßϑŠÏ%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# (#θ è?#u uρ nο4θ Ÿ2̈“9   )83/ بقره (  � #$

  .»ماز را بر پا داريد و زكات را بپردازيدو ن«

θ#) �ـ 4 ßϑŠÏ%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# (#θ è?#u uρ nο4θ Ÿ2̈“9   )110/ بقره (  � #$

  .»و نماز را بر پا داريد و زكات را بپردازيد«

#tA’�ـ 5 u uρ tΑ$ yϑø9 $# 4’ n? tã ÏµÎm6 ãm “ÍρsŒ 4†n1ö	 à)ø9 $# 4’yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ 

tÅ3≈ |¡yϑø9 $#uρ tø⌠$#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# t, Î#Í←!$ ¡¡9$#uρ ’Îû uρ ÅU$s%Ìh	9 $# uΘ$s%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# 

’ tA# u uρ nο4θŸ2̈“9   )177/ بقره (  �#$

اى كه به آن دارد، به خويشاوندان و  را، با همه عالقه) خود(و مال «
كند  يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه و سائالن و بردگان، انفاق مى

  .»پردازد ات را مىدارد و زك نماز را برپا مى

&Ï�Ρr(θà#)�ـ 6 uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# Ÿωuρ (#θà)ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r' Î/ ’n<Î) Ïπ s3è=öκ−J9 $# �  

  )195/ بقره (  
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، خود را با )با ترك انفاق(كنيد و ) و بذل مال(و در راه خدا انفاق «
  .»دست خويش به هالكت نيفكنيد

π× �ـ 7 tƒ ô‰Ï�sù ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρr& >πs%y‰|¹ �  ) 196/ بقره(  

  .»]بدهد[از روزه يا صدقه يا قربانى ]  كه عبارت است[اى  كفّاره] بايد[«

�š�tΡθـ 8 è=t↔ó¡o„ #sŒ$ tΒ tβθ à)Ï�Ζãƒ ( ö≅è% !$ tΒ ΟçF ø)x�Ρr& ô ÏiΒ 9/öT yz 

È øy‰Ï9≡ uθ ù=Î=sù tÎ/t	 ø%F{ $#uρ 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ ÈÅ3≈ |¡pRùQ $#uρ Èø⌠$#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# 3 $ tΒ uρ 

(#θ è=yè ø�s? ôÏΒ 9/öTyz ¨βÎ* sù ©!$# ÏµÎ/ ÒΟŠÎ=tæ�  ) 215/ بقره(  

هر مال و مايه سودمندى كه : چه چيز انفاق كنند؟ بگو: پرسند از تو مى«
كنيد بايد براى پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و نيازمندان و  انفاق مى

  .»تمحتاج در راه مانده باشد، و هر كار نيكى انجام دهيد، خدا به آن داناس

�š�tΡθـ 9 è=t↔ó¡o„ uρ #sŒ$tΒ tβθ à)Ï�Ζãƒ È≅è% uθ ø�yèø9 $# 3 š�Ï9≡ x‹x. ßÎi t7ãƒ ª! $# 

ãΝä3s9 ÏM≈tƒ Fψ$# öΝà6 ¯=yès9 tβρã	 ©3x�tF s?�  ) 219/ بقره(  

]. بر نياز خود را[افزون : بگو. چه چيز انفاق كنند: پرسند و از تو مى«
، باشد كه شما سازد ها را اينچنين براى شما روشن مى خداوند نشانه
  .»انديشه كنيد

!© ø)ãƒ	sŒ “Ï%©!$# ÞÚÌ#�ـ 10 $# $·Ê ö	 s% $ YΖ|¡ym … çµx�Ïè≈ ŸÒãŠsù ÿ…ã& s! 
$ ]ù$ yè ôÊr& Zοu/TÏW Ÿ2�  ) 245/ بقره(  
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را براي او چندين برابر  كيست كه به خدا قرض نيكويي دهد تا آن«
  ».كند؟

$ �ـ 11 yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (# þθ ãΖtΒ#u (#θà)Ï�Ρr& $£ϑÏΒ Νä3≈ oΨø%y— u‘ �) 254/ بقره(  

در (ايم  ي شما كرده از آنچه بهره) برخي! (ايد اي كساني كه ايمان آورده«
  .»انفاق كنيد) راه خدا

�ã≅sWـ 25ـ12 ¨Β tÏ% ©!$# tβθ à)Ï�Ζãƒ óΟ ßγ s9≡ uθøΒ r& ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# È≅ sVyϑx. 

>π¬6 ym ôM tF u;/Ρr& yìö7 y™ Ÿ≅ Î/$ uΖy™ ’ Îû Èe≅ä. 7' s#ç7 /Ψß™ èπ so($ ÏiΒ 7π¬6 ym 3 ª! $#uρ ß# Ïè≈ ŸÒãƒ 
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  )274ـ261/ بقره (  
كنند، همانند  مثل كساني كه دارائي خود را در راه خدا صرف مي«
هاي است كه هفت خوشه برآرد و در هر خوشه صد دانه باشد، و  دآن

قدرت (و خدا . گرداند را چندين برابر مي خداوند براي هر كه بخواهد آن
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 خود را در كساني كه دارائي. آگاه است) و از همه چيز(فراخ ) و نعمتش
رسانند،  ي نميرگذارند و آزا كنند و به دنبال آن منتي نمي راه خدا انفاق مي

) داند را جز خدا نمي ي اجرشĤن و اندازه(پاداششان نزد پروردگارشان است 
گفتار نيك و . و نه ترسي بر آنان خواهد بود و نه اندوهگين خواهند شد

دنبال داشته زاري به آگذشت، بهتر از بذل و بخششي است كه اذيت و 
بذل ! ايد اي كساني كه ايمان آورده. نياز و بردبار است و خداوند بي. باشد

 پوچ و تباه نسازيد، همانند كسي كه ،هاي خود را با منت و آزار و بخشش
كند و به خدا و  دارائي خود را براي نمودن به مردم، رياكارانه صرف مي

 كسي همچنن مثل قطعه سنگ صاف مثل چنين. روز رستاخيز ايمان ندارد
، و )و بذر افشاني شود(خاك باشد ) قشري از(اي است كه بر آن  و لغزنده

را به  و آن) ها و بذرها را شويد ي خاك و همه(باران شديدي بر آن ببارد 
چنين . (بر جاي گذارد) و خالي از هر چيز(صورت سنگي صاف 

گيرند، و  اي بر نمي و بهرهاند سود  از كاري كه انجام داده) رياكاراني
مثل . نمايد رهنمود نمي) به سوي خير و صالح(خداوند گروه كفر پيشه را 

هاي  كساني كه دارائي خود را براي خشنودي خدا و استوار كردن جĤن
كنند، همچون مثل باغي است كه روي  صرف مي) ايمان و احسان بر(خود 
و ) به حد كافي بهره گيردو از هواي آزاد و نور آفتاب (اي باشد  پشته

باران شديدي بر آن ببارد و در نتيجه چندين برابر ميوه دهد، و اگر هم 
به سبب خاك خوب (باران شديدي بر آن نبارد، باران خفيفي بر آن ببارد، 

و آنچه را انجام ) و آفتاب مناسب و هواي آزاد، باز هم به بار نشيند
دارد كه باغي از درختان  دوست ميآيا كسي از شما . بيند دهيد خدا مي مي

خرما و انگور داشته باشد كه از زير درختان آن، جويبارها روان باشد و 
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باشد، و در حالي كه ) هاي ديگر از ميوه(اي  براي او در آن هر گونه ميوه
در اين (ضعيف داشته باشد، ) كوچك و(به سن پيري رسيده و فرزنداني 

باشد، به باغ برخورد ) سوزاني( آن آتش كه در) كوبنده(گردبادي ) هنگام
اين چنين خداوند آيات خود را برايتان بيان و ! را بسوزاند؟ كند و آن
اي ). و با نيروي انديشه راه حق را بيابيد(سازد، شايد بينديشيد  آشكار مي

از طريق (هاي پاكيزه اموالي كه  از قسمت! ايد كساني كه ايمان آورده
از (ايم  د و از آنچه از زمين براي شما بيرون آوردهاي بدست آورده) تجارت

ببخشيد و به سراغ چيزهاي ناپاك نرويد تا ) قبيل منابع و معادن زيرزميني
از آن ببخشيد؛ در حالي كه خود شما حاضر نيستيد آن چيزهاي پليد را 

 كه خداوند  بدانيد وپوشي در آن، دريافت كنيد مگر با اغماض و چشم
به هنگام انفاق (اهريمن شما را . ي ستايش است تهنياز و شايس بي
دهد و به انجام گناه شما را دستور  ي تهيدستي مي وعده) ترساند و مي
) نعمت(ي آمرزش خويش و فزوني  دهد، ولي خداوند به شما وعده مي
 .آگاه است) و از همه چيز(و خداوند فضل و مرحمتش وسيع . دهد مي

دهد و هر كس كه به او حكمت داده  مىحكمت را به هر كس كه بخواهد 
و جز خردمندان پند . داده شده است] به او[شد، در حقيقت خيرى بسيار 

پذيرند  و هر انفاقى كه انجام دهيد و هر نذرى كه ببنديد، به راستى  نمى
و ستمكاران ياورانى ندارند  اگر صدقات را آشكار . داند را مى خداوند آن

را نهان داريد و به فقيرانش بدهيد،  و اگر آن. است]  كارى[كنيد، آن نيكو 
زدايد و  را از شما مى و برخى از بديهايتĤن. پس آن براى شما بهتر است

هدايت آنان بر عهده تو ]  توفيق[كنيد، آگاه است   خداوند به آنچه مى
بلكه خداوند هر آن ]  و مسئوليت ندارى كه حتما هدايتشان كنى[نيست 
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كنيد، به سود  كند و هر مالى كه انفاق مى د، هدايت مىكس را كه بخواه
. كه جز براى كسب خشنودى خدا انفاق كنيد]  روا نيست[خودتان است و 

و هر مالى كه ببخشيد، پاداشش به تمامى به شما داده شود و شما ستم 
اند،  براى فقيرانى است كه در راه خدا محصور مانده]  صدقات[ بينيد  نمى
]  شخص[خويشتندارى ]  شدت[در زمين به سفرى بپردازند، از توانند  نمى

شناسى، با اصرار از  شان مى را از چهره پندارد، آنĤن را توانگر مى ناآگاه آنĤن
كنيد، خداوند به آن  خواهند و هر مالى كه انفاق مى نمى]  چيزى[مردم 
اق كسانى كه در شب و روز، پنهان و آشكارا مالهاى خود را انف داناست

كنند، آنان پاداش خود را به نزد پروردگارشان دارند و بيمى بر آنان  مى
  .»نيست و آنان اندوهگين نشوند

,ß �ـ 27ـ26 ys ôϑtƒ ª!$# (#4θ t/Ìh	9 $# ‘Î/ö	ãƒ uρ ÏM≈s%y‰¢Á9 $# 3 ª!$#uρ Ÿω p=Ås ãƒ 

¨≅ä. A‘$ ¤�x. ?Λ ÏOr& ∩⊄∠∉∪ ¨βÎ) šÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# 

(#θ ãΒ$s%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# (# âθ s?#u uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# óΟßγ s9 öΝèδ ã	ô_ r& y‰ΖÏã öΝÎγ În/u‘ Ÿωuρ 

ì∃öθ yz öΝÎγ øŠn=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡt“ ós tƒ �  ) 277ـ276/ بقره(  

كند و  نابود مي) و اموالي كه ربا با آن بياميزد(ا را بر) بركت(خداوند «
) ز آن بذل و بخشش شودو اموالي را كه ا(صدقات را ) ثواب و بركت(

و خداوند هيچ انسان ناسپاس گنهكاري را دوست . بخشد فزوني مي
كساني كه ايمان بياورند و كار شايسته انجام گمان  ـ بي277. دارد نمي

پاي دارند و زكات را بپردازند، مزدشان  كه بايد بر بدهند و نماز را چنان
  .»شوند نه اندوهگين مينزد پروردگارشان است و نه بيمي بر آنان است و 
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&βr �ـ 28 uρ (#θ è%£‰|Á s? ×/öT yz óΟà6 ©9 ( βÎ) óΟ çFΖä. šχθ ßϑn=÷ès? �  

  )280/ بقره (  
ي وام خود را، يا  قدرت پرداخت نداشته باشد و شما همه(و اگر «

  .»ببخشيد، برايتان بهتر خواهد بود اگر دانسته باشيد) را بدو برخي از آن
) بقره(ي واحد  ي انفاق در يك سوره آنند كه دربارهاينها بيست و هشت آيه از قر

انفاق و بخشش را به عنوان آيين ذكر نموده و به آن ترغيب و تشويق نموده و . اند آمده
را با عبارات صريح و قاطع بيان كرده است، و هيچ مجالي براي شك  احكام و آداب آن

از سوي ديگر انفاق به . تو ترديد در اين اصل بزرگ از اصول دين به جا نگذاشته اس
شود، به همين خاطر است كه در  عنوان اساس زندگي و از ضروريات آن شناخته مي

  .قرآن تأكيد زيادي بر آن آمده است
باشد و كامالً  امامت نزد اماميه به عنوان يكي از اصول دين مانند توحيد و نبوت مي

شود، حاال چطور  ي تلقي ميبرابرند و انفاق نسبت به آن به عنوان فرع بسيار كوچك
شود در حالي كه اصل  است كه اين فرع به اين شيوه واضح و مفصل در قرآن ذكر مي

را بگردند و آن را  شود، حتي اگر تمام قرآن  به صورت مبهم و مشتبه ترك مي) امامت(
چيزي نخواهند يافت بجز آيات متشابهي كه عدد ) امامت(ي آن  تفتيش نمايند، درباره

  !!! رسد؟ ي واحدي از قرآن نمي ا به نصف عدد آيات انفاق و زكات در سورهه آن
  

ـ براي آيات امامت، در قرآن مصدر و مرجعي از محكمات وجود 2

  ندارد

اي با اصول اعتقادي دارند و  شوند كه عالقه و رابطه در قرآن آيات متشابهي يافت مي
را   مخالف اصول صريح در قرآن ها ممكن است معاني فاسد و  آنهاحتجاج و استدالل ب
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اما با رجوع دادن اين آيات متشابه به مصدر و مرجعشان از آيات . در پي داشته باشد
از . ماند ها باقي نمي روند و در اعتقاد مجالي براي آن محكم، اين معاني فاسد از بين مي

  : آن جمله است قول خداوند

� $ ¯ΡÎ) ßøtwΥ $ uΖø9 ¨“tΡ t	 ø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθÝà Ï�≈ ptm: �  ) 9/ حجر(  

و تا روز (باشيم  ايم و خود ما پاسدار آن مي را فرستاده ما خود قرآن«
را از دستبرد دشمنان و از هر گونه تغيير و تبديل زمان  رستاخيز آن

  .»)داريم محفوظ و مصون مي
تي هستند گفتند متكلم، جماع كردند و مي  استدالل مي�نصاري با اين آيه عليه پيامبر
اما اين آيه و امثال .  عقيده خود را در تثليت تأييد نمايند كه و فرد واحدي نيست، تا اين

آن و تمام آيات متشابهي كه در قرآن نوعي تعلق به اصول دين و اساس آن دارند، بدون 
ها را معين و مشخص نمايد و   معاني آنهك) محكمات(مصدر و مرجعي از امهات 

به عبارت ديگر، هر آيه متشابهي در قرآن . (اند رطرف سازد وارد نشدهها را ب مشكل آن
را با آيات محكمي تبيين و روشن  كه نوعي با اصول دين در ارتباط باشد، خداوند آن

به همين خاطر است كه قرآن كريم مملو ). را تبيين نموده است نموده و حد و حدود آن
ارك و تعالي تنهاست و شريكي براي او كنند خداوند تب از آياتي است كه تصريح مي
  : �وجود ندارد، مثل قول خداوند

� ö/ ä3ßγ≈ s9 Î)uρ ×µ≈s9 Î) Ó‰Ïn≡ uρ ( Hω tµ≈s9 Î) 
ω Î) uθ èδ ß≈ yϑôm §	9$# ÞΟŠÏm §	9$# �  

  )163/ بقره (  
. جز او نيست]  راستينى[معبود . و معبودتان، معبود يگانه است«

  .» بخشاينده مهربان است
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ها در قرآن مصدر و   براي آن– كه همگي متشابه هستند – به امامت اما آيات مربوط
محكمات اصل و اساس اين كتاب هستند و هنگام اختالف . نيستمرجعي از محكمات 

و اين هم . شود و آيات متشابه مرجع و اصل و اساس نيستند ها رجوع مي و اشتباه به آن
  :  است�در قول خداوند

� uθ èδ ü“Ï%©!$# tΑt“Ρr& y7ø‹ n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# çµ ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ#u ìM≈ yϑs3øt’Χ £ èδ ‘Π é& 

É=≈tGÅ3ø9 $# ã	 yzé&uρ ×M≈yγ Î7≈ t±tF ãΒ ( $ ¨Βr' sù tÏ% ©!$# ’ Îû óΟÎγ Î/θ è=è% Ô�÷ƒ y— tβθãè Î6 ®KuŠsù 

$ tΒ tµ t7≈t±s? çµ ÷ΖÏΒ �  ) 7/ آل عمران(  

بخشي از آن، . را بر تو نازل كرده است) قرآن( كتاب  ايناوست كه«
) و معاني مشخص و اهداف روشني دارند و(ي محكمات است ها آيه
هاي متشابهات  ها اصل و اساس اين كتاب هستند، و بخشي از آن آيه آن

و اما ). رود ها مي  دارند و احتماالت مختلفي در آنمبهميو معاني (است، 
را  و گريز از حق، زواياي وجودشĤن(كساني كه در دلهايشان كژي است 

به دنبال متشابهات ) نادرست(انگيزي و تأويل  براي فتنه) فرا گرفته است
  .»افتند مي

اند  ي محكمات كنند، نه از زمره ها استدالل مي تمام آياتي كه اماميه براي امامت به آن
كه اعتماد به آن مانند مرجعي در اصول صحيح باشد و نه از متشابهاتي هستند كه داراي 

ها رجوع شود و حد و مرزش را  اشند كه به آنمصدر و مرجعي از محكمات داشته ب
  . تعيين نمايند
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  ـ در قرآن آداب و احكامي كه متعلق به امام باشند، وجود ندارد3

 را با اسمش به طور صريح ذكر كرده است و همراه ايشان احكام �قرآن كريم، پيامبر
عامل با ايشان  هستند ذكر كرده است، و همچنين آداب ت�زيادي را كه متعلق به پيامبر

ما در اينجا به طور مثال . را كه اصحاب و امتش ملزم به آن هستند، ذكر كرده است 
ها غير ممكن  كنيم نه براساس حصر، چون امكان حصر آن ها را ذكر مي بعضي از آن

  : است، آن نيز عبارتند از

� 
ω ‘≅ Ïts† š�s9 â !$ |¡ ÏiΨ9$# .ÏΒ ß‰÷èt/ Iωuρ βr& tΑ£‰t7 s? £ÍκÍ5 ôÏΒ 8l≡ uρø— r& 

öθ s9 uρ š�t7yf ôãr& £ åκß]ó¡ ãm 
ω Î) $ tΒ ôM s3n=tΒ y7ãΨŠÏϑtƒ 3 tβ% x.uρ ª!$# 4‘n=tã Èe≅ ä. 

& óx« $ Y7ŠÏ%§‘ �  ) 52/ احزاب(  

تواني همسرانت را به  بعد از اين، ديگر زني بر تو حالل نيست، و نمي«
ه جاي را طالق دهي و ب و مثالً برخي از اينĤن(همسران ديگري تبديل كني 

هر چند جمال آنان تو را به ) اي را خواستگاري نمائي وي همسران تازه
  .»خداوند ناظر و مراقب بر هر چيزي است. شگفت در آورد، مگر كنيزان

� $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ LÉ< ¨Ζ9 $# !$ ¯ΡÎ) $ oΨù=n=ôm r& y7 s9 y7 y_≡ uρø— r& ûÉL≈©9 $# |M øŠs?#u 

 ∅èδ u‘θã_ é& $ tΒuρ ôM s3n=tΒ y7 ãΨ‹Ïϑtƒ !$ £ϑÏΒ u !$ sùr& ª!$# š�ø‹ n=tã ÏN$ oΨt/uρ 

y7 ÏiΗxå ÏN$ oΨt/uρ y7 ÏG≈ £ϑtã ÏN$ oΨt/uρ y7 Ï9% s{ ÏN$ oΨt/uρ y7 ÏG≈ n=≈ yz ÉL≈ ©9 $# 

tβö	 y_$yδ š�yètΒ Zοr&zlö∆ $#uρ ºπ oΨÏΒ ÷σ•Β βÎ) ôM t7yδ uρ $ pκ|¦ ø�tΡ Äc É<̈Ζ=Ï9 ÷βÎ) yŠ# u‘r& 

L É<̈Ζ9 $# βr& $ uηys Å3ΖtF ó¡o„ Zπ|Á Ï9% s{ y7 ©9 ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 3 ô‰s% $ uΖ÷Κ Î=tæ 
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$ tΒ $ oΨôÊ t	sù öΝÎγ øŠn=tæ þ’ Îû öΝÎγ Å_≡ uρø—r& $tΒ uρ ôM x6n=tΒ öΝßγ ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& Ÿξ øŠs3Ï9 

tβθ ä3tƒ š�ø‹ n=tã Ól t	 ym 3 šχ%x.uρ ª!$# # Y‘θà�xî $ VϑŠÏm   )50/ احزاب (� ‘§

جهت توفيق در كار تبليغ دعوت و چيزهاي (ما براي تو ! اي پيغمبر«
اي، و همچنين  را پرداخته ايم همسرانت را كه مهرشĤن حالل كرده) ديگر

ي تو ساخته است، و عموزادگان، و  كنيزاني را كه خدا در جنگ بهره
 با ايماني كه اند، و زن زادگان، و دائي زادگاني كه با تو مهاجرت كرده عمه

را به پيغمبر ببخشد و پيغمبر بخواهد او را به ازدواج خود در خويشتن 
خاص تو است، و براي سائر مؤمنان جايز نيست ) اين يكي(آورد، كه 

ما خودمان ). بدون مهريه و از راه هبه، زني را به ازدواج خود در آورند(
ن چه احكامي دانيم براي مؤمنان در مورد همسرانشان و كنيزانشا مي
مقرر ) همچون نفقه و مهريه و شاهدان عقد و عدم تجاوز از چهار زن(
ي احكام گذشته به خاطر  اي به علم خود، يعني سرچشمه اشاره. (داريم مي

رنجي ) از احكامي كه خاص تو است دلتنگ نبوده و ( كه اين تا) آن است
  .»خداوند آمرزنده و مهربان است. گريبانگير تو نشود

� $ pκš‰r' ¯≈ tƒ ã≅ ÏiΒ̈“ ßϑø9 $# ∩⊇∪ ÉΟ è% Ÿ≅ø‹ ©9 $# 
ωÎ) Wξ‹ Î=s% �  ) 2ـ1/ مزمل(  

  .»مانببيدار ) از آن(شب، جز اندكي ! اي جامه به خود پيچيده«

� ¨βÎ) ©!$# …çµ tGx6 Í×̄≈ n=tΒ uρ tβθ Y=|Á ãƒ ’n? tã Äc É< ¨Ζ9 $# 4 $pκš‰r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u (#θ Y=|¹ Ïµø‹ n=tã (#θ ßϑÏk=y™uρ $ ¸ϑŠÎ=ó¡n@ �  ) 56/ احزاب(  

شما هم ! ستند، اي مؤمنانرف خداوند و فرشتگانش بر پيغمبر درود مي«
  .»كه بايد سالم بگوئيد بر او درود بفرستيد و چنان
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� $ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (# þθ ãèsùö	 s? öΝä3s?≡ uθ ô¹r& s−öθ sù ÏNöθ |¹ Äc É<̈Ψ9 $# 

Ÿωuρ (#ρã	 yγøg rB …çµs9 ÉΑöθ s)ø9 $$Î/ Ì	ôγ yf x. öΝà6ÅÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7Ï9 βr& xÝt7 øtrB 

öΝä3è=≈ yϑôãr& óΟçFΡr& uρ Ÿω tβρâlßê ô±s? �  ) 2/ حجرات(  

صداي خود را از صداي پيغمبر بلندتر ! ايد اي كساني كه ايمان آورده«
گوئيد، با او به آواز بلند سخن  كه با يكديگر سخن مي مكنيد، و همچنان

  .»اجر و ضايع نشود بيمگوئيد، تا نادانسته اعمالتان 

� ÉΟôf ¨Ψ9 $#uρ #sŒ Î) 3“ uθ yδ ∩⊇∪ $ tΒ ¨≅|Ê ö/ ä3ç7 Ïm$|¹ $tΒ uρ 3“uθ xî ∩⊄∪ $ tΒ uρ 

ß, ÏÜΖtƒ Çtã #“ uθ oλù;   )3ـ1/ نجم (  � #$

محمد (يار شما ! كند سوگند به ستاره در آن زمان كه دارد غروب مي«
 گمراه و منحرف نشده است، و راه خطا نپوئيده است و به كژ راه) �

  .»گويد و از روي هوي و هوس سخن نمي. نرفته است

� LÉ< ¨Ζ9 $# 4’n<÷ρr& šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $$ Î/ ôÏΒ öΝÍκÅ¦ à�Ρr& ( ÿ… çµã_≡ uρø— r& uρ öΝåκçJ≈ yγ ¨Β é& 3 
(#θ ä9 'ρé&uρ ÏΘ%tn ö‘ F{$# öΝåκÝÕ÷èt/ 4†n<÷ρr& <Ù ÷èt7Î/ ’ Îû É=≈ tF Å2 «!$# z ÏΒ 

šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# t Ì	Éf≈ yγ ßϑø9 $#uρ Hω Î) βr& (# þθ è=yè ø�s? #’ n<Î) Νä3Í←!$ uŠÏ9 ÷ρr& $ ]ùρã	 ÷è ¨Β 4 
šχ%Ÿ2 y7 Ï9≡ sŒ ’ Îû É=≈ tGÅ6 ø9$# # Y‘θ äÜó¡tΒ �  ) 6/ احزاب(  

  وو اراده(پيغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولويت بيشتري دارد «
 بر اراده و خواست مؤمنان، مقدمخواست او در مسايل فردي و اجتماعي 
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و بايد احترام (، مادران مؤمنان محسوبند و همسران پيغمبر) ايشان است
را بزرگ و ارجمند  را از نظر بدور نداشت، و يكايك ايشĤن مادري آنĤن

از نظر ارث بردن بعضي از (، و خويشاوندان نسبت به يكديگر )شمرد
از اولويت بيشتري ) قرآن(از مؤمنان و مهاجران، در كتاب يزدان ) بعضي

  كه اين مگر). باشد برادري موجب ارث نمي و إخاءو پيمان (برخوردارند، 
و از طريق وصيت، (بخواهيد در حق دوستان خود كار نيكي انجام دهيد 

مقداري براي آنان به ارث بگذاريد و بديشان خوبي كنيد، كه اين عمل 
و تغيير (مكتوب و مقرر است ) قرآن(در كتاب ) حكم(اين ). مانعي ندارد
  .»)شناسد و تبديلي نمي

 وجود دارند، اما �ي شخص پيامبر  چنين صدها احكام و آداب ديگر دربارهو اين
يابيم، يا از آداب تعامل با امام  ي واحدي كه به اسم امام تصريح نمايد، در قرآن نمي آيه

صحبت نمايد و يا به ذكر حكمي از احكام متعلق به امام پرداخته باشد در قرآن يافت 
، زيرا معتقد هستند  اماميه از شخص نبي هم باالتر استشود با وجود آنكه امام نزد نمي
ي باالي نبوت  رسد و امامت مرتبه ي امام مي كند تا به مرتبه نبي رشد و ترقي مي  كه

  !! است
  . گردند  آن مييرامونكند بر بطالن مفهوم امام، كه اماميه اين قدر پ و اين داللت مي

اند كه   و احكام و آدابي را تفصيل دادهروايات و كتب عقائد شيعه براي امام اوصاف
زيرا از عظمت ها غفلت كرده باشد،  اگر صحيح باشند محال است كه قرآن از ذكر آن

باشد كه كفر و  بزرگترين نياز ديني امامت ميشناخت آن  و باشد اي برخوردار مي ويژه
 هر كس يعني هر كس امامت را بشناسد مؤمن است و. (سازد ايمان را از هم جدا مي

ي را براي مسايلي ل قرآن احكام و آداب و تفاصي كه با علم به اين) را انكار نمايد كافر آن
منزلت از قبيل نماز و وضو و جنابت و قضاء حاجت ذكر كرده است كه نزد اماميه از 
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پس چطور براي امام حتي يكي از احكام . باشند  امامت برخوردار مي تري نسبت به پايين
  !! قدر منزلت عالي و مهمي است؟ كند حال آنكه داراي اين  هم ذكر نميو آدابش را

و . ما معتقديم كه امامت اصلي از اصول دين است: (گويد محمد رضا مظفر مي
طور كه معتقديم امامت  همان... شود مگر با اعتقاد به امامت  كامل و تمام نمي،ايمان

 در هر عصر و زماني امام هدايت  پس به ناچار بايد.مثل نبوت از الطاف الهي است
شود در وظايفش از قبيل هدايت بشر و ارشاد و  اي باشد كه جانشين نبي مي دهنده

و . ها به سوي چيزي كه سعادت و خوشبختي دنيا و آخرت در آن است راهنمايي آن
وجود دارد از قبيل واليت عامه بر مردم براي تدبير امور و ) پيامبر(آنچه براي نبي 

  . ها، براي شخص امام هم وجود دارند ي عدل در بين آن حشان، و اقامهمصال
واجب ) پيامبر(و معتقديم كه امام مانند نبي ... بنابراين، امامت استمرار نبوت است

است از تمام رذائل و فواحش ظاهري و باطني معصوم باشد، از سن كودكي تا مرگ 
كه واجب است امام از سهو و خطا طور  همان. باشند يا سهوي خواه آن فواحش عمد 
حال و . برپا دارندگان آن هستندو  زيرا امامان حافظان دين ،و فراموشي معصوم باشد

  . ها در اين باره مثل حالت انبياء است وضعيت آن
و دليلي كه ما با وجود آن به عصمت انبياء معتقديم خود همان دليل كافي است و 

 هيچ فرقي با هم داشته  كه م، بدون اينيعتقد باشكند كه به عصمت ائمه م اقتضا مي
  . باشند

و معتقديم ... ترين مردمان باشد و معتقديم كه امام بايستي مانند نبي از برترين و فاضل
كه ائمه همان اولواالمري هستند كه خداوند به اطاعت و پيروي از ايشان دستور داده 

رهاي رسيدن به خداوندند و راه رسيدن و اينها د. است و آنان بر مردم گواه و شاهدند
حتي معتقديم امر ايشان همان امر خداوند است، ... به خدا و نزديكي با او ائمه هستند

نهي ايشان عين نهي خداوند است، اطاعت از ايشان اطاعت از پروردگار است، عصيان 
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 دوست را و سرپيچي از ايشان عين عصيان و سرپيچي از خداوند است، كسي كه ايشان 
داشته باشد خدا را دوست داشته است و كسي كه با ايشان دشمني نمايد با خدا دشمني 

ها را رد نمايد مثل كسي  نپذيرفتن و رد كردن آنان جايز نيست، كسي كه آن. كرده است
 را رد نمايد مثل كسي است كه � را رد نمايد و كسي كه پيامبر�است كه پيامبر

ها واجب است و  بنابراين، تسليم شدن در برابر آن. د نمايدخداوند تبارك و تعالي را ر
  . ها عمل گردد ها اجابي شود و به قول آن بايستي امر آن

ها سيراب  بنابراين، معتقديم كه احكام شرعي الهي جز از آب شيرين و گواراي آن
باشد، پس اگر مكلفي براي  ها صحيح نمي شود و گرفتن احكام شرعي جز از آن نمي
و انسان . شود رجوع نمايد بريء الذمه نمي) ائمه(ها  تن احكام شرعي به غير از آنگرف

اي كه انجام داده است جز از  مكلف بين خود و پروردگارش نسبت به تكاليف مفروضه
آنان مانند كشتي نوح هستند، هر كس بر آن سوار . كند ها اطمينان حاصل نمي طريق آن

خلف نمود در اين بحر طوفاني و لبريز از امواج شود نجات يافت و هر كس از آن ت
  . 1)ها غرق شد شبهات و گمراهي

هاي قابل  اند و كتاب اين مختصر اوصافي بود كه در كتب اماميه براي امام ذكر شده
ي شرع و  ها از محدوده ها لبريز از چنين اوصافي هستند و غلط آن اعتماد و معتبر آن
  .2ز ذوق هم خارج استاند و حتي ا عقل هم فراتر رفته

 –ها   يا حتي بعضي از آن–حال اين سؤال مطرح است كه چرا اين احكام و اوصاف 
  ! اند؟ در قرآن وارد نشده

                                           
  . 43-44-45-47- 48 عقائد الشيعة ص -1
به ) تمسك به اهل بيت( روايات كليني در موضوع اههمر -ها را  بعضي از اين غلوها را ببين كه ما آن-2

 .ايم آورده ،عنوان روايات كفر آميز
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  تر از داليل يهود و نصاري است ـ دليل اماميه ضعيف4

اند كه از لحاظ ظاهري داللت بر صحت دين اهل  در قرآن آيات زيادي وارد شده
ها به اين آيات  رو آن از اين. كند  مي)١(ها از قبيل صابئه ي و غير آنكتاب از يهود و نصار

ها واجب نيست و تبعيت   ايمان آوردن به اسالم براي آن كه كنند مبني بر اين استدالل مي
 اين  گفتني است كه. ها به شرط گرفته نشده است  براي آن�از پيامبر ما حضرت محمد
ترند، اما با وجود اين  كنند از لحاظ داللت قوي الل ميها استد آياتي كه اهل كتاب به آن

گويند و ادعا   ما اين آيات را در حق اهل كتاب نسبت به آنچه كه مي،همه قوت داللت
  . دانيم كنند، حجت و دليل نمي مي

  : اين آيات عبارتند از

� ¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u šÏ%©!$#uρ (#ρßŠ$ yδ 3“t	≈ |Á ¨Ζ9 $#uρ šÏ↔Î7≈ ¢Á9$#uρ 

ô tΒ z tΒ#u «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$#uρ Ì	ÅzFψ$# Ÿ≅Ïϑtãuρ $ [sÎ=≈ |¹ öΝßγ n=sù öΝèδ ã	 ô_ r& y‰ΨÏã 

óΟÎγ În/u‘ Ÿωuρ ì∃öθ yz öΝÍκöj n=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθ çΡt“ øts† �  ) 62/ بقره(  

 كه به خدا و ئان و صابنصاريبه راستى كسانى از مؤمنان و يهوديان و «
را نزد  ايسته كرده باشند، پاداششĤنروز قيامت ايمان آورده و كار ش

  .»و نه بيمى بر آنان است و نه آنان اندوهگين شوند. پروردگارشان دارند

                                           
انـد كـه اصـال دينـي         هـاي   پرستند، يا آن    اند كه ستاره يا مالئكه را مي       هايي  آن:  صابئه -1

 .مصحح. اند كه كتاب و پيامبري و شعاير عبادتي ندارند يا موحديني. ندارند
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كند،  شكي در اين نيست كه ظاهر اين آيه داللت بر صحت دين يهود و نصاري مي
چون در اين آيه براي نجات در روز قيامت شرطي جز ايمان به خدا و روز آخرت و 

حضرت (ل صالح را به شرط نگرفته است و ايمان به نبوت پيامبر انجام دادن عم
و ساير شروط اسالم در اين آيه شرط نيستند؛ حال آيا براي داليلي كه اماميه ) �محمد

كنند چنين قوتي وجود دارد و آيا داليل اماميه  ها استدالل مي براي اثبات امامت به آن
  ! ه هستند؟قدر واضح الدالل براي اثبات اصل امامت اين

ي فوق اين است كه در قرآن آيات محكماتي وجود  اما محل خلل در استدالل به آيه
شود و اين آيه خاص   به شرط گرفته مي�ها اسالم و پيروي از پيامبر دارند كه در آن

ها نرسيده باشد؛ با وجود آنكه اين قيد هم در آن  كساني است كه بميرند و اسالم به آن
هستند ) ام الكتاب(ا ارجاع دادن آن به اصل كتاب كه همان آيات محكم آيه نيست، اما ب

  . شود چنين معنايي روشن مي
آيا در تمام قرآن تنها يك نص واحدي :  بپرسيم و بگوييم راتوانيم يك سؤالي ما مي
 يا دوازده امام داشته �شود كه از لحاظ ظاهري داللت واضحي بر امامت علي يافت مي

اي كه ذكر شد كه از لحاظ ظاهري داللت بر صحت دين يهود و  آيهباشد، مثل اين 
كردند، در  را مقيد نمي كرد كه اگر آيات محكم ديگري در قرآن آن نصاري و صائبين مي

  ! بود؟ واقع نص صريحي بود در نجات اهل كتاب و صائبين، و دينشان هم صحيح مي
شان به عنوان دليل بيان  ل دينيتمام آياتي كه اماميه براي اثبات امامت و ساير اصو

  طريقي بهكه  كنند، مگر اين شان بر آن داللت نمي ي لفظي  و از لحاظ صيغهذاتاًكنند،  مي
اشتباه و احتماالتي بسيار بعيد چنين مفهومي را براي آن در نظر بگيرند، بلكه تمام اين 

نابراين، اماميه براي ب. آيات به مجرد صيغه و تركيبشان اين احتمال ضعيف را هم ندارند
به تنهايي هيچ ربطي به ) آيه(تقويت آن آيات به روايات نياز دارند، و گرنه خود نص 

  :  خداوندفرمودهمثل . امامت ندارد
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� tΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù=yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ �  ) 3/ مائده(  

   ».دين شما را برايتان كامل كردم) احكام(امروز «
قطعاً در ) �يعني امامت علي(اين معنا !  دارد؟�مت علياين آيه چه ربطي به اما
  .نص اين آيه وجود ندارد

  : يا قول خداوند

� $ uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª!$# …ã& è!θ ß™u‘uρ tÏ% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u �  ) 55/ مائده(  

  » ...تنها خدا و پيغمبر او و مؤمناني ياور و دوست شمايند«
 يا غير او نمايد وجود �لت يا اشاره به عليدر تركيب لفظي اين آيه چيزي كه دال

را توجيه نمايد ) آيه(پس به ناچار بايد چيز ديگري خارج از نص باشد كه نص . ندارد
خواهند به آن برسند و بگويند، به آن نسبت  را تكميل گرداند و آنچه را كه مي و آن
 در روايات –  و به ناچار–آيد  در اين وضعيت و بحران، نقش روايت پيش مي. دهند

آيد كه بايد موافق  سپس بعد از آن تفسير نصوص پيش مي. هم بايد به اسم تصريح شود
  .آن ادعا باشد

اند، آن  ي اين لوازمات و صغري و كبراهايي كه اماميه براي اثبات امامت چيده همه
ايند، نم اي كه قبالً به آن اشاره شد و اهل كتاب از يهود و نصاري به آن استدالل مي آيه

  ! به چنين چيزي احتياج ندارد
تر است؟ و ادعاي كدام يك  قوي) اهل كتاب و اماميه(اكنون استدالل كدام يك 

  ! مقرون به صحت است؟

*�βÎـ 2 sù |MΖä. ’ Îû 7e7x© !$ £ϑÏiΒ !$ uΖø9 t“Ρr& š�ø‹s9 Î) È≅ t↔ó¡sù š Ï%©!$# 

tβρâ t	 ø)tƒ |=≈ tF Å6ø9 $# ÏΒ y7 Î=ö6 s% �  ) 94/ يونس(  
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اگر از آنچه بر تو نازل كرديم، در شك و ترديدى ]  فرض محالبه [و «
  .» خواندند بپرس مى]  آسمانى[از آنان كه پيش از تو كتاب 

ما مرجع هستيم و اگر مرجع سالم و با اعتماد نباشد كسي كه به : گويند اهل كتاب مي
  . شود  مي كند گمراه او رجوع مي

#) �ـ 3 þθ è=t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δr& Ì	ò2Ïe%!$# βÎ) óΟ çFΖä. Ÿω šχθßϑn=÷ès? �) 7/ انبياء(  

  .» بپرسيد)كتاب(  ذكردانيد از اهل پس اگر شما نمى«
ما اهل ذكر هستيم، بنابراين، ما اصل و مرجع هستيم پس : گفتند يهود و نصاري مي
  ! چطور كافر باشيم؟

كند كه مقصود از اهل ذكر همان اهل  شكي در آن نيست كه سياق آيه داللت مي
كردند و   به بشر بودن ايشان استدالل مي� زيرا قريش براي بطالن نبوت پيامبر،اند كتاب
  .روند خورند و در بازارها راه مي  ايشان غذا مي كه اين

  : خداوند فرمود

� !$tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘r& š�n=ö6 s% 
ω Î) Zω% ỳ Í‘ ûÇrθœΡ öΝÍκöj s9 Î) ( (# þθ è=t↔ó¡sù Ÿ≅÷δ r& 

Ì	 ò2Ïe%!$# βÎ) óΟ çFΖä. Ÿω šχθßϑn=÷ès? ∩∠∪ $ tΒ uρ öΝßγ≈oΨù=yèy_ # Y‰|¡y_ 
ω 
tβθ è=à2ù' tƒ tΠ$ yè ©Ü9$# $ tΒ uρ (#θçΡ% x. tÏ$ Î#≈ yz �  ) 8ـ7/ انبياء(  

پيش از ) بلكه . تنها تو نيستي كه پيغمبري ، و در عين حال انسان  (  «
وحي ) دين آسماني را ( ايم كه بديشان  تو جز مرداني را برنينگيخته

آسماني بپرسيد اگر اين را  آشنايان به كتابهاي) اهل علم و ( از . ايم  كرده
 ما پيغمبران را به صورت كالبدهائي كه غذا نخورند   . دانيد  نمي
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اند و  بلكه آنان انسان بوده و همچون انسانهاي ديگر خورده( ايم  نيافريده
  .»ندا و عمر جاويدان هم نداشته) اند  اند و مرده اند و زندگي كرده نوشيده

بپرسيد و آنان به شما ) ذكر( از اهل كتاب –دانيد  اين را نمي  اگر–توانيد  مي: يعني
  گويند كه آيا انبياء بشر هستند يا نه؟  مي

þθ#)�: فرمايد  كه مي�و اين قول خداوند è=t↔ó¡sù Ÿ≅÷δ r& Ì	ò2Ïe%!$#� مساوي اين قول 

�È≅t↔ó¡sù š: فرمايد خداوند است كه مي Ï%©!$# tβρâ t	ø)tƒ |=≈tF Å6ø9 $#  ÏΒ y7 Î=ö6 s%� .  

�βÎ) óΟçFΖä. Ÿω šχθ: و اين قول خداوند ßϑn=÷ès?� استفرموده مساوي اين  :�βÎ*sù 

|MΖä. ’ Îû 7e7 x© !$£ϑÏiΒ !$ uΖø9 t“Ρr& š�ø‹ s9 Î)� . و قبل از آن به طور مستقيم اين قول خداوند

  : آمده است

� ô‰s)s9 uρ $ tΡù& §θ t/ û Í_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu/ó  Î) r& §θ t7ãΒ 5−ô‰Ï¹ Ο ßγ≈ oΨø%y— u‘uρ z ÏiΒ 

ÏM≈t6 Íh‹ ©Ü9$# �  ) 93/ يونس(  

كه (بني اسرائيل را در جايگاه خوب و اقامتگاه دلپذيري ) از آن به بعد(«
اي بديشان عطاء  هاي پاكيزه منزل و مأوي داديم و روزي) فلسطين است

  .»كرديم
  : فرمايد  مي�بلكه خداوند. و اين مدحي است براي بني اسرائيل

� óΟ s9 uρr&  ä3tƒ öΝçλ°; ºπtƒ#u βr& …çµ uΗs>÷ètƒ (# àσ̄≈ yϑn=ãã û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u/ó  Î) �  

  )197/ شعراء (  
ايشان كافي نيست كه علماي بني ) ايمان آوردن(آيا همين نشانه براي «

  »!.از آن آگاهند؟) به خوبي(اسرائيل 
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تر   شايستهيند گو اين آيه داللت قوي دارد و نسبت به آنچه كه يهود و نصاري مي
كنند كه مراد از اهل ذكر امامان  گويند و ادعا مي است، در حالي كه آنچه اماميه مي

چون بين منطوق آيه و ذكر ائمه هيچ . ي قرآن به آن هيچ داللتي ندارد هستند، آيه
اي خواه نزديك و يا دور وجود ندارد  و هيچ قرينه. اي به طور قطعي وجود ندارد رابطه

  ! ات بر امامت داللت نمايندكه اين آي
اگر يهود و شيعه در اين آيه با هم اختالف نمودند، حق با كدام يك از آنان است و 

تر است؟ برتري آشكار به جانب يهود است، و ما  يي قرآن بر استدالل كدام يك اول آيه
 سپس را پيش يهود ثابت كنيد، شما اول دعوايتان : يمياين حق را داريم كه به شيعه بگو

  !! براي آنچه كه دوست داريد به آن استدالل كنيد

θ#) �ـ 4 Ý¡ øŠs9 [ !#uθ y™ 3 ôÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ×π̈Β é& ×πyϑÍ←!$ s% tβθ è=÷Gtƒ ÏM≈tƒ#u 

«!$# u!$ tΡ#u È≅ø‹ ©9 $# öΝèδ uρ tβρß‰àf ó¡o„ ∩⊇⊇⊂∪ šχθ ãΨÏΒ÷σãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ 

Ì	 ÅzFψ$# šχρã	ãΒ ù' tƒ uρ Å∃ρã	 ÷èyϑø9 $$ Î/ tβöθ yγ ÷Ψtƒ uρ Ç tã Ì	 s3Ψßϑø9 $# 

šχθããÌ	≈ |¡ ç„ uρ ’Îû ÏN≡ u/öT y‚ ø9 $# š�Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ z ÏΒ t ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊇⊆∪ $ tΒ uρ 

(#θ è=yè ø�tƒ ô ÏΒ 9/öT yz n=sù çνρã	 x�ò6 ãƒ 3 ª!$#uρ 7ΟŠÎ=tæ š É)−Fßϑø9 $$ Î/ �  

  )115ـ113/ آل عمران (  
و [وهى درستكار يكسان نيستند، از اهل كتاب گر]  همه اهل كتاب[«

هستند، آيات خدا را در ساعاتى از شب ]  رعايت كننده حقّ خدا و مردم
. كنند سجده مى]  به پيشگاه حق از روى تواضع و فروتنى[خوانند و  مى
آورند و به  به خدا و روز قيامت ايمان مى] در سايه قرآن و نبوت پيامبر[

 ناپسند و زشت دهند، و از كار كار شايسته و پسنديده فرمان مى
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و هر كار . شتابند و اينان از شايستگانند دارند و در كارهاى خير مى بازمى
 و ،خيرى انجام دهند، هرگز درباره آن مورد ناسپاسى قرار نخواهند گرفت

  .»خدا به تقواپيشگان داناست
ي بقره است كه شرط ايمان و   سوره62ي  اين آيه هم در واقع تكرار و تفصيل آيه

ا ذكر كرده بود و در آن آيه داخل شدن در اسالم به عنوان شرط نجات ذكر نجات ر
   .نشده است

û �ـ 5 Í_ t6≈tƒ Ÿ≅ƒÏℜ u/ó Î) (#ρã	 ä.øŒ $# zÉL yϑ÷è ÏΡ û ÉL©9 $# àM ôϑyè ÷Ρr& ö/ ä3ø‹n=tæ ’ÎoΤ r&uρ 

öΝä3çGù=
Ò sù ’ n?tã t Ïϑn=≈ yè ø9   )47/ بقره (  � #$

كه بر شما ارزاني داشتيم، و به ياد آوريد نعمت مرا ! اي بني اسرائيل«
  .»بر جهانيان برتري دادم) هاي گوناگون از نظر نعمت(اين كه من شما را 

ي روشن و صريح بر افضليت و  دو بار اين آيه در قرآن آمده است و در آيه اشاره
  . گي بني اسرائيل بر جهانيان دارد برگزيده

�ôôـ 6 ôô‰s)s9 uρ $ oΨø‹ ¯g wΥ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu/ó  Î) z ÏΒ É>#x‹yè ø9 $# ÈÎγ ßϑø9 $# ∩⊂⊃∪ ÏΒ 
šχöθ tãö	 Ïù 4 … çµ̄ΡÎ) tβ% x. $\ŠÏ9% tæ z ÏiΒ tÏùÎ/ô£ßϑø9 $# ∩⊂⊇∪ Ï‰s)s9 uρ öΝßγ≈ tΡ÷/tI÷z$# 

4’ n?tã AΟ ù=Ïã ’ n?tã tÏΗs>≈ yè ø9   )32ـ30/ دخان (  �#$

ايشان را  (   . اسرائيل را از عذاب خواركننده رهائي بخشيديم   ما بني «
فروخت و  كسي كه بر ديگران بزرگي مي.  فرعون از) نجات داديم 
نمود ، و از زمره تبهكاراني بود كه ظلم و فساد را از حد  ستمگري مي

و با شناختي كه از ايشان داشتيم ، ( اسرائيل را آگاهانه   ما بني  . گذرانند  مي
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و آنان را ( برگزيديم و بر جهانيان برتري داديم ) در آن عصر و زمان 
  .» )زيده عصر خويش كرديم ملّت گ
گي و افضليت بني اسرائيل در زمان  گزيدهبري صريح و روشني بر  اين آيه هم اشاره

ي  ها قبيله آيا در آن براي بني اسرائيل دليلي نيست كه آن. خود بر جهانيان دارد
پذيريم؟  كنيم و نمي ها تأييد نمي چرا ما اين دليل را براي آن! ي خداوندند؟ برگزيده

كنيم كه خود را بر تمام امت و حتي بر تمام جهانيان برتري  سؤال را متوجه اماميه مي
حالي كه ايشان هيچ نص قرآني خواه متشابه و غير متشابه براي ادعاي در . دهند مي

  . تر و سزاوارترند هر گونه ردي بر يهود به طريق اولي براي اماميه شايسته. خود ندارند
به ياد آوريد نعمت مرا كه بر شما ! اي شيعيان علي«: فرمود يتصور كن اگر خداوند م

ما اماميه را از «: فرمود يا مي. » من شما را بر جهانيان برتري دادم كه ارزاني داشتيم، و اين
عذاب خواركننده رهايي بخشيديم و ما اماميه را آگاهانه برگزيديم و بر جهانيان برتري 

  . »داديم
كند  در حقيقت منطق علمي و استداللي حكم مي! هند گفت؟چه خوا) اماميه(ايشان 

. شد ها حجتي محسوب نمي فرمود براي آن كه حتي اگر خداوند سبحان هم، چنين مي
. چون خود اين قول و آيه براي استدالل يهود كه در حق آنان نازل شده، درست نيست

  . شد ي غير يهود نازل مي بارهرطور است كه اگر د همان
اي را در حق اماميه   است كه خداوند تبارك و تعالي مثل چنين آيهپس چطور

  ! اي هم به آن نكرده است؟ نفرموده است و حتي كوچكترين اشاره

ô‰s)s9 �ـ 7 uρ $ oΨ÷;s?#u û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜt	 ó™Î) |=≈tGÅ3ø9 $# u/ õ3çtø: $#uρ nο§θ ç7‘Ζ9 $#uρ �  

  )16/ جاثيه (  
  .»ت و نبوت بخشيديمما به بني اسرائيل كتاب آسماني و حكوم«
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را قرار بده و تصور كن كه نتيجه ) بني علي(يا ) اماميه(لفظ ) بني اسرائيل (به جاي
  !! شود؟ چه مي

� $ oΨøOu‘ ÷ρr& uρ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜt	 ó™Î) |=≈tF Å6 ø9   )53/ غافر (  � #$

  .»نموديم) تورات(و بني اسرائيل را وارثان كتاب «
 و شيعيان »ورثنا شيعة علي الكتابأو «: فرمود  كن كه اگر خداوند ميفرضتصور و 

  ! شد؟ نتيجه چه مي! نموديم) قرآن(علي را وارثان كتاب 

�ôMـ 9 £ϑs?uρ àM yϑÎ=x. š�În/u‘ 4 o_ ó¡ßs ø9 $# 4’n? tã û Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ u/ó Î) $ yϑÎ/ 

(#ρç/y9   )137/ اعراف (  �¹|

آنكه بردبارى ]  پاس[ و وعده نيك پروردگارت بر بنى اسرائيل به «
  .» د به تحقيق پيوستكردن

ô‰s)s9 �ـ 10 uρ $ oΨ÷;s?#u  y›θ ãΒ |=≈tF Å6ø9 $# Ÿξsù ä3s? ’Îû 7π tƒ ólÉ∆ ÏiΒ 

ÏµÍ←!$ s)Ïj9 ( çµ≈oΨù=yèy_ uρ “W‰èδ ûÍ_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜu/ó  Î) ∩⊄⊂∪ $ oΨù=yèy_ uρ öΝåκ÷]ÏΒ Zπ£ϑÍ←r& 

šχρß‰öκu‰ $tΡÍlö∆r' Î/ $ £ϑs9 (#ρç/y9 |¹ ( (#θ çΡ% Ÿ2uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ �  

  )24ـ23/ سجده (  
را فرو فرستاديم، و شك نداشته باش ) تورات(ما براي موسي كتاب «

 را رهنمون و راهنماي بني كه موسي تورات را دريافت داشت، و ما آن
 و از ميان بني اسرائيل پيشواياني را پديدار كرديم كه به .اسرائيل گردانديم

گاه كه  نمودند، بدآن راهنمايي مي) او برابر قوانين ما، مردمان ر(فرمان ما 
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شكيبائي ورزيدند و به آيات ) ها در راه خدا بر تحمل سختي(بني اسرائيل 
  . »ما ايمان كامل پيدا كردند

اين آيات : گفتند آمد، مي اگر در اين آيات به جاي لفظ بني اسرائيل، لفظ اماميه مي
حقيقت هم اين  .1امامت دارند هستند و داللت قطعي بر  ي امامت و امام نص درباره

                                           
 بلكه عين آن چيزي است كه علماي اماميه از ،يات ذهني مجرد نيستندگوييم فرض  آنچه ما مي-1

وب به جمله است آنچه كه كليني در كتاب الكافي رواياتي را منس از آن. اند ي دور آن را انجام دادهها نازم

  : و اينها هم بعضي از آن روايات. كند ائمه ذكر مي

إن الذين ظلموا «:  نازل كرد� اين آيه را بر پيامبرجبرئيل اين گونه:  از ابوجعفر روايت شده كه گفته-
  ].424 ص 1كافي ج . [»لم يكن اهللا ليغفر لهم وال ليهديهم طريقاً) آل محمد(

كه راه (بخشد و آنان را به راهي  اند خداوند ايشان را نمي ظلم ورزيده) آل محمد(گمان كساني كه به  بي«

  . »هدايت نخواهد كرد) نجات و بهشت باشد
كثر الناس أفأبي «:  نازل كرد�جبرئيل اين گونه اين آيه را بر پيامبر:  از ابوجعفر روايت شده كه گفته-

وقل الحق «. پذيرند نمي) حق(ولي بيشتر مردم نسبت به واليت علي بجز انكار  »)ال كفوراإ) بوالية علي(
 1كافي ج  [»)ناراً) آل محمد(ين  و من شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمفليؤمنفمن شاء ) في علي(من ربكم 

  ].425ص 

پس هر كس كه . حق همان چيزي است كه از سوي پروردگارتان درباره علي آمده است: بگو

  . ايم آتشي را آماده كرده) آل محمد(ما براي ستمگران . خواهد بدان كافر شود مي
خويشتن «]. 417، ص 1كافي، ج  [.»)بغياً) في علي(بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل اهللا «

  . »فرستاده بوديم كفر ورزيدند) درباره علي(را به بدترين چيزها فروختند و به ناروا نسبت به آنچه 

]. 417، ص 1كافي، ج . [»فأتوا بسورة من مثله) في علي(وإن كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا «
اي همانند آن  ايم، دچار شك و دودلي هستيد، سوره  كردهنازل) درباره علي(اگر درباره آنچه بر بنده خود «

  . نظير چنين كفريات صريحي در كتاب كافي و امثال آن زيادند. »را بسازيد
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اند و حال آنكه اين آيه  است كه اماميه به اين آيه به نفع خود براي امامت استدالل نموده
  .در حق بني اسرائيل است

11- �ô‰s)s9 uρ x‹ yzr& ª! $# t,≈ sW‹ ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ u/ó Î) $ uΖ÷Wyèt/uρ ÞΟßγ ÷ΨÏΒ ó o_øO$# 

u/|³tã $Y7‹É)tΡ�.   ) 12/ مائده(  

و دوازده سردار از .  راستى خداوند از بنى اسرائيل پيمان گرفتو به«
  .»آنان گمارديم
 ةوبعثنا منهم اثني عشر) آل محمد(ولقد أخذنا ميثاق «: فرمود تصور كن اگر خداوند مي

   .»نقيباً
  . »پيمان گرفتيم و دوازده رهبر براي آنان تعيين كرديم) آل محمد(گمان از  بي«

ي دوازده امام نص است و قطعي الدالله  اين آيه درباره: تندگف مي! گفتند؟ چه مي
يعني نص بر آن صحه گذاشته (منصوص است ) قرآن(باشد و امامت ائمه در كتاب  مي
حال آنكه . لكن اين آيه نسبت به بني اسرائيل منصوص است و صراحت دارد)! است

  . براي بني اسرائيل هم دليل نيست
قدر  ي قوت اين آيه هم وجود دارد كه اين آن حتي به اندازهآيا براي اماميه نصي از قر

  ! واضح الدالله باشد؟
خداوند ذكر كرده است كه او از ميان بني اسرائيل زني را برگزيده است و بر تمام 
زنان جهان فضيلت و برتري داده است و آن مريم دختر عمران است كه بدون شوهر 

 �طور كه خداوند همان. يامبر قرار داده استرا پ فرزندي را به او عطا كرده و آن
  : فرمايد مي
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� øŒÎ)uρ ÏM s9$s% èπx6 Í×̄≈ n=yϑø9 $# ãΝtƒ ö	 yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# Å79x�sÜ ô¹$# Ï8t	 £γ sÛuρ 

Å79x�sÜ ô¹$#uρ 4’n? tã Ï !$ |¡ÎΣ šÏϑn=≈ yè ø9   )42/ آل عمران (  � #$

 خدا تو را! اي مريم: هنگامي كه فرشتگان گفتند) تو حضور نداشتي(«
ي زنان جهان برتري داده  ات داشته است، و تو را بر همه برگزيده و پاكيزه

  .»است
ها به اسم   نازل كرده است كه در آن‘و خداوند آيات بسياري را در حق مريم

  : از آن جمله است قول خداوند. مريم تصريح شده است

� zΝtƒ óls∆uρ |M oΨö/$# tβ≡ t	ôϑÏã û ÉL©9 $# ôM oΨ|Áôm r& $ yγ y_ ö	 sù $ sΨ÷‚ x�oΨsù ÏµŠÏù 

∅ÏΒ $ oΨÏmρ•‘ ôMs%£‰|¹uρ ÏM≈yϑÎ=s3Î/ $pκÍh5u‘ ÏµÎ7çF ä.uρ ôM tΡ% x.uρ zÏΒ 

tÏF ÏΖ≈ s)ø9 $# �  

  )12/ تحريم (  
را  مريم دختران عمرآن) از ميان مؤمنان، دومين الگو(همچنين خداوند «

مثل زده است كه دامن به گناه نيالود و خود را پاك نگاه داشت، و ما از 
هايش  متعلق به خود در آن دميديم، و او سخنان پروردگارش و كتابروح 

  . »ي مطيعان و فرمانبرداران خدا بود را تصديق كرد، و از زمره
شود،  ها حجت و دليل واقع نمي كند و براي آن ي اينها براي يهود شفاعت نمي همه
ها منحرف   آناند و از راه و روش و مسير ها با آن سلف صالح فاصله گرفته زيرا آن
  : فرمايد  مي�طور كه خداوند اند، همان شده
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� ÷Π r& öΝçGΨä. u !#y‰pκà− øŒ Î) u/|Øym z>θ à)÷ètƒ ßNöθ yϑø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% Ïµ‹Ï⊥ t7Ï9 $ tΒ 
tβρß‰ç7 ÷ès? .ÏΒ “Ï‰÷èt/ (#θ ä9$ s% ß‰ç7÷ètΡ y7yγ≈ s9 Î) tµ≈s9 Î)uρ y7 Í←!$ t/# u zΟ↵Ïδ≡ t	 ö/Î) 

Ÿ≅ŠÏè≈yϑó™Î)uρ t,≈ ysó™Î)uρ $ Yγ≈ s9 Î) # Y‰Ïn≡ uρ ßøtwΥ uρ …ã& s! tβθßϑÎ=ó¡ ãΒ ∩⊇⊂⊂∪ y7 ù=Ï? 

×π̈Β é& ô‰s% ôMn=yz ( $ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡x. Νä3s9 uρ $ ¨Β öΝçF ö;|¡x. ( Ÿωuρ tβθ è=t↔ó¡ è? $£ϑtã 

(#θ çΡ% x. tβθè=uΚ ÷ètƒ �  ) 134ـ133/ بقره(  

نمائيد و ادعا   را تكذيب مي�شما يهوديان و مسيحيان كه محمد (آيا «
هنگامي كه مرگ يعقوب فرا رسيد، شما ) يعقوب هستيدبر آئين ُداريد كه 

؟ آن هنگامي كه به )ردتا آئيني را بشناسيد كه بر آن م(حاضر بوديد 
خداي تو، : پرستيد؟ گفتند پس از من چه چيز را مي: فرزندان خود گفت

خداي پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را كه خداوند يگانه است و 
) سائيم او هستيم و سر عبادت و بندگي بر آستانش مي) فرمان(ما تسليم 

ايشان قومي بودند كه !) ي آنان چرا؟ به هر حال، جنگ و جدال درباره* (
مردند و سر خود گرفتند آنچه به چنگ آوردند متعلق به خودشان است، و 

اند  كرده ي آنچه مي ايد، از آنِ شما است، و درباره آنچه شما فراچنگ آورده
و هيچ كس مسؤول اعمال ديگري نيست و (شود  از شما پرسيده نمي

  . »)گيرند كسي را به گناه ديگري نمي
  : فرمايد و مي

� ö≅ è% Ÿ≅ ÷δr' ¯≈ tƒ É=≈tGÅ3ø9 $# ÷Λäó¡s9 4’n? tã > ó x« 4®L ym (#θ ßϑŠÉ)è? sπ1 u‘ öθ−G9 $# 

Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& Νä3ø‹ s9 Î) ÏiΒ öΝä3În/§‘ �  ) 68/ مائده(  
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شما بر هيچ ! اي اهل كتاب: بگو)! خدا، محمد مصطفي(ي  اي فرستاده«
ادعا را (نخواهيد بود، مگر آنكه ) دين صحيحي از اديان آسماني پايبند(

تورات و انجيل و آنچه از سوي ) كنار بگذاريد و عمالً احكام
و در زندگي (برايتان نازل شده است برپا داريد ) به نام قرآن(پروردگارتان 

  .»)پياده و اجرا نمائيد
يكي از آن چيزهايي كه از جانب پروردگار برايشان نازل شده است،   گفني است كه

  .  و پيروي از ايشان است� ايمان به محمداهمان
هاي بزرگ بدون عمل و پيروي صحيح  داشتن القاب و نسبت دادن خود به شخصيت

. را به دنبال نخواهد داشتها، براي صاحب لقب و انتساب هيچ نفعي  از آن شخصيت
  : فرمايد طور كه خداوند تبارك و تعالي مي همان

� ;χ Î) ’ n<÷ρr& Ä¨$̈Ψ9 $# zΝŠÏδ≡ t	 ö/Î* Î/ t Ï%©#s9 çνθ ãèt7̈?$# �  

  )68/ آل عمران (  
كساني هستند ) و دين او(به ابراهيم ) براي انتساب(سزاوارترين مردم «

  .»كه از او پيروي نمودند
  اند نه  از او پيروي نموده  ابراهيم را دارند كه اني شايستگي انتساب بهبنابر اين تنها كس

  كه بدون اين. (را به او منسوب نمايند كساني كه او را دوست داشته باشند يا خودشان 
 و † يهوديان يعقوب و داود و موسي و سليمان كه و اين). را ثابت نمايند با عمل آن
ها منسوب نمايند، يا نصاراي   را به آن  و خودشانها را دوست داشته باشند غير آن
را به او نسبت دهند، براي آنان اين حب و   را دوست داشته باشند و خودشان �مسيح

 آورده †انتساب نفعي نخواهد داشت، زيرا آنان از راه و روشي كه اين انبياء كرام
  : يدفرما  مي�خداوند.  را قطع نمودند بودند منحرف شدند و راه آنان
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� (#θ ä9$ s%uρ (#θ çΡθà2 # ·Šθ èδ ÷ρr& 3“ t	≈|Á tΡ (#ρß‰tGöκsE �  ) 135/ بقره(  

يهودى يا نصرانى باشيد تا هدايت : گفتند]  اهل كتاب به مردم مؤمن[و «
  .»يابيد

در  �به همين خاطر است خداوند. البته اين انتساب توخالي است و ارزشي ندارد
  : فرمايد دنبال همين آيه مي

� ö≅ è% ö≅t/ s' ©#ÏΒ zΟ↵ Ïδ≡t	 ö/Î) $Z�‹ ÏΖym ( $ tΒ uρ tβ% x. zÏΒ tÏ.Î/ô³ßϑø9 $# �  

  )135/ بقره (  
كنيم نه از  پيروى مى(گرا  بلكه از آيين ابراهيم يكتاپرست و حق: بگو«

 و او هرگز از مشركان ) آيين تحريف شده شما كه عين گمراهى است
  .»نبود

د و اسم و نسب در نزدش ارزشي خواه خداوند دين و آيين صحيح و درست را مي
  . ندارد

ي اينها اين مرض خطرناك و كشنده هم در ميان ما نفوذ كرده است،  اما با وجود همه
كه در ميان ما كساني هستند كه نسبت به اشخاص و طوائف تعصب  با توجه به اين

خار ن افتناكنند و به آ هاي سرشناس ديني منسوب مي را به چهره ورزند و خودشان  مي
 نسبت  كه كنند، بدون اين ورزند، و براي اين انتساب خود نهايت سعي و كوشش مي مي

اند، كوچكترين عملي داشته باشند،  به آنچه اين مشاهير ديني به سوي آن دعوت كرده
شود و در دنيا باعث تفرقه و  ها تمام مي ها نيست، بلكه به ضرر آن البته اين به نفع آن

  . ر آخرت هم زيان آشكاري استگي و د آشوب و پاره
 بدون داشتن عمل و پيروي از ايشان هيچ ارزش و �انتساب مجرد و خالي به محمد

  : فرمايد طور كه خداوند پاك و منزه مي قيمتي ندارد، همان
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� ö≅ è% βÎ) óΟ çFΖä. tβθ ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7̈?$$ sù �  ) 31/ آل عمران(  

  .»من پيروي كنيدداريد، از  اگر خدا را دوست مي: بگو«
بنابراين، صرف دوست داشتن خداوند بدون پيروي و تبعيت صحيح از آنچه كه بر 

  .  نازل كرده است، نزد خداوند ارزشي ندارد�پيامبرش
و ادعاي �  مثل علي�حال، نظرت درباره انتساب به شخصيتي كمتر از پيامبر

آيا كساني كه ! (ت؟دوست داشتن او و تعصب ورزيدن براي او و انتساب به او چيس
 را به  ورزند و خودشان  را دارند و نسبت به او تعصب مي�ادعاي دوست داشتن علي

 از راه و روش او پيروي نمايند، اين تعصب و انتساب  كه دهند، بدون اين او نسبت مي
  ! ؟)سودي عايدشان خواهد كرد

باشد، بدون شك طور صريح به آن انتساب دستور داده ه اگر فرض كنيم كه خداوند ب
پس چطور است، خاصتاً . انتساب خالي از عمل و تبعيت را قصد و اراده نكرده است

ي مخالفت  وقتي كه نسبت دهنده مخالف راه و روش صريح قرآن باشد و اولين جرقه
  ! همان پيروي از متشابهات و ترك آيات محكم است؟
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  مبحث سوم

  معني امام در زبان عربي و يا قرآن

  
  : در لغت لفظ مشتركي است بين اين سه تا معانيامام 
  . ـ راه و طريق3ـ كتاب 2) الگو و سرمشق(ـ قدوه 1

  : در مختار الصحاح رازي آمده است كه
  : فرمايد باشد؛ خداوند مي  از زمين و راه است مياي ، به معني ناحيه»امام«

� $ yϑåκ̈ΞÎ)uρ 8Π$ tΒÎ* Î7 s9 &Î7•Β �  ) 79/ حجر(  

ي  وم، يعني قوم لوط وقوم شعيب، شهرهاي ويران شدهق(و اين دو «
  .»بر سر راه واضح و آشكاري است) ايشان

 خداوند ؛شود كه جمع آن ائمه است ، كسي است كه به او اقتدا مي»امام«و 
  : فرمايد مي

�¨≅ä.uρ > ó x« çµ≈ uΖøŠ|Á ôm r& þ’Îû 5Θ$tΒ Î) &Î7•Β�  ) 12/ يس(  

نمائيم  سرشماري مي) لوح محفوظ(و ما همه چيز را در كتاب آشكار «
  .»نگاريم و مي

’þ¨�: گويد حسن مي Îû 5Θ$ tΒÎ) & Î7•Βدر كتاب آشكار: يعني�.   

 او اقتدا  امام يعني كسي كه به«: در مفردات الفاظ قرآن راغب اصفهاني آمده است كه
و چنين  . يا كتاب– به اقوال و افعالش اقتدا نمايند  كه اين  مثل–شود، خواه انسان باشد 
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 .كسي ممكن است بر راه حق باشد يا ممكن است بر راه باطل، و جمع امام، ائمه است
  : فرمايد و قول خداوند كه مي

� tΠ öθ tƒ (#θããô‰tΡ ¨≅à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏι Ïϑ≈ tΒ Î* Î/ �  ) 71/ اسراء(  

  .» خوانيم روزى را كه هر گروهى از مردم را با پيشوايشان مى]  ياد كن[«
  .خوانيم اند، فرا مي اه با كسي كه به او اقتدا نمودهآنان را همر: يعني

  . خوانيم ي اعمالشان فرا مي ها را همراه با نامه انسان: اند گفتهبعضي 

ä.uρ >≅¨�: فرمايد  خداوند كه ميفرموده ó x« çµ≈ uΖøŠ|Á ôm r& þ’Îû 5Θ$tΒ Î) &Î7•Β� گفته شده 

  . »است كه اين آيه اشاره به لوح محفوظ دارد
  . ن، معناي اصلي لفظ امام يعني آنچه كه بدان اقتدا و از آن پيروي شودبنابراي

، لذا اند در اين معنا با هم مشترك) راه(، كتاب و طريق )الگو(كه قدوه  با توجه به اين
  . شود لفظ امام بر آن معنا اطالق مي

  نبالهاه يعني كسي كه به او اقتدا گردد و از او پيروي شود، خو) الگو(بنابراين، قدوه 
را  نيز آن است كه شخص رونده آن) راه(طريق .  به راه حق باشد يا به راه باطلروي

طور است، يعني از الفاظ و  كتاب هم همين. كند تا به هدف و غايتش برسد دنبال مي
  . شود سطرها و مقاصدش براي رسيدن به هدف پيروي مي

  

   معاني متعددي شناخت معناي مقصود از لفظ مشترك در ميان قاعده

ش بر بيشتر از يك ا  يعني در اصل لغوي–لفظ وقتي مشترك بين چندين معني باشد 
دهد  را در جمله قرار مي كند و يا آن را استعمال مي  متكلم وقتي آن–معني حمل شود 

ي معنايش شناخته شده است و براي معناي  البد مرادش يك معنا بوده كه از بقيه
ي معاني  را از بقيه بايد چيزي باشد كه بر آن داللت كند و آنمقصود از كالم متكلم، 
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مشترك تخصيص نمايد؛ بايد گفت كه اين همان چيزي است كه به آن قرائن گفته 
ي مشتركي وجود نداشته باشند، كالم، فصيح و  اگر قرائن در جملهگرنه شود و مي

  . روشن نخواهد بود بلكه كالم مشكل و مبهمي خواهد بود
  : مثال

ين لفظ عين، اش ا را به عنوان مثال انتخاب كنيم، در اصل لغوي) عين(اگر ما لفظ 
  . ي آب چشم، جاسوس و چشمه: مشترك بين چندين معناست، از آن جمله

 يا پيش چشم پزشك .پيش دكتر چشم رفتم( ):ذهبت الي طبيب العيون(: گويي مي
   .)رفتم
رديم كه براي دشمن جاسوسي جاسوسي را دستگير ك( ):أمسكنا بعين للعدو( و
  ).كرد مي
   ).ي گوارايي نوشيديم از چشمه( ):شربنا من عين صافية( و

ي دوم هم  و در جمله. ي اول، حمل لفظ عين بر جاسوس، صحيح نيست در جمله
همچنين در لفظ سومي حمل آن بر چشم . باشد ي آب صحيح نمي حملش بر چشمه

جمالت قرائن لفظيي وجود دارند كه مانع اين بينايي انسان درست نيست، چون در اين 
ي دوم بر  در جمله ي اول بر چشم انسان، اشتباه هستند، و لفظ عين را در جمله

   .كنند حمل مي، ي آب ي سوم بر چشمه  جمله و درجاسوس
باشد مگر نزد ديوانه و انسان  حمل لفظ مشترك بر معناي غير مقصود صحيح نمي

پس اگر اين . – و چقدر زيادند –ت خود رسيده باشد كودني كه حماقتش به نهاي
ها  شود؟ پس اگر اين عمامه اي را بگذارد آيا نزد عقال مسخره نمي ديوانه بر سرش عمامه
ناچار بايد به سياق ه بنابراين، ب! آيد نه بيشتر وجود ميه ها ب زياد شوند گروه ديوانه

را  مچنين به قرائني كه معناي آنعباراتي كه لفظ در آن وارد شده است توجه كرد و ه
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شود كه سزاوار شأن كالم خداوند تبارك و  اي مي  تفسير بازيچهگرنهو. كنند مشخص مي
  . نيست) قرآن(تعالي 

در قولي كه خداوند از او حكايت ) الرب(ي  كلمه ه  ب�بيني كه يوسف آيا نمي
  كند چه قصد داشته است؟  مي

� tΑ$ s%uρ “ Ï%©#Ï9 £sß …çµ ¯Ρr& 8l$tΡ $ yϑßγ ÷ΨÏiΒ ’ÎΤ ö	à2øŒ $# y‰ΨÏã š�În/u‘ �  

  )42/ يوسف (  
: گردد گفت دانست آزاد مي به يكي از آن دو كه مي) يوسف خطاب(«

و شرح حال مرا به (يادآور شو ) يعني شاه مصر(مرا در پيش سرور خود 
  .»)او بگو، باشد كسي از زندان رهايم كند

  : و قول خداوند

� $ ¨Β r& $ yϑä.ß‰tn r& ’ Å+ó¡uŠsù …çµ−/u‘ # \	ôϑyz �  ) 41/ يوسف(  

كه در خواب ديده است كه انگور براي شراب (اما يكي از شما «
ور خود ربه س) شود و گردد و دوباره ساقي مجلس مي فشارد، آزاد مي مي

  .»دهد شراب مي
را ) الرب(آيا از سياق و قرائن موجود در اين آيات اين احتمال وجود دارد كه ما لفظ 

  ! جا به غير از پادشاه تفسير كنيم؟در اين
  .)قدوه(ـ امام به معناي الگو و سرمشق و راهنما 

  :  مثل قول خداوند،شود  لفظ امام گاهي مواقع به معناي الگو و سرمشق استعمال مي

� tÏ% ©!$#uρ šχθä9θ à)tƒ $oΨ−/u‘ ó=yδ $ oΨs9 ô ÏΒ $ uΖÅ_≡ uρø— r& $ oΨÏG≈ −ƒ Íh‘èŒ uρ nο§	 è% 

&ãôãr& $ oΨù=yè ô_ $#uρ š É)−F ßϑù=Ï9 $·Β$ tΒ Î) �  ) 74/ فرقان(  
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همسران و فرزنداني به ما عطا فرما ! پروردگارا: گويند و كساني كه مي«
ي  كه به سبب انجام طاعات و عبادات و ديگر كارهاي پسنديده، مايه(

باعث روشني چشمانمان گردند، و ما را پيشواي پرهيزكاران ) سرور ما و
كه در صالحات و حسنات به ما اقتداء و از ما پيروي اي  به گونه(گردان 
  .»)نمايند

�$oΨù=yèy_ uρ öΝåκ÷]ÏΒ Zπ £ϑÍ←r& šχρß‰öκu‰ $ tΡÍlö∆r' Î/ $ £ϑs9 (#ρç/y9 |¹ ( (#θ çΡ% Ÿ2uρ 

$ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ�  ) 24/ سجده(  

و از آنان چون شكيبايى ورزيدند و به آيات ما يقين يافتند پيشوايانى «
  .»كردند ه به فرمان ما هدايت مىقرار داديم ك

�ÏŒ Î)uρ #’n? tF ö/$# zΟ↵ Ïδ≡t	 ö/Î) …çµ š/u‘ ;M≈uΚ Î=s3Î/ £ßγ £ϑs?r' sù ( tΑ$ s% ’ÎoΤ Î) y7è=Ïæ% ỳ 

Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΒ$ tΒÎ) ( tΑ$ s% ÏΒ uρ  ÉL −ƒÍh‘ èŒ ( tΑ$ s% Ÿω ãΑ$ uΖtƒ “Ï‰ôγ tã tÏϑÎ=≈ ©à9 $#�  

  )124/ بقره (  
دگار ابراهيم، او را با سخناني گاه را كه پرور آن) به خاطر آوريد(و «
هاي مختلف و با  مشتمل بر اوامر و نواهي و تكاليف و وظائف، و از راه(

) ي آزمايش برآمد و به خوبي از عهده(بيازمود و او ) وسائل گوناگون
: گفت) خداوند بدو. (ها را به تمام و كمال و به بهترين وجه انجام داد آن

نيز (آيا از دودمان من : گفت) ابراهيم. (ردمن تو را پيشواي مردم خواهم ك
درخواست تو را : (كساني را پيشوا و پيغمبر خواهي كرد؟ خداوند گفت

بلكه تنها فرزندان (رسد  پيمان من به ستمكاران نمي) پذيرفتم، ولي
  .»)گيرد نيكوكار تو را در بر مي
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� (# þθ è=ÏG≈ s)sù sπ £ϑÍ←r& Ì	ø�à6 ø9   )12/ توبه (  � #$

  .»ان كفر و ضالل بجنگيدبا سردستگ«

� öΝßγ≈ uΖù=yèy_ uρ Zπ£ϑÍ←r& šχθããô‰tƒ ’ n<Î) Í‘$̈Ζ9   )41/ قصص (  � #$

را به سوي دوزخ  را سردستگان و پيشواياني كرديم كه مردمĤن ما آنان «
  » .خوانند مي

امام در اينجا معنايش يكي است و همان پيشوايي است، خواه پيشوايي در خير باشد 
  .يا در شر
  
  

   به معناي كتابامام

  : مثل قول خداوند. آيد امام گاهي مواقع هم به معناي كتاب مي

�ÏΒ uρ Ï& Î#ö7s% Ü=≈ tFÏ. # y›θ ãΒ $YΒ$ tΒ Î) ºπyϑôm u‘uρ�) 12/ احقاف17/هود(  

  .»پيشوا و رحمت بود) تورات(پيش از قرآن، كتاب موسي «

� tΠ öθ tƒ (#θããô‰tΡ ¨≅à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏι Ïϑ≈ tΒ Î* Î/ �  ) 71/ اسراء(  

  .»خوانيم ي اعمالشان فرا مي ها را همراه با نامه ي انسĤن روزي همه«
ين آيه وجود دارد و معني لفظ امام را به كتاب نسبت ااي كه در  ي صارفه قرينه

؛  آمده استي آن كننده دهد، قسمت بعدي همين آيه است كه به عنوان تمام مي
  : فرمايد مي
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�ôyϑsù u’ÎAρé& … çµt7≈ tFÅ2 Ïµ ÏΨŠÏϑu‹ Î/ š�Í×̄≈ s9 'ρé' sù tβρâ t	 ø)tƒ óΟ ßγt7≈ tGÅ2 

Ÿωuρ tβθ ßϑn=ôà ãƒ Wξ‹ÏF sù�  ) 71/ اسراء(  

جزو (ي اعمالش به دست راستش داده شود  گاه هر كس نامه آن«
خوانند  مي) شادان و خندان(را  ي اعمالشĤن و آنان نامه) سعادتمندان است

  .»و كمترين ستمي بديشان نخواهد شد
  : فرمايد ن سوره خداوند پاك و منزه ميو در همان اوائل اي

� ¨≅ä.uρ ?≈ |¡ΣÎ) çµ≈oΨøΒ t“ ø9 r& …çνu/È∝̄≈ sÛ ’Îû Ïµ É)ãΖãã ( ßl Ì	 øƒéΥ uρ …çµ s9 tΠ öθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ Y7≈tF Å2 çµ9 s)ù=tƒ # ·‘θ à±ΨtΒ ∩⊇⊂∪ ù& t	 ø%$# y7 t6≈ tGÏ. 4’s∀x. y7Å¡ ø�uΖÎ/ 

tΠ öθ u‹ø9 $# y7 ø‹n=tã $ Y7ŠÅ¡ym �  ) 14ـ13/ اسراء(  

و او (ايم  به گردنش آويخته) همچون گردن بند( اعمال هر كسي را ما«
و در روز قيامت كتابي را ) ايم دار رفتارش ساخته را گروگان كردار و عهده

آوريم كه گشوده به  براي وي بيرون مي) ي اعمال او است كه كارنامه(
ا خود ر) اعمال(كتاب :) شود در آن روز بدو گفته مي (.رسد او مي) دست(

كافي است كه خودت ). و سعادت يا شقاوت خويش را بدان(بخوان 
 مسايل روشن است و نيازي به ونچ. (يامروز حسابگر خويشتن باش

  . »)شاهد و حسابرسي ديگري نيست
ي اعمالش به دست راستش داده شود،  هر كس كه نامه: ي پيش اين است كه معني آيه
طور كه خداوند  همان. سبت به آن شاد و خندانندخوانند و ن را مي ي اعمالشان  آنان نامه

  : فرمايد مي
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� $ ¨Βr' sù ô tΒ š†ÎAρé& … çµt7≈ tGÏ. Ïµ ÏΨŠÏϑu‹ Î/ ãΑθ à)u‹ sù ãΠ äτ !$ yδ (#ρâ t	 ø%$# ÷µ u‹Î6≈ tF Ï. 

�  
  )19/ حاقه (  

فرياد (ي اعمالش به دست راست او داده شود،  و اما هر كس كه نامه«
ي اعمال مرا  نامه) بيائيد! اهل محشراهاي : (گويد مي) دهد و شادي سر مي

  »!.بگيريد و بخوانيد
  : فرمايد نظير همين خداوند مي

� 3“ t	s?uρ ¨≅ä. 7π̈Β é& Zπ uŠÏO% ỳ 4 ‘≅ä. 7π ¨Βé& # tç ô‰è? 4’n<Î) $ pκÈ:≈ tGÏ. tΠ öθ u‹ø9 $# tβ÷ρt“ øg éB 

$ tΒ ÷ΛäΖä. tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊄∇∪ #x‹≈yδ $ oΨç6≈tF Ï. ß, ÏÜΖtƒ Νä3ø‹n=tæ Èd, ys ø9 $$Î/ 4 $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. 

ã‡Å¡ΨtGó¡nΣ $ tΒ óΟ çFΖä. tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊄∪ $̈Β r' sù šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ 

ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# óΟßγ è=Åzô‰ãŠsù öΝåκ›5u‘ ’Îû ÏµÏF uΗ÷q u‘ 4 y7 Ï9≡sŒ uθ èδ ã— öθ x�ø9 $# ßÎ7ßϑø9 $# 

∩⊂⊃∪ $ ¨Β r&uρ t Ï%©!$# (# ÿρã	 x�x. óΟn=sùr& ôä3s? ÉL≈ tƒ#u 4’ n?÷Gè? ö/ ä3ø‹n=tæ ÷Λän ÷/y9 õ3tGó™$$ sù 

÷ΛäΖä.uρ $ YΒöθ s% tÏΒ Í	 ÷g’Χ �  ) 31ـ28/ جاثيه(  

خاشعانه و خاضعانه، (بيني كه  هر ملتي را مي) در آن روز! اي مخاطب(«
بر ) چشم به انتظار فرمان يزدان، در محضر دادگاه خداوند دادگر مهربان

ي اعمالش فرا خوانده  هر ملتي به سوي نامه. سر زانوها نشسته است
 كارهايي كه امروز جزا و سزاي): شود و بديشان گفته مي(شود  مي
) داريد ي اعمال كه دريافت مي نامه(اين . شود ايد به شما داده مي كرده مي

ما از فرشتگان (كند،  كتاب ما است و اعمال شما را صادقانه بازگو مي
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خواسته بوديم كه تمام كارهايي را يادداشت كنند و بنويسند كه شما ) خود
آورند و كارهاي شايسته   ميداديد و اما كساني كه ايمان در دنيا انجام مي

غرق نعمت ) برد و به بهشت مي(را   نادهند، پروردگارشان ايش انجام مي
و اما كساني . رستگاري و پيروزي آشكار همين است. گرداند خويش مي
هاي من بر شما خوانده  مگر آيه): شود بديشان گفته مي(گردند  كه كافر مي

كرديد، و مردمان  د و تكبر ميافروختي شد و شما بزرگي و عظمت مي نمي
  ».بزهكار و گناهكاري بوديد؟

اي از مردم امام و يا كتاب مشتركي داشته باشند، بلكه  منظور اين نيست كه هر طائفه
يا امام مخصوص به خودش ) ي عمل نامه(منظور اين است كه براي هر فردي كتاب 

ك و منزه را بخواند واضح و ي خداوند پا و اين معنا براي كسي كه اين آيه. وجود دارد
  : آشكار است

� ôyϑsù u’ ÎAρé& …çµ t7≈tF Å2 ÏµÏΨŠÏϑu‹ Î/ š�Í× ¯≈ s9 'ρé' sù tβρâ t	 ø)tƒ óΟ ßγ t7≈tGÅ2 

Ÿωuρ tβθßϑn=ôà ãƒ Wξ‹ÏF sù ∩∠⊇∪  tΒuρ šχ% x. ’ Îû ÿÍνÉ‹≈yδ 4‘yϑôãr& uθ ßγsù ’ Îû 

Íοt	 ÅzFψ$# 4‘yϑôãr& ‘≅ |Êr& uρ Wξ‹ Î6y™ �   ) 72ـ71/ اسراء(  

جزو (ي اعمالش به دست راستش داده شود  ه هر كس نامهگا آن«
خوانند  مي) شادان و خندان(را   ناي اعمالش و آنان نامه) سعادتمندان است

دل (كور ) جهان( و هر كس در اين .و كمترين ستمي بديشان نخواهد شد
چرا كه وجود (تر خواهد بود  باشد، در آخرت كورتر و گمراه) و گمراه

  . »)ي زندگي دنيوي او است درخت روئيده از دانهاخروي انسان، 
  : فرمايد  خداوند است كه ميمانند فرمودهو اين 
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� $̈Β r' sù ôtΒ š† ÎAρé& …çµ t7≈tGÏ. Ïµ ÏΨŠÏϑu‹ Î/ ∩∠∪ t∃ öθ |¡sù Ü= y™$ ptä† $\/$ |¡ Ïm 

# Z/T Å¡o„ ∩∇∪ Ü= Î=s)Ζtƒ uρ #’ n<Î) Ï& Î#÷δ r& # Y‘ρç/ô£tΒ ∩∪ $ ¨Β r&uρ ô tΒ u’ÎAρé& …çµ t7≈tGÏ. 

u !#u‘uρ ÍνÌ	ôγ sß ∩⊇⊃∪ t∃ öθ |¡sù (#θ ããô‰tƒ # Y‘θç6 èO ∩⊇⊇∪ 4’n? óÁ tƒ uρ # ·/T Ïèy™ �  

  )12ـ7/ انشقاق (  
 با او ،ي اعمالش به دست راستش داده شود در آن وقت، هر كس نامه«

حساب ساده و آساني خواهد شد، و خرم و شادان به سوي كسان و 
ي  ه از پشت سر نامهكس كآن و اما . گردد خويشان مؤمن خود بر مي

 مرگ را فرياد خواهد داشت و هالك خود را ،اعمالش بدو داده شود
  .»خواهد طلبيد و به آتش سوزان دوزخ در خواهد آمد و خواهد سوخت

 و هيعني الگو، رهبر و سرمشق، شبه) قدوه(در اين آيات به ) امام(اما تفسير كردن 
ن تفسيري از مفهوم آيه بعيد به نظر اما چني. احتمال است و احتياج به قرينه دارد

را   كه اماميه آن استرسد و بعيدتر از آن، تفسير امام در اين آيات به معناي امامي مي
يعني به . (و آن مردي است كه خداوند بر امامتش نص گذاشته است: اند تعريف كرده
ي آن ؛ كه اين، جز شبهه چيزي نيست و قولي كه مبنا)ي صريح كرده است آن اشاره

و مبناي اصول دين بر يقين و قطعيت است نه بر . شبهه باشد، آن هم شبهه خواهد بود
  .ها شبهات و گمان

مراد از امام در اينجا فقط اشخاص معيني هستند : اماميه بعد از اين ناچار بايد بگويند
اي در اين  ها؛ اما چنين چيزي هم محال است، چون هيچ قرينه و يا اشاره نه غير آن

 به آن تصريح شده باشد، در  كه يات به آن نشده است و وجود ندارد، چه رسد به اينآ
  . ي مورد نياز ما در اينجا است  اين مسأله حالي كه
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بنابراين، قائل شدن به امام در اين آيات به همان معنايي كه اماميه براي آن تعريف 
و .  بيجايي بيش نيستربط و تأويل  و بيهكنند، در واقع چيزي جز سخن نسنجيد مي

 است اي استدالل به اين آيات براي اثبات امامت محال است و مبناي آن براساس شبهه
  !!! اي ديگري استوار است كه آن شبهه بر شبهه

) يعني براساس شبهات(ي اقامه ننموده است،  خداوند هرگز دينش را بر چنين پايه
  . قرار داده استهاي دينش را ثابت و استوار  بلكه اركان و ستون
، فراخوانده خواهد شد � از اول تا آخرش زير پرچم خود محمد�تمام امت محمد

 �كه خداوند طور  شاهد امتش است نه غير او، همان�و فقط خود حضرت محمد
  : فرمايد مي

�y# ø‹s3sù #sŒ Î) $ uΖ÷∞ Å_ ÏΒ Èe≅ ä. ¥π ¨Βé& 7‰‹ Îγ t± Î0 $ uΖ÷∞ Å_ uρ y7 Î/ 4’ n? tã Ï Iω àσ̄≈yδ 

# Y‰‹ Íκy− ∩⊆⊇∪ 7‹Í≥tΒ öθ tƒ –Š uθ tƒ zƒ Ï%©!$# (#ρã	 x�x. (# âθ |Átãuρ tΑθ ß™§	9 $# öθ s9 3“§θ |¡ è? 

ãΝÍκÍ5 ÞÚö‘ F{ $# Ÿωuρ tβθ ßϑçF õ3tƒ ©!$# $ ZVƒ Ï‰tn�  ) 42ـ41/ نساء(  

گاه كه از هر ملتي  چگونه خواهد بود بدان) حال اينان! �اي محمد («
نيز به ( تو را بياوريم و) از پيغمبران براي شهادت بر امت خود(گواهي 
يعني تنگچشمان و (اينان ) امت خود، از جمله(شاهدي بر ) عنوان

كساني ) كه چنين كارهائي به وقوع پيوندد(بياوريم؟ در آن روز ) نافرمايان
دارند كه  اند، دوست مي فرمان پيغمبر سر برتافته كه كفر را برگزيده و از

د و خاك بر پيكرشان كنن را در خاك دفن مي گونه كه مردگĤن همان(كاش 
را ) مزار ايشان(زمين  )كردند و را نيز در دل خاك دفن مي ريزند، ايشĤن مي

شدند  و همچون مردگان در خاك پنهان مي(كردند  بر روي آنان صاف مي
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) در آن روز آنان. ديدند و چنين شرمندگي و درد و رنجي را نمي
  .»دتوانند كردار يا گفتاري را از خدا پنهان سازن نمي

  : فرمايد و مي

�tΠ öθ tƒuρ ß]yè ö7tΡ ’ Îû Èe≅ ä. 7π̈Β é& # ´‰‹ Îγ x© ΟÎγ øŠn=tæ ôÏiΒ öΝÍκÅ¦ à�Ρr& ( $uΖø⁄Å_ uρ 

š�Î/ # ´‰‹Íκy− 4’n? tã Ï Iωàσ̄≈ yδ�  ) 89/ نحل(  

كه در (گماريم  روزي در ميان هر امتي گواهي از خودشان بر آنان مي«
كه هم اينك (بر اينان ! )اي محمد(، و تو را )دنيا پيغمبر ايشان بوده است

  .»گيريم گواه مي) آيند وجود ميه  بعدها ب كه اين در جهان هستند و يا
  : فرمايد طور كه خداوند مي ها شاهد است، همان  بر تمام ملت�بلكه محمد

� y7 Ï9≡ x‹x.uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_ Zπ̈Β é& $ VÜy™uρ (#θ çΡθ à6 tGÏj9 u !#y‰pκà− ’ n?tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# 

tβθ ä3tƒ uρ ãΑθ ß™§	9$# öΝä3ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x© �  ) 143/ بقره(  

نه در دين افراط و غلوي (ايم  روي كرده گمان شما را ملت ميانه و بي«
حق روح و حق جسم . شناسيد ورزيد، و نه در آن تفريط و تعطيلي مي مي

تا گواهاني بر مردم ) ايد اي از حيوان و فرشته داريد و آميزه را مراعات مي
گرايان لذائذ جسماني طلب و روحانيت باخته، و  ماديو بر تفريط (باشيد 

بر افراط تاركان دنيا و ترك لذائذ جسماني كرده، ناظر بوده و خروج هر 
بر شما گواه ) نيز(و پيغمبر ) ي اعتدال مشاهده نمائيد دو دسته را از جاده

اي از شما راه او گيرد، و يا گروهي از شما از  تا چنانچه دسته(باشد 
سيرت و شريعت او بيرون رود، با آيين و كردار خويش بر ايشان ي  جاده

  . »)حجت و گواه باشد
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  : فرمايد و مي

�uθ èδ ãΝä39 £ϑy™ tÏϑÎ=ó¡ ßϑø9 $# ÏΒ ã≅ö6 s% ’Îû uρ #x‹≈yδ tβθ ä3u‹ Ï9 ãΑθ ß™§	9 $# 

# ´‰‹ Îγ x© ö/ ä3ø‹ n=tæ (#θ çΡθ ä3s?uρ u !#y‰pκà− ’n? tã Ä¨$ ¨Ζ9   )78/ حج (  �#$

) واپسين كتاب(و در اين ) پيشينهاي  در كتاب(خدا شما را قبالً «
هاي الهي را به شما  و افتخار تسليم در برابر فرمĤن(ده است يمسلمين نام

تا ) هاي ديگر كرده است ي ملت ي حسنه داده است و شما را الگو و اسوه
و در روز قيامت رفتار (گواه بر شما باشد ) با شهادت عملي خود(پيغمبر 

با (و شما هم )  سنجيده اعمال شما مسلمانان گرددو كردارش مقياس
و رفتار و كردارتان به عنوان (گواه بر مردمان باشيد ) شهادت عملي خود

امت نمونه، محك سنجش اعمال سايرين، و الگوي بارز خدا پرستان 
  . »)راستين گردد

وهي ها و طوايفي تقسيم نكرده است، تا در اثر آن گر  امتش را به گروه�و پيامبر
هاي  همراه علي آيند و گروهي همراه حسن و گروهي همراه حسين و ديگر گروه

  .... چهارم و پنجم
ي طوائف گذشته بيشتر  ي دوازدهم از لحاظ تعداد امت بر بقيه اما گروه و طائفه

م دوازدهم به همراه امتش تا االن نزديك دوازده قرن گذشته ازيرا از ام! خواهد بود
يبت او تا روز قيامت استمرار پيدا كند چندها كه زير پرچمش و اگر اين غ. است

  !! خواهند ايستاد؟
 نزديك است كه گم شود و بعد از تقسيم   در آن وضعيت و موقعيت�رسول خدا
شود،  ي شريكانش به خاطر كمي امتي كه با او حشر خواهند شد، ديده نمي امت بر بقيه
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اي كه بعد از او  اش خواهند بود، خليفه مخصوصاً اكثر معاصرانش كه از امت خليفه
  !! اقامت گزيده و مستقر شده است) �محمد(

ي قرآن اين گونه تفسير شود كه امام معصوم بر اهل زمان خودش حجت و  اگر آيه
يعني هر مجموعه و گروهي همراه امام زمان : گواه و شاهد است مقتضاي آن اين است

  ! شود تعداد ائمه تقسيم ميشود، در نتيجه امت به  خود خوانده مي
  :باشد گاه معني آيه چنين مي آن

گاه هر كس  خوانيم، آن ي اعمالشان فرا مي ها را همراه با نامه ي انسان روزي همه
اش در بهشت خواهد بود و  ي اعمالش به دست راستش داده شود، امام و فرمانده نامه

اش در جهنم خواهد  رماندهي اعمالش به دست چپش داده شود امام و ف كسي كه نامه
  . بود

كردم، آن  شنيدم و با دو چشمم مشاهده مي  با دو گوشم مي  كه گاه گرفت، آنام  خنده
قدي ... داراي پيكري عظيم... ي بزرگي داشت مرد عاقل، محترم و مهمي كه عمامه

ز دانستيم اصلش از كجاست؟ ا نمي... هايي پهن بود و شانه... چشماني درشت..... بلند

≅̈ �: دليل امامت از او پرسيدم؟ گفت ä.uρ > ó x« çµ≈uΖøŠ|Á ôm r& þ’ Îû 5Θ$tΒ Î) &Î7 •Β �   

. »نگاريم نماييم و مي سرشماري مي) لوح محفوظ(و ما همه چيز را در كتاب آشكار «
سياهي  كند پشت امامش همچون تخته  اين شيخ فكر مي در حالي كهچطور نخندم، 

ها، اعداد و شمارش و آمار   و مملو از نوشته در آمده گردش   در هستي به است كه
  !است؟

  : است الي اين قول خداوند آمده اين عبارت در ضمن و البه

� $̄ΡÎ) ßøtwΥ Ì÷∏çΡ 4†tAöθ yϑø9 $# Ü= çGò6 tΡuρ $ tΒ (#θ ãΒ £‰s% öΝèδ t	≈ rO#u uρ 4 ¨≅ ä.uρ 

> óx« çµ≈ uΖøŠ|Á ômr& þ’Îû 5Θ$ tΒ Î) &Î7 •Β �  ) 12/ يس(  
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) در دنيا(گردانيم، و چيزهايي را كه  را زنده مي  ناان مردگما خودم«
چيزهايي را ) اند، و همچنين كارهائي را كه كرده(اند و  پيشاپيش فرستاده

اند، ثبت و ضبط  و كارهائي را كه نكرده(اند  بر جاي نهاده) در آن(كه 
) لوح محفوظ(و ما همه چيز را در كتاب آشكار . نويسيم مي) كنيم و مي
  .»نگاريم نمائيم و مي رشماري ميس
  !  كتابت و سرشماري است، اي گروه عاقالن به معنايكه در اينجا

  

  )راه(امام به معناي طريق 

  : امام به معناي راه و طريق در اين قول خداوند آمده است

� βÎ)uρ tβ% x. Ü=≈ptõ¾r& Ïπs3÷ƒ F{$# t ÏϑÎ=≈ sàs9 ∩∠∇∪ $ uΖôϑs)tFΡ$$ sù öΝåκ÷]ÏΒ 

$ yϑåκ̈ΞÎ)uρ 8Π$ tΒÎ* Î7 s9 & Î7•Β �  ) 79ـ78/ حجر(  

كه قوم شعيب بودند، مانند قوم لوط متمرد و (ساكنان سرزمين ايكه «
قوم، يعني (پس از آنان انتقام گرفتيم، و اين دو . ستمگر بودند) ايمان و بي

بر سر راه واضح و ) ي ايشان قوم لوط و قوم شعيب، شهرهاي ويران شده
  . »آشكاري است

سر راه  اند، بر ثار شهرهاي قوم لوط و قوم شعيب كه قبل از اين ذكر شدهآ: يعني
  . واضح و آشكاري هستند

اند و در قرآن معناي چهارمي براي امام  اينها سه معناي امام هستند كه در قرآن آمده
  . وجود ندارد
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   استاي تازهمعناي چهارم براي امام اصطالح 

ز جانب اهللا تعالي معين شده و اطاعتش بر اما امام به معناي شخص معصومي كه ا
ها كه  مردم واجب باشد، اصطالح جديد و تازه اختراعي است كه نزد عرب و يا زبان آن

  ! قرآن با آن زبان نازل شده است، شناخته شده نيست
عشريه، فطحيه، ناووسيه،  اسماعيليه، اثني: هاي اماميه از قبيل اين معنايي است كه فرقه

ي   بعد از فاصله و نو معني تازه اين  گفتني است كه. اند را اختراع كرده آن.. .كيسانيه و
زماني درازي از تكميل شدن نزول قرآن و كامل شدن دين و تمام شدن نعمت به وجود 

  .آمده است
  

معناي امام معصوم نه در زبان عرب و نه در اصطالح قرآن اصالً 

  وجود ندارد

شناسد كه براي لفظ امام حادث  اين معنا را نميد هاي خو ميان گويشقوم عرب از 
  . شده است

د، آنان اين لفظ ندر واقع و نفس االمر، عرب وقتي لفظ امام را براي شخصي عنوان كن
) الگو( شرط امام   ذكر است كه الزم بهنمايند،  اطالق مي) الگو و سرمشق(را براي قدوه 

. م و منصبي از جانب پروردگار داشته باشدها اين نيست كه معصوم باشد و يا مقا نزد آن
ها ديده نشده است كه آنان شخصي را به عنوان امام برگزيده  در طول تاريخ عرب از آن

ي اين اوصاف باشد، يا چنين  ي همه باشند، و به او اقتدا نموده باشند كه در بر دارنده
  . صفاتي را براي او به شرط گرفته باشند

ها نا آشناست و وجود ندارد استعمال   آناينايي كه برپس چطور لفظ را در مع
يعني چطور قومي، لفظي را براي معناي غير آشنا و غير معروف و يا اسمي را ! كنند؟ مي
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مگر اين طور نيست كه وجود مسمي بر وجود ! كند؟ براي مسماي غير موجود وضع مي
  به وجود مي آيد؟مي اسم سبقت دارد؟ و اسم نياز و حاجتي است كه بعد از وجود مس

معصوم احساس نشده ) الگو(ي  در زندگي عرب تنها يك روز نياز به وجود قدوه
 قوم عرب از لحاظ  در حالي كهشناسند،  چنين معنايي را براي امام نمي آناناست،

ها، از  ها و تقليد كوركورانه از آن بزرگداشت اشخاص و خضوع و خشوع در برابر آن
  . دورترين مردمانند

) كنند كه اماميه ادعا مي(اصحاب و تابعين هم فوت كردند و چنين معنايي را از امام 
 از شخص پرستي دوري – همانند گذشتگانشان در محيط عرب –آنان . نشناختند

ي وحي مناقشه   در امور خارج از دائره�كردند، بلكه حتي با خود رسول اهللا مي
ها را به آن  كرد و آن ها را قبول مي  آن نيز نصائح و مشورت�كردند؛ رسول اهللا  مي

  : و در همين خصوص اين قول خداوند نازل شد. نمود تشويق مي

� öΝèδ ö‘ Íρ$ x©uρ ’ Îû Ílö∆ F{   )159/ آل عمران (  � #$

  .»و در كارها با آنان مشورت و رايزني كن«
شان مانند اشخاص مامان فوت كرد اصحاب، با خلفا و ا�سپس وقتي رسول اهللا

ها در مواردي كه براي آن نص صريحي  معصومي معامله نكردند، بلكه با آنمقدس و 
ها رد  كردند و بر آن همراه با شرايط اصولي و معروفش وجود نداشت، مناقشه مي

گونه با ابوبكر و عمر و  اصحاب، اين. پذيرفتند دادند و همه چيز را از آنان نمي مي
  . كردند  معامله ميديگران و 
عثمان و علي

البالغه   در كتاب نهج؛اند را روايت كرده هاي اماميه آن اين چيزي است كه خود كتاب
  :  چنين آمده است�به نقل از علي
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از گفتن حق، يا مشورت در عدالت خودداري نكنيد، زيرا خود را برتر از آنكه اشتباه (
مانا من و دانم، مگر آنكه خداوند مرا حفظ فرمايد، پس ه  نمي،كنم و از آن ايمن باشم

  . 1)شما بندگان و مملوك پروردگاريم كه جز او پروردگاري نيست
آنچه كه بين من و خدا نارواست اگر انجام دهم و مهلت دو ركعت نماز داشته باشم (

  .)٢()كه از خدا عافيت طلبم، مرا اندوهگين نخواهد ساخت
ي تو  مشكلي براآناگر درباره (: � براي فرزندش حسن �از وصيت حضرت علي

را به عدم آگاهي ارتباط ده، زيرا تو ابتدا با ناآگاهي متولد شدي و سپس  پديد آمد آن
ات  داند، كه انديشه داني و خدا مي علوم را فرا گرفتي، و چه بسيار است آنچه را كه نمي

  .)٣()شناسي ها را مي سرگردان و بينش تو در آن راه ندارد، سپس آن
اند كه با ابابكر و عمر و عثمان، با همان شرايط بيعت  ههمانا كساني با من بيعت كرد(

اي ديگر برگزيند و آنكه  تواند خليفه  نمي،نمودند، پس آنكه در بيعت حضور داشت
 مهاجرين و تواند بيعت مردم را نپذيرد، همانا شوراي مسلمين از آنِ  نمي،غايب است

                                           
مگر : (»ملك به منيأإال أن يكفي اهللا من نفسي ما هو «اند به اين عبارت  بعضي خواسته. 2/201 -1

 با وجود آنكه در اين ، متوسل شوند� عصمت علييابه عنوان دليلي بر) آنكه خداوند مرا حفظ فرمايد

 و غير او با هم برابرند، بنابراين، براي هر انساني –شود   كسي كه براي او ادعاي عصمت مي–عبارت علي 

دانم، مگر آنكه   نمي،زيرا خود را برتر از آنكه اشتباه كنم و از آن ايمن باشم: (صحيح است كه بگويد
پس هر انساني مادامي كه خداوند با لطف و عنايت خود به دادش نرسد و او را . )خداوند مرا حفظ فرمايد

و آخر آن قول حضرت علي هم به اين اشاره . افتد از خطا و وقوع در آن باز ندارد، بدون شك در آن مي

  ). پس همانا من و شما بندگان و مملوك پروردگاريم كه جز او پروردگاري نيست: (دارد
  .72 / 4  نهج البالغه-2
  .37/ 3 نهج البالغه -3
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م خود خواندند، خشنودي انصار است، پس اگر بر امامت كسي گرد آمدند و او را اما
  . )١ ()خدا هم در آن است

تحقق ) از مهاجرين و انصار(بنابراين، امام يك انتخاب بشري است و با اجماع امت 
  .يابد مي

طور است، و منصب و مقام الهي نيست كه جز با انتخاب  امامت يا خالفت هم همين
  ! صورت نگيرداهللا تعالي 

شمردند و شبيه خداوندانشان به  را مقدس مي شان پادشاهان) عجم(ها  بله، غير عرب
  . آورند؛ اما قرآن به زبان عجم و در محيط عجم نازل نشده است حساب مي

اما امام به معناي اصطالحي اماميه حتي در يك جاي قرآن وارد نشده است و حتي 
م وجود گويند قبل از اسال اي در قرآن نيست كه ائمه به اين معنايي كه اماميه مي اشاره

ها در قرآن وجود  ها و سيره و روش آن در حالي كه ذكر انبياء و اسماء آن. داشته باشند
يا  �اي وجود ندارد كه پيامبر آيه) امامت(دارد و در قرآن براي عظمت و بزرگي اسم 

را  مشغول كرده باشند و يا اقوامشان ) امامت( خود را به آن -عليهم السالم-ي انبياء  بقيه
جنگيده باشند، براي اثبات آن با داليل و ) امامت( مشغول كرده باشند، بر سر آن به آن
هيچ پيامبري نبوده كه به . ها اقدام كرده باشند و شبهات را از آن نفي كرده باشند معجزه

 خودش به  ازهمراه نبوتش به امامت احدي همراه او دعوت كرده باشد، يا براي بعد
 با قومش چيزي جز توحيد، نبوت و معاد �كل پيامبرمش. امامت وصيت كرده باشد
باره  گانه در قرآن واضح و آشكار است، بلكه بيشتر قرآن در اين نبود و ذكر اين امور سه

  . است

                                           
  .7/ 3 نهج البالغه -1
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حتي در يك جا از ) اين اصل چهارمي است: (شود ي آن گفته مي اما امامتي كه درباره
بود، چرا  م و منصب الهي مياگر امامت مانند نبوت يك مقا! قرآن ذكر نشده است

. كرد خداوند تمام بندگانش را براي درخواست و طلب آن از او ارشاد و راهنمايي نمي
  : طور كه فرموده است همان

� ßŠ$ t7Ïãuρ Ç≈ uΗ÷q§	9 $# šÏ%©!$# tβθ à± ôϑtƒ ’n? tã ÇÚö‘ F{$# $ZΡöθ yδ #sŒ Î)uρ 

ãΝßγ t6 sÛ%s{ šχθè=Îγ≈ yf ø9 $# (#θ ä9$s% $Vϑ≈ n=y™ ∩∉⊂∪ zƒÏ%©!$#uρ šχθ çG‹Î6 tƒ 

óΟÎγ În/t	 Ï9 #Y‰¤f ß™ $ Vϑ≈ uŠÏ%uρ ∩∉⊆∪ š Ï%©!$#uρ tβθ ä9θà)tƒ $ uΖ−/u‘ ô∃ Î/ñÀ $# $ ¨Ψtã 

z>#x‹ tã tΛ©yγ y_ ( ;χ Î) $ yγ t/# x‹tã tβ% x. $ ·Β#t	 xî ∩∉∈∪ $ yγ ¯ΡÎ) ôNu !$ y™ 

# v	 s)tGó¡ ãΒ $YΒ$ s)ãΒ uρ ∩∉∉∪ t Ï%©!$#uρ !#sŒ Î) (#θ à)x�Ρr& öΝs9 (#θèùÌ	 ó¡ ç„ öΝs9 uρ (#ρç/äIø)tƒ 

tβ% Ÿ2uρ š÷ t/ š�Ï9≡ sŒ $ YΒ#uθ s% ∩∉∠∪ tÏ%©!$#uρ Ÿω šχθããô‰tƒ yìtΒ «!$# 

$ ·γ≈s9 Î) t	 yz#u Ÿωuρ tβθ è=çFø)tƒ }§ø�̈Ζ9 $#  ÉL©9 $# tΠ §	 ym ª! $# 
ω Î) Èd, ys ø9$$ Î/ Ÿωuρ 

šχθçΡ÷“tƒ 4  tΒ uρ ö≅ yè ø�tƒ y7Ï9≡ sŒ t, ù=tƒ $ YΒ$rOr& ∩∉∇∪ ô# yè≈ŸÒ ãƒ ã& s! Ü>#x‹ yèø9 $# 

tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ô$é#øƒs†uρ ÏµŠÏù $ ºΡ$ yγ ãΒ ∩∉∪ 
ωÎ)  tΒ z>$ s? š∅tΒ#uuρ 

Ÿ≅Ïϑtãuρ Wξ yϑtã $[s Î=≈ |¹ š�Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΑÏd‰t6 ãƒ ª!$# ôΜÎγ Ï?$ t↔Íh‹ y™ ;M≈ uΖ|¡ym 3 
tβ% x.uρ ª! $# # Y‘θà�xî $VϑŠÏm §‘ ∩∠⊃∪  tΒuρ z>$s? Ÿ≅Ïϑtãuρ $ [sÎ=≈ |¹ …çµ ¯ΡÎ* sù 
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(#ρ“ls∆ Èθ øó ¯=9 $$Î/ (#ρ“ls∆ $YΒ#t	 Å2 ∩∠⊄∪ šÏ%©!$#uρ #sŒ Î) (#ρã	 Åe2èŒ ÏM≈tƒ$ t↔Î/ 

óΟÎγ În/u‘ óΟ s9 (#ρ”	 Ïƒs† $ yγ øŠn=tæ $ tϑß¹ $ ZΡ$ uŠôϑããuρ ∩∠⊂∪ tÏ%©!$#uρ šχθ ä9θà)tƒ 

$ oΨ−/u‘ ó=yδ $ oΨs9 ôÏΒ $ uΖÅ_≡ uρø— r& $ oΨÏG≈ −ƒ Íh‘ èŒuρ nο§	è% &ãôãr& $ oΨù=yè ô_$#uρ 

šÉ)−F ßϑù=Ï9 $ ·Β$tΒ Î) �  

  )74ـ63/ فرقان (  
و بدون غرور و ( رحمان كسانيند كه آرام ) خوب خداي (  و بندگان   «

و تواضع در حركات و سكنات ايشان و ( روند  روي زمين راه مي) تكبر 
امي كه نادانان ايشان را ، و هنگ) حتي در راه رفتن آنان آشكار است 

دهند ، از آنان روي  قرار مي) دشنامها و بد و بيراههاي خود ( مخاطب 
بخش قابل (  و كسانيند كه  .گويند  گردانند و به ترك ايشان مي مي

شب را با سجده و قيام به روز ) اي از شب ، و گاهي تمام  مالحظه
 و كسانيند كه پيوسته     ) .كنند  و با عبادت و نماز سپري مي( آورند  مي
چرا كه عذاب . عذاب دوزخ را از ما به دور دار ! پروردگارا : گويند  مي
و تا ابد مالزم وي ( گردد  جدا نمي) گريبانگير هر كس كه شد از او ( آن 
 و كسانيند    . گمان دوزخ بدترين قرارگاه و جايگاه است   بي   ) . شود  مي

روي  نه زياده) ال براي خود و خانواده م( كه به هنگام خرج كردن 
يعني اسراف و بخل ، ( كنند و نه سختگيري ، و بلكه در ميان اين دو  مي
 و كسانيند كه با اهللا ، معبود    . كنند  روي و اعتدال را رعايت مي ميانه) حد 

نمايند ، و انساني را كه  خوانند و پرستش نمي ديگري را به فرياد نمي
رسانند مگر به حق ، و  را حرام كرده است ، به قتل نميخداوند خونش 
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كارهاي ناشايست شرك ( اين ) يكي از ( چرا كه هر كس . كنند  زنا نمي
كسي كه مرتكب  (    . بيند  را انجام دهد ، كيفر آن را مي) و قتل و زنا 

عذاب او در ) يكي از كارهاي زشت و پلشت شرك و قتل و زنا شود 
      . ماند  گردد ، و خوار و ذليل ، جاودانه در عذاب مي قيامت مضاعف مي

مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد ، كه 
) گذشته ( بديها و گناهان ) بخشد و  گناهان چنين كساني را مي( خداوند 

كند ، و خداوند آمرزنده و مهربان  ايشان را به خوبيها و نيكيها تبديل مي
بخشد ، بلكه آنها را تبديل به حسنات   و نه تنها كه سيئات را مي(است 
كسي كه توبه كند و كار شايسته انجام دهد ، كامالً ) آخر  (      ) . نمايد  مي

. و تبديل سيئات به حسنات تعجبي ندارد ( گردد  به سوي خدا باز مي
كران   بيحساب و درياي مهرش مثال ، و پاداش خدا بي زيرا كار خدا بي

كسانيند كه بر باطل گواهي ) بندگان خداي رحمان (  و    ) . است 
دهند ، و هنگامي كه كارهاي ياوه و سخنان پوچي را ببينند و بشنوند  نمي

كنند  گيري مي سرائي كناره كاري و ياوه از شركت در بيهوده( ، بزرگوارانه 
 وسيله آيات  و كسانيند هنگامي كه به   . گذرند  مي) و از آنها 

( افتند  پروردگارشان پند داده شدند همسان كران و نابينايان بر آن فرو نمي
شنوند و با  بلكه با گوش دل مي. دهند  وار بدان گوش فرا نمي و غافل

نگرند ، و درسها و اندرزهاي قرآني را آويزه گوش  چشم عقل بدان مي
 و كسانيند    ) . سازند  كنند و نيروي ايمان خود را بدان تقويت مي جان مي
كه به ( همسران و فرزنداني به ما عطاء فرما ! پروردگارا : گويند  كه مي

) سبب انجام طاعات و عبادات و ديگر كارهاي پسنديده ، مايه سرور ما و 
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به ( باعث روشني چشمانمان گردند ، و ما را پيشواي پرهيزگاران گردان 
  . »)ا اقتداء و از ما پيروي نمايند اي كه در صالحات و حسنات به م گونه

اللهم «: و همچنين هر مسلماني مأمور است كه در دعايش اين عبارت را بگويد
 و اين ».مرا پيشوا و الگوي پرهيزگاران گردان! ي پروردگاراربا«:»اجعلني للمتقين إماماً

  . باشد امام بودن براي تمام مسلمانان عام است و مخصوص اشخاص معيني نمي
اي را نسبت  معاني و اصطالحات تازه) قرآن(نابراين، جايز نيست كه ما به كالم خدا ب

  . آن اصطالحات را در لغتش استعمال نكرده استد و ندهيم كه در آن وجود ندار
را تنها با زبان خود قرآن و مقاصد آن بفهميم، در غير  بلكه بر ما واجب است كه قرآن 
ايم كه به دروغ از زبان  ايم و از كساني شده بت دادهاين صورت نسبت به خدا دروغ نس

كه اين علي االطالق از . دانند را نمي دارند كه صحت و سقم آن خدا چيزي را بيان مي
 همان! بزرگترين گناهان است، حتي از شريك قرار دادن براي خدا هم بزرگتر است

  : فرمايد طور كه خداوند پاك و منزه مي

� ö≅è% $ yϑ̄ΡÎ) tΠ §	ym }‘În/u‘ |·Ïm≡ uθ x�ø9$# $ tΒ t	 yγ sß $pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ z sÜt/ zΝøOM}$#uρ 

z øöt7ø9 $#uρ Î/öTtó Î/ Èd, y⇔ø9 $# βr&uρ (#θ ä.Î/ô³è@ «! $$Î/ $tΒ óΟ s9 öΑÍi”t∴ãƒ ÏµÎ/ $ YΖ≈ sÜù=ß™ βr&uρ 

(#θ ä9θà)s? ’n? tã «!$# $tΒ Ÿω tβθçΗs>÷ès? �  ) 33/ اعراف(  

را، خواه آن ) چون زنا( نابهنجار خداوند حرام كرده است كارهاي: بگو«
چيزي كه آشكارا انجام پذيرد و ظاهر گردد، و خواه آن چيزي كه پوشيده 

را ) بر مردم(بزهكاري را و ستمگري ) هر نوع(انجام گيرد و پنهان ماند و 
 چيزي را شريك خدا كنيد بدون  كه اين و. كه به هيچ وجه درست نيست

 بني بر حقانيت آن خبر درست باشد، ودليل و برهاني كه از سوي خدا م
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) ي تحليل و تحريم و غيره درباره(يزي را چ به دروغ از زبان خدا  كه اين
  .»دانيد نمي) صحت و سقم آن را(بيان داريد كه 

را حمل بر  پس آنچه در قرآن به معناي لغوي آمده است صحيح نيست كه ما آن
صطالحي در قرآن آمده باشد حمل آن طور كه اگر لفظي ا معناي اصطالحي كنيم، همان

 نماز، جايز نيست ما بگوئيم) صالة(بر معناي لغوي براي ما صحيح نيست، مانند لفظ 
خواهيم دعا كنيم و بعدش  اين لفظ به معني دعا كردن مطلق است و هر گونه كه مي

  . نماز خوانديم) صلينا: (بگوييم
  : خداوند فرموده است

� ôNu !% ỳ uρ ×οu‘$ §‹y™ (#θ è=y™ö‘r' sù öΝèδ yŠÍ‘#uρ 4’ n<÷Š r' sù …çνuθ ø9 yŠ �) 19/ يوسف(  

تا از چاه (آمد و آب آور خود را فرستادند ) جا بدان(اي  قافله) بعدها(«
  .»كه سطل خود را به پايين انداخت) هنگامي. آب براي آنان بياورد
روز مردم به را در اينجا حمل كنيم بر آنچه كه ام) السيارة(آيا درست است كه ما لفظ 
  ! ي حمل و نقل است؟ گردند و وسيله شوند و جابجا مي طور متعارف بر آن سوار مي

 الفاظ چندكند هر  ي متأخر از خودش را تحمل نمي قرآن مسئوليت اصطالحات تازه
  . اين اصطالحات با آنچه كه در قرآن آمده است، مشابهت داشته باشند

 بداريم و در پيشگاه آن با ادب، تدبر و تفكر  را عظيم بر ما واجب است كه اين قرآن
و . را قصد و اراده كرده است رفتار نماييم و بفهميم آنچه را كه در نظر داشته است و آن

  ! را دست كم و تمسخر و خادم و مطيعي براي هوا و آرزوهاي خود نگيريم آن
عنايي ، چون در لغت و زبان قرآن م)امامت(طور است حالت و وضعيت لفظ  همين

  . اند، وجود ندارد ها براي آن معين كرده براي آن به همان اصطالحي كه اماميه بعد از قرن
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ها به همراه   كه خداوند تبارك و تعالي بر امامت آن-عليهم السالم-بجز انبياء 
اسماءشان نص گذاشته است، پس بر امامتي كه براي شخص معيني نص گذاشته شده 

ير آن؛ و پيامبر و شخص نبي از آن جهت كه به او اقتدا باشد همان نبوت است نه غ
شود، نبي است  شود از اين جهت امام است؛ بنابراين از آن جهت كه به او وحي مي مي

  . شود امام است و از آن جهت كه به او اقتدا مي
فرق بين شخص نبي و غير او همان نصي است كه بر او آمده است، كه از جانب 

ريح و روشن معين شده است، و داراي معجزاتي است كه نبي  به طور ص�خداوند
  : از آن جمله است قول خداوند. كنند بودن او را تأييد مي

� ÏŒ Î)uρ #’n? tF ö/$# zΟ↵Ïδ≡ t	 ö/Î) … çµš/u‘ ;M≈ uΚ Î=s3Î/ £ ßγ £ϑs?r' sù ( tΑ$ s% ’ÎoΤÎ) y7 è=Ïæ% ỳ 

Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΒ$ tΒÎ) �  ) 124/ بقره(  

را كه پروردگار ابراهيم، او را به سخناني گاه  آن) به خاطر آوريد(و «
هاي مختلف و با   و نواهي و تكاليف و وظائف، و از راهمشتمل بر اوامر(

) ي آزمايش برآمد و به خوبي از عهده(بيازمود و او ) وسائل گوناگون
: گفت) خداوند بدو. (و كمال و به بهترين وجه انجام داد ها را به تمام آن

  .»دم خواهم كردمن تو را پيشواي مر
پس نص قرآني براي .  با نام و اسم خاص خودش� اين نصي است براي ابراهيم
  !ست؟امامت علي و يا غير او كجا

  

  !؟)اي آيا تو به مردم گفته(

اند، تحمل  قرآن مسئوليت افكار و عقائد غير قرآني را كه بعد از آن به وجود آمده
ي  ه است و خداوند در روز قيامت دربارهها با خود امامي كند، بلكه مسئوليت آن نمي
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اي كه  به مردم گفته آيا تو: ( خواهد پرسيد�ها از اماميه خواهد پرسيد، بلكه از علي آن
هايش يكي يكي اين سؤال را  ي نوه و از همه؟ )هايم را ائمه بدانيد  من و نوه،مردمانجز 
اي كه بجز مردم،   گفتهآيا تو به مردم: ( خواهد پرسيد�بلكه از خود محمد. پرسد مي

؟ چون خداوند در كتابش چنين چيزي را نگفته )هايش را به امام بگيريد علي و نوه
و .  نازل نكرده است و قرآن از اين ادعا بري است�است و چنين چيزي را بر پيغمبر

محمد و علي و تمام نوادگان صالحش از آن تبري خواهند كرد، زيرا آنان چنين چيزي 
   .اند هدررا ادعا نك

 خودتان از خدا بترسيد در آن روزي كه در مقابل دادگاه عدل ه خاطرب!) اي اماميه(
 مسيح خداوندروزي كه در  �ايستيد همانند ايستادن نصاري در مقابل مسيح الهي مي
  : گويد  مياوخواند و به  را مي

|MΡr& u� |Mù=è% Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ ÎΤρä‹ ÏƒªB$# u’ ÍhΓé& uρ È ÷yγ≈ s9 Î)  ÏΒ ÈβρßŠ «!$# � (   
اي كه جز اهللا، من و مادرم را هم دو خداي  آيا تو به مردم گفته! اي عيسي پسر مريم«

  »؟).و ما دو نفر را نيز پرستش كنيد(ديگر بدانيد 
  : گويد كند و مي عيسي از آن تبرا مي

� ty7 oΨ≈ys ö6 ß™ $ tΒ ãβθ ä3tƒ þ’ Í< ÷βr& tΑθ è%r& $ tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d,ys Î/ 4 βÎ) àMΖä. 

…çµ çF ù=è% ô‰s)sù …çµ tGôϑÎ=tæ 4 ãΝn=÷ès? $tΒ ’Îû Å¤ ø�tΡ Iωuρ ÞΟn=ôãr& $ tΒ ’ Îû y7 Å¡ø�tΡ 4 
y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈ ¯=tã É>θ ã‹äó ø9 $# ∩⊇⊇∉∪ $ tΒ àMù=è% öΝçλ m; 
ω Î) !$ tΒ  Í_s?óls∆r& ÿÏµ Î/ Èβr& 
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î‰‹ Íκy− �  

  )117ـ116/ مائده (  
مرا نسزد كه . دانم كه داراي انباز و شريك باشي تو را منزه از آن مي«

را گفته باشم  اگر آن. حق من نيست) و بطلبم كه وظيفه و(چيزي را بگويم 
از راز درون من هم ) عالوه از ظاهر گفتار من(تو . بيگمان تو از آن آگاهي

داري  از آنچه بر من پنهان مي) تمچون انساني بيش نيس(با خبري، ولي من 
و از خفا يا و نواياي امور (هائي  ي رازها و نهاني  زيرا تو داننده؛خبرم بي

ام مگر آنچه را كه مرا به گفتن آن فرمان  من به آنان چيزي نگفته). باخبري
 بجز خدا را نپرستيد كه پروردگار من و پروردگار  كه اين )و آن(اي  داده

من تا ). مرا و شما را آفريده است، و همه بندگان اوئيمو همو (شماست، 
ايشان اطالع ) اطاعت و عصيان(آن زمان كه در ميان آنان بودم از وضع 

و (اي،  و هنگامي كه مرا ميراندي، تنها تو مراقب و ناظر ايشان بوده. داشتم
  . »و تو بر هر چيزي مطلع هستي) اي را پائيده اعمال و افكارشĤن

ساختند، داستان و  كردند و براي آن روايات مي ي چنين چيزي را ادعا مينصار! بله
كردند، معبدها بنا كردند و دار  كردند، ادعاي كرامات و معجزات مي ها تعريف مي خواب
هايي را نصب  ها و مجسمه ها كشيدند، عكس ر و مجسمهيها ساختند و تصاو اعالم

ها صرف كردند و سعي و  و مال! كردند ميكردند كه تصور به دار آويختن مسيح خدا را 
  . ها ريختند تالش و اوقات خود را بذل نمودند و خون
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ها بجز  ي اينها از روي وهم و گماني بوده كه اصال وجود ندارد و دليلي براي آن همه
 نازل �ها اين قول خداوند ي نصاري و امثال آن و درباره! آيات متشابه وجود ندارد

  : شده است

� $ ¨Β r' sù tÏ%©!$# ’Îû óΟÎγ Î/θ è=è% Ô�÷ƒ y— tβθ ãè Î6 ®KuŠsù $ tΒ tµt7≈ t±s? çµ÷ΖÏΒ �  

  )7/ آل عمران (  
و گريز از حق، زواياي (و اما كساني كه در دلهايشان كژي است «

به دنبال ) نادرست(انگيزي و تأويل  براي فتنه) را فرا گرفته است وجودشĤن
  .»افتند متشابهات مي

ميان امت اسالم كساني باشند كه عمل نصاري را انجام پس عجيب نيست كه در 
  . ها پيروي نمايند دهند و از آن

� ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ 3“ t	 ò2Ï%s!  yϑÏ9 tβ% x. …çµ s9 ë= ù=s% ÷ρr& ’ s+ø9 r& yìôϑ¡¡9 $# 

uθ èδ uρ Ó‰‹ Îγx© �  ) 37/ ق(  

بيدار باش و اندرز بزرگي است ) سرگذشت پيشينيان(به راستي در اين «
  .»داشته باشد يا با حضور قلب گوشي فرا دارد) آگاه(ه دلي براي آن ك
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  فصل سوم 

   امامت تعلق دارد  به اي كه تحليل متون ديني

  

  مقدمه

اي را كه نزد آنان است،  ي اماميه حجيت تمام نصوص ديني نظريه

  كند باطل مي

به  كه بر اثبات اصول دين با نظر عقلي و عدم اعتماد –ي اماميه  برگزيدن نظريه
 – مستلزم بطالن حجيت هر گونه نص ديني است، –نصوص ديني، نص گذاشته است 

 و همچنين مستلزم بطالن استدالل –خواه آن نص ديني قرآن باشد يا حديث يا روايت 
  . باشد شان مي ها به اين گونه نصوص ديني براي هر گونه اصلي از اصول ديني آن

براي اثبات اصول منحصر به فردشان، ها به نصوص ديني  لذا استدالل نمودن آن
شان و نظرياتشان در اصول به آن نص گذاشته است، هيچ  مطابق آنچه كه قواعد اصولي

  ).ارزش است معنا و بي يعني استداللشان به نصوص ديني بي. (معنايي ندارد
را دليل  كنند و آن   براي صحت دين و مذهبشان آيات و رواياتي را ذكر مي كه پس اين

نامند، اين بجز يك مانور چيز ديگري نيست و در صدد آن هستند كه  ت دينشان ميصح
در اصول دينشان به اساس شرعي ) اماميه(ها  در برابر عوام و ناآگاهان جلوه دهند كه آن
كنند، زيرا مردم عوام پيوسته براساس فطرت  كه همان كتاب و سنت است، استناد مي



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

358358358358

و سنت دو منبع شرعي و اساسي و قابل اعتماد در كنند كه كتاب  شان درك مي ديني
پس . شناخت امور دين هستند، خواه آن امور ديني، اصول ديني باشد يا فروع آن

 ـ و روايات ائمه نسبت به عوام �تواند آيات خداوند و سنت رسول خدا عقلشان نمي
لكه همانا  اينها حجت نيستند، ب كه  يا چيزي صريح و واضح را رد كند به اين–شيعه 

  . جهت حقيقي و معتمد در خود عقل است
را نسبت به مردم عوام خود هم به خاطر  ها نوعي تقيه بوده كه حتي آن اين فعل آن

  . كنند خوفي كه از آنان دارند، إعمال مي
 نموده، اين است كه وجود بسيار عجيبي  و آنچه اماميه را مجبور به اين نظريه

دانند كه استدالل  بينند، زيرا اماميه قبل از همه مي شان ميعالمان را از ميان غير خود
كند، زيرا اين استدالل يا آيات و  نمودن عليه علما به نصوص ديني، امامت را اثبات نمي

اند، اما در اثبات امامت صريح نيستند، كه در اصول دين به عنوان دليل  روايات صحيح
دانند و  ها را مي  كه علما ضعيف بودن آنباشند، و يا روايات صريحي هستند مقبول نمي

 اصالً  كه شود، چه رسد به اين روايت ضعيف در اين ميدان به عنوان دليل پذيرفته نمي
روايات از اساس در تأسيس اصول دين حجت نيستند و فقط آيات صريح به عنوان 

  . شوند دليل تأسيس اصول واقع مي
  . شود و بازارش كساد است ما فروخته نميبنابراين، اين كاالي اماميه در بازار عل

را از قيد  اند آن  چيزي برايشان باقي نمانده كه مجبور بنابراين جز استدالل عقلي
هاي جدال را براي آنان  ترفند و پايهنصوص ديني آزاد سازند، اين تنها راهي است كه 

  .كنند را قانوني مي هاي آن و اسلوب و شيوهنمايد   مي نهادينه
اند و اين كارشان در واقع مجوزي بوده براي سر بر  قيقت ايشان اين كار را كردهدر ح

  . شان در اصول آوردن اين ديدگاه
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اي كه مناسب عقل و  را متقاعد سازند به گونه  آنان  كه اما راجع به عوام به خاطر اين
ا سر در ر را گول زد و با هر حجتي آن توان آن  عقل و فهمي كه به سادگي مي–فهمشان 
كنند همان طور كه   باشد، بعضي مواقع براي آنان اشاراتي به نصوص ديني مي–گم كرد 

  . است» تقيه«چنين كاري عادتشان در 
ها بين اين قول و آن  آشفتگي و اضطراب اماميه و همچنين مذبذب بودن و دودلي آن

  .شود سان ديده مي قول ديگري به همين
اي  ات و بيانات به تحليل و بررسي نصوص دينيي اين توضيح اكنون ما در سايه

ي اين نصوص با اماميه به  يعني درباره. اند ها استدالل نموده پردازيم كه اماميه به آن مي
دانيم اين نصوص در مجال استدالل،  نشينيم، با وجود آنكه مي مناقشه و جر و بحث مي

  !! اول، پيش خود اماميه غير معتبرند تا پيش ديگران
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  بحث اولم

  نصوص قرآن كريم

  

  ي اول آيه

� ÏŒ Î)uρ #’n? tF ö/$# zΟ↵Ïδ≡ t	 ö/Î) … çµš/u‘ ;M≈ uΚ Î=s3Î/ £ ßγ £ϑs?r' sù ( tΑ$ s% ’ÎoΤÎ) y7 è=Ïæ% ỳ 

Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΒ$ tΒÎ) ( tΑ$ s% ÏΒ uρ  ÉL −ƒÍh‘ èŒ ( tΑ$ s% Ÿω ãΑ$ uΖtƒ “Ï‰ôγ tã tÏϑÎ=≈ ©à9 $# �  

  )124/ بقره (  
( را كه خداي ابراهيم ، او را با سخناني آن گاه ) به خاطر آوريد (  و   «

مشتمل بر اوامر و نواهي و تكاليف و وظائف ، و از راههاي مختلف و با 
آنها ) به خوبي از عهده آزمايش برآمد و ( بيازمود و او ) وسائل گوناگون 

: گفت ) خداوند بدو .  ( را به تمام و كمال و به بهترين وجه انجام داد 
آيا از دودمان من : گفت ) ابراهيم .  (  مردم خواهم كرد من تو را پيشواي

:  ( گفت ) نيز كساني را پيشوا و پيغمبر خواهي كرد ؟ خداوند ( 
بلكه ( رسد  پيمان من به ستمكاران نمي) درخواست تو را پذيرفتم ، ولي 

  .»)گيرد  تنها فرزندان نيكوكار تو را در بر مي
 و از جانب – مثل نبوت –ي الهي بوده   هبه و هديهكنند كه امامت يك اماميه ادعا مي

  . گردد و به سعي و تالش بنده بستگي ندارد پروردگار تعيين مي
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بنابراين، برگزيدن امام يا خليفه، حق امت نيست، بلكه اين برگزيدن و انتخاب نمودن 
مد نا كند يا شخصي را امام مي  بوده و تنها اوست كه امام را معين مي�خاص خداوند

اين به نسبت آغاز امامت است به طور عام، اما استدالل نمودن به . دهد و يا امام قرار مي
ي ائمه بر اين استوار است كه عهد و پيماني كه همان   و بقيه�اين آيه براي امامت علي

  .شود ها قرار داده مي رسد و نه براي آن است نه به ظالمان مي) امامت(
اي از زندگيش مرتكب گناهي شده باشد  د، يا در برههظالم كسي است كه مشرك باش

باشد، و از آنجايي كه  يعني غير معصوم، امام نمي! ه نمايد و اصالح شودبهر چند تو
ي   در ميان اصحاب تنها او معصوم است، بنابراين او امام است و امامت بقيه�علي

  .اند، باطل است آمده  اًاند يا بعد خلفاء كه قبل از او بوده
تر و بزرگتر  اند اين است كه امامت از نبوت عظيم ي اين آيه گفته آنچه اماميه درباره

  .  به آن نائل شد�و امامت آخرين منزلت و مقامي بود كه ابراهيم! است
خداوند تبارك و تعالي قبل از آنكه : كند كه گفته كليني از جعفر بن محمد روايت مي

د، او را به عنوان عبد انتخاب نمود و خداوند قبل از ابراهيم را به عنوان نبي انتخاب كن
آنكه ابراهيم را به عنوان رسول انتخاب نمايد او را به عنوان نبي انتخاب نمود و قبل از 
آنكه او را به عنوان خليل انتخاب نمايد او را به عنوان رسول انتخاب نمود و قبل از 

به عنوان خليل انتخاب نموده، و وقتي اين آنكه او را به عنوان امام انتخاب نمايد او را 

’�: همه اسباب و اشياء را برايش فراهم كرد فرمود ÎoΤÎ) y7 è=Ïæ% ỳ Ä¨$̈Ψ=Ï9 $YΒ$ tΒÎ)�. 

آيا : حضرت ابراهيم وقتي اين مقام امامت در مقابل چشمانش بزرگ جلوه نمود، گفت
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 به ستمكاران و پيمان من: از دودمان من هم كساني را امام خواهي كرد؟ خداوند گفت
  . 1شود  امام پرهيزكار نمي،شخص سفيه: گفت. رسد ظالمان نمي

شود اين است كه مقام  آنچه از روايات روشن مي: گويد كاظم حائري مي) آيت اهللا(
اما .  باالتر استسدها بر هاي ديگري كه ممكن است انسان به آن ي مقام امامت از بقيه
  . 2مقام امامت باالتر از مقام نبوت است: گويد شان مياي. رسد بيت نميوقطعاً به مقام رب

از آنچه در بيان «: گويد مي) 1/442(آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي در تفسير نمونه 
شود كه ممكن است كسى مقام پيامبرى و  خوبى استفاده مىه حقيقت امامت گفتيم ب

مقام، نيازمند به   اينتبليغ و رسالت را داشته باشد و اما مقام امامت در او نباشد،
 و همان مقامى است كه ابراهيم پس از آن همه ،شايستگى فراوان در جميع جهات است

بنا بر ... ها پيدا كرد، و اين آخرين حلقه سير تكاملى ابراهيم بود امتحانات و شايستگى
ان  مقام امامت، مقامى است باالتر از اينها و حتى برتر از نبوت و رسالت و اين هم،اين

  .»مقامى است كه ابراهيم پس از امتحان شايستگى از طرف خداوند دريافت داشت
  .ي كريمه براي امامت گفته شده است اي بود كه در استدالل به اين آيه اين خالصه

  

   موضوع امامت محكم نيستبراياين آيه متشابه است و 

ي واحد  يك كلمه تنها –شود   و گفته مي– ما براي تمام آنچه كه گفته شده جواب 
  : كه است و آن اين

                                           
اين معنا : گويد مي) 1/418محمد حسين طباطبايي در تفسير الميزان . 175 ص 1ج /  اصول كافي -1

 نقل شده، كه شيخ مفيد، همان را از )ع(طريق ديگر از امام باقر ه  و باز بطريقى ديگر نيز از آن جنابه ب
  ).10 حديث 151 ص 1تفسير برهان ج  (. كرده است روايت)ع(امام صادق 
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اند، نص صريحي نيست،  ي آن خيال بافي كرده اين آيه نسبت به آنچه كه اماميه درباره
و . نهايتش اين است كه متشابه باشد، هم احتمال اين را دارد و هم احتمال غير اين

شود،  ي نميباشد، به عنوان دليل معتبري در اصول دين تلق) متشابه(اي كه اين طور  آيه
چرا كه شرط اصول دين اين است كه داليلش نص قرآني صريح و محكمي باشند، 

جز اوهام، ) اند آنچه اماميه گفته(ي اين اقوال  همه: توان به سادگي گفت بلكه مي
بود كه علم يقيني به ن چيز ديگري نيستند، كه اگر اضطرار و مجبوري  فرضيات و گمان
باشد، هرگز انسان عاقل به اين اوهام و    در اين باره ميي صريح قرآني عدم وجود آيه

  !.برد فرضيات پناه نمي
كند مگر بر اساس   هرگز بر آنچه گفته شده است، داللت نمي  آيه بايد گفت كه

   .رسد  نظر مي  آن نيز بسيار بعيد به كه ظن مرجوح همچوناحتماالتي 
شد استدالل نمودن به مثل اين  مياگر امامت به عنوان فرعي از فروع فقهي هم تلقي 

آيه براي آن صحيح نبود، پس چطور صحيح باشد در حالي كه به عنوان اصلي از اصول 
  !! رسد اعتقادي قرار داده شده است كه جز مقام ربوبيت چيزي به آن نمي

 و غير او نيست، �ي كريمه نص صريحي در امامت علي كه آيه ي كالم اين خالصه
 �باشد، در حالي كه موضوع ما امامت علي  مي�ي امامت ابراهيم بلكه سخن درباره
  ! اي در آيه براي علي وجود ندارد و ذكر و اثر و نشانه. �است نه ابراهيم
توان به عنوان  كه آيه در امامت علي نص صريحي نيست، بنابراين نمي با توجه به اين

  .ايشان قلمداد نموددليلي از آن استفاده كرد و همچون دليل و نصي بر امامت 
اي از فرضيات و  باشد كه بر سلسله اند قسمتي از استنباطات بعيد مي آنچه گفته

اند، هر كدام از اين فرضيات و مقدمات نياز به دليل قطعي دارند، كه  مقدمات بنا شده
  . وجود ندارد
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  ه ب  مبناي اصول دين نص صريح قرآني است نه استنباط، و با توجه  اينكه نظر به
ي ائمه نيست، بنابراين استناد و استدالل   آيه نص صريحي در امامت علي و بقيه كه اين

  .مناسب و شايسته نيست) امامت(به اين آيه براي اثبات مطلوب 
   

  ي سخن اطالعاتي بيشتر و ادامه

 را از  خواهيم خواننده نماييم تنها از آن جهت است كه نمي اگر سخن را پيگيري مي
  :ي رو وارد دايره ها و توجيهات با ارزش محروم سازم، از اين رار، حكمتفوائد، اس

�Å3≈ s9 uρ £Í≥yϑôÜ uŠÏj9  É<ù=s% �   

  .1»بلكه به خاطر آنكه قلبم مطمئن شود«
 براي امامت به طور عام و براي امامت آيه فوقاستدالل نمودن به : گويم  ميشوم و مي
  : ه نياز به اثبات دارند به طور خاص، مبني بر سه مقدمه است ك�علي

به معناي  – براساس تعريف اماميه –امامتي كه در آيه ذكر شده است، : ي اول مقدمه
يعني امامت مقام و منصبي ديگر . باشد اصطالحي آن آمده است و به معناي لغوي نمي

  . باشد و وصف الزمي براي آن نيست غير از نبوت مي
  :در اين قول خداوندقرار دادن، ) جعل(لفظ : ي دوم مقدمه

 �’ÎoΤ Î) y7 è=Ïæ% ỳ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $YΒ$ tΒ Î)�   

  .»من تو را پيشواي مردم خواهم كرد«
                                           

 و وجود  ي كريمه  اين آيه  به ي اشتباهاتي فراوان در استدالل اماميه  بر اثر مشاهده واقعيت اين است كه - 1

 سخن خود را با   در اين زمينه كهاند، بر آن شدم   خود را بدان مشغول نموده مزخرفاتي واضح و آشكار در بياناتي كه

  .ام  داده  را نيز ارائه  تعريف مسايلي همچون متعه  دادم كه جا سخن را ادامه ها پيگيري نمايم و تا آن آن
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ي انسان در آن  كه اراده(باشد، نه شرعي و سببي   يك نوع تقدير تكويني الهي مي
باشد و به عنوان سعي و  ي الهي  كه امامت مثل نبوت يك هبه و هديه تا اين) دخيل باشد
  .رف عبد قلمداد نشودتالشي از ط
و اين هم مبني بر . گويد آيه از شرط عصمت براي امام سخن مي: ي سوم مقدمه

 به كسي كه گناهي مرتكب شده باشد هر چند از آن هم توبه كرده »ظالم«تفسير نمودن 
  . و اصالح شده باشد

 ثابت  كه باشند مگر اين ي فوق حاوي فائده نمي  مقدمه هيچ يك از سه  فتني است كهگ
  .  هستند  و يازده امام ديگر معصوم�شود كه علي

باشند و به عنوان دليل  اين مقدمات چيزي جز قضاياي ظني و شبهات و فرضيات نمي
  . ي اعتقادي صالحيت ندارند براي هيچ مسأله

  : باشند ظني هستند و از يقين دور ميفوق  مقدمات  كه و اينك داليلي براي اثبات اين
  

  مقدمه اول 

 به معناي اصطالحي آن است يا به معناي ����آيا امامت ابراهيم

  لغوي؟ 

يعني آيا امامت مقام و منصبي ديگر غير از نبوت است؟ يا امامت صفت الزم براي 
  نبوت است؟ 

شرط براي امامت به عنوان منصب و مقامي مانند نبوت، آن است كه با دليل قطعي كه 
شود و اال استدالل به آن باطل است، و اين بنا به احتمال در آن راه نداشته باشد، ثابت 

  : شود موارد زير نقض مي
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  لفظ امام، لفظ مشترك و داراي چندين معناست

 در اين آيه به معناي اصطالحي آن ممكن نيست »امام«عدول از معناي لغوي لفظ 
  . مگر بر اساس احتمال

  :در بهترين مقام، ميان دو معنا مشترك است) امام(ذكر لفظ 
يعني كسي كه از او پيروي و تبعيت . است) پيشوا(معناي لغوي، كه همان قدوه 

بنابراين، لفظ . معناي اصطالحي كه همان منصب و مقامي غير از نبوت است. شود مي
مشترك، نص صريح و محكمي نيست، بلكه مشتبه و محتمل بوده و استدالل به آن در 

  .اصول دين صحيح نيست
مت به داللت اين آيه، قولي است مبني بر ظن، و ظن در اصولي پس قائل شدن به اما

بنابراين، استدالل نمودن . شود باشد، پذيرفته نمي ها بر صراحت و يقين مي كه مبناي آن
  .  چون اصالً اساسي ندارد،به اين آيه بر اين اساس باطل است

  

   امامت در اين آيه لغوي است نه اصطالحي كه اين ترجيح

باشد نه به معناي  دهند لفظ امام در اين آيه به معناي لغوي   كه ترجيح مياينك اموري
اصطالحي، البته با توجه به آنكه ترجيح، جز در مسايل فرعي، به عنوان دليلِ اثبات 

  .باشد كند، زيرا بنا نمودن مسايل فروعي بر ظن راجح صحيح مي عمل نمي
بلكه قطعيت . باشد ي براي اثبات نمي اما در اصول دين، ترجيح، به عنوان دليل معتبر

و اين بدان معناست كه حتي . باشد و دوري از احتمال، حجت اثبات در اصول دين مي
اگر دالئل و قرائني باشند كه معناي امامت را در اين آيه به معناي اصطالحي آن ترجيح 

 موضوع،  عنوان دليلي در موضوع ما واقع شود، زيرا  به بدهند، بيش از آن نيست كه
اصولي است نه فروعي؛ حال آنكه داليل قوي و مرجح جانب معناي لغوي امامت را 
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 در فروع دين هم مقبول حبنابراين امامت مبني بر ظن مرجوح است و ظن مرجو! دارند
  . شود نيست و در اصول دين به طور قطع دور انداخته مي

  : ي اين امور از جمله
 : فرمايد  كه مي� قول خداوند •

�’ÎoΤ Î) y7è=Ïæ% ỳ Ä¨$̈Ψ=Ï9 $ YΒ$ tΒ Î)�   

  . »من تو را پيشواي مردم خواهد كرد«
ي ما قبلش حمل  اي براي جمله ي تفسيريه توان اين قسمت آيه را به عنوان جمله مي
  : فرمايد و آن قول خداوند متعال است كه مي. كرد

� * ÏŒ Î)uρ #’n? tF ö/$# zΟ↵Ïδ≡ t	ö/Î) … çµš/u‘ ;M≈ uΚÎ=s3Î/ £ßγ £ϑs?r' sù (...�   

  . »گاه را كه پروردگار ابراهيم او را با سخناني بيازمود و آن«
ي  وسيلهه  ب�گفتني است كه مابعد اين آيه تفسيري است براي كلماتي كه خداوند

ها و كلماتي بود كه خداوند  امامت اولين آزمايش.  را آزمايش كرد�ها ابراهيم آن
ي آزمايشات و اوامر از قبيل بناء  سپس بقيهي آن آزمايش نمود،  وسيلهه ابراهيم را ب
... دشنرا آورد و بعد امر فرمود به قرباني كردن فرز ي خدا و آماده كردن آن كردن خانه

  . و ديگر آزمايشات
ي آن آزمود، اين بود كه خداوند  وسيلهه  را ب� ابراهيم�اولين چيزي كه خداوند

شود، براي مردم قرار داد، زيرا هر  قتدا مياو را به عنوان امام، نبي و رسولي كه به او ا
و از همين . شود رسول و پيامبري قدوه و الگويي است كه از وي پيروي و تبعيت مي

شود، زيرا هر كسي كه متصدي امور مردم شود و به  جا آزمايش و ابتالء شروع مي
ارتكاب اعمالي باز  انجام اموراتي فرا خواند و از  بايد آنان را بهها توجه كند،  امورات آن
  .گردد  مي شود و با اذيت و آزارهايي مواجه  در اين راه مورد آزمايش واقع مي دارد، كه
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شود نبوت است، سپس به دعوت نمودن مردم  اولين چيزي كه به نبي وحي مي
و قول . شود شود، و اين رسالت است و در اين صورت رسول واقع مي دستور داده مي

’�: دفرماي خداوند كه مي ÎoΤÎ) y7 è=Ïæ% ỳ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΒ$tΒ Î)� يعني رسولي كه به او اقتدا 

شود؛ پس بر تو واجب است تبليغ نمايي و مردم را دعوت كني و به آنان امر و نهي  مي
  . باشد بنابراين رسالت، اولين آزمايش مي. نمايي و بر بال و مصائب صبر پيشه كنيد

رنه چطور رسول باشد؟ اما هر امامي، رسول همانا هر رسولي به ناچار امام است و گ
باشد، و  بنابراين امامت صفت الزم براي رسالت است و چيز خارجي از آن نمي. نيست

 رسول ممكن است به تدريج حالتش باال رود، يعني در ابتدا رسول  كه قائل شدن به اين
  كه اينرسد، اين قول صحيح نيست، چون به مجرد  است و بعد از آن به امامت مي

  . باشد، زيرا امامت از اوصاف الزم براي رسالت است اي رسول باشد، امام هم مي بنده
  : فرمايد و اين مثل قول خداوند است كه مي

� $ pκš‰r' ¯≈ tƒ LÉ< ¨Ζ9 $# !$ ¯ΡÎ) y7≈oΨù=y™ö‘r& # Y‰Îγ≈ x© # Z/Åe³t6 ãΒ uρ #\	ƒ É‹tΡuρ ∩⊆∈∪ $·ŠÏã#yŠ uρ 

’ n<Î) «!$# ÏµÏΡøŒ Î* Î/ % [`#u/Å  uρ # Z/T ÏΨ•Β �  ) 46ـ45/ احزاب(  

. دهنده فرستاديم ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بيم! اي پيغمبر«
ي به سوي خدا طبق فرمان اهللا و به عنوان چراغ  كننده و به عنوان دعوت

  .»تابان
گري و چراغ تابان بودن اينها مقام و  بنابراين، گواهي، بشارت، انذار، دعوت

ز نبوت نيستند، بلكه اينها از اوصاف الزم براي هر رسولي هاي مستقلي ا منصب
و اين قول خداوند هم همين . باشند و وقتي نبي اين طور باشد البد رسول هم است مي

ÎoΤ’�: طور است Î) y7è=Ïæ% ỳ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $YΒ$ tΒ Î)�.  
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ها ي اين و همه. باشد دهنده مي ، گواه، بشارت دهنده و بيم)اسوه(بنابراين، رسول، امام 
اند و اصطالحات خاصي به عنوان مقام و منصب مستقل از نبوت  از اوصاف رسول

  . نيستند
 را به عنوان �، ابراهيم�يكي ديگر از آن امور اين است كه خداوند •

 بلكه او را به عنوان قدوه و ،خليفه و حاكم متصرفي در امور مردم قرار نداد
و امام در معاني اصطالحي اماميه به . پذيري و تبعيت قرار داد اي براي الگو نمونه

شود، تلقي  معني خليفه و حاكم متصرف در امور مردم كه از طرف خدا تعيين مي
  . باشد شود و به معني قدوه و الگوي مجرد از اين اوصاف نمي مي

خليفه و : گويند يعني آنچه اماميه مي(بود   از امامت آن مي�پس اگر مقصود خداوند
 به اين معني � براي حضرت ابراهيم�ي خداوند وعده) ر مردمحاكم متصرف در امو

  . شد كرد و ابراهيم خليفه و حاكم مطاعي مي تخلف نمي
اند و ممكن است چه از  دو چيز مختلف) حاكميت(امامت و خالفت : خالصه

طور كه چنين چيزي  لحاظ واقعي و چه از لحاظ شرعي از هم جدا شوند، همان
  . ، زيرا ايشان امام بود و خليفه نبود حاصل شد����براي ابراهيم

 در لفظ فرق گذاشته � بين داود و ابراهيم �به همين خاطر است كه خداوند
  : گويد  مي�خداوند به داود. است

� ßŠ…ãρ#y‰≈ tƒ $ ¯ΡÎ) y7≈ oΨù=yèy_ Zπ x�‹Î=yz ’Îû ÇÚö‘ F{$# Λäl÷n $$sù t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

Èd, ptø: $$Î/ �  ) 26/ ص(  

و بر جاي ( ايم  ساخته) خود (  را در زمين نماينده ما تو! اي داود  «
  .» پس در ميان مردم به حق داوري كن) ايم  پيغمبران پيشين نشانده
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’�: گويد  مي�در حالي كه به ابراهيم ÎoΤÎ) y7 è=Ïæ% ỳ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΒ$tΒ Î)�   

  .  اين گونه نبود� خليفه و حاكم متصرفي بود و ابراهيم�زيرا داود
 نيامده است و همچنين �ي خالفت او مانند داود ص قرآني درباره ن�و براي علي
  .  نيامده است�ي امامتش مانند ابراهيم نصي درباره

 براي �كه ابراهيم) اي ذريه(يكي ديگر از اين امور اين است كه دودماني  •

,�ها از خداوند طلب امامت نمود با عبارت  آن(-. /���"0 � � � ، و مقصودش را از ��
����1 �: ي بعدي تصريح كرد به اين سخن خود در آيهها  آن�� ����� )���� /�2 /��

� � � � �� ��" � � � � �

�%$� � �و اين به طور . »اند كساني از آنان كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده« �
مطلق تمام مؤمنان هستند، زيرا ايمان صفتي عام است و اختصاص به معصومين 

 .ندارد
) من( و آن هم حرف –لفظي را كه دال بر تبعيض است  �همانا حضرت ابراهيم

دانستند كه دودمانشان به ناچار   تكرار كرده است، زيرا ايشان ميجا در دو –باشد مي
شوند و ايشان وقتي براي بعضي از دودمانش   فاسق مي– نه تمامشان –ها  بعضي از آن

  : زي نموده و گفتطلب امامت نمود به همراه آن براي اين عده هم طلب رزق و رو

� øŒÎ)uρ tΑ$ s% ÞΟ↵Ïδ≡ t	ö/Î) Éb>u‘ ö≅ yèô_ $# #x‹≈ yδ # µ$ s#t/ $ YΖÏΒ#u ø−ã— ö‘ $#uρ … ã& s#÷δ r& 

z ÏΒ ÏN≡ t	 yϑ̈V9 $# ô tΒ z tΒ#u Νåκ÷]ÏΒ «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Ì	 ÅzFψ$# �  ) 126/ بقره(  

) سرزمين(اين ! خداي من: گاه را كه ابراهيم گفت آن) به ياد آوريد(و «
را كساني كه از ايشان به خدا و   شهر پر امن و اماني گردان، و اهل آنرا

گوناگون كه در آن (هاي   از ميوه–روز باز پسين ايمان آورده باشند 
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روزيشان ) پرورده شود يا بدان آورده شود و ديگر خيرات و بركات زمين
  .»گردانمندشان  رسان و بهره

 مخصوص مؤمنان نيست، بلكه ،– امامت  مثل–خداوند براي او روشن نمود كه رزق
  .گيرد ميمؤمن، كافر، فاسق و ظالم را در بر 

tΒ �: پس فرمود uρ t	 x�x. …çµ ãè ÏnGtΒ é' sù Wξ‹Î=s% �  ) 126/ بقره(  

) از ثمرات و خيرات اين جهان(و كسي را كه كفر ورزد مدت كوتاهي «
  .»گردانم مند مي بهره

 � قرآن ذكر شده، خداونديكي ديگر از اين امور عهدي است كه در •
 : فرمايد مي

�3�/�4��5� 67�� 8���( � � � " � � � �� ��  
  . »رسد پيمان من به ستمكاران نمي«

ي فوق مبهم است و تفسير نمودن آن به معناي اصطالحي امامت  ي عهد در آيه كلمه
گردد كه صحيح باشد به  گاهي عهد، براي هر آن چيزي اطالق مي. احتياج به دليل دارد

مانند انجام دادن كارهاي . قرار گيرد) الگو(ي آن مؤمن به عنوان امام و قدوه  يلهوس
 . ي خدا و ساير امور ديني مشابه اين خانه

  :مانند قول خداوند.  چيزي است كه در چند جاي قرآن تكرار شده استهمانو اين 

� óΟs9 r& ô‰yγ ôãr& öΝä3ö‹ s9Î) ûÍ_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u χr& 
ω (#ρß‰ç7 ÷ès? z≈ sÜø‹ ¤±9 $# ( 
…çµ ¯ΡÎ) ö/ ä3s9 Aρß‰tã ×Î7 •Β ∩∉⊃∪ Èβr&uρ ’ ÎΤρß‰ç6 ôã$# 4 #x‹≈ yδ ÔÞ≡ u/ÅÀ ÒΟŠÉ)tGó¡ •Β �  

  )61ـ60/ يس (  
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مگر من به شما سفارش ننمودم و امر نكردم كه ! اي آدميزادگان«
آيا به (اهريمن را پرستش نكنيد، چرا كه او دشمن آشكار شماست؟ و 

  .»بس كه راه راست همين است  مرا بپرستيد و كه اين )شما دستور ندادم
 امر به توحيد و نهي از ا همان– كه بزرگترين عهدهاست –عهد خداوند در اينجا 

  : فرمايد  كه مي� خداوندلو قو. شرك است

� Νåκ÷]ÏΒ uρ ô̈Β y‰yγ≈ tã ©! $# ïÈ⌡s9 $ oΨ9 s?#u ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù £ s%£‰¢Á oΨs9 

£ tΡθ ä3uΖs9 uρ z ÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9   )75/ توبه (  � #$

با خدا پيمان ) خورند و سوگند مي(كساني هستند كه ) منافقان(در ميان «
و به نعمت و نوائي (نياز كند  بندند كه اگر از فضل خود ما را بي مي

ي شايستگان  پردازيم و از زمره بدون شك به صدقه و احسان مي) برساند
  .»خواهيم بود) درگاه يزدان و نيكوكاران مردمان(

  . عهد در اين جا همان صدقه و زكات است
  : فرمايد و قول خداوند كه مي

� zÏiΒ t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ×Α% ỳ Í‘ (#θ è%y‰|¹ $ tΒ (#ρß‰yγ≈ tã ©!$# Ïµ ø‹ n=tã ( Νßγ ÷ΨÏϑsù 

̈Β 4 |Ós% …çµ t6 øtwΥ Νåκ÷]ÏΒ uρ ̈Β ã	 Ïà tF⊥tƒ ( $ tΒ uρ (#θä9 £‰t/ Wξƒ Ï‰ö7 s? �) احزاب /

23(  
اند در پيماني كه با  اني هستند كه با خدا راست بودهدر ميان مؤمنان مرد«

و شربت شهادت سر (اند  اند، برخي پيمان خود را به سر برده او بسته
را  گردد و جĤن  توفيق رفيق ميكهتا (و برخي نيز در انتظارند ) اند كشيده

آنان هيچ گونه تغيير و تبديلي در عهد ). به جان آفرين تسليم خواهند كرد
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و كمترين انحراف و تزلزلي در كار خود پيدا (اند   ن خود ندادهو پيما
  .»اند نكرده

  : فرمايد همان طور كه خداوند مي. عهد در اين آيه همان عهد و پيمان جهاد است

� ¨βÎ) šÏ%©!$# y7tΡθ ãè Îƒ$ t6 ãƒ $ yϑ̄ΡÎ) šχθãè Îƒ$t7 ãƒ ©!$# ß‰tƒ «! $# s−öθ sù 

öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& 4  yϑsù y]s3̄Ρ $ yϑ̄ΡÎ* sù ß]ä3Ζtƒ 4’ n? tã ÏµÅ¡ ø�tΡ ( ô tΒuρ 4’ nû÷ρr& $ yϑÎ/ 

y‰yγ≈ tã çµ ø‹n=tæ ©! $# Ïµ‹Ï?÷σã‹ |¡sù # ·	 ô_r& $Vϑ‹ Ïà tã �  ) 10/ فتح(  

) جان(با تو پيمان ) در بيعت الرضوان حديبيه(گمان كساني كه  بي«
دست خود را كه (بندند، و در اصل  بندند، در حقيقت با خدا پيمان مي مي

گذارند، و دست رسول باالي دست   رهبرشان پيغمبر ميدر دست پيشوا و
دست خدا ) ي دست خداست و گيرد اين دست به منزله ايشان قرار مي

هر كس پيمان شكني كند به زيان خود ! باالي دست آنان است
كند، و آن كسي كه در برابر پيماني كه با خدا بسته است  شكني مي پيمان

رد، خدا پاداش بسيار بزرگي به او عطا را رعايت بدا وفادار بماند و آن
  .»كند مي

اي كه خداوند متعال بعد از آن به  ي قرينه و اين به معناي لفظ نزديكتر است، به وسيله
  : گويد مستقيم مي طور

� !$ tΡô‰Îγ tãuρ #’ n<Î) zΟ↵Ïδ≡ t	ö/Î) Ÿ≅‹Ïè≈ yϑó™Î)uρ βr& #t	Îdγ sÛ zÉL ø‹ t/ tÏ�Í←!$ ©Ü=Ï9 

šÏ�Å3≈ yè ø9 $#uρ Æì
2”	9 $#uρ ÏŠθ àfp¡9   )125/ بقره (  � #$
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) ي ايشان گذاشتيم و برعهده(و به ابراهيم و اسماعيل سفارش كرديم «
و ماندگاران در (كنندگان  گان و اعتكاف كننده ي ما را براي طواف كه خانه

نمازگزار، از كثافات معنوي، همانند شرك (كنندگان  و ركوع و سجده) آن
) جويي گويي و گناه و ستيزه  همانند ياوههاي حسي شتلپرستي، و پ و بت

  .»پاك و پاكيزه كنيد
عهد و ي  جملهي خدا و اقدام به انجام دادن كارهاي آن، از  پس پاك كردن خانه

  . رسد پيماني است كه در دين خدا از روي حق به ظالمان نمي
به همين خاطر است كه پادشاهان به خاطر كسب فيض و آوردن مشروعيت به 

اما اين امامت . دهند ي خداوند تعالي مسابقه مي ي و امامتشان، در خدمت به خانهپادشاه
مادامي كه به حق نباشد شرعاً اعتباري ندارد و از همين باب است كه امام مسجد، امام 

ها امام  ناميده شده است، زيرا هر كس براي مردم نماز بخواند، او در آن نماز براي آن
  . است
  

  ر استامامت تجزيه پذي

  . گردد  و باريك مي ي آن گسترده شود و دايره  امامت تجزيه مي كه اين يعني اين
گاهي انسان در مسجد امام است، يا فقط براي شهري از شهرها امام است، يا امام يك 

 امام تمام مردم است و اين امام بودن ايشان براي تمام �امت است، يا مانند ابراهيم
 اقتدا وطوريكه پيروان سه دين آسماني از انتساب . اصل شدمردم بود كه براي او ح

 به حضرت �حتي خداوند. كنند و ايشان پدر انبياست  ميافتخارنمودن به ايشان 
  :  وحي كرده است كه�رسول اكرم

� Èβr& ôìÎ7 ¨?$# s' ©#ÏΒ zΟŠÏδ≡ t	ö/Î) $ Z�‹ ÏΖym �  ) 123/ نحل(  
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  .»بود) از انحرافو دور (از آيين ابراهيم پيروي كن كه حق گرا «
  . فراهم نشده است�و اين امامت براي هيچ كدام از انبياء به جز ابراهيم

يعني (اند،  بعضي از انبياء غير از اهل و خانواده و قوم خود براي ديگران امام نبوده
امامت برخي و ) اند بعضي از انبياء فقط براي اهل و عيال و قوم خود امام و پيشوا بوده

 است، همانند   آن كامل نبوده باشد، تمامي وجوه ي يك پيامبر مي  شايسته كه ناز آنان چنا
 ننمود؛ از  رود، صبر را پيشه  از امثال وي انتظار مي اي كه  طور شايسته  به  كه�يونس
 عنوان   را به� يونس كه دارد از اين  را بازمي� پيامبرش محمد�رو خداوند اين

  :فرمايد  مي الگوي خود قرار بدهد، آنجا كه

� ÷/É9 ô¹$$ sù È/ õ3çtÎ: y7În/u‘ Ÿωuρ ä3s? É=Ïm$ |Á x. ÏNθ çtø:   )48/ قلم (  � #$

و در كار تبليغ، مقاوم و (در برابر فرمان پروردگارت شكيبا باش «
  .»مباش) �يونس( صاحب ماهي ندو همان). استوار

ا به اقتدا  ر� از پيامبران اولوالعزمي بود كه خداوند پيامبرش محمد�اما ابراهيم
  : نمودن به آنان امر نمود و گفت

� ÷/É9 ô¹$$ sù $ yϑx. u/y9 |¹ (#θ ä9 'ρé& ÏΘ ÷“yè ø9$# z ÏΒ È≅ ß™”	9$# Ÿωuρ ≅Éf ÷ètGó¡n@ öΝçλ °; �  

  )35/ احقاف (  
گونه كه پيامبران  آن. شكيبائي كن) در برابر اذيت و آزار كافران(پس «

آنان شتاب ) عذاب (اند، و براي ها شكيبائي كرده در سختي(اولوالعزم 
  .»مكن

را براي بعضي از دودمانش درخواست كرد از اين   آن�بنابراين، امامتي كه ابراهيم
  كه دليل اينه شود، ب و اين امامت گاهي براي هر مؤمني حاصل مي. جنس بود
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 تمام بندگانش را ارشاد و راهنمايي نموده است كه امامت را از او �خداوند
  : ين در قول خداوند آمده استدرخواست نمايند، و ا

� tÏ% ©!$#uρ šχθä9θ à)tƒ $oΨ−/u‘ ó=yδ $ oΨs9 ô ÏΒ $ uΖÅ_≡ uρø— r& $ oΨÏG≈ −ƒ Íh‘èŒ uρ nο§	 è% 

&ãôãr& $ oΨù=yè ô_ $#uρ š É)−F ßϑù=Ï9 $·Β$ tΒ Î) �  ) 74/ فرقان(  

همسران و فرزنداني به ما عطاء فرما ! پروردگارا: گويند و كساني كه مي«
ي  م طاعات و عبادات و ديگر كارهاي پسنديده، مايهكه به سبب انجا(

 گردند، و ما را پيشواي پرهيزگاران  مانباعث روشني چشمان) سرور ما و
اي كه در صالحات و حسنات به ما اقتداء و از ما پيروي  به گونه(گردان 
  .»)نمايند
  : ي امامت با همسران و فرزندان از دو جهت قابل بحث است در اينجا رابطه

هر كسي كه متصدي امامت مردم باشد، اگر خودش زن بدي و فرزندان :  كه اول اين
ها  ها و مشكالت ناشي از آن بداخالق و نافرماني داشته باشد، ديگر مشغول به آن

) امامت(ماند، بنابراين در اداء آن  كند، باز مي را طلب مي شود و از آنچه امامت آن مي
امت يك بخشش تقديري و تكويني نيست كه بدون سبب بنابر اين، ام. شود پيروز نمي

 سعي از طرف صاحب امامت صورت گرفته  كه  بدون اينبه شخصي عطا شده باشد و
  . باشد

كسي كه امام و الگويي براي خانواده و عيال خودش نباشد، شايسته نيست : دوم آنكه
  . كه به عنوان امام و الگويي براي ديگران قرار گيرد

  : فرمايد جا آمده است كه مي ي دعايي از آن كه ابتداي اين آيهگفتني است 
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�ßŠ$t7 Ïãuρ Ç≈ uΗ÷q§	9 $# šÏ% ©!$# tβθ à± ôϑtƒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# $ ZΡöθ yδ #sŒ Î)uρ 

ãΝßγ t6 sÛ%s{ šχθè=Îγ≈ yf ø9$# (#θ ä9$ s% $Vϑ≈ n=y™�  ) 63/ فرقان(  

و بدون غرور و (رحمان كسانيند كه آرام ) خوب خداي(و بندگان «
و تواضع در حركات و سكنات ايشان و (روند   روي زمين راه مي)تكبر

را مخاطب  و هنگامي كه نادانان ايشĤن) حتي در راه رفتن آنان آشكار است
گردانند و  دهند، از آنان روي مي قرار مي) هاي خود ها و بد و بيراهه دشنام(

  .»گويند به ترك ايشان مي
باشد و   عامي است و شامل هر مؤمني ميكه در اين آيه آمده، لفظ) عباد الرحمن(

  . اختصاص به معصومان ندارد
اند و همچنين  آيات براي رسيدن به مقام امامت، پيوسته به ذكر اعمال صالحه پرداخته

ي اين دعا به  كه به وسيله شوند تا اين اند كه باعث نقض امامت مي اعمالي را برشمرده
  .ه يافته استپايان رسيده كه به درخواست امامت خاتم

  : فرمايد و اين تفصيل و تفسيري براي قول خداوند است كه مي

�$oΨù=yèy_ uρ öΝåκ÷]ÏΒ Zπ £ϑÍ←r& šχρß‰öκu‰ $ tΡÍlö∆r' Î/ $ £ϑs9 (#ρç/y9 |¹ ( (#θ çΡ% Ÿ2uρ 

$ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ�  ) 24/ سجده(  

و (و از ميان بني اسرائيل پيشواياني را پديدار كرديم كه به فرمان ما «
يل ئگاه كه بني اسرا نمودند، بدآن راهنمايي مي) برابر قوانين ما، مردمان را

شكيبائي ورزيدند و به آيات ما ايمان ) ها در راه خدا بر تحمل سختي(
  .»كامل پيدا كردند
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يعني به خاطر صبري كه در انجام تكاليف امامت كرده بودند از انجام دادن اعمال 
 را در ميان بني اسرائيل به  به همين خاطر خداوند آنانآميز؛  صالح و ترك اعمال گناه
  .عنوان امام و پيشوا قرار داد

   

  امامت گاهي همان نبوت است

 را نقض – براساس تعريف اماميه –از جمله قرائني كه معناي اصطالحي امامت 
را از پروردگارش درخواست نمود   آن�امامتي كه ابراهيم: كنند اين است كه مي

ارد كه همان نبوت باشد نه غير آن، از آن جهت كه نبي، امام است، زيرا چطور احتمال د
درست و صحيح است كه شخصي نبي باشد اما شايسته نباشد كه به عنوان الگو و امام 

 به امام از اين جهت بوده است، زيرا نبوت از آن �پس ناميدن ابراهيم! قرار گيرد؟
 چون نبوت مستلزم پيش افتادن براي مردم و باشد جهت به معني ابتالء و آزمايش مي

باشد كه معني امامت هم همين است، و  فرماندهي آنان در امور خير و دعوت به آن مي
  .  به نبوت بود�خطاب الهي در اوائل وحي به ابراهيم

 در آن زمان ذريه و فرزنداني نداشت، اما از انتظار وجود �درست است كه ابراهيم
 شاهد بر � در جواب دعاي ابراهيم�عي نيست كه اين قول خداوندآنان در آينده مان
  : همين معناست

� $ uΖù=yèy_ uρ ’Îû ÏµÏG−ƒ Íh‘ èŒ nο§θ ç7–Ψ9 $# |=≈tGÅ3ø9 $#uρ �  ) 27/ عنكبوت(  

آسماني را براي آنان (و در دودمان او نبوت را قرار داديم و كتاب «
  .»)فرستاديم

  .امامت را قرار داديم: كه نگفت



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

379379379379

چ مانعي و ممنوعيتي وجود ندارد كه اين آيه را به عنوان تفسيري براي قول همانا هي

�ي   در آيه�ابراهيم ÏΒuρ  ÉL−ƒ Íh‘ èŒي دعاي وي بدانيم را استجابه  قرار دهيم، و آن�. 

 � وقتي به او خبر داد كه او را امام مردم قرار داده است، ابراهيم�خداوند
 دعايش را �خداوند. اش قرار دهد ودماندرخواست كرد كه اين امامت را هم در د

$�: كند را چنين براي ما تعريف مي پذيرفت و آن uΖù=yèy_ uρ ’Îû ÏµÏG−ƒ Íh‘ èŒ...� . چه چيزي را

: كه نگفت.  كتاب و نبوت»النبوة والكتاب«:  قرار داد؟ گفت�در دودمان ابراهيم
  .دهد ، گواهي ميگوييم اي قوي است كه بر آنچه ما مي و اين قرينه) امامت و كتاب(

  

  لفظ امامت در قرآن برعكس نبوت نيامده است

در ) �براي دودمان ابراهيم(كه لفظ امامت  آنچه الزم است كه مالحظه شود اين
آيد  قرآن وارد نشده است، بلكه لفظ نبوت آمده است، و از قرائن و شواهد چنين بر مي

تعلق باشد و نبوت به كسي  شده منحصر نبوت در ميان دودمانش �كه بعد از ابراهيم
 است،  ي ظالمان قرار گرفته كه در انجام معاصي و گناه اسراف كرده و از جمله  نگرفته

 كسي كه به خودش ظلم كرده اما به توبه رويي �در حالي كه از ميان دودمان ابراهيم
 است، چون  ، نبوت به او تعلق گرفته� و اصالح شده است مانند موسي آورده
اما توبه كرد و پشيمان شد و . (ساني را به قتل رساند كه برايش حالل نبود ان�موسي
  : فرمايد طور كه خداوند مي همان). ام خدايا، به خودم ظلم كرده: گفت

�Ÿ≅yzyŠ uρ sπuΖƒ Ï‰yϑø9 $# 4’ n? tã ÈÏm 7' s#ø�xî ôÏiΒ $ yγ Î=÷δ r& y‰y_ uθ sù $pκj Ïù 

È ÷, s#ã_ u‘ ÈβŸξ ÏGtF ø)tƒ #x‹≈yδ ÏΒ ÏµÏGyè‹ Ï© #x‹≈yδ uρ ôÏΒ ÍνÍiρß‰tã ( 
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çµ sW≈tótGó™$$ sù “Ï% ©!$#  ÏΒ Ïµ ÏGyè‹ Ï© ’n? tã “Ï% ©!$# ô ÏΒ ÍνÍiρß‰tã … çνt“x.uθ sù 

4 y›θãΒ 4 |Ó s)sù Ïµ ø‹n=tã ( tΑ$ s% #x‹≈ yδ ôÏΒ È≅ uΗxå Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# ( … çµ̄ΡÎ) Aρß‰tã 

@≅ÅÒ •Β ×Î7•Β�  ) 16ـ15/ قصص(  

و ) و بازار پايتخت مملكت شداز قصر فرعون، رهسپار كوچه (موسي «
در شهر ديد كه دو .  اهالي شهر مطلع شوند، وارد آنجا گرديد كه اين بدون

و ديگري از دشمنان ) ها بني اسرائيل(ي او  جنگند كه يكي از قبيله مرد مي
ي  فردي كه از قبيله. است) هاي جانبدار فرعون ي قبطي يعني از طايفه(او 

و موسي (شمناش بود، از موسي كمك خواست او بود، عليه كسي كه از د
اين از عمل : موسي گفت! زد و او را كشت و مشتي بدو) كمكش كرد
گيرم  ي خود بر سر خشمم آورد و غافل چرا كه با وسوسه(شيطان بود 

  .»ي آشكاري است كننده واقعاً او دشمن گمراه). كرد
  

  )آزمايش(امامت و ابتالء 

 به عنوان  كه اين  آزمايش مقدم بر امامت است، با اعتبار به ابتال و كه اين قائل شدن به
طور كه طوسي در تبيان و طبرسي در   و جوابي است بر پيروزي در ابتال، هماناجز

 گفته است، اين از لحاظ 1اند، و از متأخرين آيت اهللا جعفر سبحاني البيان گفته مجمع
  . لغوي قول مرجوحي است نه راجح

  : بود، اولي و ارجح اين بود كه خداوند بگويد ر همين ميچون اگر واقعيت ام

                                           
  . 210، ص 1 مفاهيم قرآن، ج -1
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  ). إِنِّي جاعِلُك لِلنَّاسِ إِماماًالَفقَوإِذِ ابتَلَى إِبرَاهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتَمهنَّ (
) كه همان ابتالء است(اي باشد كه ماقبل آن  آورد تا رابطه مي) فاء(را همراه  يعني آن

، اين )فاء(اما در صورت عدم وجود ). كه همان امامت است(اي مابعدش سببي باشد بر
  .  براي ما قبل خود است– نه جزاء و جوابي –شود كه عبارت، تفسيري  ترجيح داده مي

اي به عنوان جواب شرط  كه اگر جمله كند اين  اين را تأييد مي  داليلي كه از جمله
ا اگر از ما. شود شود و از آن متأخر نمي م مياي ديگر بيايد، بر آن جمله مقد براي جمله

ي ماقبلش نه جزا   پس آن جمله سبب و تفسيري است براي جملهآن جمله متأخر شد،
  . و جوابي براي آن

  : فرمايد  است كه مي�ي متأخر تفسيري، مثل اين قول خداوند جمله

� uÚ ö‘F{ $# uρ y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡sŒ !$ yγ8ym yŠ ∩⊂⊃∪ ylt	 ÷zr& $ pκ÷]ÏΒ $ yδ u !$ tΒ $ yγ8tã ö	 tΒ uρ �

  )31ـ30/ نازعات (  
. گستراند) به شكل بيضي درآورد و(و پس از آن، زمين را غلتاند و «

  .»را پديدار كرد را و چراگاه آن آب آن
  ).دحاها(ي  تفسير است براي جمله) أخرج(ي  جمله

  : فرمايد  است كه مي�ي متأخر سببي مانند اين قول خداوند اما جمله

�çνρä‹è{ çνθ Y=äósù ∩⊂⊃∪ ¢ΟèO tΛÅs pgø: $# çνθ Y=|¹�   ) 31 -30/ حاقه(  

او را بگيريد و ): فرمايد خداوند به فرشتگان نگهبان دوزخ دستور مي(«
  . »سپس او را به دوزخ بيندازيد. به غل و بند و زنجيرش كشيد

  براي چه؟ 

�…çµ ¯ΡÎ) tβ% x. Ÿω ßÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÉΟŠÏàyè ø9   )33/ حاقه  (�#$
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  . »آورد او به خداوند بزرگ ايمان نمي هچرا ك«

çµ…�ي  پس جمله ¯ΡÎ) tβ% x. Ÿω ßÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÉΟŠÏàyè ø9 ي   سبب است براي جمله�#$

›�çνρä: فرمايد ماقبلش كه مي è{ çνθ Y=äósù...�.ي سببيه مقدم  ي جزائيه بر جمله  پس جمله

  . شود مي

$�tΑ: بنابراين، تأخير قول خداوند در s% ’ÎoΤ Î) y7 è=Ïæ% ỳ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $YΒ$ tΒ Î)� همراه با عدم 

ي  اين جمله به عنوان جزايي براي جملهقرار دادن ، بيانگر اين است كه )فاء(ذكر حرف 
ي متأخر، قولي   عنوان سببي براي جمله ي قبلي به و همچنين قرار دادن جملهماقبلش 

  .باشد  و اساس مي پايه ضعيف و بي
ه ي صبر و ابتاليي كه بر يقين استوار است ب هوسيله درست است كه امامت در دين ب

باشد كه همان قدوه بودن و الگو   اما اين همان امامت به معناي لغوي مي؛آيد دست مي
  . و سرمشق است

اي از جانب   مثل نبوت هبه– براساس تعريف اماميه –اما امامت به معناي اصطالحي 
بلكه ابتال . مقدم شود) امامت( آن پروردگار است، پس ديگر نيازي ندارد كه ابتالء بر

 بعد از نبوتش مورد آزار و اذيت و �شخص رسول اهللا: شود بعد از امامت حاصل مي
) ها آزمايش(بنابراين، نبوت اولين ابتالئات . آزمايش و ابتال قرار گرفت نه قبل از آن

  . است
 ابتالء، حاصل  امامت به عنوان جزائي براي پيروزي در كه خالصه، قائل بودن به اين

 – امامت منصب و مقامي متأخر از نبوت است، سالم باشد  كه  تا ادعاي اين–شده است 
  .باشد ت ظن مرجوح ميغ از لحاظ ل كه چيزي نيست جز اين

  ! ظن مرجوحچه برسد به شوند   و اصول عقيده براساس ظن راجح هم بنا نمي
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  ج بنا كردن امامت بر ابتال و آزمايشيآثار و نتا

شود  ي ابتالء حاصل مي وسيلهه اگر از باب جدل اين قول را قبول نماييم كه امامت ب
 همين قول اصحاب و طرفدارانش را در ناراحتي و تنگناهايي قرار ،ي آن است و نتيجه

  ! اندازند  بر ميندهد كه امامت را از اساس و بنيا مي
  : باشد ي اين تنگناها موارد زير مي از جمله
  امامت از همان زمان وجود امام، همراه امام وجود داشته: گويند اماميه مي •
 بنابراين، قائل شدن به! اند  امام بوده�بلكه ائمه حتي قبل از آفرينش آدم. است
گويند امامت از  شود، با اصل قولشان كه مي  امامت بعد از ابتالء حاصل مي كه اين

كند و در تعارض قرار   ميهمان زمان وجود امام همراه او بوده است، مخالفت
  . دارند

ها در اين تعارض اين است كه اعتقاد به امامت به عنوان مقام و  علت واقع شدن آن
امامت متأخر از ابتالء و امتحان :  گفته شود كه منصبي غير از نبوت، احتياج دارد به اين

ه مقام نبوت است، تا ميان اين دو مقام و منصب تفاوت حاصل نمايند، به اين اعتبار ك
بنابراين، اين دو مقام و . است  مده آ وجود بهاول حاصل شده، سپس منصب امامت 

اند كه  و به همين خاطر است كه آن روايت را وضع كرده. منصب از همديگر متمايزند
 را به عنوان امام انتخاب نمايد او را به عنوان �خداوند قبل از آنكه ابراهيم: گويد مي

  ... تخاب نمودخليل و رسول ان
امامت هبه : اند كه معتقد هستند پوشي كرده از تناقض بين اين و بين آن قولشان چشم

وجود آمدن امام، همراه او بوده   بهاي تكويني از طرف خداوند است كه از زمان  و هديه
  . است
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شوند؛ اگر احتياج به   قواعد اماميه طبق نياز ساخته مي كه كند بر اين اين داللت مي
اي ديگر تناقض داشت،  كنند و اگر اين قاعده با قاعده را وضع مي اي پيدا كردند آن قاعده
  . دهند اي از پيش تعيين شده قرار مي را به عنوان قاعده آن

همچنين اگر امامت بعد از گذراندن ابتالئات و قبولي در امتحانات حاصل  •
در . اصل شده استشده باشد، در واقع اين امامت به سبب سعي و تالش عبد ح

امامت مثل نبوت است و انسان در تحصيل آن هيچ : گويند حالي كه اماميه مي
 .ي بخشودني از طرف خداوند است بلكه يك هديه. دخالتي ندارد

ها  بعضي از ائمه ابتالء براي آن: كه ي اين مفاسد و تناقضات اين از جمله •
اند، در حالي كه ـ بر  دهحاصل نشده است يعني مورد امتحان و آزمايش واقع نش

ي امتحان و  ها رسيده است هر چند هم سابقه  امامت به آن–ي اماميه  طبق عقيده
ها  و همچنين مهدي، براي آن. مثل محمد جواد و فرزندش علي. ابتال نداشته باشند

طور كه جعفر سبحاني به آن  همان. امامت از زمان كودكي حاصل شده است
هايي از  ي معصومين نزد شيعه به قله بعضي از ائمه: هاعتراف كرده است و گفت

 در معرض ابتالء و آزمايش قرار گرفته  اصالً كه اين اند بدون كمال و صالح رسيده
  .1باشند

 كه اند  رسيده  اين نتيجه نجات دهد، زيرا بهكند خود را از اين تنگنا  سپس تالش مي
  . يستابتال و آزمايش تنها راه نائل شدن به امامت ن

تواند به عنوان تنها راه رسيدن به امامت   نمي- مثل ابتالء-چرا عصمت : گوئيم ما مي
  !! قرار گيرد؟

                                           
  . 239ص  / 5 مفاهيم القرآن، ج -1
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چون قرآن بيان . تر است شود و به عقل نزديك ، مورد قبول واقع ميبهتركه اين 
 و ايمان حاصل شده است، و ي صبر و يقين ها به وسيله كند كه امامت براي بعضي  مي

  : فرمايد  است كه ميه آمد�قول خداونداين هم در 

�$oΨù=yèy_ uρ öΝåκ÷]ÏΒ Zπ £ϑÍ←r& šχρß‰öκu‰ $ tΡÍlö∆r' Î/ $ £ϑs9 (#ρç/y9 |¹ ( (#θ çΡ% Ÿ2uρ 

$ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ�  ) 24/ سجده(  

و (و از ميان بني اسرائيل پيشواياني را پديدار كرديم كه به فرمان ما «
اسرائيل  گاه كه بني نمودند، بدآن ائي ميراهنم) برابر قوانين ما، مردمان را

شكيبائي ورزيدند و به آيات ما ايمان ) ها در راه خدا بر تحمل سختي(
  .»كامل پيدا كردند

بنابراين، ابتالء و امتحان در قرآن، . باشد و صبر جز در برابر ابتالء و امتحان نمي
 عصمت در آيه ذكر اما. مذكور و منصوص عليه است، و مانند شرطي براي امامت است

  . نصوص عليه نيست كه شرطي براي امامت باشدمنشده است، و در تمام قرآن 
كه در قرآن ذكر نشده است و كوتاهي ) عصمت(بنابراين، تمسك نمودن به چيزي

كه در قرآن منصوص عليه است، چنين چيزي را جز ) ابتالء(كردن در مقابل شرطي 
  . كنند س شده قبول نميهاي معكو هاي واژگون شده و عقل قلب

سبب پنهاني كه جلو واقع شدن در اين تناقض وجود دارد اين است كه به ناچار 
براي امام به هر صورتي كه باشد رهايي يافت، و اال ) امتحان(بايستي از شرط ابتالء 

  . اند شود، زيرا بعضي از ائمه قبل از امامت، مورد ابتال واقع نشده امامت نقض مي
ديگر، به ناچار بايستي به عصمت به عنوان شرطي براي امامت تمسك و از سوي 

 و �كنند، و امامت حضرت ابوبكر صديق نمود، زيرا از عصمت به نفع خود استفاده مي
  ! كنند ها حاصل شده است، ساقط مي ي خلفا را كه اتفاق بر عدم عصمت آن بقيه
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ي در عقيده و اعتقاد ندارند اين دال بر آن است كه اماميه هيچ گونه جديت و قاطعيت
ها، در  ها خالص نيست، واال در تطبيق دادن قواعد و شروط و اختراع كردن آن و نيت آن

  ! شدند اين همه دوگانگي و تقيه واقع نمي
  

  عصمت ربطي به امامت ندارد

گيري شده است   اين همه براي به شرط گرفتن آن براي امامت سخت–عصمتي كه 
اي از زندگيش واقع شود مانع امامت او  اهي از انسان در برههبه نحوي كه اگر گن

 براي اين عصمت دليل –خواهد شد حتي اگر از آن گناه هم توبه نمايد و اصالح شود 
  . معتبري وجود ندارد، بلكه براي غير عصمت، داليل را دارند
تباه  در خطا و اش�آدم: كه در اين جا براي ما اين يك دليل كافي است و آن اين

  : فرمايد طور كه خداوند مي افتاد و طبق نص قرآن مرتكب ظلم شد، همان

�$uΖù=è%uρ ãΠ yŠ$t↔̄≈ tƒ ôä3ó™$# |MΡr& y7ã_ ÷ρy— uρ sπ̈Ψpg ø: $# Ÿξ ä.uρ $ yγ ÷ΖÏΒ # ´‰xîu‘ 

ß]ø‹ ym $yϑçF ø⁄Ï© Ÿωuρ $t/t	 ø)s? ÍνÉ‹≈yδ nοt	 yf ¤±9 $# $ tΡθ ä3tF sù zÏΒ t ÏΗÍ>≈ ©à9$#� 

  )35/ بقره (  
تو با همسرت در بهشت سكونت كن و از ! اي آدم: مو گفتي«
خواهيد،  آن، هر چه و هر كجا كه مي) هاي فراوان و گواراي نعمت(

بخوريد وليكن نزديك اين درخت نشويد و از آن  خوش و آسوده
  .»از ستمگران خواهيد شد) اگر چنين كنيد(نخوريد، چه 
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دهد و   ظالمان قرار ميي ستمگران و  را از زمرهخورنده ،پس خوردن از درخت
 اعتراف كردند در حالي كه � از آن خورد، به همين خاطر آدم و حوا�آدم
  : گفتند مي

�Ÿω$s% $ uΖ−/u‘ !$ oΨ÷Ηs>sß $uΖ|¡ à�Ρr& βÎ)uρ óΟ ©9 ö	 Ï�øós? $ uΖs9 $ oΨôϑym ö	 s?uρ ¨ sðθä3uΖs9 

z ÏΒ zƒÎ/Å£≈ y‚ ø9   )23/ اعراف (  �#$

: گفتند) رداشتند وآدم و همسرش، دست دعا به سوي خدا ب(«
ايم و اگر ما را  بر خويشتن ستم كرده) با نافرماني از تو(ما ! پروردگارا

  .»نبخشي و بر ما رحم نكني از زيانكاران خواهيم بود
 اين با امامت ايشان موازي است و همخواني – بر طبق قواعد اماميه –پس چطور 

 دارد، آنجا كه خداوند  ايشان وجودتخالف دارد، در حالي كه نص قرآني دال بر
  : فرمايد مي

� ’ ÎoΤÎ) ×≅Ïã%ỳ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπx�‹Î=yz �  ) 30/ بقره(  

  .» به راستى من جانشينى در زمين خواهم گمارد«
اي  ي كه از لحاظ شرعي و ديني منصوص عليه باشد البد چنين خليفه همانا هر خليفه
 ـ را �كنندگان مثل آدم كند و توبه عصمت را نقض مي كه اين،. امام شرعي است

$�Ÿω ãΑ: دهد مشمول صفت ظلم كه در آيه ذكر شده است، قرار نمي uΖtƒ “Ï‰ôγ tã 

tÏϑÎ=≈ ©à9  كه از شرايط آن عدم ارتكاب گناه است حتي اگر گناه هم – يعني عصمت �#$

اي كه محل استدالل است، قصد نشده   در آيه–اي دور انجام شده باشد  در گذشته
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ي سوم در اين باره بيشتر  ان شاءاهللا در مقدمه). صود آيه، عصمت نيستيعني مق. (است
  . بحث خواهد شد

  

  )بدان(امامت اشرار 

خداوند : كند اين است كه روشن ميضوح آنچه بطالن مقام و منصب امامت را به و
با ذكر گويد و  تبارك و تعالي براي ما از امامت ديگري به نام امامت اشرار سخن مي

 كه همان  است  شده رار داده امامت از طرف خودش، ق  بيان داشته كه آن)لجع(لفظ 
طور كه  همان. از طرف خداوند براي دو نوع امامت استعمال شده است) جعل(لفظ 

  : گويد ي فرعون و يارانش مي خداوند درباره

�öΝßγ≈uΖù=yèy_ uρ Zπ£ϑÍ←r& šχθ ããô‰tƒ ’n<Î) Í‘$̈Ζ9 $# ( tΠ öθ tƒ uρ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Ÿω 
šχρç/|ÇΖãƒ�  ) 41/ قصص(  

را به سوي دوزخ  را سردستگان و پيشواياني كرديم كه مردمĤن  ناو ما آن«
و ايشان و (گردند  ياري نمي) از سوي كسي(خوانند و روز قيامت  مي

  .»)دنباله روانشان از آتش دوزخ رهائي ندارند
  : گويد ي كفار مي و درباره

�βÎ)uρ (# þθ èWs3̄Ρ Νßγ uΖ≈ yϑ÷ƒ r& . ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝÏδ Ï‰ôγ tã (#θ ãΖyèsÛuρ ’Îû ôΜà6 ÏΖƒ ÏŠ 
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  )12/ توبه (  



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

389389389389

اند شكستند، و آيين شما  اند و مؤكد نموده هايي را كه بسته ناو اگر پيم«
با ) سردستگان كفر و ضاللند واينان (را مورد طعن و تمسخر قرار دادند 

هاي ايشان كمترين ارزشي  ناسردستگان كفر و ضالل بجنگيد، چرا كه پيم
ي خدا و شدت عمل شما،  در پرتو باز بودن درگاه توبه(شايد . ندارد

  .»درست بردارند) پشيمان شوند و
ا را ائمه ه شود و آن ها اقتدا مي خداوند براي كفر و شر، ائمه قرار داده است كه به آن

ها اقتدا  به همان شيوه هم براي خير و ايمان هم ائمه قرار داده كه به آن. ناميده است
  . ها را امام ناميده است شود و آن مي

 آمده )تعييني الهي= جعل(شكي نيست كه امامت اشرار با وجود آنكه براي آن لفظ 
هم ) خوبان(ار يمت اخاما. است، مقام و منصبي تعيين شده از جانب اهللا تعالي نيست

اگر لفظ . دهد، يكي است طور است، زيرا لفظي كه از دو نوع امامت خبر مي همين

�öΝßγ≈uΖù=yèy_ uρ Zπ£ϑÍ←r&را   به معناي اين بود كه امامت مقام و منصبي است كه خداوند آن�

 لفظ در هر دو امامت يكي اقرار داده است، امامت اشرار هم همين حالت را داشت، زير
  : گويد اينجا مي. ستا

� öΝßγ≈ uΖù=yèy_ uρ Zπ £ϑÍ←r& šχθããô‰tƒ ’ n<Î) Í‘$ ¨Ζ9   )41/قصص(  � #$

 به كارهاي )مردمان را(را پيشواياني نموديم كه برابر دستور ما   ناما آن«
  .»كردند نيك، راهنمائي و رهبري مي

  : گويد و مي

� $ oΨù=yèy_ uρ öΝåκ÷]ÏΒ Zπ£ϑÍ←r& šχρß‰öκu‰ $tΡÍlö∆r' Î/ �  )24/ جده س(  
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پيشواياني را پديدار كرديم كه به فرمان ) بني اسرائيل(و از ميان ايشان «
  .»نمودند راهنمائي مي) و براي قوانين ما، مردمان را(ما 

  : گويد ي بني اسرائيل مي و اين مثل قول خداوند است كه درباره

�ß‰ƒ Ì	çΡuρ βr& £ ßϑ̄Ρ ’n? tã šÏ% ©!$# (#θà�Ïè ôÒ çGó™$# †Îû ÇÚö‘ F{$# 

öΝßγ n=yè øgwΥ uρ Zπ£ϑÍ←r& ãΝßγ n=yè ôf tΡuρ šÏOÍ‘≡ uθ ø9 $# ∩∈∪ z Åj3yϑçΡuρ öΝçλ m; ’Îû 
ÇÚö‘ F{ $# y“Ì	 çΡuρ šχöθ tãö	 Ïù z≈ yϑ≈ yδ uρ $yϑèδ yŠθ ãΖã_ uρ Νßγ ÷ΨÏΒ $ ¨Β (#θ çΡ$Ÿ2 

šχρâ‘x‹øts†�  

  )6ـ5/ قصص (  
را پيشوايان و   ناخواهيم بر مستضعفان زمين منّت نهيم و آن ما مى«

را در زمين پابرجا سازيم و به   ناو حكومتش! روى زمين قرار دهيموارثان 
بيم داشتند ]  بنى اسرائيل[ها  فرعون و هامان و لشكريانشان، آنچه را از آن

  . »!نشان دهيم
براي آن به كار برده شده است، مقام و ) جعل(وراثت در اين آيه با وجود آنكه لفظ 
  . باشد يمنصبي نيست كه امامت نيز همين طور م

 و از مستضعفان بني اسرائيل بزرگترين گناهان سرزده است، مانند شريك قرار دادن 
  ! كردند را پرستش مي... براي خداوند، كه گوساله و

مرا ! پروردگارا: از اين جا ديگر صحيح است كه هر مؤمني اين دعا را بكند و بگويد
مرا ناجح ! پروردگارا: گويد ند و ميك طور كه دعا مي پيشواي پرهيزگاران قرار بده، همان

  . و مانند اين... و سربلند قرار بده، و مرا خاشع و فروتن گردان
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 امامت، مقام و منصبي غير از نبوت است، نهايت آن  كه خالصه قائل شدن به اين
و مبناي . چيزي جز ظن و شبهه نيست، و فاصله آن با قطع و يقين بسيار دور است

  . باشند نه بر ظن، بنابراين استدالل بر ظن باطل است يت و يقين مياصول عقيده بر قطع
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  ي دوم مقدمه

  در آيه، تقديري و تكويني است يا سببي؟) جعل( آيا لفظ 

ي قرآني تقديري است،  در اين آيه) دنيگردان =جعل  ( كه اماميه با اعتقاد به اين
 بلكه خالفت – �صديقباطل نمودن امامت و خالفت ابوبكر در راستاي خواهند  مي

گويند كه خالفت ابوبكر با انتخاب مردم  ها مي  قدم بردارند؛ آن–اسالمي در طول تاريخ 
خالفت (اين، بنابر. قراردادي از طرف خداوند) جعل( است، نه با نص يا  صورت گرفته
  . باشد مي» ي نياز هايي بر پايه قاعده«از جنس ) �ابوبكرصديق

داد، اين ) جعل(توان به لفظ  هت تقديري يا سببي بودن، ميكمترين اعتباري كه از ج
 وجود ، تقديري باشد يا سببي كه است كه در آن ظن و گمان وجود دارد و يقين در اين

  هم محتمل اين است و هم محتمل آن، بدون– از لحاظ اصل لغوي –ندارد، چون لفظ 
نش وجود داشته باشد، و دليل  امكان قطعيت به تقديري بودن آن و نفي سببي بود كه اين

ي  با ارائه (�بنابر اين خداوند. هرگاه احتمال در آن راه يافت استدالل به آن باطل است
  . نياز ساخت  را از جنگ بي  مؤمنان)اين لفظ دو پهلو

– خواندن اين كتاب  قبل از ادامه دادن به–خواهم  ي كتاب مي اينجا از خواننده

 دارد؟ و ما وجودبه اين آيه، چند تا احتمال براي امامت شمارش كند كه در استدالل 
 موضوع  كه ي گرامي هم بايد اين بداند كه ما بعد از اين هنوز در اول راهيم و خواننده

باشد،  كه همان عدم صراحت نص مي!! ايم ي واحد ساقط كرده امامت را با يك ضربه
  . نداريم) ها جدليات و احتماالت و ظن(ي اينها  ديگر نيازي به همه

در ) جعل( لفظ  كه دليل قطعي مبني بر اين: توانيم اين سؤال را بپرسيم كه اكنون ما مي
الي كه اصل لفظ ح سببي، چيست؟ در  وي قرآن تقديري و تكويني باشد نه شرعي آيه

  . احتمال هر دو معنا را دارد
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، اما بعضي هر حركت و جنبشي در جهان هستي به قدرت و تقدير الهي بستگي دارد
ها اسباب بشري  وجود آمدن آنه از اين حركات، تقديري محض هستند كه در ب

مانند رنگ پوست، تصوير صورت، چرخش زمين و . گونه دخل و تصرفي ندارند هيچ
ها دخيل  ها، اسباب بشري در آن اما بعضي از اين حركات و دگرگوني. طلوع خورشيد

آيد، اما بايد ازدواجي صورت گيرد تا به  وجود مي همثالً اوالد با تقدير الهي ب. هستند
همچنين است زراعت و . ها واقع شود وجود آمدن آنه عنوان سببي براي والدت و ب

خداوندند، اما از سوي ديگر ) جعل(ي اينها به تقدير و  همه. رزق و رفتن و آمدن
هر چند به سبب و  –ي اعمال  ها وجود دارند، حتي نماز و روزه و بقيه اسبابي براي آن

 اما متوقف بر تقدير پروردگارند و عكس اين هم –گيرند  سعي انسان صورت مي
  : � ابراهيم،و از اين نوع است قول پيامبر خدا. درست است

�Éb>u‘  Í_ ù=yè ô_$# zΟŠÉ)ãΒ Íο4θ n=¢Á9 $#  ÏΒ uρ ÉL −ƒ Íh‘ èŒ 4 $ oΨ−/u‘ ö≅¬6 s)s?uρ Ï !$ tãßŠ�  

  )40/ ابراهيم (  
و . از فرزندانم را، نمازگزار قرار ده]  نيز كسانى[ا و پروردگارا، مر«

  . »پروردگارا، دعاى مرا بپذير
  .در اين آيه مستقل و جدا از اسباب نيست) قرار دادن= جعل(بنابراين، لفظ 

  : اين هم شبيه قولش است كه گفت

�$uΖ−/u‘ $ uΖù=yè ô_ $#uρ È ÷yϑÎ=ó¡ ãΒ y7 s9  ÏΒ uρ !$uΖÏF −ƒ Íh‘ èŒ Zπ̈Β é& Zπ yϑÎ=ó¡ •Β y7 ©9�  

  )128/ بقره (  
امتى ] نيز[پروردگارا، ما را فرمانبردارت بگردان و از فرزندانمان «

  .»] قرار ده[فرمانبردار خود 
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يعني (سببي است، ) جعل: (گوييم وقتي مي.  سببي است وشرعي) جعل(اين همان 
لهي ، مقصود اين نيست كه از تقدير ا)عمل انسان در آن واسطه بوده و دخالت دارد

مستقل باشد و تقدير الهي در آن دخالتي نداشته نباشد، بلكه مقصود ما اين است كه هر 
وجود آوردن آنچه ه اشتراك دارند براي ب) قرار دادن= جعل(در )  سببي–تقديري (دو 

  . شود بنا مي) جعل(كه بر 
ل تقديري است، مقصود ما اين است كه از اسباب بشري مستق) جعل: (اما اگر بگوييم

  . گيرد شود و گاهي صورت نمي و جدا است، كه بدون شك گاهي اين نيز واقع مي
 براي خودش و دودمانش چندين چيز را از �كه ابراهيم ي قابل توجه اين نكته

  :  كه ي اين سؤاالت لفظ يكي بود و آن اين خداوند متعال درخواست نمود و در همه

� tΑ$ s% ’ÎoΤ Î) y7è=Ïæ% ỳ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $YΒ$ tΒ Î) ( tΑ$ s%  ÏΒ uρ  ÉL −ƒ Íh‘èŒ �) 124/ بقره(  

آيا از : گفت) ابراهيم. (من تو را پيشواي مردم خواهم كرد: گفت«
  .»؟)نيز كساني را پيشوا و پيغمبر خواهي كرد(دودمان من 

� $ uΖ−/u‘ $ uΖù=yè ô_$#uρ È÷ yϑÎ=ó¡ ãΒ y7 s9  ÏΒ uρ !$uΖÏF −ƒ Íh‘ èŒ Zπ̈Β é& Zπ yϑÎ=ó¡ •Β y7 ©9 �  

  )128/ بقره (  
امتى ] نيز[پروردگارا، ما را فرمانبردارت بگردان و از فرزندانمان «

  .»] قرار ده[فرمانبردار خود 

� Éb>u‘  Í_ù=yè ô_ $# zΟŠÉ)ãΒ Íο4θ n=¢Á9 $#  ÏΒ uρ ÉL −ƒ Íh‘ èŒ �  ) 40/ ابراهيم(  

  .»فرزندانم را، نمازگزار قرار ده]  از  نيز كسانى[پروردگارا، مرا و «
و . اند مشترك) قرار دادن(در لفظ جعل ) امت، اسالم و نمازام(اين سه تا درخواست 

�ÏΒتكرار عبارت  uρ ÉL −ƒ Íh‘ èŒ� ها  در آن) جعل( در هر سه آيه بيانگر اين است كه لفظ
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 از �هايي است كه ابراهيم  ي خواسته يكي است، و امامت هم از جنس بقيه
 بدون  كه ندارد يا اينپروردگارش تقاضا نمود و ربطي به عصمت و معصوم بودن احدي 

  :  اين آيات را بخوانكنون ا.واسطه و سببيت انسان از طرف خدا تعيين شده باشد

� Ÿ≅ yèy_ uρ Νä3s9 ô ÏiΒ Νà6 Å_≡ uρø— r& tÏΖt/ Zοy‰x�ym uρ �  ) 72/ نحل(  

خداوند براى شما از جنس خودتان همسرانى قرار داد و از همسرانتان «
  .» وجود آوردهايى به براى شما فرزندان و نوه

�Ÿ≅yèy_ uρ / ä3s9 ÏiΒ ÏŠθè=ã_ ÉΟ≈yè ÷ΡF{ $# $Y?θ ã‹ ç/�  ) 80/ نحل(  

مقرّر ]  مانند قبه و خيمه[ها سر پناه   براى شما از پوست دام)خدا(و «
  .»كرد

شدند، خداوند براي او  ي اسباب فراهم نمي كرد و بقيه پس اگر انسان ازدواج نمي
  . داد هايي قرار نمي فرزندان و نوه

كَنْد، دباغي  بريد، پوستش را نمي و همين طور است اگر انسان حيوانات را سر نمي
 از پوست حيوانات براي �كرد، هرگز خداوند دوخت و آماده نمي را نمي كرد، آن نمي

  . ساخت نمي) چادر(او خانه 

�Ÿ≅yèy_ uρ öΝä3s9 Ÿ≅‹Î/≡ u/|  ãΝà6‹ É)s? §	 ys ø9 $# Ÿ≅‹Î/≡ t	 y™uρ Οä3ŠÉ)s? 

öΝà6 y™ù't/�  ) 81/ نحل(  

ها را به شما آموخته است و بدين  ي از لباس طرز ساختن و استفاده(و «
گرما و ) اذيت(هايي برايتان تهيه ديده است كه شما را از  جامه) وسيله

  .»دارد جنگ محفوظ نگاه مي) آزار(
  . سازد ها را مي هايي هستند كه آن رهبافد و ز را مي اي است كه انسان آن و آن جامه
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�£è=äzô‰tGs9 y‰Éf ó¡yϑø9 $# tΠ#t	 ys ø9 $# βÎ) u !$ x© ª!$# š ÏΖÏΒ#u tÉ)Ïk=ptèΧ 

öΝä3y™ρâ â‘ zƒ Î/Å_Çs)ãΒ uρ Ÿω šχθèù$ sƒrB ( zΝÎ=yèsù $ tΒ öΝs9 (#θ ßϑn=÷ès? Ÿ≅yèy∨sù 

ÏΒ ÈβρßŠ š�Ï9≡sŒ $ [s÷Gsù $ ·6ƒ Ì	 s%�  ) 27/ فتح(  

ه و مو كوتاه ي شما در امن و امان و سر تراشيد به خواست خدا همه«
كرده و بدون ترس، داخل مسجد الحرام خواهيد شد، ولي خداوند 

) و در اين تأخير حكمتى بود( دانستيد، دانست كه شما نمي چيزهايي را مي
  .»قرار داده است) براى شما(و قبل از آن، فتح نزديكى 

را  نبود، فتحي كه خداوند آ اگر آمادگي گروه و جماعت و تجهيز سپاه و لشكر نمي
  . شد قرار داده بود، حاصل نمي

� $ yϑÎ6 sù ΝÍκÅÕø)tΡ öΝßγ s)≈ sV‹ ÏiΒ öΝßγ≈ ¨Ζyès9 $oΨù=yèy_ uρ öΝßγ t/θ è=è% Zπu‹ Å¡≈s% �  

  )13/ مائده (  
و از رحمت (را نفرين كرديم   نااما به سبب پيمان شكني ايشان، آن«

 اي كه دليل و به گونه(را سخت نموديم  و دلهايشĤن) خود محروم داشتيم
  .»)يافت اندرز بدان راه نمي

   .شكني سبب قساوت و سختي دلهايشان شد پيمان

� ñU Î/ôÑ $#uρ Μçλ m; Wξ sẄΒ È÷ n=ã_§‘ $ uΖù=yèy_ $ yϑÏδ Ï‰tn L{ È ÷tF ¨Ζy_ ôÏΒ 

5=≈uΖôãr& % m„ à…≈oΨø�x�ym uρ 9≅ ÷‚ uΖÎ/ $ uΖù=yèy_ uρ $yϑåκs]÷;t/ % Yæö‘y— �  ) 32/ كهف(  

كافر ثروتمندي و فقير (بيان كن، دو مرد براي آنان مثالي )! اي پيغمبر(«
ما به يكي از آن ) در روزگاران گذشته اتفاق افتاده است، و(را كه ) مؤمني
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ها را با  دو باغ انگور داده بوديم، گرداگرد باغ) يعني كافر ثروتمند(دو 
زراعتي قرار ) هاي زمين(ها  ها احاطه كرده بوديم، و در ميان باغ نخلستĤن
  .»داده بوديم

  . شوند ي اينها با اسباب فراهم مي همه

�tΒ uρ È,−Gtƒ ©!$# ≅yè øg s† …ã& ©! % [` t	 øƒxΧ ∩⊄∪ çµ ø%ã—ö	 tƒ uρ ôÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω 
Ü=Å¡tF øts†�  ) 3ـ2/ طالق(  

از هر (و هر كس از خدا بترسد و پرهيزكاري كند، خدا راه نجات «
كند  ش نميو به او از جائي كه تصور. سازد را براي او فراهم مي) تنگنائي

  .»رساند روزي مي
  . شود كه خداوند راه نجات از هر تنگنائي را فراهم سازد بنابراين، تقوا سبب مي

�  Í_ù=yè ô_ $#uρ  ÏΒ Ïπ rOu‘uρ Ïπ̈Ψy_ ÉΟŠÏè ¨Ζ9   )85/ شعراء (  � #$

ي كساني قرار ده كه بهشت پر نعمت را فراچنگ  و مرا از زمره«
  .»آورند مي

  .عمل انسان ميسر نيستو نائل شدن به بهشت جز با 
) جعل. (در اينجا متوقف بر يك سري از اسباب است) قرار دادن(بنابراين، هر جعلي 

’�. در اين قول خداوند هم همين طور است ÎoΤÎ) y7 è=Ïæ% ỳ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $YΒ$ tΒ Î)� دليل نيز 

ها و گذراندن امتحانات  امامت بعد از آزمايش: گويند همان قول خود اماميه است كه مي
  . حاصل شده است
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) آزمايش و ابتالء(باشد كه اگر اين اسباب  يعني امام بودن بر اين اسباب متوقف مي
شود و اين كامال شبيه دعاي مؤمنان  نباشند، اثر آن نيز كه همان امامت است حاصل نمي

  : فرمايد  كه مي�است در قول خداوند

� tÏ% ©!$#uρ šχθä9θ à)tƒ $oΨ−/u‘ ó=yδ $ oΨs9 ô ÏΒ $ uΖÅ_≡ uρø— r& $ oΨÏG≈ −ƒ Íh‘èŒ uρ nο§	 è% 

&ãôãr& $ oΨù=yè ô_ $#uρ š É)−F ßϑù=Ï9 $·Β$ tΒ Î) �  ) 74/ فرقان(  

همسران و فرزنداني به ما عطا فرما ! پروردگارا: گويند و كسانيند كه مي«
ي  كه به سبب انجام طاعات و عبادات و ديگر كارهاي پسنديده مايه(

ردند، و ما را پيشواي پرهيزگاران باعث روشني چشمانمان گ) سرور ما و
اي كه در صالحات و حسنات به ما اقتداء و از ما پيروي  به گونه(گردان 
  .»)نمايند

  اين چه ربطي به تعيين و تقدير الهي دارد؟ 
را  امامتي كه اماميه آن: كند اين است كه آنچه استدالل ايشان به آيه را كامال باطل مي

 بوده است، در  اوقديري بوده و از زمان وجود امام همراهاند ت براي ائمه ثابت كرده
 حادث و جديد بوده كه قبال وجود -  طبق قول اماميه- �حالي كه امامت ابراهيم

  . نداشته، يعني تكويني و تقديري نبوده است
، كه اين، امامتي نيست كه � امامت يا حادث است مثل امامت ابراهيم كه خالصه اين

 غير حادث بوده است كه در اين صورت  كه اند و يا اين ي ائمه ثابت كردهرا برا اماميه آن
  . براي آن وجود ندارد�دليلي براي استدالل نمودن به امامت ابراهيم

ي آيه ممكن است بدان استناد نمايد اين است  كننده خالصه، نهايت چيزي كه استدالل
گردد و استدالل به آن  بر ميكه لفظ محتمل دو معناست، كه اين نيز به ظن و احتمال 

  .باطل است
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  مقدمه سوم 

   صفت ظلم مستلزم مصونيت از گناه است؟ نفيآيا 

بري از بدون شك ادعاي وابستگي نفي ظلم براي مصونيت از گناه استنباط است و 
 نه بر ، مبناي اصول بر نصوص صريح استدر حالي كه باشد، مينص صريح و آشكار 
  .استنتاج و استنباط

 از نص به دور بسيار)  صفت ظلم مستلزم مصونيت از گناه استنفي(ين معني ا
 به او ابتدا مگر زماني كه بيانديشد هر چند خواننده در آن ،است و به ذهن نمي رسد

 ابه  چ، اگر باشد و در تالش باشد تا مؤيدي از آيات متشابه براي آن بيابدتلقين شده
  .مواجه شودسختي هم 

مرتكب   كه قبالًآيد  ميشامل هر فردي  »الظالمين«ن است كه لفظ همانا موضوع اي
 و راه اصالح را   كرده توبهشده باشد؛ هرچند كه از آن،  -شرك يا معصيت –ظلمي 

  . باشد دنبال نموده
در آيه ) ظالمين(كلمه از مراد «: گويد  مي1»الميزان«محمد حسين طباطبايي در تفسير 

ذريه من نيز بده، و خداى تعالى در ه كرد امامت را ب  استكه ابراهيم درخو(مورد بحث 
مطلق هر كسى است كه ظلمى از او ) رسد ظالمين نمىه اين عهد من ب: پاسخش فرمود

هم ظلمى بسيار كوچك مرتكب شده  صادر شود، هر چند آن كسى كه يك ظلم و آن
 همه عمرش كه در كه آن ظلم شرك باشد، و چه معصيت، چه اين باشد، حال چه اين
  . »كه در ابتداء باشد، و بعد توبه كرده و صالح شده باشد باشد، و چه اين

                                           
   4151: ، ص1  الميزان، جي فارسي هترجم
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همانا اولين چيزي كه اين قول را باطل مي كند، اين است بداني كه اين ادعايي بدون 
اسمي است براي كسي كه خود » ظالم«است، و » الظالم«جمع » الظالمين«دليل است؛ چون 

اما كسي كه توبه كرده و لباس ظلم را درآورده . و بر آن اصرار داردرا به لباس ظلم پوشانده 
شوند،  شود و گرنه هيچ احدي از توبه كنندگان داخل بهشت نمي است، ظالم ناميده نمي

  :و خداي متعال مي فرمايد. ها ظالم هستند چرا كه آن

�Ÿωr& èπ uΖ÷ès9 «!$# ’ n?tã tÏϑÎ=≈ ©à9$#�   )18/هود(.  

  .»! بر ستمگران بادنفرين خدا! هان«
  :ها را به عذاب وعده داده و فرموده است و آن

�!$̄ΡÎ) $ tΡô‰tGôãr& tÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 # ·‘$ tΡ xÞ% tn r& öΝÍκÍ5 $ yγ è%ÏŠ# u/ß �  )29/كهف(  

را از هر سو احاطه كرده  اش آنĤن ما براى ستمگران آتشى آماده كرديم كه سراپرده«
  . »!است

  .و امثال آن در قرآن فراوان است
 مطلق .... آيه ايندر) ظالمين(كلمه از مراد «: پس چگونه صحيح است كه گفته شود

هم ظلمى  هر كسى است كه ظلمى از او صادر شود، هر چند آن كسى كه يك ظلم و آن
كه آن ظلم شرك باشد، و چه معصيت،  بسيار كوچك مرتكب شده باشد، حال چه اين

در ابتداء باشد، و بعد توبه كرده و صالح كه  كه در همه عمرش باشد، و چه اين چه اين
  !اگر چنين باشد پس همه مسلمانان در جهنم هستند! ؟»شده باشد

ترين اقوال  اش اين باشد، آن قول از فاسدترين و باطل بدون شك قولي كه نتيجه
 به طور عموم، يا عصمت و امامت »امامت« و »عصمت«پس آنچه كه بر آن از . است

  . باطل استفرد خاصي بنا شده،
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را  شناسيم، و عقل هم آن چنين چيزي را نه در شريعت اسالم و نه در لغت عربي نمي
قبول ندارد؛ زيرا در شريعت ما توبه كننده از گناه همانند كسي است كه گناه نكرده 

  :فرمايد است، و خداوند بلند مرتبه مي

�
ωÎ) tΒ z>$s? š∅tΒ#uuρ Ÿ≅Ïϑtãuρ Wξ yϑtã $[s Î=≈ |¹ š�Í× ¯≈ s9 'ρé' sù 

ãΑÏd‰t6 ãƒ ª!$# ôΜÎγ Ï?$ t↔Íh‹ y™ ;M≈uΖ|¡ym 3 tβ% x.uρ ª!$# # Y‘θ à�xî $ VϑŠÏm §‘� 

  ).70/فرقان(  
مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد كه «

 نابخشد، و بديها و گناهان گذشته ايش خداوند گناهان چنين كساني را مي
د، و خداوند آمرزنده و مهربان است ها تبديل مي كن ها و نيكي را به خوبي 
ها  ها را تبديل به نيكي بخشد بلكه آن را مي  ناو نه تنها كه گناه(
  .»)نمايد مي

اطالق شود تا جايي كه درست باشد » الظالمين«ها اسم  پس آيا درست است كه بر آن
  كه ظلمى از او صادر شود، هر چند آن كسى كه يكرا هر كسى اًمطلق«ظالم بناميم 
كه آن ظلم شرك  هم ظلمى بسيار كوچك مرتكب شده باشد، حال چه اين ظلم و آن

كه در ابتداء باشد، و  كه در همه عمرش باشد، و چه اين باشد، و چه معصيت، چه اين
  !؟»بعد توبه كرده و صالح شده باشد
فايده است كه هدف از آن خارج كردن ابوبكر صديق  همانا چنين اعتقادي تالشي بي

 از شرف امامت و سزاوار بودن خالفت است؛ با اين ادعا كه 
گر خلفاء راشدينو دي
او قبال مشرك بود، پس از زمره ظالمين است هر چند توبه كرده باشد؛ زيرا مراد از 

  .شود در آيه مطلق است، و شامل هر كسي كه مرتكب ظلمي بوده باشد، مي» ظالمين«
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است بين مشرك و كافر كه از آيين اسم مشتركي » ظالم«در اين شكي نيست كه 
كاري  مسلمان گناه و همچنين اسم مشتركي است بين فاسق و. اسالم خارج شده است

  .كه بر خود ظلم كرده باشد مادام كه بر فسق و گناهش پايدار باشد
شود كه عمل صالحي را انجام داده  اسمي است كه شامل هر كسي مي» ظالم«همچنين 

انجام داده و آن دو را به هم آميخته است، اما اعمال بد او بر و نيز عمل بدي را هم 
ها اقتدا  و كساني كه چنين باشند، اماماني نيستند كه به آن. اعمال نيكش غالب شده است

  .شود مادام كه بر آن وضعيت پايدار باشند
  :فرمايد اين همانند اين فرموده خداوند است كه مي

�§ΝèO $ uΖøOu‘ ÷ρr& |=≈tGÅ3ø9 $# tÏ%©!$# $ uΖøŠx�sÜ ô¹$# ô ÏΒ $tΡÏŠ$ t7 Ïã ( óΟßγ ÷ΨÏϑsù ÒΟ Ï9$sß 

ÏµÅ¡ ø�uΖÏj9�:  

سپس ) ما كتاب هاي پيشين را براي ملت هاي گذشته فرستاديم و(«
يعني امت محمدي عطا (را به بندگان برگزيده خود ) قرآن(اين كتاب 

  . »، برخي از آنان به خويشتن ستم مي كنند)كرديم
ند كه مرتكب اعمال ناشايستي شده، واجبات را ترك كرده و نسبت اينان كساني هست

  . اند به رسيدن به درجه رستگاري سهل انگاري كرده

�Νåκ÷]ÏΒ uρ Ó‰ÅÁ tF ø)•Β�:» و گروهي از ايشان ميانه روند« .  

اينان كساني هستند كه در حد توان از اعمال بد دوري مي كنند و در حد توان 
  . واجبات را انجام مي دهند

�öΝåκ÷]ÏΒ uρ 7, Î/$y™ ÏN≡ u/öTy‚ ø9 $$ Î/�  )32/فاطر :(  
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در انجام نيكي ها ) در پرتو توفيقات الهي(و دسته اي از ايشان «
  » پيشتازند

دهند و از  اينان كساني هستند كه به اندازه توان خود واجبات و مستحبات را انجام مي
  .نمايند اعمال حرام و شبهه و مكروه دوري مي

  .  است به دو گروه آخر يعني غير از گروه نخستپس امامت محدود
   : مي فرمايد� كه درباره ابراهيم�يا مانند اين فرموده خداوند

�$uΖø.t	≈ t/uρ Ïµ ø‹n=tã #’ n?tãuρ t,≈ys ó™Î) 4  ÏΒ uρ $yϑÎγ ÏF −ƒ Íh‘ èŒ ÖÅ¡ øtèΧ ÖΝÏ9$ sßuρ 

ÏµÅ¡ ø�uΖÏj9 Ñ Î7ãΒ�   )113/صافات(  

در عمر و (و بركت داديم ما به ابراهيم و فرزندش اسحاق خير «
از دودمان اين دو افرادي ). زندگي، در نسل هاي آينده، در مكتب و ايمان

آشكارا به ) به خاطر عدم ايمان(نيكوكار به وجود آمدند و هم افرادي كه 
  .»خود ستم كردند

  !پس عصمت چه ربطي به آن دارد؟.  سوره بقره است124ي  اين همان مقصود آيه
رسد كه  پيمان من به كسي نمي«: )�� �(� %� I��K )>0(: نفرموده �همانا خداوند

 بر - هر چند با تكلف هم باشد-كه امكان داشته باشد كه حمل شود  تا اين» ظلمي كند
 فعل ماضي  كه كسي كه ظلمي از او سرزده هر چند يك مرتبه هم باشد؛ به اعتبار اين

  .كند ده تكرار حدوث ميكند؛ ولي فعل مضارع افا يك بار افاده حدوث مي

$�Ÿω ãΑ :اما خداوند فرمود uΖtƒ “Ï‰ôγ tã tÏϑÎ=≈ ©à9 $#�:   

  . »رسد پيمان من به ستمكاران نمي«
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شود كه بر ظلم  كند پس تنها شامل كسي مي ي ثبات و دوام مي و اسم در لغت افاده

انپس ابوبكر و عمر و عثم. خودش پايدار و ثابت باشد و توبه نكند و اصالح نگردد 

در حالي كه ظالم بودند امت را سرپرستي نكردند، بلكه در حالي كه صالح بودند امت 
... ها را پيشگامان نخستين و راستان و رستگاران را سرپرستي كردند و خداوند متعال آن

 .نام نهاده است
  

 كند گناه قبلي، امامت را نقض نمي

و را به عنوان خليفه در زمين كه خداوند به صراحت ا آنچه مؤيد اين مطلب است، اين
  :فرمايد قرار داده، آنجا كه مي

� ’ ÎoΤÎ) ×≅Ïã%ỳ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπx�‹Î=yz �  ) 30/ بقره(  

  .»دهم من در زمين جانشيني قرار مي«
 اولين خليفه و �پس آدم. شود  مي�اين آيه به طور قطع، شامل حضرت آدم

بنابراين، .  كه برايش سجده برندو خداوند به فرشتگان دستور داد. اولين امام است
 هستند و تنها اين امامت سبب � پيرو آدم–تر از آنان   و موجودات پايين–فرشتگان 

 بود، همانطور كه قوم فارس نسبت به امامت و �حسادت و دشمني ابليس با آدم
  .رياست قوم عرب كه با ابوبكر صديق شروع شد، حسادت ورزيدند و رشك بردند

  : فرمايد  را برگزيده است، طوري كه مي� آدم�خداوند

� ¨βÎ) ©! $# #’s∀sÜ ô¹$# tΠ yŠ# u % [nθçΡuρ tΑ#u uρ zΟŠÏδ≡t	 ö/Î) tΑ#u uρ tβ≡ t	 ôϑÏã ’n? tã 

tÏϑn=≈ yè ø9   )32/ آل عمران (  � #$
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را بر جهانيان   ناهمانا خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمر«
  .»برگزيد

كنند،  ايي است كه اماميه براي اثبات امامت بدان استدالل ميبرگزيدن از جمله چيزه
 را ذكر كرده �با اين وجود، خداوند متعال در چندين جا از قرآن، ظلم و معصيت آدم

اي كه در سياق نام بردن  و بيا داشته كه او و همسرش از جمله ظالمان هستند؛ مانند آيه
  : مايدفر خالفت و جانشيني او آمده است، آنجا كه مي

� $uΖù=è%uρ ãΠ yŠ$ t↔̄≈ tƒ ôä3ó™$# |MΡr& y7ã_ ÷ρy— uρ sπ̈Ψpgø: $# Ÿξ ä.uρ $ yγ ÷ΖÏΒ # ´‰xîu‘ 

ß]ø‹ ym $ yϑçF ø⁄Ï© Ÿωuρ $t/t	 ø)s? ÍνÉ‹≈yδ nοt	 yf¤±9 $# $ tΡθ ä3tF sù zÏΒ tÏΗÍ>≈ ©à9 $# �   

  )35/ بقره (
و از . اى آدم، تو و همسرت در بهشت سكنا گزينيد: و فرموديم«
 آن هر جا كه خواهيد به فراوانى بخوريد و به اين درخت ] هاى ميوه[

  .»نزديك نشويد كه از ستمكاران خواهيد شد
اما آنان از آن درخت ممنوعه خوردند و در نتيجه از ظالمان شدند و هر دو صراحتاً 

  : فرمايد به ارتكاب ظلم اعتراف نمودند؛ آنجا كه خداوند متعال از زبان آنان مي

� Ÿω$ s% $ uΖ−/u‘ !$ oΨ÷Ηs>sß $ uΖ|¡ à�Ρr& βÎ)uρ óΟ©9 ö	 Ï�øós? $ uΖs9 $ oΨôϑym ö	 s?uρ ¨ sðθä3uΖs9 

z ÏΒ zƒÎ/Å£≈ y‚ ø9   )23/ اعراف (  � #$

آدم و حوا پس از خوردن از آن درخت ممنوعه متوجه ظلم و گناه («
: گفتند) خويش گشته و از آن پشيمان شده و به درگاه الهي بازگشتند و

و اگر ما را نبخشى و بر ما رحم ! ن ستم كرديمما به خويشت! پروردگارا
  »!نكنى، از زيانكاران خواهيم بود
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  : فرمايد در جاي ديگري مي

� # |Âtãuρ ãΠ yŠ# u …çµ −/u‘ 3“uθ tósù �  ) 121/ طه(  

  .»و آدم از پروردگارش نافرمانى كرد و گمراه شد«
  : فرمايد باز مي

� ô‰s)s9 uρ !$tΡô‰Îγ tã #’n<Î) tΠ yŠ# u ÏΒ ã≅ö6 s% z Å¤ oΨsù öΝs9 uρ ô‰Åg wΥ … çµ s9 $ YΒ ÷“tã �  

  )115/ طه (  
] كه از ميوه آن درخت نخورد[يقيناً پيش از اين به آدم سفارش كرديم «

  .»پس فراموش كرد و عزمى استوار براى او نيافتيم
 � حضرت آدم كه رغم اين  در اين آيه، عهد را ذكر كرده است؛ پس علي�خداوند

 رسيد؛ زيرا او از آن �ا مرتكب شده بود، ولي آن عهد به آدمقبالً آن ظلم و گناه ر
گناه توبه كرد و طلب بخشش نمود و به درگاه خداوند بازگشت؛ همان طور كه خداوند 

  : فرمايد سبحان مي

� #‘¤)n=tGsù ãΠ yŠ# u  ÏΒ ÏµÎn/§‘ ;M≈yϑÎ=x. z>$ tGsù Ïµø‹ n=tã 4 …çµ̄ΡÎ) uθ èδ Ü>#§θ −G9 $# 

ãΛ Ïm§	9   )37 /بقره (  � #$

را دريافت ) دعا(كلمات ) به طريق الهام(آدم از جانب پروردگارش «
اش را قبول كرد، به  پس خداي مهربان توبه) و با گفتن دعا كرد(كرد 

  .»پذير و مهربان است راستي خداوند بسي توبه
  . ي ستمكاراني كه عهد خداوند به آنان نرسد، نيست  از زمره�بنابراين، آدم

، كسي كه خداوند متعال به صراحت او را به عنوان خليفه و �همچنان است داود
  : فرمايد جانشين در زمين قرار داده، آنجا كه مي
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� ßŠ…ãρ#y‰≈ tƒ $ ¯ΡÎ) y7≈ oΨù=yèy_ Zπ x�‹Î=yz ’Îû ÇÚö‘ F{$# Λäl÷n $$sù t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

Èd, ptø: $$Î/ �  ) 26/ ص(  

ي  دبير و ادارهتا به ت(اي داود، تو را در زمين خليفه و حاكم كرديم «
و شريعت خدا (پس با عدالت و مطابق حق ) ها بپردازي امور و منافع آن

  .»، حكم و قضاوت كن)كه بر تو نازل شده است
ي   به خطاي مذكور در سوره�اين گفته مستقيماً پس از يادآوري ارتكاب داود

ل داود شود كه هنگام اشتغا آياتي كه با داستان دو خصمي شروع مي. آمده است» ص«
  : يابد به طاعت و عبادت، از ديوار مسجد او باال رفتند، و با اين آيه خاتمه مي

� £sß uρ ßŠ… ãρ#yŠ $ yϑ̄Ρr& çµ≈̈ΨtGsù t	 x�øótGó™$$ sù … çµ−/u‘ §	 yzuρ $ Yè Ï.#u‘ z>$ tΡr& uρ ∩⊄⊆∪ 

$ tΡö	 x�tósù …çµ s9 y7Ï9≡ sŒ ( ¨βÎ)uρ …ã& s! $ tΡy‰ΖÏã 4’ s∀ø9 â“s9 z ó¡ ãm uρ 7U$t↔tΒ �  

  )25ـ24/ ص (  
در نتيجه از پروردگارش آمرزش . داود دانست كه ما او را آزموديم«

و آن * آورد ] به سوى خدا[افتاد و رو ]  به سجده[خواست و فروتنانه 
او را آمرزيديم و به يقين او در نزد ما قربت و بازگشت نيك ]  لغزش[

  .»دارد
  : يدفرما اش مي  كه خداوند درباره�همچنين است حضرت سليمان

� ô‰ s) s9uρ $ ¨Ζ tF sù z≈ yϑ ø‹n= ß™ $ uΖ øŠs) ø9r&uρ 4’ n?tã Ïµ Íh‹Å™ ö	 ä. # Y‰ |¡ y_ §Ν èO z>$ tΡr& ∩⊂⊆∪ 

tΑ$ s% Éb>u‘ ö	 Ï�øî $# ’ Í< ó= yδ uρ ’ Í< % Z3 ù= ãΒ 
ω Èöt7.⊥ tƒ 7‰ tnL{ .ÏiΒ ü“Ï‰ ÷è t/ �  

  )35ـ34/ ص (  
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را امتحان كرديم و بر سرير او جسدي انداختيم سپس از آن  سليمان «
را ) خطاي صادر شده از من(خدايا، : گفت.  توبه كرد و بازگشتلغزش

ببخشاي و ملكي گسترده و فراخ به من عطا فرما كه بعد از من هيچ كس 
  .»)تا بر نبوت من دليل باشد(را نداشته باشد  آن

 را ذكر كرده تا جايي كه نماز عصرش  قبل از آن، داستان اشتغال وي به گروه اسبان
ر به صراحت در روايتي كه ابن بابويه قمي از جعفر صادق روايت كرده، اين ام. قضا شد

روزي به هنگام شب، گروه «: گويد در اين روايت امام جعفر صادق مي. آمده است
 خورشيد غروب  كه ها شد تا اين اسبان نزد وي آورده شد، او مشغول نگاه كردن به آن

بازگردانيد تا نماز را در وقت خودش خورشيد را برايم : گاه به فرشتگان گفت كرد، آن
ي بعد از گناه، بنده را  دهد توبه اين ماجرا از جمله چيزهايي است كه نشان مي. 1»بخوانم

رود و به پروردگاري  ي بنده با آن باال مي سازد، بلكه درجه از فضل و برتري محروم نمي

!© (βÎ¨�كه  $# p=Ïtä† tÎ/≡ §θ −G9 $# p= Ïtä†uρ šÌ	 Îdγ sÜtF ßϑø9 $#�   

   .»دارد  را دوست مي كنندگان و پاك شدگان يقينا خداوند توبه«
بود، توبه و پاك شدني كه بنده با آن به حب و  و اگر گناه نمي. شود نزديكتر مي

  . شد رسد، حاصل نمي دوستي پروردگار مي
كننده از گناه، برتر  كه بعضي مواقع توبه  براي همگان واضح و روشن است اين آنچه«
و هر كس معتقد باشد فردي كه . بهتر از كسي است كه مرتكب گناه نشده استو 

مرتكب كفر و گناه نشده، برتر از كسي است كه بعد از ارتكاب كفر ايمان آورده و بعد 
از گمراهي هدايت يافته و بعد از گناه توبه كرده، او مخالف چيزي است كه در دين 

                                           
  . 1/129ه،  فقيه من ال يحضره الفقي-1
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 سابقين اولين از  كه  روشن است اين؛ واضح واسالم بالضروره معلوم شده است
   خود اجازه مهاجرين و انصار برتر از فرزندانشان هستند، آيا انسان عاقل هرگز به

ي اينها با   همه1». نمايد؟  پدرانشان تشبيه  فرزندان مهاجرين و انصار را به دهد كه مي
تراط عصمت از آيه اند و اعتقاد به اش كرده» ظالمين«تفسيري كه علماء اماميه از لفظ 

  . اند، در تناقض است برآن بنا نموده
  

  اهل تشيع با ظاهر قرآن» عصمت«تضاد 

بايد گفت كه عصمت مطلق انبياء از هر خطا و گناهي، مخالف ظاهر آيات قرآني 
است و بيان چنين ديدگاهي جز از طريق ظن و آن هم به زور و بعد از تحمل تكليفاتي 

وص قرآني جهت تطبيق آن با آراء و نظرات، ممكن شديد در راستاي تأويل نص
 آراء بر آن  شود كه  عنوان محكومي واقع مي  در اين صورت قرآن به ، كهباشد نمي

  .راند حكومت مي
ي عصمت مطلق انبياء، چيزي است كه شيعه ابتدا با عقل و رأي خودشان بدون  قضيه

اند تا دليلي   در قرآن جستجو كردهاند، و سپس  را اظهار داشته دليل روشني از قرآن، آن
اي قرار  را به گونه  قرآن – همانند خلفاي متأخر بني عباس –پس آنان . براي آن بيابند

اند كه از حكومت و خالفت چيزي جز اسم و تاج و امضاهايي كه با نام خليفه  داده
 پادشاه عجمي اي شد كه حكم حقيقي از آنِ وزير و  به گونه. آمد گرفت، بر نمي انجام مي

شود اما در واقع،   كاره است، و از اوامر و دستوراتش پيروي مي شد و خليفه ظاهراً همه
دستورات و فيصله دادن امور . هاي ديگران و گوش به فرمان آنان است  سياسترو دنباله

                                           
اصول مذهب الشيعة، دكتر ناصر : نگا. 303- 1/302 منهاج السنة النبوية، شيخ اإلسالم ابن تيميه، -1

  . 2/786عبداهللا علي قفاري، 



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

410410410410

اي در اختيارش نبود،  شد و خليفه كسي بود كه هيچ امر و نهي از غير خليفه صادر مي
 اكثريت - حاكمان حقيقي-زي كه عمالً در اختيارش بود، امضا بود تا وزيران تنها چي

  . مردم را بدان فريب دهند
را از غير قرآن گرفتند، و هيچ  عقايد و امورشان : همين كار را شيعيان با قرآن كردند

 در آخر كار، امضاهايي را با اسم و رسم  كه اي در اختيار قرآن نبود جز اين امر و نهي
از . كردند تا اكثريت مردم را بدان فريب دهند قرآن براي عقايد و اموراتشان وضع مي

گرفت، اما در حقيقت در اختيار  رو، قرآن به ظاهر مورد اطاعت و پيروي قرار مي اين
  : فرمايد در حالي كه خداوند متعال مي. ها و آروزها و تمايالت آنان بود خواسته

� (#θ ãèÎ7 ®?$# !$tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3øŠs9 Î) ÏiΒ óΟ ä3În/§‘ Ÿωuρ (#θ ãèÎ7 −F s? ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ 

u !$ u‹Ï9 ÷ρr& 3 Wξ‹Î=s% $ ¨Β tβρã	 ©.x‹s? �  ) 3/ اعراف(  

و از ! از چيزى كه از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده، پيروى كنيد«
  .»!شويد اما كمتر متذكّر مى! اوليا و معبودهاى ديگر جز او، پيروى نكنيد

، بدان گاه كه فرد � بنگر كه راجع به حضرت موسي�ي خداوند هبه اين فرمود
  : فرمايد معصوم الدمي را كشت، مي

� tΑ$ s% #x‹≈yδ ôÏΒ È≅uΗxå Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# ( … çµ̄ΡÎ) Aρß‰tã @≅ÅÒ •Β × Î7•Β ∩⊇∈∪ 

tΑ$ s% Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) àM ôϑn=sß Å¤ ø�tΡ ö	 Ï�øî$$ sù ’Í< t	 x�tósù ÿ… ã&s! 4 … çµ̄ΡÎ) uθ èδ â‘θ à�tóø9 $# 

ÞΟŠÏm§	9   )16ـ15/ قصص (  � #$
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بى گمان او دشمن گمراه كننده . اين از كار شيطان است: گفت«
آن گاه . پروردگارا، من به خود ستم كردم، مرا بيامرز: گفت .آشكارى است

  .» حقّا كه او آمرزنده مهربان است. او را آمرزيد] خداوند[
شده و ) قتل( گناه بزرگ دارند كه موسي مرتكب آيات قرآني به صراحت بيان مي

بعداً از آن توبه نموده است، پس چگونه خداوند او را به عنوان رسول و امام برگزيد؟ 
  آيا بعد از شرك، گناه بزرگتري از قتل وجود دارد؟ 

  

  پس عصمت مطلق كجاست؟ 

چگونه كسي كه در مدتي از عمرش مرتكب ظلمي شده باشد، از ظالمان محسوب 
  ! كرده و خود را اصالح نموده باشد؟شود هر چند توبه مي

 برسد، چون از ظالمان �اگر چنين باشد، در آن صورت نبايد عهد خدا به موسي
  . است

پردازند و از  باشد كه به خطا و اشتباهات پيامبران مي قرآن حاوي آيات فراواني مي
رين مورد كمت  گفتني است كه. اند  براي آنان بحث رانده�ي خداوند توبيخ و يا معاقبه
 نيست، كسي كه خداوند به خاطر آن گناه، او را مورد �)يونس(آن، گناه ذي النون 
  : فرمود عقاب قرار داد و 

� çµ yϑs)tGø9 $$ sù ßNθ çtø: $# uθ èδ uρ ×ΛÎ=ãΒ �  ) 142/ صافات(  

و ماهى عظيمى او را بلعيد، در حالى كه ) او را به دريا افكندند(«
  .»!مستحقّ سرزنش بود

و .  مرتكب چيزي شد كه به سبب آن مورد سرزنش قرار گرفت�نسيو: يعني
  : فرمايد  به سبب آن عمل از ظالمان شد، مي� يونس كه خداوند تصريح فرموده به اين
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� #sŒ uρ Èβθ ‘Ζ9 $# Œ Î) |= yδ ©Œ $Y6 ÅÒ≈ tóãΒ £ sàsù βr& ©9 u‘ Ï‰ø)̄Ρ Ïµø‹ n=tã 3“yŠ$ oΨsù 

’Îû ÏM≈ yϑè=—à9 $# βr& Hω tµ≈s9 Î) Hω Î) |MΡr& š�oΨ≈ ys ö6 ß™ ’ÎoΤ Î) àMΖà2 z ÏΒ 

šÏϑÎ=≈ ©à9   )87/ انبياء (  � #$

از ميان (در آن هنگام كه خشمگين ) به ياد آور(را ]  يونس[و ذا النون «
اما (پنداشت كه ما بر او تنگ نخواهيم گرفت  رفت و چنين مى) قوم خود

: صدا زد) ى متراكم(در آن ظلمتها ) موقعى كه در كام نهنگ فرو رفت،
  .»!من از ستمكاران بودم! منزّهى تو! جز تو معبودى نيست!) خداوندا(

 توبه نمود، خداوند او را بلند مرتبه گردانيد و او را پيشواي �اما زماني كه يونس
ي  گردد كه گفته بدين صورت، كامالً واضح و روشن مي. بيش از صد هزار نفر گردانيد

 عمرش، گناهي از وي سر زند، ظالم محسوب  هر كس در مدتي از كه اماميه مبني بر اين
  .اساس است شود هر چند توبه كرده و خود را اصالح نموده باشد، باطل و بي مي

بلكه علماء بزرگ و مفسرين اماميه صدور كفر و شرك را از انبياء در ابتداي 
از آن جمله اين . اند شان بر اساس ظاهر معني بعضي از آيات جايز دانسته زندگي
  : فرمايد ي الهي است كه خداوند مي دهفرمو

� š�Ï9≡ x‹x.uρ ü“Ì	 çΡ zΟŠÏδ≡ t	ö/Î) |Nθ ä3n=tΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ 

tβθ ä3u‹Ï9 uρ z ÏΒ tÏΨÏ%θ ßϑø9 $# ∩∠∈∪ $ £ϑn=sù £ y_ Ïµø‹ n=tã ã≅ø‹ ©9 $# #u u‘ $ Y6 x.öθ x. ( tΑ$ s% 

#x‹≈yδ ’În1u‘ ( !$£ϑn=sù Ÿ≅ sùr& tΑ$ s% Iω p=Ïm é& š Î=ÏùFψ$# ∩∠∉∪ $ £ϑn=sù #u u‘ 

t	 yϑs)ø9 $# $ZîÎ—$ t/ tΑ$ s% #x‹≈yδ ’În1u‘ ( !$ £ϑn=sù Ÿ≅sùr& tΑ$ s%  È⌡ s9 öΝ©9 ’ ÎΤÏ‰öκu‰ ’În1u‘ 



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

413413413413

;sðθà2V{ z ÏΒ ÏΘ öθs)ø9 $# t, Îk!!$
Ò9 $# ∩∠∠∪ $ £ϑn=sù #u u‘ }§ôϑ¤±9 $# Zπ xîÎ—$t/ 

tΑ$ s% #x‹≈ yδ ’În1u‘ !#x‹≈ yδ ç/t9 ò2r& ( !$ £ϑn=sù ôM n=sùr& tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ ’ÎoΤ Î) Ö ü“Ì	 t/ 

$ £ϑÏiΒ tβθ ä.Î/ô³è@ �  

  )78ـ75/ انعام (  
دهيم براي  اين چنين به ابراهيم ملك عظيم و تسلط درخشان نشان مي«
وقتي تيرگي شب تمام روشني را . ي اهل يقين باشد  از جمله كه اين

در آسمان مشاهده ) كه زهره يا مشتري است(را  ي درخشان  پوشاند، ستاره
اره ناپديد شد، وقتي ست. اين رب من است) بنا به گمان شما: (كرد، گفت

وقتي ماه را ديد كه .  را دوست ندارم ناپديدشدگان) پرستش(من : گفت
اين است : طلوع كرده و نورش همه جا پخش گشته است، گفت

اگر خدايم مرا : وقتي ماه از ديد پنهان شد، ابراهيم گفت. پروردگار من
را در وقتي خورشيد . ي گمراهان خواهم بود ثابت قدم نگه ندارد، از زمره

اين است پروردگار من، اين از ستارگان و ماه : حال طلوع ديد، گفت
اي قوم من، : وقتي آفتاب غروب كرد و ناپديد شد، گفت. بزرگتر است

  .»جويم من از شرك شما تبري مي
: براي معني اين آيه چهار وجه را آورده است» التبيان«طوسي در تفسير خود، 

ي ابراهيم در مدت زماني بوده كه  اين گفته«: ي وجه اول و دوم اين است خالصه
اما وقتي كه خداوند عقلش را كامل گردانيد، به ... فرصت انديشيدن و تأمل داشته

ذهنش خطور كرد كه انديشيدن و حركت براساس فكر و تأمل بر او واجب است، اين 
شناس به دنيا را نقل نموده است، زيرا ابراهيم خدا گفته را بر زبان آورد كه خداوند آن
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نيامده و همانا معرفت و خداشناسي را زماني به دست آورده كه خداوند عقلش را كامل 
آنچه در اين آيه از ابراهيم نقل شده، قبل از رسيدن به سن بلوغ و كمال «يا . »گردانيد

هاي كامل شدن عقل، اين افكار به  عقل و لزوم تكليف او بوده است، البته در نزديكي
  . »ر كردذهنش خطو
ها را از روي انكار بر  ابراهيم اين گفته«: ي وجه سوم و چهارم اين است و خالصه

ها را اظهار  از روي استدالل و مناظره با قومش آن«يا . »قوم خود اظهار داشته است
  . »داشته است

ها را ترجيح نداده و قضيه به صورت معلق مانده  آقاي طوسي هيچ يك از اين وجه
  . است
ها را از روي   اين گفته�مله كساني كه بر اين باور بوده كه حضرت ابراهيماز ج

 اظهار داشته، شريف مرتضي است كه �تفكر و جستجو جهت رسيدن به پروردگار
 خداشناس به دنيا نيامده و همانا معرفت و خداشناسي را �همانا ابراهيم«: گويد مي

  . 1»انيدزماني به دست آورد كه خداوند عقلش را كامل گرد
  . 2چنين نظري را دارد» مجمع البيان«طبرسي نيز در تفسير خود، 

:  ذكر كرده است�هاي ابراهيم اما فيض كاشاني هر دو احتمال را با هم براي گفته
  . 3از روي استدالل و رأي و از روي مناظره با قومش

                                           
؛ مراجعات في عصمة األنبياء من منظور قرآني، عبدالسالم زين العابدين، ص 47 تنزيه األنبياء، ص -1
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اند و از  مفسران گفتگو بسيار كرده«: گويد مي» نمونه«مكارم شيرازي صاحب تفسير 
را بعضى از مفسران  تر است كه هر كدام از آن ميان همه تفاسير دو تفسير قابل مالحظه

  . »بزرگ اختيار كرده و در منابع حديث نيز شواهدى بر آن وجود دارد
دارد و مانعي را  سپس خود آقاي مكارم شيرازي احتمال استدالل و رأي را عرضه مي

  .1را تأييد نموده است  قرآن و روايت آنبيند بلكه با شاهدي از در آن نمي
اند، روايتي است كه عياشي در  از جمله رواياتي كه براي تأييد اين احتمال آورده

 از محمد بن مسلم از امام محمد باقر يا امام جعفر 364ي  ، صفحه1تفسير خود، جلد 
:  ديد، گفتاي را  بدان گاه كه ستاره�راجع به ابراهيم«: صادق روايت نموده كه گويد

ابراهيم آن كار را به خاطر جستجوي : ، پرسيده شد، گفت»اين است پروردگار من«
  . »ي كفر نرسيده است خدا انجام داد و به درجه

ي  ، صفحه1يكي ديگر از اين روايات، روايتي است كه قمي در تفسير خود، جلد 
��� �«: �اهيمي ابر  راجع به اين گفته�از ابوعبداهللا: گويد  آورده، و مي207�« 
اش، شريك براي خدا  سؤال شد كه آيا ابراهيم در اين گفته) اين است پروردگار من(

را بر زبان بياورد، مشرك است، اما  هر كس امروز آن: قائل شده است؟ ابوعبداهللا گفت
  .  شرك نيست�از جانب ابراهيم

» عصمت«ي مذكور  يه در آ كه اين بنابراين، اشتراط عصمت مطلق تكويني و اعتقاد به
ذكر شده، غير از ظن و گمان هيچ مستند و دليل قابل اعتمادي ندارد و ظن هم در 

  : فرمايد تواند دليل معتمدي باشد چنان كه خداوند متعال مي مسايل اعتقادي نمي

�¨βÎ) £©à9 $# Ÿω Í_ øó ãƒ zÏΒ Èd, ptø: $# $ º↔ø‹x©�  
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  . »اي از حق ندارد ظن و گمان بهره«
توانند بدان استدالل نمايند، اين آيه  آياتي كه طرفداران احتمال مذكور مياز جمله 

  : است

� z tΒ$t↔sù …çµ s9 ÔÞθ ä9 ¢ tΑ$s%uρ ’ ÎoΤÎ) í	Å_$ yγ ãΒ 4’n<Î) þ’ În1u‘ ( …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â“ƒÍ“yè ø9 $# 

ÞΟ‹Å3ptø:   )26/ عنكبوت (  � #$

ين كسي ي ابراهيم بود وقتي داليل روشن را ديد اول كه برادرزاده(لوط «
كنم  من وطنم را ترك مي: گفت) ابراهيم خليل. (به او ايمان آورد) بود كه

همانا خداوند مقتدر . كنم و براي جلب رضاي خدا از شهرم مهاجرت مي
  .»و با حكمت است

  : فرمايد ي خداوند است كه مي همچنين اين فرموده

� tΑ$ s% _|yϑø9 $# t Ï%©!$# (#ρç/y9 õ3tF ó™$# ÏΒ ÏµÏΒ öθ s% y7̈Ζy_ Ì	 ÷‚ ãΖs9 Ü= ø‹yè à±≈ tƒ 

tÏ% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u y7yètΒ ÏΒ !$oΨÏKtƒ ö	 s% ÷ρr& ¨βßŠθ ãètGs9 ’Îû $ uΖÏḠ=ÏΒ 4 tΑ$ s% öθ s9 uρr& 

$ ¨Ζä. tÏδ Ì	≈ x. ∩∇∇∪ Ï‰s% $ oΨ÷ƒ u/tIøù$# ’n? tã «!$# $¹/É‹ x. ÷βÎ) $ tΡô‰ãã ’ Îû Νà6ÏḠ=ÏΒ 

y‰÷èt/ øŒ Î) $ uΖ8¤f tΡ ª!$# $pκ÷]ÏΒ �  ) 89ـ88/ اعراف(  

به يقين، تو و ! اى شعيب: اشراف زورمند و متكبر از قوم او گفتند«
اند، از شهر و ديار خود بيرون خواهيم كرد،  كسانى را كه به تو ايمان آورده

اگر چه ) خواهيد ما را بازگردانيد مى(آيا : فتگ! يا به آيين ما بازگرديد
ز آنكه خدا ما را از آن اگر ما به آيين شما بازگرديم، بعد ا! مايل نباشيم؟

  .»ايم نجات بخشيده، به خدا دروغ بسته
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 تابع و پيرو آيين قومش �توان از ظاهر آيه فهميد كه شعيب با اين اعتبار كه مي
  . ، او را از آن آيين نجات داد�بوده و سپس خداوند

. تاند، غيرممكن اس  پيامبران به طور مطلق معصوم كه اين به هر حال، قطع و يقين به
 صفت  كه ولي استنباط عصمت مطلق از آيه، تكليفي ناهنجار است و ناهنجارتر اين

كنند كه ظلم از وي صادر شده باشد هر چند در طول  را براي كسي اطالق مي» ظالمين«
به راستي . عمر يك بار صورت گيرد و بعداً توبه كرده و خود را اصالح نموده باشد

بلكه اين اعتقاد، . و انسان عاقل بايد از آن به دور باشدچنين اعتقادي، باطل و لغو است 
  . گناهي است كه بايد پيچيده شود و ديگر نقل نشود

  

  ي حجت و دليل فرو ريختن پايه

ريزد و از  آيد، نيز فرو مي ها به دست مي اي كه از آن با فروريختن اين مقدمات، نتيجه
  .شود  بين رود، ساختمان نيز ويران ميي ساختمان از رود؛ همچنان كه هرگاه پايه بين مي

همانا استدالل به اين آيه جهت اثبات امامت عام نياز به اثبات قطعي اين مقدمات 
ي اثبات امامت در بهترين حاالتش، بر ظن و  دارد كه اين هم محال است، زيرا قضيه

 و و هرگاه اساس. احتمال متكي است و مبناي اصول عقايد براساس يقين و قطع است
بنابراين، استدالل به اين آيه براي اثبات . كند پايه نباشد، ساختمان هم وجود پيدا نمي

  . شود امامت، باطل مي
  

  گانه در آيه نامي ندارند  و ائمه دوازده����هيچ كدام از علي

 به زور و از طريق جدل، صحت اين مقدمات را بپذيريم، اما در اين  كه به فرض اين
مامت عام را از آن اثبات نمود، و به طور قطع اين امامت به هيچ توان ا صورت تنها مي
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پس استدالل به اين آيه براي اثبات امامت . يك از دوازده امام اختصاص و ارتباط ندارد
 يا ديگر ائمه، ادعايي بيش نيست، نكات زير اين امر را بيشتر نمايان �شخص علي

  : سازد مي
ها شده  اي به آن اند و نه اشاره  به صراحت ذكر شدهـ همانا اين امامان در اين آيه نه1
 يا � بحث رانده نه امامت علي�چون اين آيه راجع به امامت حضرت ابراهيم. است

پس ادعاي آنان در اين آيه، دروغ و افترايي محض است و جز شبهاتي كه . ديگر ائمه
و دليل معتبري ي اصول است، هيچ سند  رسد كه اساس و پايه گاه به يقيني نمي هيچ
  . ندارد

 تصريح فرموده، در حالي كه نياز �خداوند متعال در قرآن بر خالفت حضرت داود
امت اسالمي به آوردن نص صريح قرآني در خصوص امامت و خالفت حضرت 

پس . باشد ، مي� و خالفت آدم و داود� بيشتر از نيازشان به امامت ابراهيم�علي
ر تكميلي و فرعي، نص صريح بياورد اما راجع به معقول نيست كه خداوند بر يك ام

  . يك امر اساسي و اصولي نص صريح را نياورد
هاي قبلي  ي امور مهم و مشترك ميان تمامي شريعت  همه�بايد دانست كه خداوند

 مانند توحيد، نبوت، معاد، نماز، زكات، روزه، تحريم قتل و زنا و –و شريعت اسالم 
ها در  سپس جهت تأكيد آن. ها ذكر فرموده است ن شريعت را به صراحت در آ–دزدي 

پس . ها را ذكر نموده است شريعت اسالم دوباره با نصوص واضح قرآني به صراحت آن
هاي قبلي جزو اسالم  اگر به زور و از طريق جدل فرض كنيم كه امامت در شريعت

م و امامت بوده، پس چرا خداوند متعال با نصوص صريح قرآني در خصوص امامت عا
  ! را تأكيد ننموده است؟  و ديگر ائمه، در شريعت ما ذكر آن�خاص علي
 با استدالل به اين آيه، به متشابه بر �رو قائل شدن به امامت حضرت علي از اين

  . بر بطالن آن و خود اين امر، دليلي است. گردد، نه به محكم مي
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اساس كه شرك يا گناه از علي  بر اين – از اين آيه �ـ همانا استنباط امامت علي2
توان بدان قطع و يقين حاصل نمود، بلكه اين ادعاي بسيار بزرگي   نمي–سر نزده است 

است كه به دليلي قطعي خارج از اين آيه نياز دارد؛ چون اين آيه بر امامت و عصمت 
ي علي، صرف نظر از ديگر ائمه، تصريح ننموده است، لذا اين آيه براي اثبات امامت عل

و ديگران به حجت ديگري خارج از خود آيه نياز دارد؛ در نتيجه استدالل بدان ساقط 
  . شود مي
، ادعايي است كه به نص صريح �ـ همانا قائل شدن به عصمت حضرت علي3

. قرآني نياز دارد، و در اينجا هم نص صريح قرآني براي اثبات اين مطلب وجود ندارد
مبناي اين امر، ) كنيم ل اين قضيه را بررسي ميبعداً در مبحث عصمت به طور مفص(

  . ظن و گمان است و ظن و گمان هم در مسايل اصولي كمترين ارزش ندارد
 از همان ابتداي حياتش مرتكب شرك �كه علي(توان در اين ادعا  بلكه حتي مي

  دليل قطعي براي اين ادعا چيست؟ : ، طعن وارد نمود مثالً بگوييم)نشده
اما اين گفته كافي .  اسالم آورد در حالي كه خردسال بود�علي: شايد گفته شود

نيست، چون ممكن است قبل از اسالم آوردن مرتكب شرك شده باشد و بعيد نيست 
ها را به او تلقين   او را به كعبه آورده باشد و پرستش بت– كه مشرك بود –پدرش 

ولد شده، و كعبه به گويند كه حضرت علي در كعبه مت بلكه بعضي مي. نموده باشد
ها به دنيا   ميان بت�پس در اين صورت، علي. ها بود  پر از بت�هنگام والدت علي

بايد گفت كه چندين نفر از قريش مانند حكيم بن حزام در كعبه متولد . آمده است
هاي  آيد كه در آن زمان وقتي زن حامله در نزديكي از ظاهر روايات چنين برمي. اند شده

را  آوردند و خدايان  رد و مشقت زيادي را داشته او را به داخل كعبه ميوضع حمل، د
  . طلبيدند تا امر والدتش آسان گردد به فرياد مي
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گفتني است كه در اين قضيه نه مذمت و نه ستايشي وجود ندارد، چون مذمت و 
گيرد و كودك در خير و شر هيچ گونه قصد و  ستايش به يك فعل اختياري تعلق مي

  . اري ندارداختي
مستلزم آن است كه » علي اسالم آورد در حالي كه سن او فالن سال بود«خود عبارت 

  . او قبل از آن سن مسلمان نبوده است
 � براي هيچ بتي سجده نبرده، مسلَّم نيست، چون ابوبكر� تنها علي كه اين و ادعاي

 �ت، چون ابوبكرتر اس كه اين به فضيلت نزديك. هم براي هيچ بتي سجده نبرده است
و ترك نمودن ايشان . به اختيار خود از روي تفكر و تدبر اين عمل را ترك نموده است

همانند ترك نمودن يك كودك نيست كه تاهنوز در محك آزمايش قرار نگرفته كه آيا 
  . كند يا نه در زمان بزرگسالي به اختيار و از روي تفكر و تدبر اين عمل را رها مي

بودند و براي هيچ بتي ) موحدين(ي كساني كه موسوم به احناف  تاريخ، مجموعه
اند، براي ما نقل نموده است؛ از قبيل ابوبكر صديق، ابوذر غفاري، زيد بن  سجده نبرده

تر و بيشتر  بايد گفت كه شكي نيست فضيلت اين افراد، كامل. نفيل و ورقه بن نوفل
  . است

الم مرتكب شرك نشده، امري است ظني؛ و  قبل از اس� علي كه در نتيجه، اثبات اين
ثبوت اين امر براي كسي كه در زمان اسالم به دنيا آمده و به خالفت رسيده است مانند 

  . عبداهللا بن زبير، قطعي است
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  ... در پايان

ها و معاني را داشته  اي كه احتمال اين صورت آيا معقول است آيه: گوييم در پايان مي
ي آن باشد، در اصلي از اصول دين كه داشتن ايمان بستگي  ارهو اختالفات زيادي درب

  ! آيد، حجتي بر بندگان خدا باشد؟ به قبول آن دارد، و از انكار آن، كفر الزم مي
، »عصمت«، »امامت«اين آيه را به كسي بدهيد كه تازه اسالم آورده و هنوز موضوع 

داند، سپس ببين  ه خوبي ميرا نشنيده، ولي زبان عربي را ب...  و
علي، حسن، حسين
كه آيا امكان دارد او امامت شخصي همچون علي يا امامت دوازده امام معصومي از آن 

  را واجب گردانيده است؟   ايمان به امامتشان �بفهمد كه خداوند
  ! اين امر محال است اگر چه هزار بار اين آيه را نيز بخواند

  : ولي مثالً اين آيه را به او نشان بده
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و كساني كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و به خاطر راه خدا جهاد «
را ياري نمودند،  را پناه و مسكن دادند و آنĤن دند، و كساني كه مهاجرآنكر
) در بهشت(اند، بخشودگي گناهان و روزي كريمانه  ها حقيقتاً مؤمن آن

  .»براي آنان فراهم است
ي ايماني  اين آيه درباره: گويد در اين صورت او بسيار آشكار و بديهي به تو مي

اي كه ايمان  دسته: اي دو دسته تصريح نموده استرا بر گويد و آن حقيقي سخن مي
 را   را پناه دادند و آنان اي كه مهاجران آورده و هجرت نمودند و جهاد كردند، و دسته
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 سرانجام مغفرت و گذشت شامل حال آنان  كه). يعني مهاجرين و انصار(ياري نمودند 
  . است شده   دهها دا  آن  عنوان پاداش به  نيز به  و معيشتي ارزنده شده 

  : كه اين آيه را به او بدهيد و يا اين

� $pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) Ÿ≅ŠÏ% öΝä3s9 (#θ ßs ¡¡x�s? †Îû Ä§Î=≈ yf yϑø9 $# 

(#θ ßs |¡øù$$ sù Ëx |¡ ø�tƒ ª! $# öΝä3s9 �  ) 11/ مجادله(  

 ، در مجالس جاي باز كنيد:هنگامي كه به شما گفته شد!  اي مؤمنان«
  .»ز كنيد تا خدا در كار شما گشايش دهدجاي با

آيا امكان دارد كه ارشاد و راهنمايي براي جاي باز كردن در مجالس را از آن نفهمد؟ 
  : يا اين آيه را به او نشان بده

� #sŒ Î)uρ ΛäŠÍh‹ ãm 7π̈ŠÅs tF Î/ (#θ–Šys sù z |¡ ômr' Î/ !$ pκ÷]ÏΒ ÷ρr& !$yδρ–Š â‘ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. 

4’ n?tã Èe≅ ä. > ó x« $·7ŠÅ¡ym �  ) 86/ نساء(  

اعم از سالم كردن و دعا نمودن و احترام ( هرگاه شما را درودي دادند  «
همانند آن، آن را پاسخ ) دست كم(به گونه زيباتر و بهتر از آن يا ) گذاردن
و حساب هر چيزي را ( بيگمان خداوند حسابرس هر چيزي است .گوئيد
  ).)دارد

  فهمد؟  جواب دادن سالم و آداب سالم را از آن نميآيا به طور واضح و آشكار، 
آيد؟  آيا جاي باز كردن در مجالس و سالم كردن از طريق نصوص واضح و آشكار مي

 � هستند، اما امامت علي- بلكه فروع فرعي- ها دو حكم فرعي  در حالي كه آن
  :  شأن امامت باالتر از نبوت است آيد در حالي كه گونه نمي اين
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� $tΒ ö/ ä3s9 y# ø‹ x. tβθ ãΚä3øtrB ∩⊂∉∪ ÷Π r& ö/ä3s9 Ò=≈tGÏ. Ïµ‹Ïù tβθ ß™â‘ ô‰s? ∩⊂∠∪ 

¨βÎ) ö/ ä3s9 Ïµ‹Ïù $ pR mQ tβρç/̈TsƒrB �  ) 38ـ36/ قلم(  

آسمانى [آيا شما را كتابى  .! كنيد؟ شما را چه شده؟ چگونه داورى مى«
كه در آن جهان هر چه را شما  .خوانيد  است كه در آن مى] از نزد خدا

  .»!اهيد و انتخاب كنيد براى شما خواهد بود؟بخو
 � بر امامت علي–كنند   و ديگر آياتي كه اماميه بدان استدالل مي–اگر اين آيه 

  . نمود  اولين كسي بود كه بدان استدالل مي�كرد بدون شك علي داللت مي
ن ها، كامالً در اي ي كتاب  در همه�هاي وارده از علي گفتني است كه آثار و روايت

دارد كه اماميه اين عقيده را به دور از  باره سكوت نموده كه اين آشكارا اعالم مي
را تابع و  اند تا آياتي از آن اند، سپس به قرآن رويي آورده نصوص قرآني استنباط نموده

  .كنند، داللت نمايد گويند و حكم مي پيرو و محكوم قرار دهند كه بر آنچه مي
   

  ي دوم آيه

�$uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª!$# …ã& è!θ ß™u‘uρ t Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u tÏ%©!$# tβθ ßϑ‹ É)ãƒ 

nο4θ n=¢Á9 $# tβθ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.̈“9 $# öΝèδ uρ tβθ ãèÏ.≡ u‘�  ) 55/ مائده(  

جز اين نيست كه ولى شما، خداوند و رسولش و مؤمنانى هستند كه «
  .»زگزارند و ايشان پيوسته نما،پردازند دارند و زكات مى نماز بر پاى مى
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باشد، زيرا حاوي  ي امامت باطل مي ي فوق براي مسأله  آيه  گفت كه استدالل بهبايد 
محكم بودن و قطع و يقين، يا برخورداري از كه آن هم باشد  شرط دليل اصولي نمي

  .وضوح و صراحت در داللت بر مقصود است
و در خصوص  متشابه است –پس اين آيه براي اثبات امامت، ـ در بهترين شرايط

رو استدالل بدان،  از اين.  و ديگر ائمه، نص نيست�امامت عام يا امامت خاص علي
جهت اثبات امامت، ظن و احتمال و استنباط است، و هيچ يك از اينها در مسايل 

باشند و اعتقاد به آن، پيروي از متشابه است و با نص  اصولي درست و جايز نمي
  : فرمايد ايم، آنجا كه مي ي خداوند از آن نهي شده فرموده

� $ ¨Β r' sù tÏ%©!$# ’Îû óΟÎγ Î/θ è=è% Ô�÷ƒ y— tβθ ãè Î6 ®KuŠsù $ tΒ tµt7≈ t±s? çµ÷ΖÏΒ �  

  )7/ آل عمران (  
هايشان انحراف و كجي باشد از متشابه آيات پيروي  كساني كه در دل«
  .»كنند مي

وهيت اهللا  و بلكه همانند ال� همانند نبوت محمد�امامت علي: گويند اماميه مي
 را �را انكار نمايد، همانند كسي است كه معرفت خداوند و پيامبر است، هر كس آن
  . انكار نموده باشد
  :ي ي امامت همانند صراحت آيه همانا قضيه

 �Ó‰£ϑpt’Χ ãΑθß™§‘ «!$#�  ) 29/ فتح (  

، نياز به نص صريح قرآني �در نص بر نبوت محمد» ي خداست  فرستاده�محمد«
بايد گفت كه براي اثبات امامت چنين نص صريح  .ه ادعايشان باطل استدارد و گرن
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$�ي  قرآني وجود ندارد و آيه uΚ̄ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª! $# …ã& è!θ ß™u‘uρ tÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u...تواند   نمي�

  . نص صريحي براي اثبات امامت باشد؛ از اين رو استدالل بدان باطل است
است، ولي به خاطر » امامت«الل به اين آيه براي اثبات اين رد و پاسخي كافي بر استد

  : گوييم ي بيشتر و توضيحاتي اضافي مي فايده

  سياق اين آيه

شان، نهي از مواالت و  اي از آيات آمده كه موضوع اساسي اين آيه در ضمن مجموعه
  . باشد دوستي با كافران و امر به مواالت و دوستي با مؤمنان، مي

 از به دوست گرفتن يهود و نصارا شروع شده، و پس از آن مواالت اين آيات با نهي
و دوستي را با گروه مؤمنان منحصر كرده، سپس در پايان با نهي از مواالت و دوستي 

  : با يهود و نصارا و كافران خاتمه يافته است

� $ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? yŠθ åκuj ø9 $# #“t	≈ |Á ¨Ζ9 $#uρ u !$u‹ Ï9 ÷ρr& ¢ 
öΝåκÝÕ÷èt/ â !$ uŠÏ9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 tΒ uρ Νçλ °; uθtGtƒ öΝä3ΖÏiΒ … çµ̄ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω 
“Ï‰ôγ tƒ tΠ öθ s)ø9 $# t ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∈⊇∪ “u/tIsù zƒÏ% ©!$# ’ Îû ΝÎγ Î/θ è=è% ÖÚ t	̈Β 

šχθããÌ	≈ |¡ ç„ öΝÍκj Ïù tβθ ä9θà)tƒ #ý øƒwΥ βr& $ oΨt7;ÅÁ è? ×οt	 Í←!#yŠ 4 |¤ yèsù ª!$# 

βr& u’ ÎAù' tƒ Ëx÷F x�ø9 $$ Î/ ÷ρr& 9	øΒ r& ôÏiΒ ÍνÏ‰ΨÏã (#θßs Î7 óÁã‹ sù 4’n? tã !$ tΒ (#ρ•/|  r& þ’Îû 

öΝÍκÅ¦ à�Ρr& šÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∈⊄∪ ãΑθ à)tƒ uρ tÏ%©!$# (# þθãΖtΒ#u Ï Iω àσ̄≈yδ r& tÏ% ©!$# 

(#θ ßϑ|¡ ø%r& «!$$ Î/ y‰ôγ y_ öΝÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r&   öΝåκ̈ΞÎ) öΝä3yèpR mQ 4 ôM sÜ Î6ym öΝßγ è=≈ yϑôãr& 
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(#θ ßs t7ô¹r' sù tÎ/Å£≈ yz ∩∈⊂∪ $ pκš‰r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u tΒ £‰s?ö	 tƒ öΝä3ΨÏΒ  tã 

ÏµÏΖƒ ÏŠ t∃ öθ |¡sù ’ÎAù' tƒ ª! $# 5Θöθ s)Î/ öΝåκ™: Ïtä† ÿ… çµtΡθ ™6 Ïtä†uρ A' ©!ÏŒ r& ’ n?tã t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 

>ο̈“ Ïãr& ’ n? tã t Í	Ï�≈ s3ø9 $# šχρß‰Îγ≈ pg ä† ’Îû È≅‹Î6 y™ «! $# Ÿωuρ tβθ èù$ sƒs† sπ tΒöθ s9 

5ΟÍ←Iω 4 y7 Ï9≡ sŒ ã≅ôÒ sù «!$# ÏµŠÏ?÷σãƒ tΒ â !$ t±o„ 4 ª! $#uρ ììÅ™≡ uρ íΟŠÎ=tæ ∩∈⊆∪ $ uΚ ¯ΡÎ) 

ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª!$# … ã& è!θß™u‘uρ tÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u tÏ% ©!$# tβθ ßϑ‹ É)ãƒ nο4θ n=¢Á9 $# 

tβθ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.̈“9 $# öΝèδ uρ tβθãè Ï.≡ u‘ ∩∈∈∪ tΒ uρ ¤ΑuθtGtƒ ©!$# … ã& s!θ ß™u‘uρ t Ï%©!$#uρ 

(#θ ãΖtΒ#u ¨βÎ* sù z>÷“ Ïm «!$# ÞΟèδ tβθ ç7Î=≈ tó ø9 $# ∩∈∉∪ $pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω 
(#ρä‹Ï‚ −Gs? tÏ% ©!$# (#ρä‹sƒªB$# óΟä3uΖƒ ÏŠ # Yρâ“ èδ $Y6 Ïès9 uρ z ÏiΒ šÏ% ©!$# (#θ è?ρé& 

|=≈tGÅ3ø9 $#  ÏΒ óΟä3Î=ö6 s% u‘$ ¤�ä3ø9 $#uρ u !$u‹ Ï9 ÷ρr& 4 (#θà)̈?$#uρ ©! $# βÎ) ΛäΨä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β 

�  
  )57ـ51/ مائده (  

آنان دوستدار يكديگرند . اي مؤمنان، يهود و نصارا را به دوستي نگيريد«
هر ) و در مقابل مؤمنان يكي هستند، چون در كفر و گمراهي متحدند(

هاست، همانا  ي آن ها مواالت و دوستي كند، خود از جمله كس با آن
ن كه شك و نفاقي آنا. كند را به راه ايمان هدايت نمي خداوند ستمكارآن

در نهاد دارند، در دوستي و نشست و برخاست با آنان شتاب به خرج 
براي مواالت و نشست و برخاست خود عذر و بهانه (دهند و  مي
نزديك . ترسيم از حوادث و شر و تقلبات ايام مي: گويند مي) تراشند و مي
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را  Ĥناست خدا پيروزي را تحقق بخشد و يا به فرماني از جانب خود، آن
گاه منافقان از دوستي و مواالت با يهوديان و نصاري و  نابود كند، آن

از حال منافقان كه رازشان (مؤمنان . دشمنان خدا، پشيمان و نادم گردند
اي : (گويند مي) ي اسرارشان پاره شده است تعجب كرده و برمال و پرده
ردند با خو هايي هستند كه سخت قسم مي آيا اينان همĤن)! جماعت يهود

) به سبب نفاقشان! (رسانند؟ شما هستند و به شما ياري و كمك مي
اي . زيانمند شدند) در دنيا و آخرت(اعمالشان باطل و تباه شد، در نتيجه 

مؤمنان، هر يك از شما كه از دين خود برگردد و به ديني ديگر برود، 
 دارد و ها را دوست آورد كه آن افرادي مؤمن مي) ها به جاي آن(خداوند 

آنان نسبت به مؤمنان با مهر و محبت و . ها هم خدا را دوست دارند آن
به خاطر راه . گير و گردن فرازند فروتن هستند و نسبت به كافران، سخت

كنان  ي سرزنش كنند و در اين مورد به سرزنش و طعنه خدا جهاد مي
يقي فضل و توف) متصف شدن به اين اوصاف پسنديده. (دهند مباالتي نمي

دهد و ميدان فضل و  است از جانب خدا به هر كس كه بخواهد، مي
يهود و . (را دارد داند چه كسي استحقاق آن احسان خدا فراخ است، و مي

بلكه اولياء و دوستداران شما همانا خدا و ) دار شما نيستند نصارا دوست
كنند   ميباشند، كساني كه نماز را اقامه و زكات را اداء پيامبر و مؤمنان مي

را  هر كس خدا و پيامبر و مؤمنĤن. اند و در پيشگاه خدا سر به زير و فروتن
آيد كه بر  دوست و ولي خود قرار دهد جزو حزب اهللا به شمار مي

اي ايمان آورندگان، دشمنان دين خود را كه . دشمنان غالب و پيروزند
يريد از جمله اند به دوستي نگ دين شما را مورد تمسخر و استهزا قرار داده
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اگر واقعاً مؤمن . را دوست خود قرار ندهيد يهود و نصارا و ديگر كافرآن
  .»هستيد، در دوستي و مواالت كفار و گناهكاران از خدا بترسيد

ها، مورد نهي قرار گرفته و ممنوع  يكي از آن: دارد اين آيه دو نوع مواالت را بيان مي
 معني لغوي در هر دو نوع مواالت يكي .است، و ديگري بدان امر شده و واجب است

  .يعني با كافران دوست نشويد و مؤمنان را به عنوان دوست برگزينيد: است
 »والوا« در جايي كه از آن نهي شده، همان معني است در فعل »والوا«معني در فعل 

كه بدان امر شده است، اما از آنجا كه گروه اول كافران هستند، مواالت و دوستي با 
اند؛ لذا به مواالت و  ، گروه دوم مؤمنان كه اين ها مورد نهي قرار گرفته، و با توجه به آن

پس امر و نهي به خاطر مغايرت معني نيست، بلكه تنها . ها امر شده است دوستي با آن
اگر طرف مقابل : به خاطر مغايرت طرف است، و گرنه هر دو نوع مواالت يكي هستند

  . ز آن نهي شده، و اما اگر از مؤمنان باشند، بدان امر شده استكفار و دشمنان باشند، ا
 –داشت  پيماني و دوستي مي تري از همياري و هم اگر واليت معني ديگر و خاص
يافت؛  تنها به يهود و نصارا اختصاص نمي نهي –داشت  مثالً معني امامت يا خالفت مي

يازده امام ديگر از ساير مؤمنان نفي  به جز علي و – بنا به اعتقاد اماميه –زيرا امامت 
آن وقت تعبير تنها در يك  و ،رسيد ي مؤمنان نيز مي شده است، پس نفي آن به همه

 كالم، واضح و روشن باشد و  كه كرد تا اين  است، انحصار پيدا مي�شخص كه علي
  . هيچ اشتباه و ابهامي در آن نباشد

  : گفت ود، قطعاً خداوند ميب به عبارت ديگر، اگر ولي به معناي امام مي
»^�@��� �( ��" \��~G� ���s�� I� ���V���� n�<@�� ���s�� I« :  
  .»را به عنوان امام نگيريد جز علي هيچ كدام از يهود، نصارا و مؤمنان «
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«: فرمود يا مي�!>� J� ^&	 ���_�� �>L`�� a« :» را به عنوان امام  جز علي مؤمنان
كرد، چون آنان به طريق اولي درست نيست كه به  د و نصارا را ذكر نميو يهو. »نگيريد

  . عنوان امام قرار داده شوند
كنند؛  همانا سياق آيات، زعم و گمان و ادعاي اماميه را به طور قطع تكذيب و رد مي«

  :ي زيرا آيه

�$ uΚ̄ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª!$# …ã& è!θ ß™u‘uρ...كه راجع به  در ضمن آيات قبلي و بعدي وارد شده� 

ي حكم به آنچه خداوند نازل كرده و رها  ي بزرگي كه عبارت است از قضيه قضيه
يابد كه امت مؤمني  و اين هم تنها زماني تحقق مي. گويد  كردن حكم جاهليت، سخن مي

ها هم  ي دوستي و مواالت برقرار نكنند، با آن تشكيل گردد كه با دشمنان خدا رابطه
  .را عليه برادرانشان ياري نكنند پيمان نشوند و آنان 

را ياري رسانند؛   و مؤمنان �گردد مگر زماني كه خدا، پيامبر اين امت هم تشكيل نمي
ي نماز، دادن زكات،  كنند، بلكه با اقامه مؤمناني كه تنها به اقرار زباني كفايت نمي

هرگاه . باشندخضوع، تسليم در برابر خدا و فرمانبرداري از او، به شريعت خدا پايبند 
را عليه  ي اينها از تمامي جهات تحقق پيدا كرد، آن وقت خداوند متعال آنان  همه

سپس . رساند، زيرا آنان بندگان مؤمن و حزب مخلص خدايند دشمنانشان ياري مي
 يك  كه يابد تا اين آيات قرآني در تعيين راه درگيري و رويارويي با دشمنان ادامه مي

  .1»ي كفر و نفاق جدا شود جود آيد كه از جبههي ايماني به و جبهه
همانا انسان عاقل سخنانش را در راستاي تحقق بخشيدن به هدف و موضوعي يگانه 

دارد، يعني سخنش در حول و حوش محقق ساختن آن هدف و موضوع  عرضه مي

                                           
  . 105 نظرات في تفسير آيات من القرآن الكريم، دكتر محسن عبدالحميد ص -1
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است و اگر موضوع يا معنايي كه هيچ ارتباطي با آن ندارد، وارد كالمش شود، اين امر 
گويند، وجود دارد و انسان عاقل از آن به  ربط سخن مي نها در نزد ديوانگاني كه بيت

  . دور است
تواند متوجه شود كه  بخواند، مي اي كه آيات قبلي را از روي قرآن  هر خواننده

هيچ ارتباطي با هدف و مقصودي ندارد كه آن آيات به خاطر آن آمده » امامت«موضوع 
ي  تفسير كنيم مگر زماني كه اثبات نماييم كه مسأله» امامت« به توان اين آيه را و نمي

را  توان امامت را از آن آيه جدا كرد و آن امامت هيچ ارتباطي با سياق آيات ندارد، و مي
پر واضح است كه اين . از جاي خودش در آيه بيرون آورد و در جاي ديگري قرار داد

  . كار باطل است
ي آيات است كه در اين صورت، واليت به  متناسب با بقيهپس يا اين آيه در معنايش 

 محل آيه در اينجا نيست و هيچ  كه اين پيماني و دوستي است، و يا معناي ياري و هم
ولي تفسير اين آيه به . ارتباطي با محلش ندارد كه اين هم باطل و بلكه كفر است

  . ت استحال اختيار با خود! بدون آن محل امكان پذير نيست» امامت«
  

  سبب نزول

  : سازد، سبب نزول آيه است آنچه بيشتر معناي دوستي را از اين آيه روشن مي
ابن جرير طبري و بيهقي و همچنين ابن اسحاق در سيرت خود از وليد بن عباده بن 

 جنگيدند، عبداهللا بن �هنگامي كه بنوقينقاع با رسول اهللا: صامت روايت كرده كه گويد
در رديف آنان قرار گرفت، و عباده بن و  ي خود با آنان چنگ فرا زدپيمان  هم بهابي 

فتني است گ.  رفت�ي عوف بن خزرج بود نزد رسول اهللا صامت كه يكي از افراد قبيله
 او نيز همچون عبداهللا بن ابي، با يهوديان بني قينقاع هم پيمان بود، اما او از هم  كه
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من ! اي رسول خدا: خدا برائت جست و گفتپيماني و دوستي با آنان به خدا و رسول 
جويم و از هم پيماني با آنان دوري  ها به خدا و رسول خدا برائت مي از هم پيماني با آن

گيرم، و از هم پيماني و دوستي با  را به دوستي مي  و مؤمنان �گزينم و خدا و پيامبر مي
  . جويم كافران برائت مي

$�: اهللا بن ابي نازل شدي او و عبد گاه اين آيه درباره آن pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω 
(#ρä‹Ï‚ −Gs? yŠθåκuj ø9 $# #“ t	≈|Á ¨Ζ9 $#uρ u !$ u‹Ï9 ÷ρr& ¢ öΝåκÝÕ÷èt/ â !$uŠÏ9 ÷ρr& <Ù÷èt/...� تا آنجا كه 

�: فرمايد مي tΒ uρ ¤Αuθ tGtƒ ©!$# … ã& s!θ ß™u‘uρ tÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u ¨βÎ* sù z>÷“ Ïm «! $# ÞΟèδ 

tβθ ç7Î=≈ tó ø9 $#� .  

را به دوستي  ي كسي نازل شد كه خدا و پيامبر و مؤمنان  پس آيات مذكور درباره
پس .  بود�گرفت و از هم پيماني با كفار تبري جست، كه آن فرد عباده بن صامت 

را به دوستي گيريم و ما را   و مؤمنان �اين آيه به ما دستور مي دهد كه خدا و پيامبر
 را به دوستي گيريم همچنان كه عبداهللا بن ابي   يهود و امثال آنان هك نهي مي كند از اين

  . ابن سلول اين كار را كرد و يهود و دشمنان خدا را به دوستي گرفت
مورد » امامت«بدون شك واليت در اينجا ربطي به امامت يا خالفت ندارد، زيرا 

خلفاء قرار نداده بود،  يهود را به عنوان ائمه يا �اختالف نبود، چون عباده بن صامت
پيماني و ياري همان واليتي بود كه  پيمان و ياور آنان بود، پس اين هم بلكه تنها هم

 غير مؤمنان به دوستي گرفته شود؛ همان طور كه عبداهللا بن  كه خداوند نهي كرد از اين
ه ابي بن سلول اين كار را كرد و به جاي آنكه مؤمنان را به دوستي گيرد، يهود را ب

  . كرد را ياري مي گرفت؛ يعني با آنان هم پيمان بود و آنان  دوستي مي
  : فرمايد ي الهي است كه مي و اين همانند فرموده
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�
ω ß‰Åg rB $ YΒöθ s% šχθãΖÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ Ì	 ÅzFψ$# šχρ–Š!#uθ ãƒ ôtΒ 

¨Š !$ ym ©!$# … ã& s!θ ß™u‘uρ öθ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 öΝèδ u !$ t/# u ÷ρr& öΝèδ u !$oΨö/r& ÷ρr& óΟ ßγtΡ≡ uθ ÷zÎ) 

÷ρr& öΝåκsEu/T Ï±tã�  ) 22/ مجادله(  

 و روز �امكان ندارد افرادي را بيابي كه به خدا و پيامبر!) اي شنونده(«
ها را تصديق كنند، در همان حال دوستدار  آخرت ايمان داشته باشند و آن

ا سر بر ه افرادي باشند كه با خدا و پيامبر دشمن هستند و از فرمان آن
هر چند كه دشمنان خدا و پيامبر، پدران يا فرزندان يا برادران و . تابند مي

  .»يا عشيرت و اقوامشان باشند

� $ pκš‰r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (# ÿρä‹Ï‚ −F s? öΝä.u !$ t/# u öΝä3tΡ≡ uθ ÷zÎ)uρ u !$ uŠÏ9÷ρr& 

ÈβÎ) (#θ ™6ys tGó™$# t	 ø�à6 ø9 $# ’ n?tã Ç≈ yϑƒ M}$# 4 tΒ uρ Ο ßγ ©9 uθ tGtƒ öΝä3ΖÏiΒ 

y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ šχθßϑÎ=≈ ©à9$# �  ) 23/ توبه(  

ايد، پدران و برادران كافر خود را يار و ياور  اي كساني كه ايمان آورده«
اگر كفر را برايمان برتري و ترجيح دادند و به جاي ايمان . قرار ندهيد

پرست و يار و ياور ها را سر آن(را اختيار كردند و بر آن اصرار داشتند  آن
ي دوستي برقرار كرد، او  هر يك از شما با آنان رابطه). خود قرار ندهيد

  .»ي ستمگران است هم از زمره
را به عنوان امام و پيشواي خود قرار  اين بيانگر آن نيست كه پدران و برادرانتان 

  .ندهيد
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� $ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? “Íiρß‰tã öΝä.̈ρß‰tãuρ u !$u‹ Ï9 ÷ρr& �  

  )1/ ممتحنه (  
باشند، دوستان  را كه دشمنان من و شما مي  نااي گروه مؤمنان، كافر«

  .»خود قرار ندهيد

� tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ àM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ â !$ uŠÏ9 ÷ρr& <Ù ÷èt/ �) 71/ توبه(  

  .»مردان و زنان مؤمن دوستدار يكديگرند«
ي يكديگرند، كه در  معنا نيست كه مردان و زنان مؤمن امام و خليفهو بيانگر اين 

شود، به ويژه آنكه زنان مؤمن براي  حد و اندازه زياد مي اينصورت تعداد خلفاء بي
  . امامت و سرپرستي شايستگي ندارند

�¨βÎ) š Ï%©!$# (#θä9$ s% $ oΨš/u‘ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈ s)tF ó™$# ãΑ̈”t∴tGs? ÞΟ Îγ øŠn=tæ 

èπ x6Í× ¯≈n=yϑø9 $# 
ωr& (#θèù$ sƒrB Ÿωuρ (#θ çΡt“ øtrB (#ρã	 Ï± ÷0r&uρ Ïπ ¨Ψpgø: $$Î/  ÉL©9 $# óΟ çFΖä. 

šχρß‰tãθ è? ∩⊂⊃∪ ßøtwΥ öΝä.äτ !$uŠÏ9 ÷ρr& ’Îû Íο4θ uŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ’Îû uρ Íοt	 ÅzFψ$#�  

  )31ـ30/ فصلت (  
. پروردگارمان خداست، آن گاه استوار ماندند: كسانى كه گفتند«

آيند كه نترسيد و اندوهگين نباشيد و  بر آنان فرو مى]  با اين پيام[فرشتگان 
] نيز[ما در زندگى دنيا و * شديد خوش باشيد  به بهشتى كه وعده داده مى
  .» در آخرت دوستانتان هستيم
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� 
ω É‹Ï‚ −Gtƒ tβθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# tÍ	 Ï�≈ s3ø9 $# u !$ uŠÏ9 ÷ρr&  ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ( 
 tΒuρ ö≅ yè ø�tƒ š�Ï9≡ sŒ }§øŠn=sù š∅ÏΒ «!$# ’ Îû > ó x« �  ) 28/ آل عمران(  

گيرند و هر ]  خويش[را به جاى مؤمنان دوستان   نامؤمنان نبايد كافر«
]  اى بهره[خدا ]  دوستى[در هيچ چيز از ] او را[را كند ] كار[كس اين 
  .»نيست

$�: ي خداوند متعال است و اين دقيقاً همان معني اين فرموده uΚ̄ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª!$# 

…ã& è!θ ß™u‘uρ tÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u...�.  

$�: ي نخست آيه pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚ −Gs? yŠθ åκuj ø9 $# #“t	≈ |Á ¨Ζ9 $#uρ u !$ u‹Ï9 ÷ρr&....� 

به دوستي گرفته شوند و دوستداران خدا ) يهود و نصارا( كافران  كه كند از اين نهي مي

uΚ$�: ي دوم و آيه.  رها شوند و به دوستي گرفته نشوند)مؤمنان( ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª!$# 

…ã& è!θ ß™u‘uρ tÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u....كند كه مؤمنان به دوستي گرفته شوند نه كافران،   امر مي�

در » مؤمنين«و منظور از . كه معناي هر دو كامالً يكي است و هيچ فرقي با هم ندارند
  . باشد ائمه يا خلفا نمي» اولياء«عين با اسامي خاصي نيست و منظور از اينجا اشخاص م
» امامت«باشد، درست بود كه خداوند متعال به » امامكم«، »وليكم«اگر منظور از 

$�: گويد موصوف شود، چون آيه مي uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª!$# …ã& è!θ ß™u‘uρ tÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u....� 

  ! امام، اهللا است، يا اهللا امام است؟: ح است گفته شودپس در اين صورت آيا صحي
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  ي قرآن ها آيه  در ده»ولي«لفظ 

ي قرآن آمده كه هيچ ارتباطي با امامت يا خالفت ندارند؛ از   آيهها در ده» ولي«لفظ 
  :�ي خداوند متعال راجع به زكريا جمله فرموده

� ó= yγ sù ’Í<  ÏΒ š�Ρà$ ©! $wŠÏ9 uρ �  ) 5/ مريم(  

  .» ز نزد خويش وارثى به من ببخشپس ا«
  : و مانند اين آيه

� βÎ* sù tβ% x. “Ï% ©!$# Ïµø‹ n=tã ‘,ys ø9 $# $ ·γŠÏ�y™ ÷ρr& $ ¸�‹ Ïè|Ê ÷ρr& Ÿω ßì‹ÏÜ tGó¡o„ 

βr& ¨≅ Ïϑãƒ uθèδ ö≅Î=ôϑãŠù=sù …çµ •‹Ï9 uρ ÉΑô‰yè ø9 $$ Î/ �  ) 282/ بقره(  

د نتواند اگر كسى كه وام بر عهده اوست، كم خرد يا ناتوان باشد يا خو«
  .» سرپرست او عادالنه امال كند ولي وامال كند، بايد
  : همچنين مانند اين آيه

� tΒ uρ Ÿ≅ÏF è% $ YΒθè=ôà tΒ ô‰s)sù $ uΖù=yèy_ Ïµ Íh‹Ï9 uθ Ï9 $ YΖ≈ sÜ ù=ß™ Ÿξ sù ’ Ì	ó¡ ç„ 

’Îpû È≅÷F s)ø9   )33/ اسراء (  � #$

) و حق قصاص(و آن كس كه مظلوم كشته شده، براى وليش سلطه «
  .»يم اما در قتل اسراف نكندقرار داد

 � راجع به اشراف زادگان قوم صالح�ي خداوند يكي ديگر از اين آيات، فرموده
  : فرمايد  را به قتل برسانند، مي�باشد كه قصد داشتند شبانه حضرت صالح مي

� … çµ̈ΖtGÍhŠu;ãΨs9 … ã& s#÷δ r&uρ ¢Ο èO £ s9θ à)uΖs9 ÏµÍh‹ Ï9 uθ Ï9 $ tΒ $ tΡô‰Íκy− y7 Î=ôγ tΒ Ï& Î#÷δ r& 

�  
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  )49/ نمل (  
كه شبانه ) زادگان قوم صالح قسم ياد كردند زادگان و اشراف آن نجيب(«

ما در : گوييم رسانيم آن گاه به ولي او مي اش را به قتل مي صالح و خانواده
  .»)شناسيم اش را نمي و قاتل صالح و خانواده(قتلگاه آنان نبوديم 

 پيامبر بوده؛ �نيست، چون صالح» امامه«، »وليه«و در اينجا به طور قطع منظور از 
ها به كار  در آن» ولي«ي  ديگر آياتي كه كلمه. پس او از تمامي جهات امام بوده است

  : رفته و در هيچ كدام به معني امامت يا جانشيني نيامده است، عبارتند از

’4 �ـ  s∀x.uρ «!$$ Î/ $wŠÏ9 uρ 4’ s∀x.uρ «!$$ Î/ # Z/TÅÁ tΡ �  ) 45/ نساء(  

 ولى شما باشد و كافى است كه خدا  دوست وفى است كه خداو كا«
  .»ياور شما باشد

tΒ∅ �ـ  uρ ö≅Î=ôÒ ãƒ n=sù y‰Åg rB … çµs9 $ |‹Ï9 uρ # Y‰Ï© ól‘∆ �  ) 17/ كهف(  

گمراه كند، دوست راهنمايي ) به سبب عمل بدش(و خدا هر كس را «
  .»)كه او را هدايت كند(يابي  براي او نمي

 �ـ  tΒuρ É‹Ï‚ −F tƒ z≈sÜ ø‹¤±9 $# $ wŠÏ9 uρ  ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# ô‰s)sù t	 Å¡yz 

$ ZΡ#t	 ó¡äz $ YΨ;Î6 •Β �  ) 119/ نساء(  

را دوست گيرد، به زيانى آشكار دچار  جاى خدا شيطĤن هر كس كه به«
  .» شده است
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) حامى و(و نه شريكى در حكومت دارد، و نه بخاطر ضعف و ذلّت، «
  .!سرپرستى براى اوست

� ª!$# L’ Í<uρ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u �  ) 257/ بقره(  

  .» خداوند كار ساز مؤمنان است«
  ! قرار داده است؟» امامكم«را در اين آيه جداي از ديگر آيات، » وليكم«پس چه چيزي 

  

  گانه محاالت ده

$�ي  در آيه» وليكم « كه همانا اعتقاد به اين uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª! $# …ã& è!θ ß™u‘uρ tÏ% ©!$#uρ 

(#θ ãΖtΒ#u....� باشد و   است، صحيح نمي»تان امام معصوم= إمامكم المعصوم«، به معناي

كند مگر بعد از جايز دانستن چندين مانع دشوار و بلكه محال؛ چيزي كه  تحقق پيدا نمي
ي استدالل به آيات متشابه چه رسد به  ي مذكور را حتي خارج از دايره ل به آيهاستدال

  .دهد آيات محكم قرار مي
  : بعضي از اين موانع عبارتند از

 براساس تعريف –فقط يك معني دارد كه آن هم » وليكم« لفظ  كه ـ اثبات قطعي اين1
يار و ياور، (، معناي لغوي  منظور از آن كه اين باشد و اثبات مي» امامكم «–اماميه 

 -  همان طور كه گفته شده-  و ساير معانيباشد  نمي) ها دوست، هم پيمان و امثال آن
  .برش خارمغيالن است

ي  كه اين امر استدالل به آيه توان گفت، اين حداقل چيزي كه براي رد اين ادعا مي
يكي، : مشترك استي فوق الذكر، ميان دو معني  در آيه» ولي«متشابه است، چون لفظ 
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 كه –و استدالل به آيات متشابه در اصول . معناي اصطالحي و ديگري، معناي لغوي
  .  قابل قبول و صحيح نيست–ي دين است  اساس و پايه

دو شرط دارد كه حتماً بايد آن دو شرط تحقق » امامت«ي مذكور به  همانا تفسير آيه
  : اين دو شرط عبارتند از. را به امامت معني كرد پيدا كند تا بتوان آن

؛ چون عدول از يك »وليكم«باشد نه » امامكم« بايد در نص آيه، لفظ  كه اين –اول 
شود كه اين هم در مسايل اصولي، مردود  لفظ به شبيه آن منجر به اشكال و اشتباه مي

  . است
اي بيايد كه تفسير آن به غير معناي اصطالحي  به گونه» امامكم« بايد لفظ –دوم 

شود و داليلي كه چنين باشد، اساساً  اماميه، ممكن نباشد و گرنه امر بر انسان مشتبه مي
بنابراين، استدالل به اين آيه جهت اثبات امامت، باطل است؛ چون . شود بدان عمل نمي

  . هيچ اساسي ندارد
توان بر  نمي: »الذين آمنوا«ي جمع در عبارت  ـ اثبات قطعي اين نكته كه صيغه2

  .  حمل كرد و همانا مقصود از آن، فرد معيني است نه جمع مؤمنانظاهرش
توان گفت، اين است كه اين امر خالف اصل و  كمترين چيزي كه در رد آن مي

باشد و مخالفت با اصل و ظاهر كالم بدون قرينه، باطل و مردود  خالف ظاهر لفظ مي
 و اين هم در اصول است و جز گمان و احتمال، دليل ديگري براي اين ادعا نيست،

  . قابل قبول نيست
 است و الغير، كه اين هم ممكن � فرد مقصود در آيه، علي كه ـ اثبات قطعي اين3

 در آيه �توان گفت، اين است كه نامي از علي حداقل چيزي كه براي رد آن مي. نيست
د  در آيه جهت اثبات امامت وي، الزم و شرط اعتقا�به ميان نيامده است و ذكر علي

آيد، كه در اصول  به امامت وي است؛ در غير اين صورت، اشكال و اشتباه به وجود مي
  . شود پذيرفته نمي
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ي   را ذكر كرده و سپس از همه�همانا خداوند متعال به صراحت خود و پيامبرش
داشت، بايد صراحتاً او را  پس اگر فرد معيني را در نظر مي. مؤمنان بحث رانده است

شود، و در آن  در تعيين آن فرد، دچار اشتباه و سردرگمي مي گرنه انسان كرد، و ذكر مي
صورت، نص آيه بر آن فرد، آشكار و روشن نيست و اين هم مخالف كالم پروردگار 

  . عالميان است
  . ـ اثبات داللت آيه بر يازده امام ديگر4

يزي ثابت نمودن امامت عام چيزي است و اختصاص دادن آن به افراد معيني، چ
 اماميه   ذكر است كه الزم به. ي مذكور نياز دارد ديگر، كه به دليل ديگري غير از آيه

ي اسماعيليه  امامان فرقه. هاي متعددي هستند و بر امامان معيني اتفاق نظر ندارند فرقه
ي فطحيه يا واقفيه يا  ي كسائيه است و اين امامان غير از امامان فرقه غير از امامان فرقه

  . باشند مي... يه يا دوازده امامينصير
كنند كه اين هم  ها براي اثبات مذهبشان به خود اين آيه استدالل مي ي اين فرقه همه

باشد، با  باطل است، چون يك دليل هم براي يك چيز و هم براي نقيض آن چيز نمي
همگي به   كه ها را با وجود اين ي اين فرقه ي دوازده امامي، همه  شيعه كه علم به اين

  . كنند  اعتقاد دارند، تكفير مي�امامت حضرت علي

�öΝèδدر عبارت » واو« حرف  كه اين ـ اثبات5 uρ tβθ ãè Ï.≡ u‘� واو حاليه است، نه واو ،

پس قضيه متكي بر . عطف، كه اين هم به خاطر احتمال هر دو امر، ظن و گمان است
ستدالل به آن دليل باطل و هر گاه احتمال متوجه دليل شود، ا«ظن و احتمال است، و 

  . »گردد ساقط مي
 منظور از ركوع در اين آيه، همان هيأت و كيفيت مخصوص در نماز  كه ـ اثبات اين6

  . است و منظور از آن خشوع و خضوع نيست، كه اين هم ظن و احتمال است
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نياز و مالك حد نصابي بود كه شرط  ، ثروتمند، بي� حضرت علي كه ـ اثبات اين7

tβθ« مشمول عبارت  كه باشد تا اين  زكات ميوجوب è?÷σãƒ uρ nο4θ x.̈“9  در آيه باشد، كه »#$

 ـ به ويژه �اند بر اين كه حضرت علي اين هم محال است، زيرا روايات همگي متفق
  .  فقير بوده است–هنگام نزول آيه 

همانا تصريح به يك شخص و تعيين او با صفتي كه در او نيست، دروغ است و 
 تعيين و - و بلكه عملي منقطع و نهان–ن عاقل هرگز شخصي را به صفتي پنهان انسا

  . ها در شأن خداوند سبحان نيست كند، و هيچ يك از اين توصيف نمي
كه فقير و نيازمند بوده زكات را ادا ننمود، و دادن   با توجه به اين�حضرت علي

ماز است، پس چگونه زكات در حال نماز امري مخفي و عملي منقطع و خارج از ن
  نمايد؟   امر عظيمي را كه يكي از اصول دين است، بر آن مترتب مي�خداوند
اين .  در حالت ركوع انگشتري را به عنوان صدقه داده است� علي كه ـ اثبات اين8
  : اي ندارد؛ به خاطر دو دليل مهم و اساسي  هيچ فايده– حتي اگر هم ثابت شود –امر 

الل به روايت است نه آيه، و استدالل به روايت براي اثبات اصول  اين امر استد–اول 
  . صحيح نيست

 نهايت امر اين است كه صدقه دادن انگشتري در حال ركوع، سبب نزول آيه –دوم 
است، و در اصول فقه مقرر شده كه معيار و اعتبار، عموم بودن لفظ است نه خاص 

كرديم، احكام قرآن  نزولش منحصر مياي را به سبب  بودن سبب، و گرنه اگر هر آيه
  . شد تعطيل مي

 �ي عباده بن صامت و همان طور كه گذشت، در روايات آمده كه اين آيه درباره
اما اين آيه تنها اختصاص به وي ندارد بلكه چه بسا ديگري بدان كار از او . نازل شد
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 يافتن آن وصف در  چون تحقق–آيد  تر باشد، ـ همچنان كه بعداً مي تر و شايسته اولي
  . ي او نازل شده است او، بيشتر از تحقق آن در كسي است كه آيه درباره

  : فرمايد ي الهي است كه مي اين همانند فرموده

� š∅ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $#  tΒ “Ì	 ô±o„ çµ |¡ ø�tΡ u !$ tó ÏGö/$# ÉV$ |Êóls∆ «! $# 3 ª!$#uρ 

8∃ρâ u‘ ÏŠ$ t6Ïè ø9 $$ Î/ �  ) 207/ بقره(  

كه عزيزترين (شود كه جان خود را  كسي يافت ميو در ميان مردم «
و رضايت اهللا (فروشد  در برابر خوشنودي خدا مي) چيزي است كه دارد

شمارد و همه چيز خود را در راه كسب آن  را باالتر از دنيا و مافيها مي
  .»و خداوندگار نسبت به بندگان بس مهربان است) دارد تقديم مي

 نازل شده، كسي كه به خاطر به دست آوردن �ي صهيب رومي اين آيه درباره
رضايت پروردگار، جان و مال خود را فدا نمود و از همه چيزش در گذشت، ولي 
كساني كه به خاطر به دست آوردن رضايت و خشنودي خدا جان خود را فروختند، 

 تر بودند مانند ابوبكر، عمر،  افضل�زياد بودند؛ و بعضي از اين افراد از صهيب رومي
و اين آيه به طور قطع . پس اين آيه تنها بر فضيلت داللت دارد و بس. 
عثمان و علي

 نازل شده است، اما حكم آن فقط مخصوص صهيب �ي فضيلت صهيب درباره
  . باشد نمي

 است �ي فضيلت علي  درباره– اگر درست باشد –پس ماجراي صدقه دادن انگشتر 
 وضعيت چگونه بايد باشد؟ چون روايتي كه اما اگر درست نباشد و ثابت نشود،. و بس

راجع به اين موضوع بدان استدالل شده، به خاطر منقطع بودن سندش در بعضي طرق، 
و مجهول بودن راويانش در بعضي طرق ديگر، و متهم بودن راويانش به دروغ يا 

  . متصف بودنشان به ضعف در بعضي طرق ديگر، صحيح نيست
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  : زي به مطرح كردن ندارد، از جمله اين داليلاين موضوع به چند دليل نيا
همانا وجود روايت صحيح يا ضعيف در اين موضوع هيچ ارزشي   )1

پس نيازي به كار شوند،  ي روايات اثبات نمي ندارد، زيرا اصول دين به وسيله
باره  خواهد در اين بردن تمام توان در غير جاي خودش نيست، و هر كس مي

داليل ساختگي و . 1ن روايت در جاي خود مراجعه كندمطمئن شود، به تحقيق اي
گاه زكات بر  جعلي بودن اين روايت روشن است؛ اولين دليلش اين است كه هيچ

 . به خاطر فقير بودنش واجب نبود�علي
تر از آن در خود  تعارض اين روايت با روايات مشابه خود يا قوي  )2

  .منابع اماميه
 تعارض آن با روايتي كه :وايت مشابه خودمثال براي تعارض اين روايت با ر

كليني روايتش كرده كه سبب نزول اين آيه، صدقه دادن پيراهني است كه قيمت آن 
  . باشد و پيراهن غير انگشتري است هزار دينار مي

 #$!©%�tÏ: ي خداوند ي اين فرموده  درباره�كليني با سند خود از ابوعبداهللا

tβθ ßϑ‹ É)ãƒ nο4θ n=¢Á9$# tβθ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.̈“9 $# öΝèδ uρ tβθ ãè Ï.≡ u‘امير :  روايت كرده كه وي گويد�

 در حال خواندن نماز ظهر بود و پس از خواندن دو ركعت، در �المؤمنين، علي
: اي كه قيمت آن هزار دينار بود بر تن داشت، گدايي آمد و گفت هنگام ركوع، جامه

بر اين ! تري  از خودشان اوليو اي كسي كه به مؤمنان! سالم بر تو اي دوست خدا

                                           
 و 124، ص 1، اثر ابو مريم اعظمي، ج »الحجج الدافعات لنقض كتاب المراجعات«توان به كتاب   مي-1

  .ما بعد آن مراجعه شود
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گاه علي آن جامه را به طرف آن مسكين انداخت و اشاره كرد كه  آن. مسكين صدقه ده
  .1 اين آيه را نازل فرمود�سپس خداوند. را بر دارد آن

 اين روايت با آنچه كليني :تر از خود مثال براي تعارض اين روايت با روايت قوي
 و امام واجب نيست، تناقض دارد؛ كليني با سند خود از �بيان داشته كه زكات بر پيامبر
آيا : به ابوعبداهللا گفتم:  روايت كرده كه ابوبصير گويد�ابوبصير و او هم از ابوعبداهللا

راجع به امر محالي در حق ! اي ابومحمد: زكات بر امام واجب نيست؟ ابوعبداهللا گفت
از آن امام است، هر جا كه بخواهد داني كه دنيا و آخرت  مگر نمي. امام سؤال نمودي

دهد، و اين امر از جانب خدا براي امام جايز  دهد و به هر كه بخواهد مي را قرار مي آن
برد در حالي كه خداوند حقي را بر  همانا امام شبي را به سر نمي! اي ابومحمد. است

  .2را بخواهد گردنش داشته باشد و آن
 و امام، �به همين خاطر در مال پيامبر: گويد  ميكليني بر اين روايت تعليق آورده و

  .زكات واجب نيست
 در حال ركوع زكات �پس وقتي كه بر امام زكات نيست، پس چگونه علي

  ! دهد؟ مي
اي  خالصه، اين روايت در بهترين شرايطش اين است كه ظني الثبوت است، و عقيده

اش  و خداوند با اين فرموده. شود كه اصلي از اصول دين است، با آن روايت ثابت نمي
  : فرمايد پيروي از ظن را در مسايل عقيدتي مذمت و نكوهش كرده، آنجا كه مي

                                           
  . 1/288 أصول الكافي، كليني، -1
  . 1/409 همان، -2



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

444444444444

�$tΒ uρ Μçλ m; ÏµÎ/ ô ÏΒ AΟ ù=Ïæ ( βÎ) tβθ ãè Î7−F tƒ 
ω Î) £ ©à9$# ( ¨βÎ)uρ £©à9 $# Ÿω 
 Í_øó ãƒ zÏΒ Èd,ptø: $# $ \↔ø‹x©�  ) 28/ نجم(  

كنند،   از ظن و گمان پيروي نمي و جز.و آنان به آن هيچ علمى ندارند«
رساند، و  در بخش اعتقادات، به كسي سودي نمي(و ظن و گمان هم 

  .»گرداند نياز از حق نمي بي) انسان را
  . شود ي روايات ثابت نمي  اصول عقايد به وسيله كه جداي از اين

ا داده گانه در حال ركوع زكات مالش ر  هر امامي از امامان دوازده كه ـ اثبات اين9
اين به چه معناست كه كسي . است، و اين چيزي است كه با عقل و شرع منافات دارد

مدح و ستايش شود و مورد تكريم و احترام قرار گيرد تا جايي كه به عنوان امام قرار 
تواند غير  آيا در نماز انسان مي. داده شود، زيرا در حال ركوع زكات مالش را داده است

  ام دهد؟ اعمال نماز را انج
  

  آيا گدايي در مساجد، به هم زدن نظم نمازگزاران نيست؟ 

اگر صدقه دادن به گدايان در حال نماز، مستحب باشد، خود گدايي هم مستحب 
است، و چنين سخني، سفاهت و ناداني است؛ پس سخن صدقه دادن به گدايان در حال 

 و آن هم در اثناي نماز – �گذشته از آن، آيا مسجد النبي . نماز، سفاهت و ناداني است
دراين شكي !  استراحتگاه گدايان است؟ آيا نماز آن وقت بر آن گدا واجب نبود؟–

تواند  خوانده، پس آن گدا چگونه مي  در اول صف نمازگزاران نماز مي�نيست كه علي
 برسد؟ آيا گدايي در مساجد مورد نهي قرار �ها صف را به هم بزند تا به علي ده
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 آن گدا كافر بوده، در  كه ت؟ پس چگونه در حال نماز درست است؟ يا ايننگرفته اس
  اين صورت آيا دادن زكات به كافران جايز است؟ 

: ي غير واجبي است؛ در جواب گوييم منظور از زكات در اينجا، صدقه: اگر گفته شود
ارد كه شود يا از روي ظن و گمان؟ امكان ند آيا اين سخن از روي قطع و يقين گفته مي

 به ويژه آنكه با –از روي قطع و يقين گفته شود، چون زكات هرگاه همراه نماز بيايد 
به اداي آن تعبير شده ـ در همه جاي قرآن، منظور همان زكات فرض است، » ايتاء«لفظ 

و . و غير از آن معني ديگري ندارد؛ همچنان كه نماز در اينجا، نماز فرض است و ال غير
و گمان گفته شود، بايد گفت كه ظن و گمان در اصول دين، هيچ اگر از روي ظن 
  .اي از قطع و يقين ندارد اي ندارد و بهره ارزش و فايده

بيني يا در  را در داخل حرم مسجد مي به هر يك از مساجد زمان ما برو، آيا گدايان 
ارد برسد، خواهد به آن مقدار مالي كه بدان نياز د خارج آن؟ گذشته از آن، فرد گدا مي

طلبد؟ آيا  پس چگونه گدا از فرد فقيري كه فقرش آشكار و معلوم است، چيزي را مي
 را �، چيزي را بطلبد؟ پس چرا عليدار معقول نيست كه از فرد ثروتمند و دارايي

. اي ندارد  كه مال و دارايي�اختيار كرده است؟ آيا به خاطر مالش است؟ خوب، علي
و اگر . ، در اينجا قضيه مربوط به مال است نه به علميا به خاطر علمش است؟ خوب

  .  در قيد حيات است�مربوط به علم باشد خود رسول اهللا 
ـ همانا هر يك از اين موانع و محاالت، شرطي است براي ديگر شروط، و بايد 10
ي اين شروط  يعني همه. نياز از ديگري نيست شان تحقق پيدا كنند، و هيچ كدام بي همه
ها تحقق  اند، و هر كدام شرطي است براي بقيه؛ پس هرگاه يكي از آن  ديگر مرتبطبه هم

شود، زيرا چيزي كه مشروط بر چند تا شرط باشد،  ي شروط باطل مي پيدا نكند، بقيه
  . شود معدوم باشند، مشروط هم معدوم و باطل ميها  هرگاه يكي از آن شرط

  قيني و قطعي ثابت شوند و گرنهها بايد به صورت كامالً ي ي اين شرط و همه
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 �¨βÎ)uρ £ ©à9$# Ÿω  Í_øó ãƒ z ÏΒ Èd, ptø: $# $\↔ø‹ x©�  

  . »گرداند نياز از حق نمي  را بي ظن و گمان انسان«
شود، چون اين  اي ندارد و بدان عمل نمي و ظن و گمان در اينجا هيچ ارزش و فايده

 اصول دين هم بر قطع و مربوط به يكي از اصول دين است، و) ي امامت قضيه(قضيه 
  . شوند نه بر تخمين و گمان يقين بنا مي

  
  : ي موانع مذكور اينها هستند خالصه
، يعني »امامكم«در آيه به معناي » وليكم«ي  ابتدا بايد اثبات كرد كه كلمه -1

معناي اصطالحي است نه معناي لفظي؛ و اثبات اين امر هم از روي قطع و يقين 
را از روي قطع و يقين  توان آن معلوم است كه نمي. مانباشد نه از روي ظن و گ

 !!! اثبات كرد

، مقصود از آن فرد »����� 3����«ي جمع در آيه  بايد اثبات كرد كه صيغه -2
ي مؤمنان، و اين اثبات از روي قطع و يقين باشد نه از روي  معيني هست نه همه

 !!!توان بدان دست يافت ظن و گمان؛ اين هم محال است و نمي
 است �عالوه بر دو مورد مذكور، بايد اثبات كرد كه اين فرد معين، علي -3

اين هم غير ممكن است، و . نه ديگران، و اثبات اين امر هم قطعي باشد نه ظني
 !! توان بدان دست يافت نمي
عالوه بر سه مورد فوق، بايد از روي قطع و يقين نه از روي گمان اثبات  -4

كه اين . داللت دارد) �غير از علي( يازده امام ديگر ي مذكور بر عين كرد كه آيه
 !!! هم محال و غير ممكن است



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

447447447447

عالوه بر موارد فوق، بايد شرط پنجمي هم باشد و آن هم اثبات قطعي  -5

اين امر .  حاليه است نه واو عطف»واو«، »� �� �����O«در عبارت » واو « كه اين
 !!! شود هم حاصل نمي

ع و يقين نه از روي ظن و گمان اثبات كرد كه به عالوه بايد از روي قط -6
منظور از ركوع در اينجا، همان كيفيت و هيأت خاص در نماز است كه يكي از 

كه اين هم محال و . باشد و منظور از آن، خشوع و خضوع نيست اركان نماز مي
 !!غير ممكن است

ل اين  به هنگام نزو�عالوه بر اينها، بايد به طور قطع اثبات كرد كه علي -7
 !! كه اين هم محال است. آيه ثروتمند و مالك حد نصاب زكات بوده

 در حال ركوع انگشتري را به � علي كه شرط هشتم، اثبات قطعي اين -8
 !!! توان بدان دست يافت اين هم غيرممكن است و نمي. صدقه داده است

نهمين شرط اين است كه اثبات كرد ديگر امامان در حال ركوع زكات  -9
 !!!كه اين هم محال است. اند  را داده مالشان
اي كه هر   است؛ به گونه دهمين شرط، مالزمت و پيوستگي اين شرايط -10

ي شرايط با  كنند كه همه كدام شرط است براي ديگري و زماني تحقق پيدا مي
 هم   معدوم باشد، ديگر شرايط در صورتي كه يكي از شرايط. هم تحقق يابند
  . ين مورد از محاالت استاين هم دهم. معدوم هستند

uΚ$�ي  پايه بودن استدالل به آيه آشفتگي و بي! اي انسان عاقل ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª!$# 

…ã& è!θ ß™u‘uρ tÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u...بيني؛ زيرا اثبات امامت با   بر امامت را اين چنين مي�

ا شده بر يكديگر، ها و احتماالت بن ي طوالني از فرضيه توجه به اين آيه، بر يك سلسله
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ها و احتماالت، تمام چيزهايي  اند كه در صورت عدم يكي از اين فرضيه گذاري شده پايه
  . شوند اند، نابود و ويران مي كه بر آن بنا شده

اي  اين امر حتي در مسايل فرعي فقهي درست نيست، پس چگونه در اصول اعتقادي
 درست شوند، يمشان مباح ميشوند و حقوق و حر كه بر اساس آن مردم تكفير مي

  است؟ 
 خداوند  كه ايد و قائل به آن هستيد يا اين ي امامت را سر هم كرده آيا شما خودتان مسأله

  را گفته است؟  آن

آيا خداوند سبحان است كه در : كنيم كه ي اينها اين سؤال را مطرح مي بعد از همه
ايد   شما اين را گفته كه اين وريد؟ يابه امامت دوازده امام معصوم ايمان بيا: قرآن فرموده

  ايد؟  را سر هم كرده و آن
  :1 بگويد� يا علي�و اگر خداوند روز قيامت به پيامبر

                                           
پرسد همانطور كه   مي� خداوند متعال روز قيامت سؤالي مشابه آن را از پيامبرش، عيسي بن مريم-1

øŒ �: فرمايد خودش خبر داده و مي Î) uρ tΑ$s% ª! $#  |¤Š Ïè≈ tƒ t ø⌠ $# zΝ tƒó[ tΒ |MΡ r&u |M ù= è% Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ ÎΤρä‹ Ïƒ ªB$# 

u’ ÍhΓé&uρ È ÷yγ≈ s9 Î) ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( tΑ$s% y7 oΨ≈ysö6ß™ $tΒ ãβθä3tƒ þ’ Í< ÷βr& tΑθè% r& $tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d,ysÎ/ 4 βÎ) 
àMΖä. … çµçFù= è% ô‰ s)sù … çµtG ôϑ Î= tæ 4 ãΝn= ÷ès? $tΒ ’ Îû  Å¤ø� tΡ Iωuρ ÞΟ n= ôã r& $tΒ ’ Îû y7 Å¡ø�tΡ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΝ≈̄= tã 

É>θã‹ äóø9 $# ∩⊇⊇∉∪ $tΒ àM ù= è% öΝ çλm; 
ωÎ) !$tΒ  Í_s? ól s∆r& ÿÏµÎ/ Èβr& (#ρß‰ç6ôã $# ©! $# ’ În1 u‘ öΝä3−/ u‘ uρ 4 àMΖ ä.uρ öΝÍκ öj n= tã 

# Y‰‹Íκy− $̈Β àM øΒ ßŠ öΝÍκj Ïù ( $£ϑ n= sù  Í_tG øŠ ©ùuθs? |MΨä. |MΡr& |=‹ Ï% §	9$# öΝ Íκöj n= tã 4 |MΡr&uρ 4’ n?tã Èe≅ä. & ó x« î‰‹Íκ y− 

اي عيسي پسر مريم، آيا تو : فرمايد گاه را كه خداوند مي آن) خاطرنشان ساز(و «) 117-116/ مائده  (�
؟ )و ما دو نفر را نيز پرستش كنيد(اي كه بجز اهللا، من و مادرم را هم دو خداي ديگر بدانيد  به مردم گفته

و (مرا نسزد كه چيزي را بگويم . دانم كه داراي شريك و انباز باشي تو را منزه از آن مي: گويد عيسي مي
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آيا تو به مردم گفتي كه از ميان مردم فقط علي و يازده تن از فرزندان علي را امام 
  خودتان بدانيد؟ آن وقت چه جوابي را انتظار داريد؟ 

uΚ$�: تو خودت گفتي! پروردگارا: كند كه بگويد  جرأت ميآيا كسي در آن روز ¯ΡÎ) 

ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª! $# …ã& è!θ ß™u‘uρ t Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u� و منظور از اينان هم، علي و يازده تن از 

آيا : گويد  مي�و اگر فرض كنيم كه اين امر حاصل شود، خداوند. فرزندان علي است

 علي و فرزندان علي است يا تو خودت »��� 3������«ام كه منظور از  من اين را گفته
  اي؟ آن وقت جواب چي هست؟  را سر هم كرده آن
  
  

                                                                                                           
عالوه از ظاهر گفتار (تو . گمان تو از آن آگاهي آن را گفته باشم بياگر . حق من نيست) بطلبم كه وظيفه و

داري  از آنچه بر من پنهان مي) چون انساني بيش نيستم(از راز درون من هم باخبري، ولي من ) من
ام  من به آنان چيزي نگفته). و از خفايا و نواياي امور باخبري(هائي  زيرا تو داننده رازها و نهĤن. خبرم بي

اينكه جز خدا را نپرستيد كه پروردگار من و ) و آن(اي  ر آنچه را كه مرا به گفتن آن فرمان دادهمگ

من تا آن زمان كه در ميان ). و همو مرا و شما را آفريده است، و همه بندگان اوئيم(پروردگار شما است، 
ندي، تنها تو مراقب و ناظر را ايشان اطالع داشتم، و هنگامي مرا مي) اطاعت و عصيان(آنان بودم از وضع 

  .»اي و تو بر هر چيزي مطلع هستي ايشان بوده
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  ي سوم آيه

� $ pκš‰r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™§	9 $# õ�Ïk=t/ !$tΒ tΑÌ“Ρé& š�ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( βÎ)uρ óΟ ©9 ö≅ yè ø�s? 

$ yϑsù |M øó ¯=t/ …çµ tGs9$ y™Í‘ 4 ª!$#uρ š�ßϑÅÁ ÷ètƒ zÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω 
“Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# tÍ	 Ï�≈ s3ø9   )67/ مائده (  � #$

هر آنچه از سوي پروردگارت )! خدا، محمد مصطفي(ي  اي فرستاده«
به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي، (بر تو نازل شده است 

و اگر چنين نكني، رسالت ). را بدان دعوت كن و آنĤن(برسان ) به مردم
چرا كه تبليغ . اي را بدان فرا نخوانده و ايشĤن(اي  نرسانده) دمبه مر(خدا را 

ي توست، و كتمان جزء از جانب تو، كتمان  جميع اوامر و احكام بر عهده
خطرات احتمالي كافران و اذيت (و خداوند تو را از ) رود كل به شمار مي

زيرا سنت خدا بر اين جاري است كه . (دارد مردمان محفوظ مي) و آزار
و مشركاني را كه (خداوند گروه كافران ) شود و اطل بر حق پيروز نميب

خواهند برابر خواست آنان دين  آيند و مي در صدد اذيت و آزار تو بر مي
هدايت ) را به راه راست گرداند و ايشĤن خدا را تبليغ كني، موفق نمي

  .»نمايد نمي
داللت ندارد، اين است كه » امتام«ي فوق الذكر بر   آيه كه يكي از داليل روشن بر اين

اين آيه شرط دليل اصولي كه محكم بودن و صراحت و وضوح در داللت بر مقصود 
  . است، دارا نيست

پس اين آيه .  متشابه است، و احتمال چند معنا را دارد– در بهترين شرايط –اين آيه 
ي   قضيهنص صريح در امامت عام و امامت فرد خاصي نيست و استدالل به آن براي
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ي امامت در اين آيه منصوص  امامت، استدالل به چيزي ظني و احتمالي است، و مسأله
  . توان به اين مسأله رسيد عليه نيست، بلكه از راه استنباط مي

اي كه از راه استنباط و اجتهاد به دست آمده باشد، در اصول دين جايگاهي  و مسأله
باشد كه  ل شدن به آن، پيروي از آيات متشابه ميو قائ. تواند بدان تكيه كرد ندارد و نمي

  . از آن نهي شده است
اماميه معتقدند كه اين آيه از آخرين آياتي نازل شده است، و آن هم فرمان جازم و 

  .  است كه امامت علي را به مردم ابالغ نمايد�قطعي خداوند به پيامبرش
 نزول اين آيه، به مردم ابالغ قبل از» امامت«ي  اين اعتقاد مستلزم آن است كه قضيه

ي آياتي كه قبل از اين آيه نازل شده، باطل  در نتيجه استداللشان به همه. نشده است
  : ي مانند آيه. سازد مي

� $ uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª!$# … ã&è!θ ß™u‘uρ tÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u t Ï%©!$# tβθ ßϑ‹ É)ãƒ 

nο4θ n=¢Á9 $# tβθ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.̈“9 $# öΝèδ uρ tβθ ãèÏ.≡ u‘ �  ) 55/ مائده(  

جز اين نيست كه ولى شما، خداوند و رسولش و مؤمنانى هستند كه «
  .» و ايشان پيوسته نمازگزارند،پردازند زكات مىو  ،دارند نماز بر پاى مى

 � است اين بدان معناست كه پيامبر�زيرا اگر منظور از اين آيه، امامت علي
 بعد از آن �اي دارد كه خداوند پس ديگر چه معني. را قبالً ابالغ نموده است» امامت«

اي كه عدم تبليغ امامت، به   دستور بدهد كه امامت را ابالغ نمايد به گونه�به پيامبر
  معناي عدم تبليغ رسالت خداست؟ 

علي است، » امامت«ي   بدان امر شده، قضيه� تبليغي كه پيامبر كه همانا ادعاي اين
 �منظور امامت ابوبكر: مثالً گفته شود.  همانند آن رد نمودرا با ادعايي توان آن مي
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ي   ابوبكر صديق است و دليل اين امر، فرموده�بعد از پيامبر» امام«است، و همانا 
  : فرمايد خداوند است كه مي

�$ pκš‰r' ¯≈ tƒ ãΑθß™§	9 $# õ�Ïk=t/ !$tΒ tΑÌ“Ρé& š�ø‹ s9 Î) ÏΒ y7Îi/¢‘�   

هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده )! خدا، محمد مصطفي(ي  اي فرستاده«
را  و آنĤن(برسان ) به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي، به مردم(است 

  .»)بدان دعوت كن
و از جمله چيزهايي كه مؤيد اين مطلب .  است�كه منظور ابالغ امامت ابوبكر 

وفات، او را جانشين خود در هاي  اش در نزديكي  در ايام بيماري�كه پيامبر است، اين
و روايات .  امام و پيشواي مسلمانان است�، ابوبكر�بنابراين، بعد از پيامبر. نماز نمود
همانا . نمايند  وجود دارند كه اين مطلب را تأييد و تقويت مي– و بلكه آياتي –زيادي 

.  آن شودتواند مشمول  عام و مجمل است، و هر يك از ائمه مي� &tΒ tΑÌ“Ρé$!�عبارت 

  . ي ادعاست مادام كه قضيه، قضيه
ي كذاب براي اثبات  شد، بدون شك مسيلمه اگر اصول دين با چنين داليلي اثبات مي

ي پيامبري او از جمله  نمود كه قضيه كرد و ادعا مي پيامبري خود به اين آيه استدالل مي
  . أمور شده است به تبليغ آن م�مواردي است كه از طرف پروردگار نازل شده و محمد

  : گوييم ي بيشتر و توضيحاتي اضافي مي به خاطر فايده

$!�عبارت  tΒ tΑÌ“Ρé&و در قرآن مخصصي نداردعام است�   

در اصول فقه آمده كه اسم موصول از الفاظ عموم است همان طور كه خداوند متعال 
  : فرمايد مي

�…çµ s9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$#� 
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  .»ها و زمين است، از آنِ خداست ر آسمĤنآنچه د«

يا . »آنچه در جيبت است به من بده «»)c��f�@o $ �� 5«: گويي و به كسي مي

  . »رساند دوري كن از آنچه كه به تو ضرر مي «�b� �� c��-�d7: گويي مي

$! /�õ�Ïk=t: ي خداوند پس فرموده tΒ tΑÌ“Ρé& š�ø‹ s9 Î)عام است، و شامل تمامي آنچه كه�  

پس تخصيص دادن تبليغ به امر معيني، با عام بودن نص . گردد  نازل شده، مي�بر پيامبر
  . را تخصيص دهد منافات دارد، و بايد دليلي باشد كه آن

شرط مخصص آن است كه داخل خود نص باشد و در خارج آن نباشد، و گرنه نص 
 تخصيص آيه به به همين سبب. شود كه ذاتاً بر امري داللت نكند اي مي به گونه
ي روايت، دليل آشكاري است  ي روايت درست نيست و تخصيص آيه به وسيله وسيله
شود، و  رو استدالل به آن باطل مي  آن آيه ذاتاً بر مقصود داللت ندارد؛ از اين كه بر اين

استدالل به روايات در :  كه استدالل به روايت از جهت ديگري نيز مردود است، و آن اين
  .ي آيات ثابت نشده باشند ن، صحيح نيست مادام كه اين اصول قبالً به وسيلهاصول دي

 بر – اگر چه متشابه هم باشد –توان به عنوان دليل  ي مذكور را نمي همانا نص آيه
ي امامت معتبر دانست؛ چون الفاظ اين آيه به هيچ وجه احتمال معني امامت را  مسأله

كند مگر قبالً به او تلقين كرده  اش خطور نمي نندهندارد، و اين معني هرگز به ذهن خوا
 جهت �پس در اين نص چيزي نيست جز فرمان خداوند متعال به پيامبرش. باشند

و اين هم در تمامي آنچه كه بر او نازل شده، عام . تبليغ آنچه كه بر او نازل شده است
زهايي است كه بر از جمله چي» امامت«پس اگر . باشد است و منحصر به امر معيني نمي

 واجب است؛ در اين صورت به آياتي كه قبالً � نازل شده و تبليغ آن بر پيامبر�پيامبر
ها  در آن» امامت«ها برده شده است؟ اگر  در آن» امامت«آيا نامي از : نگريم نازل شده مي
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 به تبليغ آن مأمور �ذكر نشده باشد، در اين صورت امامت از چيزهايي نيست كه پيامبر
  . نيست» ما انزل«شده باشد، چون جزو 

  

  ياق آيهس

 كه خطاب به اهل كتاب »ما أنزل«:  آمده كه در هر دو لفظ ي دو آيه اين آيه در ميانه
ي آنچه كه از  از جمله» امامت علي«يا » امامت«است، وارد شده است، و بدون شك 

حتمال چنين معنايي ا» ما أنزل«ها نازل شده، نيست؛ پس لفظ  سوي پروردگارشان بر آن
  . ندارد

 كه –در نزد ما مسلمانان » ما أنزل«در نزد اهل كتاب و » ما أنزل«بنابر اين فرق ميان 
از جمله چيزهايي » امامت علي«و بلكه » امامت« چيست كه –هر دو يكي است 

  باشد كه از سوي پروردگارمان بر ما نازل شده است؟  مي
  : فرمايد خداوند متعال در سياق اين آيه مي

�öθ s9 uρ öΝåκ̈Ξr& (#θãΒ$ s%r& sπ1 u‘ öθ−G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ΝÍκöj s9 Î)  ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ 

(#θ è=Ÿ2V{  ÏΒ óΟÎγ Ï%öθ sù ÏΒ uρ ÏM øtrB Ο Îγ Î=ã_ ö‘r& 4 öΝåκ÷]ÏiΒ ×π̈Β é& ×οy‰ÅÁ tF ø)•Β ( 
×/T ÏVx.uρ öΝåκ÷]ÏiΒ u!$ y™ $ tΒ tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩∉∉∪ $pκš‰r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™§	9$# õ�Ïk=t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& 

š�ø‹ s9Î)  ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( βÎ)uρ óΟ©9 ö≅ yè ø�s? $ yϑsù |M øó ¯=t/ …çµ tGs9$ y™Í‘ 4 ª! $#uρ 

š�ßϑÅÁ ÷ètƒ z ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# tÍ	 Ï�≈ s3ø9 $# ∩∉∠∪ 

ö≅è% Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈tGÅ3ø9 $# ÷Λä ó¡s9 4’n? tã >ó x« 4 ®Lym (#θ ßϑŠÉ)è? sπ1u‘ öθ −G9 $# 
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Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& Νä3ø‹ s9Î) ÏiΒ öΝä3În/§‘ 3 ;χy‰ƒ Í”zT s9 uρ # Z/T ÏVx. Νåκ÷]ÏiΒ !$ ¨Β 
tΑÌ“Ρé& y7 ø‹ s9Î) ÏΒ y7Îi/¢‘ $YΖ≈ u‹ øóèÛ # \	 ø�ä.uρ ( Ÿξ sù }̈ ù' s? ’n? tã ÏΘöθ s)ø9 $# 

tÍ	 Ï�≈ s3ø9   )68ـ66/ مائده (  � #$

و بدانچه كه از ) اصلي و دست نخورده(و اگر آنان به تورات و انجيل «
و (بر آنان نازل شده است عمل بكنند ) به نام قرآن(سوي پروردگارشان 

از باالي سر خود ) در ميان خود قوانين الهي را پياده كنند و بر پاي دارند
)  شده و از آسمان و زمينو از هر سو، غرق در نعمت(و از زير پاي خود 

جمعي از آنان ) اهل كتاب همه يكسان نيستند. (روزي خواهند خورد
ولي ) آورند ايمان مي گروند و به محمد و به اسالم مي(روند  عادل و ميانه

اي . دهند بدترين كاري را انجام مي) بسياري از ايشان نااهل و كجروند و
از سوي پروردگارت بر تو هر آنچه )! خدا، محمد مصطفي(ي  فرستاده

به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي، به (نازل شده است 
، و اگر چنين نكني، رسالت خدا )را بدان دعوت كن  ناو آن(برسان ) مردم
اي؛ چرا كه تبليغ  را بدان فرا نخوانده و ايشĤن(اي  نرسانده) به مردم(را 

 كتمان جزء از جانب تو، كتمان ي توست، و جميع اوامر و احكام بر عهده
خطرات احتمالي كافران و اذيت (و خداوند تو را از ). رود كل به شمار مي

زيرا سنت خدا بر اين جاري است كه . (دارد مردمان محفوظ مي) و آزار
و مشركاني را كه (خداوند گروه كافران ) شود و باطل بر حق پيروز نمي

خواهند برابر خواست آنان دين  و ميآيند  در صدد اذيت و آزار تو بر مي
هدايت ) را به راه راست  ناگرداند و ايش خدا را تبليغ كني، موفق نمي
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اي اهل كتاب، شما : بگو)! ي خدا، محمد مصطفي فرستاده(اي . نمايد نمي
نخواهيد بود، مگر آنكه ) دين صحيحي از اديان آسماني پايبند(بر هيچ 

تورات و انجيل وآنچه از سوي )  احكامادعاء را كنار بگذاريد و عمالً(
و در (برايتان نازل شده است بر پا داريد ) به نام قرآن(پروردگارتان 

آنچه بر تو از ) اي پيغمبر، بدان كه(ولي ) زندگي پياده و اجراء نماييد
سوي پروردگارت نازل شده است، بر عصيان و طغيان و كفر و ظلم 

 قرآن به خاطر روح لجاجت كافران در و اين(افزايد  بسياري از آنان مي
بر گروه ) آسوده خاطر باش و(بنابراين، )! نمايد آنان تأثير معكوس مي
  .»كافران غمگين مباش

اند، همان چيزي است  ي آن مأمور شده همانا آنچه بر اهل كتاب نازل شده و به اقامه
ي آن نبوت  له نازل شده و به تبليغ آن مأمور شده است، كه از جم�كه بر پيامبر

  : ي خداوند  است؛ به دليل اين فرموده�پيامبر

�ötÏ%©!$# šχθ ãèÎ7 −F tƒ tΑθ ß™§	9 $# ¢É< ¨Ζ9 $# ¥_ÍhΓW{ $# “Ï%©!$# …çµtΡρß‰Åg s† 

$ ¹/θçGõ3tΒ öΝèδ y‰ΨÏã ’Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# È≅‹ÅgΥM}$#uρ Νèδ ã	 ãΒù' tƒ Å∃ρã	÷èyϑø9 $$ Î/ 

öΝßγ8pκ÷]tƒ uρ Çtã Ì	 x6Ψ ßϑø9 $# ‘≅ Ïtä†uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈t6 Íh‹ ©Ü9$# ãΠ Ìh	 ptä†uρ ÞΟÎγ øŠn=tæ 

y]Í× ¯≈ t6 y‚ø9 $# ßìŸÒ tƒ uρ öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ u/ñÀ Î) Ÿ≅≈n=øñ F{$#uρ  ÉL ©9 $# ôM tΡ% x. óΟÎγ øŠn=tæ 4 
šÏ% ©!$$ sù (#θ ãΖtΒ#u Ïµ Î/ çνρâ‘ ¨“tãuρ çνρã	 |Á tΡuρ (#θ ãèt7 ¨?$#uρ u‘θ ‘Ζ9 $# ü“Ï% ©!$# 

tΑÌ“Ρé& ÿ…çµ yètΒ   y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθßs Î=ø�ßϑø9   )157/ اعراف (  �#$
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 پيامبرى كه ،كنند پيروى مى» امى«، پيامبر )خدا(ها كه از فرستاده  ناهم«
ها را به  يابند آن صفاتش را، در تورات و انجيلى كه نزدشان است، مى

ها  دهد، و از منكر باز ميدارد أشياء پاكيزه را براى آن معروف دستور مى
ند و بارهاى سنگين، و شمرد، و ناپاكيها را تحريم مى ك حالل مى

دارد، پس  بر مى) از دوش و گردنشان(ها بود،  زنجيرهايى را كه بر آن
كسانى كه به او ايمان آوردند، و حمايت و ياريش كردند، و از نورى كه با 

  .»او نازل شده پيروى نمودند، آنان رستگارانند
د نه امامت  است كه به طغيان و كفر اهل كتاب افزو�و اين همان نبوت پيامبر

را ذكر نكرده و در نظر اهل كتاب   و ديگر ائمه؛ چون خداوند متعال هرگز آن�علي
 و اهل �مورد بحث ميان پيامبر» امامت«و . مكتوب نبوده و از آنان مطالبه نشده است

  . را بكاهد كتاب نبوده تا بر كفر و عصيان آنان چيزي را بيفزايد يا چيزي از آن

$!� همانا tΒ uρ tΑÌ“Ρé& Νä3ø‹ s9 Î)همان 68ي   در آيه� �!$tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ΝÍκöj s9 Î)و 66ي   در آيه� ،

�$tΒ tΑÌ“Ρé& š�ø‹ s9 Î)دارند و » امامت« است، پس اين آيات چه ارتباطي با 67ي   در آيه�

  چه ارتباطي با اين آيات دارند؟» امامت«
  

  معني آيه

ه تمامي آنچه كه بر  ك�اين آيه فرماني است از جانب خداوند متعال به پيامبرش
 نازل شده بدون استثناء به مردم تبليغ نمايد، اگر چه كافران و منافقان و كساني �پيامبر

در نتيجه، عليه . را ناپسند بدانند و از آن بدشان آيد كه در دلشان بيماري دارند، آن
د پس انجام دهن.  دسيسه چيني كنند و قصد اذيت يا كشتن او را داشته باشند�پيامبر
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 او را از اذيت و آزار و قصد سوء دشمنان �خواهند؛ چرا كه خداوند آنچه كه مي
پس اگر به خاطر ترس و تقيه چيزي را از آنچه كه بر او . كند حمايت و محافظت مي

 �نازل شده كتمان نمايد، هيچ عذري در كتمان آن برايش نمانده است، و گرنه پيامبر
ي كامل و فراگير و  همانا تبليغ بايد به گونه.  استي تبليغ رسالت را ادا نكرده وظيفه

همه جانبه باشد، و اين به حمايت كامل و همه جانبه احتياج دارد، كه تنها خداوند، قادر 
  : فرمايد دار شده و مي به همين خاطر اين را براي پيامبرش عهده. به اين كار است

�ª!$#uρ š�ßϑÅÁ ÷ètƒ z ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $#�   

مردمان محفوظ ) خطرات احتمالي كافران و اذيت و آزار(ا از و خداوند تو ر«
  . »دارد مي

اما مسلمان عادي به تبليغ تمامي آنچه كه از سوي خدا .  است�و اين خاص پيامبر
پس اگر وي از قتل يا آزار شديد بر . شان نازل شده، مكلف نيستند مگر در حد توانايي

  : فرمايد را خداوند ميشود، زي جانش ترسيد، تبليغ از وي ساقط مي

� Ÿω ß# Ïk=s3ãƒ ª! $# $ ²¡ ø�tΡ 
ω Î) $ yγ yè ó™ãρ �  ) 286/ بقره(  

  .»نمايد اش مكلف نمي ي توانايي خدا كسي را جز به اندازه«


�: فرمايد  مي�و پيامبر-�=)�	 }c�=� � ��	 ,70@ 7*?@)	 �1R�� �R�� ��� ��k k k k k k kh i h h � j 6 j i h hk h h hi j ih i ii h i k k i h h ji h ,��	i k h � i h

�)4�	 }c�=�k kk ki h h i h i h ,�!�d� q��� f���h k i h hi h h k h#8  

اگر . را تغيير دهد هر يك از شما كار ناپسندي را ديد، با دستش مانع از آن شود و آن«
. نتوانست با زبانش اين كار را انجام دهد و اگر نتوانست با قلبش اين كار را انجام دهد

  . »ترين حد ايمان است و اين ضعيف

                                           
  .اند  آن را روايت كردهابن ماجه  نسائى و،أبو داود، ترمذى مسلم، -1
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 در حد توانش است كه تمامي آنچه كه بر او نازل شده تبليغ نمايد، زيرا �اما پيامبر
 �به همين خاطر پيامبر. دار شده است خداوند متعال شخصاً حفظ و حمايت او را عهده

هايشان كرد؛ از  ي خانه ه اين آيه نازل شد، محافظان و نگهبانانش را روانهكهنگامي 

!�ªي   تا هنگام نزول آيه�رسول اهللا: ويدگ  روايت است كه مي�عايشه $#uρ 

š�ßϑÅÁ ÷ètƒ z ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 س از نزول آن سرش را از ، پدش  محافظت و پاسداري مي�#$

از كنار من برويد، زيرا خدا از من حمايت و ! اي مردم: پنجره بيرون آورد و فرمود
  .1»كند محافظت مي

 اين  كه كند، نياز دارد به اين ل ميهمانا كسي كه جهت اثبات امامت به اين آيه استدال
 را به طور قطع و جزم نفي كند، و همچنين نياز – كه برايش بيان كرديم –معناي آيه 
گويد به طور قطع و جزم اثبات نمايد كه هر دو   آن معنايي را كه خود مي كه دارد به اين
  . گردد پس استدالل به اين آيه باطل و ساقط مي. محال است

  

  ك مهمتر است امامت علي يا طالق زن و ازدواج با وي؟ كدام ي

كنند كه هنگامي كه خداوند متعال به پيامبرش دستور داد تا امامت علي  اماميه ادعا مي
  كه  متردد بود و امامت علي را ابالغ نكرد از ترس اين�را به مردم ابالغ نمايد، پيامبر

.  خدا اين آيه را نازل كرد كه ند، تا ايناش متهم كن مردم او را به دوست داشتن عموزاده
 از آن لحظه بعد در اجراي فرمان خداوند هيچ ترديدي را به خود راه �ديگر پيامبر

                                           
  .  ترمذي و حاكم و بيهقي آن را روايت كرده اند-1



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

460460460460

جمع كرد و امامت » غدير خم« برخاست و مردم را در مكاني به نام �پس پيامبر. نداد
  : مودگاه خداوند متعال اين آيه را نازل فر آن. علي را به آنان ابالغ نمود

�tΠ öθ u‹ø9 $# àMù=yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àMôϑoÿøC r& uρ öΝä3ø‹n=tæ  ÉLyϑ÷è ÏΡ àMŠÅÊu‘uρ 

ãΝä3s9 zΝ≈ n=ó™M}$# $ YΨƒÏŠ�  ) 3/ مائده(  

را براى شما كامل كردم و نعمت خويش را بر شما تمام   نا دينتهامروز«
  .»دين براى شما پسنديدم]  به عنوان[نمودم و اسالم را 

توانستند اين  ن سخنان اضافي از جانب خودشان است، و اي كاش ميبدون شك اي
 –بود   اگر حق مي– �و گرنه آيا امامت علي. خواهند حمل كنند آيه را بر آنچه كه مي

شأن و منزلتش كمتر از طالق زني و ازدواج با اوست؟ كه در قرآن با نص صريح و 
 دادن زينب بنت حجش از زيد واضح نيامده است، در حالي كه در قرآن ماجراي طالق

 و سپس ازدواج با او به فرمان خداوند – بود �ي پيامبر  كه پسر خوانده–بن حارثه 
 از ترس مردم در اجراي اين فرمان مردد بود تا �پس از اين فرمان، پيامبر. آمده است

  :  خداوند شديداً او را مورد عتاب قرار داد و فرمود كه اين

� øŒ Î)uρ ãΑθ à)s? ü“Ï% ©#Ï9 zΝyè ÷Ρr& ª!$# Ïµø‹ n=tã |Môϑyè ÷Ρr& uρ Ïµ ø‹ n=tã ô7Å¡ øΒ r& 

y7 ø‹n=tã y7y_ ÷ρy— È,̈?$#uρ ©!$# ’Å∀øƒéBuρ ’Îû š�Å¡ ø�tΡ $ tΒ ª!$# ÏµƒÏ‰ö7 ãΒ 

 ý øƒrBuρ }̈ $ ¨Ζ9 $# ª!$#uρ ‘,ym r& βr& çµ9t± øƒrB ( $ £ϑn=sù 4 |Ós% Ó‰÷ƒ y— $ pκ÷]ÏiΒ # \	 sÛuρ 

$ yγ s3≈ oΨô_̈ρy— ö’s5 Ï9 Ÿω tβθä3tƒ ’ n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# Ól t	 ym þ’Îû Æl≡ uρø— r& 

öΝÎγ Í←!$ u‹Ïã÷Š r& #sŒÎ) (# öθ ŸÒ s% £åκ÷]ÏΒ # \	 sÛuρ 4 šχ% x.uρ ã	øΒ r& «!$# Zωθãè ø�tΒ ∩⊂∠∪ 
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$ ¨Β tβ% x. ’n? tã Äc É<̈Ψ9 $# ô ÏΒ 8l t	 ym $yϑŠÏù uÚt	 sù ª!$# … çµs9 ( sπ̈Ζß™ «!$# ’Îû 

tÏ% ©!$# (# öθ n=yz ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 tβ%x.uρ ã	 øΒ r& «!$# # Y‘y‰s% # ·‘ρß‰ø)̈Β ∩⊂∇∪ š Ï%©!$# 

tβθ äó Ïk=t7ãƒ ÏM≈ n=≈ y™Í‘ «!$# …çµ tΡöθ t± øƒs†uρ Ÿωuρ tβöθt± øƒs† # ´‰tn r& 
ω Î) ©! $# 3 4’ s∀x.uρ 

«!$$ Î/ $ Y7ŠÅ¡ym ∩⊂∪ $ ¨Β tβ% x. î‰£ϑptèΧ !$ t/r& 7‰tn r&  ÏiΒ öΝä3Ï9% ỳ Íh‘ Å3≈ s9 uρ 

tΑθ ß™§‘ «!$# zΟs?$ yzuρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 3 tβ% x.uρ ª!$# Èe≅ä3Î/ > ó x« $ VϑŠÎ=tã �) احزاب

  )40ـ37/ 
با (كه خداوند ) زيد بن حارثه نام(زماني را كه به كسي ) يادآور شو(«

با تربيت كردن (بدو نعمت داده بود، و تو نيز ) هدايت دادن وي به اسالم
زينب بنت (همسرت : گفتي بدو لطف كرده بودي، مي) و آزاد نمودن وي

و چيزي را در دل ت)! اي پيغمبر. (را نگاه دار و از خدا بترس) حجش
ترسيدي،  سازد، و از مردم مي را آشكار مي داشتي كه خداوند آن پنهان مي

هنگامي كه زيد نياز . در حالي كه خداوند سزاوارتر است كه از او بترسي
و بر اثر سنگدلي و ناسازگاري زينب، مجبور به ( خود را بدو به پايان برد

 سري تو درآورديم، تا مشكليما او را به هم) طالق شد و وي را رها كرد
براي مؤمنان در ازدواج با همسران پسر خواندگان خود نباشد، بدان گاه 

فرمان خدا بايد ). و طالقشان دهند(كه نياز خود را بدانان به پايان ببرند 
هيچ گونه گناه و تقصيري بر پيغمبر نيست در انجام چيزي . انجام بشود

اين سنت الهي، در مورد پيغمبران . اشدكه خدا بر او واجب و الزم كرده ب
پيشين نيز جاري بود است، و فرمان خدا همواره روي حساب ) هاي ملت(
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پيغمبران پيشين، . (ي اجرا در آيد ي دقيقي است و بايد به مرحله و برنامه
) به مردم(هاي خدا را  رسالت)  وها برنامه(كساني كه ) يعني آن

ترسيدند، و همين   و از كسي جز خدا نميترسيدند رساندند، و از او مي مي
محمد . باشد) ي اعمال آنان زحمات و پاداش دهنده(بس كه خدا حسابگر 

تا ازدواج (نبوده ) نه زيد و نه ديگري(هيچ يك از مردان شما ) نسبي(پدر 
ي خدا و آخرين پيغمبران است  و بلكه فرستاده) با زينب بر او حرام باشد

و خدا از همه چيز ). ي نبوت و رهبري است رابطهي او با شما  و رابطه(
  .»آگاه بوده و هست

پر واضح است كه آيات مذكور به صراحت آن حادثه را ذكر كرده تا جايي كه به 
. ي رسول اهللا و شوهر اول زينب را ذكر كرده است ، پسر خوانده»زيد«صراحت اسم 

راجع به طالق دادن زينب  در اجراي فرمان خداوند �همچنين تصريح كرده كه پيامبر
پس چرا ادعاي اماميه و آن . از زيد بن حارثه و سپس ازدواج با وي، متردد بود

ماجرايشان در قرآن ذكر نشده همچنان كه اين ماجرا ذكر شده است؟ در حالي كه 
تر به ذكر  تر و شايسته اولي» علي« و همچنين اسم –بود   اگر حق مي–ماجراي آنان 
  . از به تصريح دارداست و بيشتر ني

  

  ي چهارم آيه

�(#θãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™§	9$# ’ Í<'ρé& uρ Ílö∆ F{$# óΟä3ΖÏΒ�) 59/ نساء(  

و از پيغمبر ) با پيروي از قرآن(، از خدا )ايد اي كساني كه ايمان آورده«
اطاعت كنيد، و از كارداران )  با تمسك به سنت او�خدا، محمد مصطفي(
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گرا  مادام كه دادگر و حق( مسلمان خود فرمانبرداري نمائيد و فرماندهان
  .»)بوده و مجري احكام شريعت اسالم باشند

ي كريمه جهت اثبات امامت متكي بر اعتبار اين امر است كه  استدالل به اين آيه
  . در اين آيه، فقط امامان معصوم باشد و ال غير» أولي األمر«مقصود خداوند از عبارت 

آن، اين است كه اين آيه براي اثبات مقصود اماميه، متشابه است، و استدالل و نهايت 
ي متشابه در اصول درست نيست و براي اثبات اصول دين بايد حتماً دليل محكم  به آيه

’«و صريحي وجود داشته باشد كه اين آيه، چنان نيست، زيرا لفظ  Í<'ρé& uρ Ílö∆ F{$# ó «
امر  امر فرزند و شوهر، ولي بلكه حتي پدر، ولي. اءمشترك است ميان فرماندهان و علم

و هر انسانِ پيرو و مأموري، اطاعت از ولي امرش بر او واجب است بدون . زن است
  . آنكه عصمت براي آنان شرط باشد

ولي امر « را  گويند، و هر يك از آنان حتي خود شيعيان، به فقهاءشان، اولي االمر مي
شك فقهاء معصوم نيستند و در عين حال اطاعت و پيروي نامند، و بدون  مي» مسلمين

&Í<'ρé’«بنابراين، شرط نيست كه . از ايشان واجب است u Ílö∆ F{$# ó «)امامان ) صاحبان امر

  . اساس است بنابراين، استدالل به اين آيه جهت اثبات امامت، باطل و بي. معصوم باشند
ر جهت اثبات امامت را باطل ي فوق الذك از جمله چيزهايي كه استدالل به آيه

  : اي دارد، و آن اين است نمايد، اين است كه اين آيه، تتمه و دنباله مي

� βÎ* sù ÷Λä ôãt“≈ uΖs? ’Îû & óx« çνρ–Š ã	 sù ’n<Î) «! $# ÉΑθ ß™§	9 $#uρ �  ) 59/ نساء(  

و در امري از امور كشمكش پيدا (و اگر در چيزي اختالف داشتيد «
با رجوع به سنت (و پيغمبر او ) ي به قرآن ا عرضهب(را به خدا  آن) كرديد
  .»برگردانيد) نبوي
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ي اختالف كنندگان قرار  با توجه به اين قسمت از آيه، خود ولي امر هم زير مجموعه
شود و منازعه و كشمكش او امري جايز است؛  گيرد، از اين رو عصمتش باطل مي مي

ور داده كه آن اختالف و چون خداوند متعال به هنگام اختالف و كشمكش دست
، سومي در كار نيست و »�خدا و رسول خدا «: كشمكش را فقط به دو منبع برگردانند

  . چيز ديگري غير از آن دو منبع است» ولي امر«
كليني به اين نكته پي برده، از اين رو راه فراري نديده جز گستاخي بر بازيچه گرفتن 

ي خداوند  ي اين فرموده  درباره�وجعفروي با سند خود از اب. و تحريف اين آيه

$�: متعال pκš‰r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (# þθãΨtΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™§	9 $# ’Í<'ρé& uρ Ílö∆ F{$# 

óΟä3ΖÏΒپس خداوند . ما هستيم» االمر اولي«منظور از «:  روايت كرده كه ابوجعفر گويد�

:  كه از ما اطاعت و پيروي نمايند و عبارتي مؤمنان تا روز قيامت دستور داده به همه

» 7�n1	 1�� $ �(u��� ��>r ��	6��  � ��� K�"1�� ���R�� 1�x� ��� �«1 نيز نازل شده 
دهد و از آن   به اطاعت و پيروي از صاحبان امر دستور مي�پس چگونه خداوند. است

 به مخاطبان اين آيه 2ت اخيرداند؟ همانا اين قسم  را جايز مي طرف منازعه و اختالفشان

θ#)�: گفته شده است ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™§	9 $# ’Í<'ρé& uρ Ílö∆ F{$# óΟ ä3ΖÏΒ�3  

                                           
ا به خدا و اگر ترسيديد كه در امري اختالف و كشمكش داشته باشيد، آن امر ر«:  ترجمه عبارت-1

  . » و اولي االمر برگردانيد�پيامبر
�6	�� � ��>r�� 1�� $ �(u	7�n1 «منظور عبارت  -2�  � ��� K�"1�� ���R�� 1�x� ��� �«است   
  .1/276 اصول الكافي، كليني، -3
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داند، و اين با  را جايز مي» أولي األمر«كند كه اين آيه اختالف  پس كليني اقرار مي
ه تحريف آن رو، قائل ب است، مغايرت دارد؛ از اين» شان امامت«كه شرط » عصمت ائمه«

  .1گرديد كرد، ناچار به اين كار نمي داللت مي» امامت«واگر نص آيه بر . است

                                           
ي كنند و كار  مشكل اماميه اين است كه آنان نظريات و آراي خود را صرفاً به خاطر جدل مطرح مي-1

بنگر و » أولي األمر«به تفسير ايشان درباره كلمه . به امكان تطبيق و عملي بودن آن آراء و نظريات ندارند

سپس به تفسير اهل سنت درباره اين كلمه نگاه كن، آن وقت خواهي ديد كه در خصوص ممكن بودن 

 و تفاوت زيادي وجود تطبيق و عملي نمودن جهت استفاده درست از آيه مذكور، ميان اين دو تفسير فرق

  .دارد
 و تا به امروز واقعيت �چون بنا به نظر اماميه، اين آيه نه در هنگام نزولش و نه پس از وفات پيامبر

  : پيدا نكرده و بدان عمل نشده است؛ چون

نبوده؛ پس ) امامان اهل تشيع( در زمان پيامبر نيازي به اطاعت و پيروي از علي يا حسن و حسين -1
  .  با توجه به اينكه حسن و حسين آن موقع خردسال بودند،كند بر آنان تطبيق نمياين آيه 

 و ،، منظور از آيه اطاعت و پيروي از دوازده امام است كه اولشان علي است� پس از وفات پيامبر-2

  . آن هم واقعيت پيدا نكرد
 اگر ،يه واقعيت پيدا نكردگانه، به خاطر عدم وجود ائمه، اين آ  پس از پايان عصر امامان دوازده-3

نه، اين طور نيست و هيچ اثري از وي : موجود است، در جواب گوييم) مهدي(امام دوازدهم : بگويند

  . كند نيست، و واقعيت ادعايشان را تكذيب مي
بنابراين، آيه مذكور بنا به نظر اماميه از هنگام نزولش تا به امروز تعطيل بوده و واقعيت عملي پيدا نكرده 

  . است

 بنا به –بينيم كه اين آيه  آيد، نمي و هنگامي كه فرصتي براي اماميه جهت رسيدن به حكومت پيش مي
حكام و فرماندهان آنان حكومت را به زور به دست .  معنايي جهت تطبيق داشته باشد–تفسير خودشان 

بويه و صفويان  اطميان و آلبرند؛ همچنان كه اين امر براي ف گيرند و سپس ميان خود آن را به ارث مي مي
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. و امثال آنان پيش آمد، و خميني، منتظري را به عنوان جانشين خود تعيين كرد و سپس وي را عزل نمود

. و اكنون صداهايي در ايران راجع به تعيين رهبر روحاني از طريق شورا بلند شده و همين طور تا آخر
  ن؟ شا پس كجاست تطبيق اين آيه در واقعيت سياسي

اند با اين  تر آنكه آنان پس از پايان عصر ائمه، اين آيه را به اطاعت و پيروي از علما تفسير نموده عجيب

او همانند امام حق فيصله دادن و داوري در قضايا و حق . فقيه نايب امام در حال غيبتش است«اعتبار كه 
عقائد الشيعة، محمد (» ... استنپذيرفتن حكم او همانند نپذيرفتن حكم امام. حكومت ميان مردم دارد

  ). 9مظفر، ص 

چيزي كه آنان را به عكس آنچه در نظر دارند و خالف آنچه معتقدند، كشانده است؛ در نتيجه ناچاراً به 
اما اين بازگشتي است افراطي، كه دليل . تفسير اهل سنت و جماعت بازگشته و اجباراً قائل به آن شدند

  . فكر و بينش استگري در  آن، تندروي و افراطي

كند؛  اما بنا به اعتقاد اهل سنت، اين آيه از زمان نزولش و تا روز قيامت، واقعيت عملي پيدا كرده و مي
و اين معنا حتي در . اند را به فرماندهان جنگي و علماء تفسير كرده» أولي األمر«زيرا اهل سنت عبارت 

چون فرمانده و عالمِ فرستاده شده از . ع شده است هم قابل تطبيق بوده و عمالً واق�زمان خود پيامبر

، اطاعتش واجب، و بحث و گفتگو با وي در پرتو قرآن و سنت نبوي جايز است و عصمت �جانب پيامبر

 فرماندهان و علماء از قبيل خالد بن وليد، عمرو بن عاص، معاذ، �و گرنه رسول اهللا. وي شرط نيست
پس اطاعت و پيروي از اين افراد . هاي مختلف نمي فرستاد مينمصعب بن عمير و ابوسفيان را به سرز

*βÎ÷ �: فرمايد همان گونه كه خداوند متعال مي. مشروط به عصمتشان نيست sù öΝ à6 uΖ ÷èsÛr& Ÿξsù (#θäóö7 s? 

£Íκ öj n= tã ¸ξ‹ Î6y™ �)  اما اماميه . »پس اگر از شما اطاعت كردند، راهي براي ايشان نجوئيد«) 34/ نساء

اند در حالي كه عصمت در  از علماء را واجب دانسته و آنان را به منزله امامان معصوم قرار دادهاطاعت 

  . هيچ يك از آنان تحقق پيدا نكرده است

 آنكه خداوند به اطاعت از كسي كه –كنند   كه آنان فقط به خاطر جدل مطرح مي–ترين سخن  احمقانه
 گرنه اطاعت از وي در حال خطا و در حال معصيتش دهد و صدور خطا از وي جايز باشد، دستور نمي
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  ي پنجم آيه

� tΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù=yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑoÿøC r& uρ öΝä3ø‹n=tæ ÉL yϑ÷è ÏΡ �) مائده /

3(  
با عزت بخشيدن به (دين شما را برايتان كامل كردم و ) احكام(امروزه «

  .»نعمت خود را بر شما تكميل نمودم) هايتان وار داشتن گامشما و است
كنيم كه اين آيه چه ربطي به امامت عام، صرف نظر  در اينجا اين سؤال را مطرح مي

  !  و ديگر ائمه دارد؟�از امامت خاص علي
بايد جواب از منطوق خود آيه به طور نص نه از روي استنباط باشد همان طور كه 

  . شوند دين طريق اثبات ميي اصول دين ب همه
اگر آيه بدين صورت بر امامت داللت نداشته باشد، استدالل بدان باطل است، و 

. ي متشابه است  پيروي از آيه–استدالل به آن جهت اثبات امامت، ـ در بهترين حالش 
و اين كار منحرفان و بيماردالن است، چنانچه پرودگار عالميان و بهترين حاكمين، بدان 

  .  نموده استحكم

                                                                                                           
 آنان را به � و مبلغان ديني كه پيامبر�راستي آيا اطاعت از فرماندهان پيامبر! واجب مي بود

فرستاد، واجب نيست در حالي كه بنا به اتفاق همه معصوم نبودند؟ يا اينكه آيا  هاي مختلف مي سرزمين

ستي و خطا و نيك و بد را از آنان فهم نكردند و خداوند متعال مسلمانان از اين اطاعت، احتمال در

*βÎ �: فرمايد مي sù ÷Λ äôã t“≈ uΖ s? ’Îû &ó x« çνρ–Š ã	 sù ’ n< Î) «!$# ÉΑθß™§	9 $# uρ �)  و اگر در چيزي «) 59/ نساء

اعت از  مبني بر اط�پس كدام عقل از دستور پيامبر. »اختالف داشتيد، آن را به خدا و پيغمبر او برگردانيد

  ! كند مگر اينكه از روي جدل باشد؟ اش، وجوب اطاعت از او در معصيت فهم مي فرمانده
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بدون شك «: گويد ابراهيم زنجاني در استدالل به اين آيه براي اثبات امامت مي
انتصاب امام از مهمترين و بزرگترين امور ديني و از مهمترين مصالح مسلمانان است، 

  .1»پس واجب است كه قبل از نزول اين آيه، انتصاب امام واقع شده باشد
ايشان، بيشتر از تكرار اين سخنش كاري نخواهيم ما براي باطل نمودن استدالالت 

انتصاب امام از بزرگترين امور ديني و از مهمترين مصالح «اگر : گوييم بنابر اين مي. كرد
و گرنه » مسلمانان است، پس واجب است كه انتصاب او قبل از نزول اين آيه باشد

  . حجتي در آيه براي اثبات اين مدعا نيست
ساس امري خارج از آن، بنا شده است و اين مستلزم آن است كه همانا حجت آيه بر ا

توان به عنوان حجت و دليل  آيه ذاتاً حجت نباشد، و آنچه كه ذاتاً حجت نباشد نمي
شود بلكه اين آيه خود، حجت و دليل  قلمداد كرد؛ از اين رو، استدالل بدان ساقط مي

ه از كامل بودن آن خبر داده شده جزو ديني نيست ك» امامت«است؛ زيرا » امامت«بطالن 
ي آن كامل  و اين آيه از آخرين آياتي است كه نازل شده، و احكام دين به وسيله. است

ي آن تكميل گشته است، و ما، در هيچ يك از آياتي  شده و نعمت هدايت هم به وسيله
  . تصريح نموده باشد» امامت«بينيم كه به  كه قبل از اين آيه نازل شده نمي

نمود  خواست ادعا مي شد، هر انساني آنچه كه مي اي اثبات مي ر عقايد با چنين شيوهاگ
بدون شك اين مسئله از بزرگترين امور ديني و از «: گفت بود و مي و بدان معتقد مي

مهمترين مصالح مسلمانان است، پس ناچاراً بايد اين امر قبل از نزول اين آيه واقع شده 
همانا دليل نبوت : شد و آن وقت در اين باره گفته مي!  كذابحتي نبوت مسيلمه. »باشد

�tΠ: فرمايد ي خداوند است كه مي مسيلمه، اين فرموده öθ u‹ø9 $# àM ù=yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ 

                                           
  . 57 عقائد الشيعة اإلمامية االثني عشرية، ص -1



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

469469469469

àM ôϑoÿøC r&uρ öΝä3ø‹ n=tæ ÉL yϑ÷è ÏΡ� .بدون شك انتصاب مسيلمه به عنوان پيامبر از «: گفتند و مي

مهمترين مصالح مسلمانان است، پس واجب است كه انتصاب بزرگترين امور ديني و از 
اما مسيلمه از ذوق عربي . »او به عنوان پيامبر قبل از نزول اين آيه واقع شده باشد

دانست، از اين رو به اين آيه براي اثبات  برخوردار بود و زبان عربي را خوب مي
  . پيامبري خود، استدالل ننمود

�tΠي  ، آيه�ما براي امامت ابوبكر صديقهمانا دليل : تيمگف اگر مي öθ u‹ø9 $# àM ù=yϑø.r& 

öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ...از بزرگترين امور ديني و از � است، زيرا امامت ابوبكر صديق� 

  . بود بر اين اساس، سخن ما درست مي. تا آخر... مهمترين مصالح مسلمانان است
ه قبالً اثبات شده باشد كه با توجه به اين آيه، نيازمند آن است ك» امامت«اثبات 

اين بدان . است....) از بزرگترين امور ديني و از مهمترين مصالح مسلمانان(» امامت«
.  نياز به دليل ديگري دارد– براي اثبات امامت –) ي مذكور آيه(معناست كه اين دليل 

از » امامت«از بزرگترين امور دين است، به دليل آنكه » امامت«كنيم كه  يعني ما اثبات مي
  . ي است كه در منطق، ممتنع و محال است»دور«و اين همان . بزرگترين امور دين است

همانا استدالل براي اثبات امري با دليلي كه خود نيازمند اثبات آن امر از قبل باشد، 
، و داستان تخم مرغ و مرغ »دور«دهد؛ در نتيجه دچار  هر دو را نيازمند يكديگر قرار مي

اما اين، منطق زنجاني . گرديم كه اين هم باطل است يك قبالً به وجود آمده، ميكه كدام 
  . كنند استدالل مي» امامت«ي كساني است كه به اين آيه براي اثبات  و همه
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  سياق آيه

سازد كه موضوع چيز ديگري است و هيچ  ي آيه روشن مي همانا نگاهي گذرا به همه
  : فرمايد عال ميخداوند مت. ندارد» امامت«ربطي به 

�ôMtΒ Ìh	 ãm ãΝä3ø‹ n=tæ èπ tGøŠyϑø9 $# ãΠ ¤$!$#uρ ãΝøtm: uρ Í	ƒÌ“ΨÏƒø: $# !$ tΒ uρ ¨≅Ïδ é& Î/öT tó Ï9 «!$# 

ÏµÎ/ èπs)ÏΖy‚ ÷Ζßϑø9 $#uρ äοsŒθ è%öθyϑø9 $#uρ èπtƒ ÏjŠ u/tIßϑø9 $#uρ èπys‹ ÏÜ̈Ζ9 $#uρ !$tΒ uρ Ÿ≅x.r& 

ßìç7¡¡9 $# 
ωÎ) $ tΒ ÷Λä øŠ©.sŒ $ tΒ uρ yxÎ/èŒ ’ n? tã É= ÝÁ‘Ζ9 $# βr& uρ (#θ ßϑÅ¡ ø)tF ó¡s? 

ÉΟ≈s9 ø— F{$$ Î/ 4 öΝä3Ï9≡ sŒ î, ó¡Ïù 3 tΠ öθ u‹ø9 $# }§Í≥tƒ t Ï%©!$# (#ρã	 x�x. ÏΒ öΝä3ÏΖƒ ÏŠ Ÿξ sù 

öΝèδ öθ t±øƒrB Èβöθ t±÷z$#uρ 4 tΠ öθ u‹ø9 $# àM ù=yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑoÿøC r&uρ öΝä3ø‹ n=tæ 

 ÉLyϑ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n=ó™M}$# $YΨƒ ÏŠ 4 Ç yϑsù §	 äÜôÊ $# ’Îû >π|Á uΚ øƒxΧ u/öT xî 

7# ÏΡ$ yf tGãΒ 5Ο øO\b}   ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θ à�xî ÒΟ‹Ïm§‘ �  ) 3/ مائده(  

مردار، خون ) خوردن گوشت(بر شما حرام است )! اي مؤمنان(«
اند، حيواناتي كه با شكنجه  ، گوشت خوك، حيواناتي كه خفه شده)جاري(

هايي  اند، آن هائي كه از بلندي پرت شده و مرده اند، آن و كتك كشته شده
ده از بدن اند، حيواناتي كه درن كه بر اثر شاخ زدن حيوانات ديگر مرده

ها  قبل از مرگ بدآن ( كه اين اند، مگر ها چيزي خورده و بدان سبب مرده آن
ها را سر بريده باشيد، حيواناتي كه براي نزديكي به بتان  آن) رسيده و

هاي تير به پيشگوئي  قرباني شده اند، و بر شما حرام است كه با چوبه
ما گناه بزرگ و ي اينها براي ش پردازيد و از غيب سخن گوئيد، همه
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دين شما ) نابود كردن(از امروز كافران از . خروج از فرمان يزدان است
، پس از )دانند اين دين ماندگان و جاودانه است اند و مي مأيوس گشته

دين شما را برايتان كامل ) احكام(امروزه . آنان نترسيد و از من بترسيد
نعمت خود ) هايتان امبا عزت بخشيدن به شما و استوار داشتن گ(كردم و 

را بر شما تكميل نمودم و اسالم را به عنان آئين خداپسند براي شما 
از محرمات سابق (اما كسي كه در حال گرسنگي ناچار شود . برگزيدم

و عمالً نخواهد (و متمايل به گناه نباشد ) چيزي بخورد تا هالك نشود
و از (بان است ي مهر چرا كه خداوند بخشنده) چنين كند، مانعي ندارد
  .»)نمايد كند و براي او مقدار نياز را مباح مي مضطر صرف نظر مي

اند و  چه ربطي به مردار، خون،گوشت خوك، حيواناتي كه خفه شده» امامت«
تواند  يك ذوق لغوي چگونه مي! دارد؟... اند و حيواناتي كه با شكنجه و كتك كشته شده

ها بياورد؟ در حالي كه اصالً نامي از  كنار آنرا با اين امور جمع كند و در » امامت«
 چيزي كه از جنس موارد مذكور در  كه مگر اين. امامت در اين آيه به ميان نيامده است

هايشان از حضرت  اين در حالي است كه اماميه در كتاب. آيه است، ذكر نشده باشد
وال كفشم، بسيار همانا اين كارتان نزد من از د«: اند كه او گويد  روايت كره�علي
  .»تر است ارزش بي

 ؛ اين آيه تحريف شده: گفته شود كه پذير نيست مگر اين اثبات امامت از اين آيه امكان
:  و يا گفته شود–ي قبلي اظهار نموده است  ي آيه ن ادعا را دربارهني اييهمچنان كه كل

است باطل و اين نص، بدون هيچ مناسبتي، امامت را در بر گرفته است و اين سخني 
  . كفر
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  ي ششم آيه

�≅è% Hω ö/ä3è=t↔ó™r& Ïµø‹ n=tã # ·	 ô_ r& 
ω Î) nο̈Š uθ yϑø9 $# ’Îû 4’ n1ö	 à)ø9 / شوري ( �#$

23(  
همه نعمت كه در پرتو دعوت اسالم به شما خواهد (در برابر آن : بگو«
به (خواهم جز عشق و عالقه نزديكي  از شما پاداش و مزدي نمي) رسيد
  .»)گردد آن هم عايد خودتان ميكه سود (را ) خدا

دليل در اين آيه براي اثبات امامت كجاست؟ در كدام قسمت يا كلمه از : پرسيم مي
  نص چنين چيزي وجود دارد؟ 

نهايت اين نص براي اثبات امامت آن است كه متشابه است و استدالل به آيات 
 به نص محكم و متشابه در اصول درست نيست و براي اثبات اصول دين تنها استدالل

  . كند، درست است صريحي كه به صراحت و وضوح بر مقصود داللت مي
ي امامت صريح نيست، از  اند در داللت بر قضيه و آنچه كه اماميه بدان استدالل نموده

  .باشد ي فوق جهت اثبات امامت باطل مي اين رو استدالل به آيه
همانا : گوييم  ن قضيه ميي توضيحاتي اضافي و بهتر روشن شد  به خاطر ارائه

ي امامت درست نيست مگر بعد از جايز دانستن  يهاستدالل به اين آيه براي اثبات قض
  : اين چهار مانع عبارتند از. ها محال است چهار مانعي كه جايز دانستن آن

  . خواست  به خاطر دعوتش، اجر و مزد را از مردم مي�پيامبر -1
 .  امامت استاين اجر و پاداش، همان مودت، يعني -2
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 . به معناي خويشاوندان است) به خدا(عشق و عالقه نزديكي  -3
  . يا علي و فاطمه و حسن و حسين است. خويشاوندان هم، تنها علي است -4

  : ي اينها بنا به داليل زير، محال و غير ممكن هستند همه
  . ـ اين آيه، اساساً هيچ ارتباطي با اشخاص ندارد1

لغت معنايي ذهني دارد و آن هم، نزديكي از لحاظ نسب و در » القربي«ي  زيرا كلمه
مانند شجاعت و علم، كه اگر . خويشاوندي است و منظور از آن، ذات يا شخص نيست
ها  را به آن» ذي و يا ذوي«ي  بخواهيم اين الفاظ را به كساني نسبت دهيم، يا كلمه

و ذو ) شجاع ( شجاعةذو، )خويشاوند و نزديك(ذو قربي : گوييم كنيم و مي اضافه مي
آوريم و  دهيم و به صورت صفت مي ، و يا ساختار الفاظ را تغيير مي)عالم(علم 
در غير اين صورت . ، شجاع و عالم)نزديك يا نزديكان(قريب يا اقارب : گوييم مي

  . ماند كه هيچ ارتباطي با اشخاص يا ذوات ندارند اي ذهني باقي مي معاني
 به معناي نزديكي از لحاظ »القربي«و » القرابة«: مده استرازي آ» مختار الصحاح«در 

بينهما «: گويي مثالً مي. و اين دو كلمه در اصل مصدرند. نسب و خويشاوندي است
يا . »ي خويشاوندي وجود دارد ميان آن دو، نزديكي و رابطه«: قرابة وقرب وقربي ومقربة

هم أقربائي «. »اوند من استاو نزديك و خويش«: »وهو قريبي وذو قرابتي«: گويي مي
  . »آنان نزديكان و خويشاوندان من هستند«: »وأقاربي

 فِي ذوي ةإِال الْمود«: فرمود بود، مي بنابراين، اگر منظور خداوند از اين لفظ، كسي مي
همان گونه كه در جاهاي متعددي از قرآن آمده . »جز دوستي در خويشاوند «»الْقُرْبى

  : زيراست؛ مانند آيات 

� È øt$ Î!≡ uθ ø9 $$Î/uρ $ ZΡ$ |¡ ômÎ) “ ÏŒ uρ 4’n1ö	 à)ø9   )83/ بقره (  � #$

  .»نيكي كنيد... و نسبت به پدر و مادر و نزديكان و«
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� ’ tA# u uρ tΑ$ yϑø9 $# 4’n? tã ÏµÎm6 ãm “ÍρsŒ 4†n1ö	 à)ø9   )177/ بقره (  � #$

و يا به سبب دوست (اي كه بدان دارد  را با وجود عالقه) خود(و مال «
  .»دهد... به خويشاوندان و) داشت خدا، و يا با طيب خاطر

� ÏN#u uρ #sŒ 4’n1ö	 à)ø9 $# …çµ ¤)ym �  ) 26/ اسراء(  

) ي رحم و نيكوئي و مودت و محبت صله: از قبيل(حق خويشاوند را «
  .»بپرداز... و
: بلكه فرموده) نزديكي(» القربي«: كنيد كه در اين آيات، خداوند نفرموده مالحظه مي

  ). نزديكان و خويشاوندان(» ذا القربي«و » ذوي القربي«و » ذي القربي«
شود؛ مانند  اضافه مي» القربي«به » ذي«و » ذوي«به جاي » أولوا«ي  بعضي مواقع كلمه

  : اين آيه

� #sŒ Î)uρ u/|Øym sπyϑó¡ É)ø9 $# (#θ ä9 'ρé& 4’n1ö	 à)ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ ß Å6≈|¡yϑø9 $#uρ 

Νèδθè%ã— ö‘ $$ sù çµ÷ΨÏiΒ �  ) 8/ نساء(  

غير (و يتيمان و مستمندان ) فقير شخص مرده(و هر گاه خويشاوندان «
حضور پيدا كردند، چيزي از آن اموال را ) ارث(بر تقسيم ) خويشاوند

  .»....بدانان بدهيد
  . »القربي«: در اينجا هم خداوند نگفته

  : يا مانند اين آيه

� $ tΒ šχ%x. Äc É<̈Ζ=Ï9 š Ï%©!$#uρ (# þθ ãΖtΒ#u βr& (#ρã	Ï�øótGó¡o„ 

tÅ2Î/ô³ßϑù=Ï9 öθ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 ’Í<'ρé& 2†n1ö	 è% �  ) 113/ توبه(  
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را نسزد كه براي مشركان طلب آمرزش كنند، هر چند  پيغمبر و مؤمنان «
  .»....كه خويشاوند باشند
  .»قربي«: در اين آيه هم خداوند نفرموده

  : فرمود بود، مي  مي�و خويشاوند پيامبرپس اگر منظور خداوند متعال، نزديكان 

�≅è% Hω ö/ä3è=t↔ó™r& Ïµø‹ n=tã # ·	 ô_ r& 
ω Î) nο̈Š uθ yϑø9 $# ’Îû4 ذوي’n1ö	 à)ø9 $#�  

خواهم جز دوستي و مودت در  در برابر آن دعوت، پاداش و مزدي از شما نمي: بگو«
  . »نزديكان و خويشاوندان


�: اما اين را نگفته، بلكه فرموده استω Î) nο̈Š uθ yϑø9 $# ’Îû 4’n1ö	 à)ø9 جز دوستي و « �#$

  . »مودت در خويشاوندي
ي فوق باطل است؛ زيرا پايه و اساس آن و دليل  بنابراين، استدالل بر امامت به آيه

  . شود اي ندارد، چيزي بنا نمي اش باطل است، و بر چيزي كه هيچ اساس و پايه لغوي
به معناي نزديكان و » يالقرب«ي  كلمه: گوييم  به فرض از روي جدل مي -2

را تنها بر  خويشاوندان است، پس چه چيزي باعث شده كه ما به طور قطع، معني آن
  ! علي حمل كنيم در حالي كه نزديكان پيامبر زيادند و تنها علي نيست؟

در هيچ حالي، نه از نظر لغوي و نه از نظر ) دوستي (»المودة« همانا  -3
 . نيست» امامت«اصطالحي، به معناي 

  : فرمايد خداوند متعال مي

� ÷ È⌡s9 uρ öΝä3t7≈ |¹r& ×≅ ôÒ sù zÏiΒ «!$# £ s9θà)u‹ s9 βr' x. öΝ©9 .ä3s? öΝä3oΨ÷;t/ 

…çµ oΨ÷;t/uρ ×ο̈Š uθ tΒ  Í_ tGøŠn=≈ tƒ àMΨä. öΝßγ yètΒ y—θ èùr' sù # ·—öθ sù $ VϑŠÏà tã �) 73/ نساء(  
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ت و پيروزي و غنيمتي به شما دس(و اگر رحمت خدا در برتان گرفت «
 هرگز ميان شما و ايشان مودت و دوستي نبوده،  كه اين درست مثل) داد
از اين پيروزي و (بوديم و  اي كاش ما هم با آنان مي: گويند مي) منافقان(

  .»برديم بسي بهره مي) دستاورد فراوان غنيمت

�;χy‰Éf tGs9 uρ Οßγ t/t	 ø%r& Zο̈Š uθ ¨Β zƒ Ï%©#Ïj9 (#θ ãΨtΒ#u šÏ%©!$# (# þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) 

3“t	≈ |Á tΡ�  ) 82/ مائده(  

اند  ترين مردم براي مؤمنان، كساني خواهي ديد كه مهربان)! اي پيغمبر(«
  .»نامند كه خود را مسيحي مي

�tΑ$ s%uρ $yϑ̄ΡÎ) Οè?õ‹ sƒªB$# ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# $ YΖ≈ rO÷ρr& nο̈Š uθ̈Β öΝä3ÏΨø‹ t/ ’Îû 

Íο4θ uŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9   )25/ عنكبوت (  �#$

شما غير از خدا، بتهايي را براي : گفت) به قوم خودابراهيم خطاب («
هاي كه در زندگي  بزهكاران(ايد تنها به خاطر محبت  خويشتن برگزيده
) ي خويش نسبت به آباء و اجداد و قوم و قبيله(دنيا ميان خودتان 

  .».....داريد

�ôÏΒ uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷βr& t, n=y{ / ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡ à�Ρr& % [`≡uρø— r& (# þθ ãΖä3ó¡tF Ïj9 

$ yγ øŠs9 Î) Ÿ≅yèy_ uρ Νà6 uΖ÷;t/ Zο̈Š uθ ¨Β ºπ yϑôm u‘uρ�  ) 21/ روم(  

خدا اين است كه از ) دال بر قدرت و عظمت(هاي  و يكي از نشانه«
در پرتو (جنس خودتان همسراني را براي شما آفريد تا در كنار آنان 
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بياراميد، و در ميان شما و ايشان مهر و محبت ) جاذبه و كشش قلبي
  .»انداخت

پس . اي نيست هيچ رابطه» امامت«در آيات فوق و ديگر آيات و ميان » مودت«ميان 

≅�ي  استدالل به آيه è% Hω ö/ ä3è=t↔ó™r& Ïµ ø‹n=tã # ·	 ô_ r& 
ω Î) nο̈Š uθ yϑø9 $# ’Îû 4’ n1ö	 à)ø9  جهت اثبات �#$

  . معناست امامت، بي
ن آن قواعد، درست همانا آيات قرآن، كالم است و كالم هم قواعدي دارد كه بدو

اي باشد كه از  نيست؛ اولين قاعده از قواعد كالم آن است كه معناي مقصود بايد به گونه
  . ي آن معنا، صحيح باشد نظر لغوي، تفسير كالم يا لفظ به وسيله

  : شود ي زير بنا مي استدالل به اين آيه جهت اثبات امامت، براساس دو قاعده
 لغوي به معناي نزديكان و خويشاوندان باشد، كه از نظر» القربي«ي  كلمه) الف
  . اساس بودن اين قاعده، آشكار و روشن است بي

باشد، كه اين قاعده هم از اساس، » امامت«ي فوق به معناي  در آيه» مودت «–ب 
  .پايه است باطل و بي

هر بنايي كه قواعد و بنيادش، ويران باشد، خود بنا هم ويران و خراب است و 
  : فرمايد اند پابرجا بماند؛ همچنان كه خداوند متعال ميتو نمي

�†tAr' sù ª!$# Οßγ uΖ≈ uŠø⊥ ç/ š∅ÏiΒ Ï‰Ïã#uθ s)ø9 $# §	y‚ sù ãΝÍκöj n=tã ß# ø)¡¡9 $# ÏΒ 

óΟÎγ Ï%öθ sù�  ) 26/ نحل(  

را از   ناآنان رفته است و آن) زندگي(ي  ولي خدا به سراغ شالوده«
 باالي سرشان بر سرشان از) ها خانه(اساس ويران كرده است، و سقف 

  .»فرو ريخته است
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ي  اما اگر يك مسأله! ي فرعي باشد ي اينها زماني است كه آن مسأله، يك مسأله همه
 باشد، قضيه، شديدتر است؛ زيرا قاعده موجب آن است كه »امامت«اصولي مانند 

د؛ و ي آن صحيح نباش اي باشد كه تفسير لفظ جز به وسيله معناي مقصود بايد به گونه
  . جزو هيچ كدام از تفاسير محتمل لفظ نيست» امامت«معناي 

  . اين بدان معناست كه بحث در اين موضوع اساساً درست نيست
خواست؛ اين امر بنا به نص قرآن،   در برابر دعوتش پاداش و مزدي را نمي�ـ پيامبر4

  : فرمايد خداوند متعال مي. قطعي و يقيني است

� $ tΒ uρ óΟßγ è=t↔ó¡n@ Ïµ ø‹n=tã ô ÏΒ @	 ô_ r& 4 ÷βÎ) uθ èδ 
ω Î) Ö	ò2ÏŒ tÏΗs>≈ yè ù=Ïj9 �  

  )104/ يوسف (  
پس (خواهي،  ، پاداشي از ايشان نمي)اندرز و راهنمائي(تو در برابر اين «

اگر آنان نپذيرفتند غمگين مباش، چرا كه ديگران اندر شكم مادر و پشت 
هي از مردمان اين زمان گروند، و تنها اين قرآن براي گرو پدرند و بدان مي
  .»ي جهانيان نيست قرآن جز پند و اندرزي براي همه) نيامده است، بلكه

�ö≅è% $ tΒ Νä3çF ø9 r' y™ ôÏiΒ 9	ô_ r& uθ ßγ sù öΝä3s9 ( ÷βÎ) y“ Ì	ô_ r& 
ω Î) ’ n?tã «!$#�  

  )47/ سبأ (  
از شما خواسته باشم، ) در قبال تبليغ دعوت آسماني(بگو هر مزدي كه «

اجر و مزد من بر ) دارم، و بلكه من پاداش مادي چشم نمي. (براي خودتان
  .»خداست و بس

� ö≅ è% !$tΒ ö/ ä3è=t↔ó™r& Ïµ ø‹n=tã ô ÏΒ 9	ô_ r& !$tΒ uρ O$ tΡr& z ÏΒ tÏ�Ïk=s3tGçR ùQ $# �  

  )86/ ص (  
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من از شما در مقابل تبليغ قرآن و رساندن دين خدا : بگو) اي پيغمبر(«
و (نيستم ) دروغين نبوت هم(ي مدعيان  مرهطلبم، و از ز هيچ پاداشي نمي

  .»بافم  ساختگي نبوده و از پيش خود به هم نميگويم آنچه مي
 در مقابل دعوتش مزد و پاداش را از كسي جز خدا �و وقتي كه پيامبر خدا

خواسته، بنابراين، موضوع از اساس باطل است؛ زيرا موضوع امامت با توجه به  نمي

≅�ي  آيه è% Hω ö/ ä3è=t↔ó™r& Ïµ ø‹n=tã # ·	 ô_ r& 
ωÎ) nο̈Š uθ yϑø9 $# ’ Îû 4’n1ö	 à)ø9  بر اين اساس بنا شده �#$

، در مقابل دعوتش، پاداش و مزدي كه همان امامت علي است، را از مردمان �كه پيامبر
 در �خواسته، و اين مخالف آن است به طور قطع در قرآن ثابت شده كه پيامبر مي

اين از يك طرف، از طرف . خواست از كسي نميمقابل دعوتش پاداش و مزدي را 
ديگر، درخواست پاداش و مزد در مقابل يك چيز، به عنوان بهاي آن چيز تنها زماني 
است كه خريدار، خريد آن چيز را قبول كرده باشد و گرنه آن فرد بهاي آن چيز را از 

  . كرد خريدار مطالبه نمي
 را نپذيرفتند، پس در � دعوت پيامبرهمانا اين آيه متوجه كفاري است كه از اساس

 پاداش و مزد را به عنوان بهاي آن، مطالبه كند؟ و اين پاداش و �قبال چه چيزي پيامبر
آيا كافران، ! علي است؟ در حالي كه علي آن موقع خردسال بوده است» امامت«مزد هم، 

  ! شود؟از آنان خواسته » امامت« را پذيرفتند تا بعداً قبول �نخست نبوت محمد
  

  معني آيه

معني آيه اين است : گوييم شايد كسي راجع به معني اين آيه سؤال كند، در جواب مي
نهايت چيزي . خواهم در برابر دعوتم، مزد يا مالي را از شما نمي: بگو! اي پيغمبر«: كه

خواهم اين است مرا به خاطر خويشاوندي با شما، دوست بداريد و  كه از شما مي
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ه بين من و شماست، به جاي آوريد؛ در نتيجه مرا محافظت كنيد و به ي رحمي ك صله
نيكي با من رفتار نمائيد و مرا اذيت نكنيد؛ چون عدم محافظت و رفتار ناشايست و 

  . »اذيت كردن ميان نزديكان و خويشاوندان، درست و سزاوار نيست
 به خاطر و اين درخواست، پاداش و مزد در برابر دعوت نيست، بلكه حقي شرعي

خويشاوندي است و هيچ عيب و ايرادي در مطالبه و درخواست آن نيست؛ زيرا 
  . درخواست حق، حق و درست است

ي رحم، بر نزديكان و خويشاوندان واجب  ي نزديكي و صله همانا دوستي و عالقه
  .  رعايت نكردند�است كه قريش اين امر واجب را با رسول اهللا

، استثناي منقطع غير متصل است؛ استثناي منقطع غير استثناي موجود در اين آيه
  : متصل، استثنايي است كه مستثني جزو مستثني منه نيست؛ مانند اين آيه

� 
ω tβθ ãèyϑó¡o„ $ pκj Ïù # ·θ øós9 
ω Î) $Vϑ≈ n=y™ �  ) 62/ مريم(  

كه مستثني منه » لغو«ي  مستثني است و در زير كلمه» سالم«ي  كه در اين آيه، كلمه
اي  آنان در بهشت گفتار پوچ و بيهوده: گردد، معناي آيه اين است كه اخل نمياست، د
  . شنوند را مي) يزدان و فرشتگان و صالحان(شنوند، ليكن درود  نمي

≅�ي  همچنين در آيه è% Hω ö/ ä3è=t↔ó™r& Ïµø‹ n=tã # ·	 ô_r& 
ω Î) nο̈Š uθ yϑø9 $# ’Îû 4’ n1ö	à)ø9 ي   كلمه�#$

در برابر دعوت، : و معناي آيه اين است. گيرد قرار نمي» رأج«ي  در زير كلمه» ةالمود«
خواهم، ليكن دوستي و مودت در خويشاوندي را از شما  پاداش و مزدي را از شما نمي

  . خواهد  در برابر دعوت پاداش و مزدي را نمي�خواهم؛ زيرا پيامبر  مي
ت كرده كه  رواي� از پيامبر�تر ديگري دارد كه ابن عباس اين آيه معناي دقيق

  كه خواهم مگر اين آيه به اين معناست كه پاداش و مزدي را از شما نمي: ايشان فرمودند
  . خداوند متعال را دوست بداريد و با اطاعت كردن از وي، به او نزديك شويد
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به معناي » القربي« است و �در اينجا، مودت و دوستي خداوند» مودت«پس 
ي ديگري اين  دن از فرامين و دستورات اوست و آيهنزديكي به خدا از طريق اطاعت كر

  : فرمايد نمايد؛ آنجا كه خداوند متعال مي معناي دقيق را تأييد مي

�ö≅è% !$ tΒ öΝà6 è=t↔ó™r& Ïµ ø‹n=tã ôÏΒ @	ô_ r& 
ω Î)  tΒ u !$ x© βr& x‹ Ï‚−Gtƒ 4’ n<Î) 

ÏµÎn/u‘ Wξ‹Î6 y™�  ) 57/ فرقان(  

چ گونه پاداشي از شما مطالبه من در برابر ابالغ اين آئين هي: بگو«
 راه به سوي – اگر خواست –تنها پاداش من اين است كه كسي . كنم نمي

و در مسيري كه منتهي به رضا و رحمت و (پروردگارش در پيش گيرد 
  .»)پاداش فراوان يزدان است گام بردارد

وي زيرا دوستي و مودت خدا و تقرب به او، معناي كامل، در پيش گرفتن راه به س
  .اوست
  

  دروغ آشكار و بزرگ

در صحيح بخاري و صحيح مسلم و در مسند احمد بن «: گويد ابراهيم زنجاني مي

≅�ي  هنگامي كه آيه: حنبل از ابن عباس روايت شده كه گويد è% Hω ö/ ä3è=t↔ó™r& Ïµ ø‹n=tã 

# ·	 ô_r& 
ω Î) nο̈Š uθ yϑø9 $# ’ Îû 4’n1ö	 à)ø9 نزديكان تو ! اي رسول خدا:  نازل شد، صحابه گفتند�#$
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علي و فاطمه «:  فرمودند�ها بر ما واجب است؟ پيامبر چه كساني هستند كه دوستي آن
  . 1»)حسن و حسين(و دو پسرش 

اساس است، چون اين روايت در صحيح  و ادعائي باطل و بي!! اين دروغي زشت
  . بخاري و صحيح مسلم و مسند احمد بن حنبل، وجود ندارد

ه در صحيح بخاري و مسند احمد وجود دارد، كامالً خالف آن بلكه آنچه در اين زمين
بخاري روايت كرده كه . و امام مسلم اصالً در اين موضوع چيزي نياورده است. است

، رد �ي تفسير آيه به نزديكي خاندان محمد  ابن عباس، سخن سعيد بن جبير را درباره
 ارتباط و همبستگي با تمامي قبايل قريش �همانا پيامبر«: كرد و به او گفت
خواهم كه   نازل شد كه تنها اين را از شما مي�گاه بر پيامبر ، آنخويشاوندي داشت

  . »را حفظ نمائيد ي نزديكي ميان من و شما را برقرار سازيد و آن رابطه

 %è≅�ي  از ابن عباس راجع به آيه«و احمد بن حنبل در مسند خود روايت نموده كه 

Hω ö/ ä3è=t↔ó™r& Ïµø‹ n=tã #·	 ô_ r& 
ωÎ) nο̈Š uθ yϑø9 $# ’Îû 4’n1ö	 à)ø9 :  سؤال شد، سعيد بن جبير گفت�#$

) به سعيد بن جبير(ابن عباس : راوي گويد.  است�منظور نزديكي خاندان محمد 
ي نزديكي و   رابطهبا تمامي قبايل قريش �عجله كردي، همانا رسول اهللا: گفت

خواهم مگر   من چيزي از شما نمي ه آنان گفت ك  به�خويشاوندي داشت، پس پيامبر
ي نزديكي و خويشاوندي ميان من و شما را حفظ كنيد و مد نظر داشته  آنكه رابطه

  .»باشيد

                                           
  . 86 عقائد اإلمامية االثني عشرية، ص -1
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بخاري و مسلم و احمد تا اين اندازه جاهل نيستند كه چيزي را روايت كنند كه از 
رضي  –اين آيه، از آيات مكي است و حسن و حسين ! نظر عقلي و لغوي، مردود باشد

  .  پس از هجرت در مدينه به دنيا آمدند–اهللا عنهما 
در خويشاوندان و نزديكان، كار عوام است و فصيح » القرابة«و » القربي«استعمال لفظ 

 و يا زبان عموم � اين معنا در زبان قرآن، يا زبان پيامبر ، گفتني است كهباشد مين
 - رحمه اهللا-اهراً سعيد بن جبير و ظ. صحابه نيامده است، زيرا آنان عرب اصيل بودند
  . اين معنا را از جهت عجم بودنش آورده است

دروغگو و ) و نسبت دادن آن به صحيحين و مسند احمد(ي اين روايت،  پس آورنده
  ! گويد داند چگونه دروغ مي ناداني است كه نمي

ف نسبت دادن اين روايت به منابعي كه خالي از آن است از جانب عالمي كه موصو
باشد، افترائي عظيم است كه حتي در شأن   مي1»ركن اسالم و ستون علماي برجسته«به 

همانا عالمي مثل او كه چنين جرأتي بر . عوام الناس هم نيست چه برسد به يك عالم
ركن اسالم «ناميده شود نه » ركن دروغ و ستون دجاالن«دروغ دارد، شايسته است كه به 

  . »و ستون علماي برجسته

  پايه ت بيحج

وجوب مودت و دوستي مستلزم وجوب اطاعت است، «: افزايد ابراهيم زنجاني مي
اي از  اين هم ادعائي محض است كه ذره. 2»گردد زيرا مودت تنها با عصمت واجب مي

                                           
  .  خوئي، در ابتداي كتابش-1
  . 86 عقائد اإلمامية االثني عشرية، ص -2
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اي  علم بهره ندارد، پس مودت با عصمت به صورت وجوبي يا استحبابي چه رابطه
  دارد؟ 

  : فرمايد خداوند متعال مي

� ôÏΒ uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷βr& t, n=y{ / ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡ à�Ρr& % [`≡uρø— r& (# þθ ãΖä3ó¡tF Ïj9 

$ yγ øŠs9 Î) Ÿ≅yèy_ uρ Νà6 uΖ÷;t/ Zο̈Š uθ ¨Β ºπ yϑôm u‘uρ �  ) 21/ روم(  

خدا اين است كه از جنس ) دال بر قدرت و عظمت(هاي  يكي از نشانه«
در پرتو جاذبه و (خودتان همسراني را براي شما آفريد تا در كنار آنان 

  .»بياراميد، و در ميان شما و ايشان مهر و محبت انداخت) كشش قلبي
پس شوهر، زنش را دوست دارد و زن هم شوهرش را دوست دارد و اين دوستي 
هيچ ارتباطي با عصمت يا اطاعت محض ندارد، و يك دوست، رفيقش را دوست دارد 

  . ض از دستورات ديگري نداردو اين دوستي هيچ ارتباطي با عصمت يا اطاعت مح
  : فرمايد در جاي ديگر مي

�  |¤ tã ª!$# βr& Ÿ≅yè øg s† ö/ ä3oΨ÷;t/ t÷ t/uρ tÏ% ©!$# ΝçF÷ƒ yŠ$ tã Νåκ÷]ÏiΒ Zο̈Š uθ ¨Β �  

  )7/ ممتحنه (  
با توفيق دادن آنان به ايمان (اميد است خدا ميان شما و ميان دشمنانتان «

  .»رقرار سازدپيوند محبت و دوستي ب) و پذيرش اسالم
  : فرمايد همچنين مي

� $pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? “Íiρß‰tã öΝä.̈ρß‰tãuρ u !$ u‹Ï9 ÷ρr& 

šχθà)ù=è? ΝÍκöj s9 Î) Íο̈Š uθ yϑø9 $$ Î/ �  ) 1/ ممتحنه(  
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شما . دشمنان من و دشمنان خويش را به دوستي نگيريد! اي مؤمنان«
  .»......ورزيد دت ميكنيد و مو نسبت بديشان محبت مي

  : فرمايد باز در جاي ديگري مي

�;χy‰Éf tGs9 uρ Οßγ t/t	 ø%r& Zο̈Š uθ ¨Β zƒ Ï%©#Ïj9 (#θ ãΨtΒ#u šÏ%©!$# (# þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) 

3“t	≈ |Á tΡ�  

  )82/ مائده (
اند  ترين مردم براي مؤمنان، كساني خواهي ديد كه مهربان)! اي پيغمبر(«

  .»نامند كه خود را مسيحي مي
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  ي هفتم آيه

� ôyϑsù y7 §_ !% tn Ïµ‹Ïù .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ x8u !% ỳ z ÏΒ ÉΟù=Ïè ø9 $# ö≅ à)sù (# öθ s9$ yès? 

äí ô‰tΡ $tΡu !$ oΨö/r& ö/ ä.u !$oΨö/r& uρ $ tΡu !$ |¡ÎΣ uρ öΝä.u !$ |¡ ÎΣ uρ $ oΨ|¡ à�Ρr&uρ öΝä3|¡ à�Ρr& uρ ¢Ο èO 

ö≅ÍκtJö6 tΡ ≅ yèôf uΖsù |MuΖ÷è ©9 «!$# ’ n?tã šÎ/É‹≈ x6ø9   )61/ ن آل عمرا(� #$

به تو رسيده است ) ي مسيح درباره(هر گاه بعد از علم و دانشي كه «
بيائيد ما و فرزندان خود : كساني با تو به ستيز پرداختند، بديشان بگو) باز(

كنيم و شما هم فرزندان خود را فرا خوانيد، و ما خود را  را دعوت مي
ت دعا به سوي سازيم و شما هم خود را آماده سازيد، سپس دس آماده مي
  .»نمائيم داريم و نفرين خدا را براي دروغگويان تمنا مي خدا بر مي
گرداند عبارت است از       را براي امامت باطل مي       اين آيه    استدالل به   نخستين چيزي كه  

 از  كنـد، بلكـه   ي فوق صريح و روشـن بـر مقـصود مـورد نظـر داللـت نمـي                    آيه  كه  اين
باشد و بايـد نـص         نيز در اصول دين صحيح نمي       متشابه   استدالل به   متشابهات است كه  
  . صريح و روشن بر مقصود داللت نمايد  باشد كه محكمي وجود داشته

و  � مقتضي مساوات ميان پيامبر  است كه  بنيان شده)	�������(ي لفظ    استدالل بر پايه  
ن پيـامبر    همـا   جـا بـه      در اين  �باشد، زيرا علي     منهاي نبوت مي     در واليت عامه   �علي

  . است تبديل گشته
 در حالي كه استنباط براي اثبات اصول دين هيچ اعتبار و ارزشي ندارد –اين استنباط 

 صحيح نيست، و دليل عدم صحت اين استنباط آن است –توان بدان تكيه كرد  و نمي
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. باشند  مساوي نمي  كه در مواردي استعمال كردهكه خداوند متعال همين لفظ را 
  : فرمايد كه در جايي ميهمچنان 

  

� Iω öθ ©9 øŒ Î) çνθ ãΚçF ÷è Ïÿxœ £sß tβθ ãΖÏΒ÷σßϑø9 $# àM≈ oΨÏΒ÷σßϑø9 $#uρ öΝÍκÅ¦ à�Ρr' Î/ # Z/öT yz 

�  
  )12/ نور (  

بايست مردان و زنان  شنيديد، نمي چرا هنگامي كه اين تهمت را مي«
را ) پاكدامني و پاكي(مؤمن نسبت به خود گمان نيك بودن و 

  .»؟...نينديشند
  . كه در اينجا مؤمنان در همه چيز برابر و مثل هم نيستند

  : فرمايد يا در جاي ديگري مي

� øŒ Î)uρ $ tΡõ‹ s{r& öΝä3s)≈ sW‹ÏΒ Ÿω tβθä3Ï�ó¡n@ öΝä.u !$tΒ ÏŠ Ÿωuρ tβθ ã_ Ì	 øƒéB 

Νä3|¡ à�Ρr&  ÏiΒ öΝä.Ì	≈ tƒ ÏŠ �  ) 84/ بقره(  

خون يكديگر هنگامي را كه از شما پيمان گرفتيم كه ) به ياد آوريد(و «
ي خوش بيرون  را نريزيد و همديگر را از سرزمين و خانه و كاشانه

  .»نكنيد
  . و اينان، مساوي و يكسان نبودند و هيچ كدام، نفس ديگري نبود

  : فرمايد يا مانند اين آيه كه مي

� ωuρ (# ÿρâ“ Ïϑù=s? ö/ä3|¡ à�Ρr& �  ) 11/ حجرات(  

  .»قرار ندهيدجوئي  و همديگر را طعنه نزنيد و مورد عيب«
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كه اين آيه هم مستلزم مساوات و برابري طعنه زننده با كسي نيست كه مورد طعنه 
  . قرار گرفته

  : فرمايد همچنين خداوند در جايي ديگر مي

� $ pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θ à)®?$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# / ä3s)n=s{  ÏiΒ <§ø�̄Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ 

t, n=yzuρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρy— �  ) 1 /نساء(  

پروردگاري كه شما را از . پروردگارتان بپرهيزيد) خشم( از !اي مردمان«
  .»همسرش را از نوع او آفريد) سپس(يك انسان بيافريد و 

  . اند كه مردمان همگي مساوي و برابر نيستند در حالي كه از يك انسان آفريده شده
 از �پس اگر علي. و حواء مثل آدم نيست در حالي كه از نفس آدم آفريده شده است

 �شد، چنين چيزي مستلزم مساوات و برابري او با محمد  هم آفريده مي�نفس محمد
  .بود نمي

ها به كار رفته و هيچ كدام مستلزم مساوات و  در آن» نفس«از ديگر آياتي كه لفظ 
  : ها با هم نيستند، آيات زير هستند برابري انسان

� ô‰s)s9 £tΒ ª!$# ’ n? tã t ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# øŒ Î) y]yèt/ öΝÍκj Ïù Zωθ ß™u‘ ôÏiΒ 

ôΜÎγ Å¡ à�Ρr& �  ) 164/ آل عمران(  

گاه  منت نهاد و تفضل كرد بدآن) صدر اسالم(يقيناً خداوند بر مؤمنان «
  .»....كه در ميانشان پيغمبري از جنس خودشان بر انگيخت

� ô‰s)s9 öΝà2u !% ỳ Ñ^θß™u‘ ôÏiΒ öΝà6Å¡ à�Ρr& �  ) 128/ توبه(  



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

489489489489

به سويتان آمده ) ها ناانس(از خود شما ) محمد نام(پيغمبري گمان  بي«
  .»....است

� ôÏΒ uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷βr& t, n=y{ / ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡ à�Ρr& % [`≡uρø— r& (# þθ ãΖä3ó¡tF Ïj9 

$ yγ øŠs9 Î) �  

  )21/ روم (  
خدا اين است كه از ) دال بر قدرت و عظمت(هاي  و يكي از نشانه«

در پرتو (براي شما آفريد تا در كنار آنان جنس خودتان همسراني را 
  .»بياراميد) جاذبه و كشش قلبي

ها را در بر   و ديگر انسان�موجود در آيات فوق، عام است كه پيامبر» نفس«ي  كلمه
اگر لفظ را از محتوايش جدا كنيم و تفسيري لفظي و جامد از آن بكنيم، . گيرد مي
 آفريده شده؛ بنابراين زن جزئي از شوهر  )آدم(از نفس شوهر ) حواء(زن : گوييم مي

  . است و جزء چيزي مساوات و برابري بيشتري با آن چيز دارد

$�: ي خداوند متعال بنابراين، فرموده oΨ|¡ à�Ρr&uρ öΝä3|¡ à�Ρr& uρ� بر محتوا و مفهومش 

شود نه بر صرف لفظش و لفظ از نظر لغوي در هيچ حالي، به معناي مساوات  حمل مي
جانمان  «»أنفسنا فداك«: و اگر جمعي به يك نفر از ميان خود بگويند. نيستو برابري 
كند كه آنان در همه چيز، مساوي و مثل هم  ، به ذهن احدي خطور نمي!»فدايت باد
  . هستند

  . براي اثبات امامت خود به اين آيات استدالل ننمود����خود علي 
رند و غير از قول معصوم حجت را به عنوان حجت قبول دا» معصوم«اماميه، تنها قول 
ي مسلمانان بر عصمتش اتفاق نظر دارند، قائل   كه همه�پيامبر. پذيرند ديگري را نمي
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 هم كه اماميه قائل �، نبوده و خود علي)داللت آيات فوق بر امامت(به چنين استنباطي 
بود كه  و گرنه علي اولين كسي مي. به عصمتش هستند، چنين چيزي را نگفته است

نمود و  نمود و با كساني كه قبل از او به خالفت رسيدند، بحث مي دان استدالل ميب
 25آورد و  كرد و با اين آيه و ديگر آيات، بر آنان حجت و دليل مي  را متقاعد مي آنان

شد تا از طريق بيعت به خالفت برسد، آنهم در حالي كه به قبولي  سال منتظر نمي
وأنا لكم وزيراً خير لكم .... دعوني والتمسوا غيري«: تگف خالفت مجبور شده بود و مي

اگر من وزير شما باشم ... مرا رها كنيد و كس ديگري را خليفه تعيين كنيد«: 1»مني أميراً
  . »ي شما باشم بهتر از آن است كه امير و خليفه

 را براي مباهله 
علي و فاطمه و حسن و حسين( اين چهار نفر �راستي چرا پيامبر
است، و گرنه اگر انتخاب اين » امامت«خاب كرد؟ علت اين امر خارج از موضوع انت

بود، بدون شك اين امر مستلزم  مي» امامت« دليل بر �افراد براي مباهله از طرف پيامبر
. اين در حالي است كه اماميه قائل به امامت زنان نيستند.  بود�فاطمه» امامت«

  . داردبنابراين، اين آيه ربطي به امامت ن
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  ي هشتم آيه

� “Ï% ©!$# uρ u !% ỳ É−ô‰ Å_Á9$$ Î/ s−£‰ |¹uρ ÿÏµ Î/   y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝ èδ šχθ à) −G ßϑ ø9$# �  

  )33/ زمر (  
و از سوي خدا به ( اند   كساني كه حقيقت و صداقت را با خود آورده «

و كساني كه حقيقت و صداقت را ) اند كه پيغمبرانند  مردمان ابالغ كرده
آنان پرهيزگاران واقعي ) اند كه مؤمنانند  و برابر آن رفته( اند  باور داشته
  .»هستند
 و ديگر فرزندانش ندارد؛ چون لفظ آيه عام �شخصي علي» امامت«اين آيه دليلي بر 
 را لبيك گفتند و او را تصديق �گردد كه دعوت پيامبر ي كساني مي است و شامل همه

به عالوه در . ند و تنها مربوط به فرد معيني نيستا نمودند كه اينان از زمره پرهيزگاران
اند، به شرط گرفته نشده   را تصديق نموده�اين آيه، عصمت براي كساني كه رسول اهللا

  . باشد چنين ادعايي قابل قبول نبوده و معقول هم نمي. است
آنچه كه براي صحت و درستي استدالل به آيه جهت اثبات امامت الزم است، دو امر 

  :استزير 
  .ـ نص بر امامت عام1
  . ـ نص بر امامت فرد يا افراد معيني2

  . ي فوق اثري از هيچ كدام از اين دو امر نيست در آيه
سازد،  ي فوق جهت اثبات امامت را باطل مي از جمله چيزهايي كه استدالل به آيه

 بن از ابوبكر:  نقل نموده، كه گويد470روايتي است كه ذهبي در كتاب المنتقي، ص 
ي  اين آيه درباره: عبدالعزيز، غالم خالل راجع به اين آيه سؤال شد، او در جواب گفت
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492492492492

ابوبكر بن . ي علي نازل شد نخير، بلكه درباره: كننده گفت سؤال.  نازل شد�ابوبكر
  : ي آيه را خواند تا به اين قسمت رسيد ي آيه را بخوان، او دنباله دنباله: عبدالعزيز گفت

� t	 Ïe�x6 ã‹Ï9 ª!$# öΝåκ÷]tã r& uθ ó™r& “ Ï%©!$# (#θè=Ïϑtã �  ) 35/ زمر(  

تا بدترين كارهاي ) فرمايد چنين تفضلي در حق ايشان مي(خداوند «
  .»....ببخشايد) هاي ناچيزشان بزدايد و چه برسد به لغزش( را  ايشان

 گناه علي از نظر شما معصوم و بي: كننده گفت گاه ابوبكر بن عبدالعزيز به سؤال آن
  . شود؟ پس سؤال كننده مات و مبهوت ماند است، پس چه چيزي از وي بخشوده مي

ي علي نازل شده، عصمت و امامت علي را  ي فوق درباره  آيه كه اين بنابراين، اعتقاد به
  : كند، زيرا اين آيه در سياق ديگر آيات وارد شده است نقض مي

� “ Ï%©!$#uρ u !% ỳ É−ô‰Å_Á9 $$ Î/ s−£‰|¹uρ ÿÏµ Î/   y7Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθà)−Gßϑø9 $# 

∩⊂⊂∪ Μçλm; $ ¨Β šχρâ!$ t±o„ y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ 4 y7 Ï9≡ sŒ â !#t“y_ t ÏΖÅ¡ós ßϑø9 $# ∩⊂⊆∪ 

t	 Ïe�x6ã‹ Ï9 ª!$# öΝåκ÷]tã r& uθó™r& “Ï% ©!$# (#θ è=Ïϑtã öΝåκu‰Ì“ øg s†uρ Λèεt	 ô_ r& Ç |¡ôm r' Î/ 

“Ï% ©!$# (#θçΡ$ Ÿ2 tβθ è=yϑ÷ètƒ �  ) 35ـ33/ زمر(  

و از سوي خدا به (اند  اني كه حقيقت و صداقت را با خود آوردهكس«
و كساني كه حقيقت و صداقت را ) اند كه پيغمبرانند مردمان ابالغ كرده

آنان پرهيزگاران واقعي ) اند كه مؤمنانند و برابر آن رفته(اند  باور داشته
اين، . هر چه بخواهند برايشان در پيشگاه پروردگارشان آماده است. هستند

) فرمايد چنين تفضلي در حق ايشان مي(خداوند . پاداش نيكوكاران است
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) هاي ناچيزشان بزدايد و چه برسد به لغزش( را  تا بدترين كارهاي ايشان
  .»را برابر نيكوترين كارهايشان پاداش عطاء نمايد  ناببخشايد، و آن
 در اين صورت،  مقصود آيه است كه� يا علي كه اول اين: اينجا دو احتمال است
و يا علي مقصود آيه نيست كه در اين صورت، . باشد» امام«تواند  معصوم نيست و نمي

  .استدالل به اين آيه براي اثبات امامت علي و ديگر ائمه باطل و نادرست است
ي فوق دليل بر عدم عصمت علي است، زيرا بدون شك او مشمول  به هر حال، آيه

 را لبيك گفته و �ي كساني است كه دعوت رسول اهللا لهحكم آيه است؛ زيرا او از جم
 را تصديق نموده و به او ايمان �كساني كه پيامبر(و اينان . او را تصديق نموده است

هايي دارند كه خداوند  ده كه گناهان و بدي خبر دا�اند كه خداوند كساني) اند آورده
بنابراين، . دهد و و آمرزش قرار مي را مورد عف بخشايد و آنان را از آنان مي اين گناهان 

ي اينها اين آيه را از  همه. شان از گناهان معصوم نيستند، كه مطلوب همان است همه
سازد كه استدالل به آيات متشابه در اصول جايز  محكم بودن به سوي متشابه خارج مي

  . نيست
  

  :ي خاص از لفظ عام، خالف اصل و بيان است اراده

ها استدالل   بدان�ي آياتي كه شيعه جهت اثبات امامت علي همهشايان ذكر است كه 
اما شيعه اين . كنند، الفاظ آن آيات، عام هستند و منحصر به شخص معيني نيستند مي

  ! ها، عام است كنند در حالي كه لفظ آن  حمل مي�آيات را تنها بر شخص علي
ك مسأله اصولي و و اين، خالف قواعد زبان عربي است، به ويژه آنكه، قضيه، ي

اعتقادي است كه اگر مقصود آيات، فرد خاصي است، بايد به صراحت نامي از وي برده 
  . بود شد و مقصود از او كامالً معين و مشخص مي مي
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  : فرمايد خداوند مي

� $ uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª!$# …ã& è!θ ß™u‘uρ tÏ% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u �  ) 55/ مائده(  

  .» و مؤمنان ياور و دوست شمايندتنها خدا و پيغمبر او«

Ï%©!$#u (#θ«در اين آيه، لفظ  ãΖtΒ#u «پس .  نيست�عام است و تنها خاص علي

ي زبان عربي و خالف بالغت و بيان  اختصاص دادن اين لفظ به علي، خالف قاعده
تو هم مداد را برايش » قلمي را برايم بخر«: »اشتر لي قلماً«: اگر يكي بگويد. باشد مي
، در اين صورت، بيانش قاصر است و »منظورم خودنويس بود«: اما او بگويد. ياوريب

مردي «: »ادع لي رجالً عربياً«: منظورش را به طور كامل نرسانده است و اگر بگويد
: اما او بگويد. اي را به نزدش بياوري ، تو هم مردي سوريه»عرب را به نزدم بياور

 صورت، بيانش قاصر است و منظورش را به طور ، در اين»منظورم فردي عراقي بود«
پس اگر منظور خداوند از .  نيست�و چنين امري در شأن خداوند. كامل نرسانده است

 را ذكر �كرد؛ همچنان كه اسم پيامبر بود، حتماً اسمش را ذكر مي اين آيه، تنها علي مي
  .كرده زماني كه خواسته او را به عنوان پيامبر تعيين نمايد

  : اند؛ مانند آيات زير ي آيات هم به همين صورت بقيه

%Ï“ �ـ  ©!$#uρ u !% ỳ É− ô‰Å_Á9 $$Î/ s−£‰|¹uρ ÿÏµÎ/ �  ) 33/ زمر(  

و از سوي خدا به (اند  آورده) با خود(كساني كه حقيقت و صداقت را «
و كساني كه حقيقت و صداقت را ) اند اند كه پيغمبران مردمان ابالغ كرده

  .» برابر آن رفته كه مؤمنانندو(اند  باور داشته

$ ΝèO§ �ـ  uΖøOu‘ ÷ρr& |=≈tGÅ3ø9 $# tÏ%©!$# $ uΖøŠx�sÜ ô¹$# ôÏΒ $ tΡÏŠ$t7 Ïã �) فاطر /

32(  
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سپس اين ) هاي گذشته فرستاديم و هاي پيشين را براي ملت ما كتاب(«
  .» را به گروهى از بندگان برگزيده خود به ميراث داديم) قرآن(كتاب 

�tβθـ  ßϑÏè ôÜ ãƒuρ tΠ$ yè ©Ü9$# 4’ n?tã ÏµÎm7 ãm $ YΖŠÅ3ó¡ ÏΒ $VϑŠÏKtƒ uρ # ·/TÅ™r& uρ 

  )8/ انسان (� ∪∇∩

 به بينوا و يتيم و اسير - به رغم دوست داشتنش- و خوراك را«
  .»بخشند مى

$! /õ�Ïk=t �ـ  tΒ tΑÌ“Ρé& š�ø‹s9 Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ �  ) 67/ مائده(  

پروردگارت هر آنچه از سوي !) خدا، محمد مصطفي(ي  اي فرستاده«
به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي، (بر تو نازل شده است 

  .»)....را بدان دعوت كن و آنĤن(برسان ) به مردم

tΒ �ـ  uρ È, Ï%$ t±ç„ tΑθ ß™§	9 $# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ t ¨t6 s? ã&s! 3“y‰ßγ ø9 $# ôìÎ6 −F tƒ uρ u/öT xî 

È≅‹Î6 y™ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9   )115/ نساء (  � #$

از راه (هدايت ) راه( يا پيغمبر دشمنانگي كند، بعد از آنكه كسي كه«
جز راه مؤمنان در پيش ) راهي(روشن شده است، و ) ضاللت براي او

  .»گيرد

$ �ـ  ¨Β $ uΖôÛ§	 sù ’Îû É=≈tGÅ3ø9 $# ÏΒ & óx« �  ) 38/ انعام(  

  .»ايم هيچ چيز را فرو گذار نكرده) لوح محفوظ(در كتاب «

$ �ـ  pκš‰r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#θçΡθ ä.uρ yìtΒ šÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# 

�  
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  )119/ توبه (  
  .»اي مؤمنان از خدا بترسيد و همگام با راستان باشيد«

$�ـ  pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©! $# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™§	9$# ’Í<'ρé& uρ 

Ílö∆ F{$# óΟ ä3ΖÏΒ�   ) 59/ نساء(  

و از پيغمبر ) با پيروي از قرآن(ايد، از خدا   كه ايمان آوردهاي كساني«
اطاعت كنيد، و از كارداران )  با تمسك به سنت او�خدا، محمد مصطفي(

گرا  مادام كه دادگر و حق(و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نمائيد 
  .»بوده و مجري احكام شريعت اسالم باشند

  . و ديگر آيات
بود و  ها، شخص معيني مي  عام هستند و اگر منظور خداوند از آني اين آيات، همه

حال آنكه شخص معيني در اين آيات نام برده نشده است، در آن صورت كالم خدا از 
 خدا از آن پاك –بيان مقصود، قاصر و ناتوان بود و مقصود را به طور كامل بيان نكرده 

  . و اين، محال است–و منزه است 
  

  ي نهم آيه

� tβθ ßϑÏè ôÜãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9$# 4’ n?tã ÏµÎm7 ãm $ YΖŠÅ3ó¡ ÏΒ $ VϑŠÏKtƒ uρ # ·/T Å™r&uρ �  

  )8/ انسان (  
 به بينوا و يتيم و اسير -  به رغم دوست داشتنش- و خوراك را««
  .»بخشند مى
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 نازل »فضه« و خدمتگارشان �ي علي و فاطمه  اماميه معتقدند، اين آيه درباره

ن را از بيماري شفا دهد، سه روز روزه خواهند  حسن و حسي�شده كه اگر خداوند
  .1تا آخر ماجرا... گرفت

كند، چون اگر  ي فوق جهت اثبات امامت را نقض مي خود اين روايت استدالل به آيه
 و كسي قائل به ندبود مام مي، ا»فضه«اش   و بلكه خادمه� فاطمه بايدبود، چنين مي
عام است و اختصاص به شخص معيني بيني   همان طور كه مي–آيه اين . اين نيست

كرد، و  بود، تنها بر فضيلت آن فرد خاص داللت مي ندارد و اگر خاص كسي هم مي
  . كند و گرنه هر فاضلي، امام بود داللت نمي» امامت«صرف فضيلت، بر 

 »العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب«: گويد ي اصولي هست كه مي يك قاعده
پس حتي اگر اين آيه به . »بودن لفظ است نه خاص بودن سببمعيار و اعتبار، عام «

شد، در آن صورت هم، عام است و شامل  اند، نازل مي خاطر سببي كه اماميه ذكر كرده
اكنون كه آن روايت جعلي و موضوع است، وضعيت چگونه . گردد آنان و غير آنان مي

ايت مذكور را بيان ، موضوع بودن رو»الموضوعات«بايد باشد؟ ابن جوزي در كتاب 
  . كرده است
 براي داللت بر امامت، نص صريح و حتي متشابه نيست؛ از – به هر حال –اين آيه 

  . باشد رو استدالل بدان براي اثبات امامت درست نمي اين
  
  

                                           
  . 87 عقائد اإلمامية االثني عشرية، زنجاني، ص -1
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  ي دهم آيه

�§ΝèO $uΖøOu‘ ÷ρr& |=≈ tGÅ3ø9 $# tÏ%©!$# $ uΖøŠx�sÜô¹$# ô ÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã�) 32/ فاطر(  

سپس اين ) هاي گذشته فرستاديم و هاي پيشين را براي ملت ابما كت«
به ميراث ) يعني امت محمدي(ي خود  را به بندگان برگزيده) قرآن(كتاب 
  .»داديم

را به اين امت عطاء كرده؛  در اين آيه چيزي نيست مگر آنكه خداوند متعال، قرآن
  : مايدفر را برگزيده است، همان طور كه مي امتي كه خداوند آنان 

� öΝçGΖä. u/öT yz >π̈Β é& ôM y_Ì	 ÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 �  ) 110/ آل عمران(  

  .»....ايد ها آفريده شده شما بهترين امتي هستيد كه به سود انسĤن«
  : فرمايد و در جاي ديگر مي

� y7 Ï9≡ x‹x.uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_ Zπ̈Β é& $ VÜy™uρ �  ) 143/ بقره(  

و غلوي دين افراط  نه در(م اي روي كرده گمان شما را ملت ميانه و بي«
حق روح و حق جسم . شناسيد ورزيد، و نه در آن تفريط و تعطيلي مي مي

  .»)....ايد اي از حيوان و فرشته داريد و آميزه را مراعات مي
عام است و اختصاص به فرد يا افراد خاصي ندارد و آنچه ما در اينجا » الذين«لفظ 

ا مطلوب و مقصود خاص، يعني امامت علي و بدان نياز داريم، لفظ خاصي است كه ب
اما لفظ در اينجا لفظ خاص، نيست و اطالق لفظ عام . فرزندانش مناسبت داشته باشد

بنابراين حجتي در اين آيه . ي خاص، با فصاحت و بالغت تناقض دارد همراه با اراده
 و آن، اين اي دارد ي فوق دنباله گذشته از اين، آيه. جهت اثبات امامت، وجود ندارد

  :است كه
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روند،  و گروهي از ايشان ميانهدر حقّ خود ستمگر است برخي از آنان «
  .»ا پيشتازنده اي از ايشان در پرتو توفيقات الهي در انجام نيكي و دسته

روند كه  اي ميانه كنند و دسته اي به خويشتن ستم مي يعني از ميان اين امت، دسته
ي سوم، كه در  كنند، و دسته دهند و از كارهاي حرام دوري مي واجبات را انجام مي

دهند، و از كارهاي  ها پيشتازند، هم واجبات و هم مستحبات را انجام مي انجام نيكي
  . كنند كارهاي مكروه دوري ميحرام و شبهات و 

اي از آنان به خويشتن  ي امامان نازل شده باشد، آن موقع عده پس اگر اين آيه درباره
كنند و اين با شرط عصمتشان تناقض دارد؛ از اين رو استدالل به آن، جهت  ستم مي

  . گردد اثبات امامت، باطل مي
اين امر : گردد، در جواب گوييم ر ميب» عبادنا«به » منهم«ي  ضمير در كلمه: اگر بگويند

شبهه و احتمال است، و آنچه ما در اينجا بدان احتياج داريم قطع و يقين است؛ زيرا 
يقين هم در اينجا حاصل نيست، از . پذيرد اصول اعتقادي، ظن و گمان و احتمال را نمي

بايد امر تازه عالوه بر قطع و يقين، . اساس است اين رو استدالل به آن باطل و بي
است و » امامت«تنها به معناي ) برگزيدن(» اصطفاء«كه  ديگري را اثبات نمايند و آن، اين

 اعم از شيعه و سني –در غير امامان بنا به اتفاق همه » اصطفاء«اما استعمال لفظ . ال غير
 در غير» اصطفاء«از جمله آياتي كه بنا به اتفاق همه، لفظ . سازد  اين امر را باطل مي–

  : امامان به كار رفته، آيات زير هستند
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šÏϑn=≈ yè ø9   )42/ آل عمران (  �#$

ي  ات داشته است، و تو را بر همه خدا تو را برگزيده و پاكيزه! اي مريم«
  .»زنان جهان برتري داده است

  . باشد امامت زنان از نظر اماميه، ممنوع و غيرجايز ميمريم، زن است و 
  :فرمايد ي طالوت مي ـ خداوند متعال درباره

� ¨βÎ) ©!$# çµ8x�sÜ ô¹$# öΝà6ø‹ n=tæ �  ) 247/ بقره(  

  .»خداوند او را بر شما برگزيده است«
 بود، كسي كه خداوند �همانا امام، پيامبر خدا، يوشع. و طالوت، امامي معصوم نبود

  : فرمايد اش مي بارهدر

� öΝs9 r& t	s? ’n<Î) Z∼yϑø9 $# .ÏΒ û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜu/ó  Î) . ÏΒ Ï‰÷èt/ # y›θ ãΒ øŒ Î) (#θ ä9$s% 

%c É<uΖÏ9 ãΝçλ°; ô]yè ö/$# $ uΖs9 $Z6 Î=tΒ ö≅ÏF≈ s)œΡ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$#.... ∩⊄⊆∉∪ tΑ$ s%uρ 

óΟßγ s9 óΟ ßγ –ŠÎ;tΡ ¨βÎ) ©!$# ô‰s% y]yèt/ öΝà6s9 šVθä9$ sÛ % Z3Î=tΒ � .) بقره /

  )247ـ246
جماعتي از بني اسرائيل كه بعد از موسي ) داستان شگفت(آيا آگاهي از «
شاهي براي ما انتخاب كن : زيستند و در آن وقت به پيغمبر خود گفتند مي
و : فرمايد تا آنجا كه مي... در راه خدا جنگ كنيم) تحت فرماندهي او(تا 

 را براي زمامداري شما مقرر خداوند طالوت: پيغمبرشان به آنان گفت
  .»كرده است
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به معناي اختيار كردن و برگزيدن است، و شرط عصمت از آن » اصطفاء«بنابراين، 
  : فرمايد همان طور كه خداوند متعال مي. آيد الزم نمي

� ö/ ä38x�ô¹r' sùr& Νà6š/u‘ tÏΨt7ø9 $$ Î/ x‹sƒªB$#uρ zÏΒ Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# $ ·W≈tΡÎ) �  

  )40/ اسراء (  
آيا پروردگارتان ، )فرشتگان دختران خدايند: گوييد اي كساني كه مي«
پسران، برگزيده و ]  دارا بودن[شما را به ] با ترجيح دادن شما بر خود[

  .»براى خود از فرشتگان، دخترانى برگرفته؟
  : فرمايد در جاي ديگري مي

� ’ s∀sÜô¹r& ÏN$ oΨt7ø9 $# ’n? tã t ÏΖt6 ø9 $# ∩⊇∈⊂∪ $tΒ ö/ ä3s9 y#ø‹ x. tβθ ãΚä3øtrB �  

  )154ـ153/ صافات (  
در صورتي كه به گمان ( را بر پسران ترجيح داده است  آيا خدا دختران«

ي تباه شما هم بود،  شما پسران از دختران بهترند؟ تازه اگر برابر انديشه
چه چيزتان شده ).  را نصيب خود كند نه دختران را بايست خدا پسران مي

  .»)گوئيد فهميد چه مي هيچ مي(كنيد؟   مياست، چگونه داوري

$ ΝèO§�ي  ي اينها، بايد به طور قطع اثبات كنند كه مقصود آيه گذشته از همه uΖøOu‘ ÷ρr& 

|=≈tGÅ3ø9 $# tÏ%©!$# $ uΖøŠx�sÜ ô¹$# ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïãكه اين هم غير . گانه است  امامان دوازده�

  . قابل اثبات است و اثري از آن نيست
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  يازدهمي  آيه

� $ pκš‰r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#θçΡθ ä.uρ yìtΒ š Ï%Ï‰≈ ¢Á9$# �  

  )119/ توبه (  
  .»اي مؤمنان، از خدا بترسيد و همگام با راستان باشيد«

 انسان مؤمن همراه و همگام با راستان  كه در اين آيه چيزي نيست مگر دستور به اين
طور كه  همان. شان  و پيروي شان، در محبت و دوستي رستيدر صدق و راستي و د: باشد

ي فوق عام  بنابراين، آيه. در مقابل، از دروغ و همراهي دروغگويان نهي كرده است
ي فرد يا افرادي خاص   دليلي بر ارادهگردد و ي صادقان و راستان مي است و شامل همه

به متشابه آيه است كه اين امر در از آن وجود ندارد، از اين رو استدالل به آن، استدالل 
  .اصول، جايز نيست

را روايت كرده  آيد و بخاري هم آن طور كه از سياق آيه بر مي سبب نزول آيه ـ همان
: اين سه نفر عبارت بودند از. باشد ي تبوك مي است ـ نرفتن سه تن از صحابه به غزوه

 راست گفتند، چون �سول اهللاآنان با ر. كعب بن مالك، هالل بن اميه و مراره بن ربيع
شان   از غزوه برگشت، ايشان عذر نياوردند بلكه به تقصير و كوتاهي�وقتي پيامبر

 هم �پيامبر. اعتراف نمودند و گفتند كه هيچ عذري براي نرفتن به غزوه نداشتند
 ي اين افراد از طرف خداوند نازل شد،  توبه كه را به خدا واگذار كرد، تا اين شان  تكليف

  :فرمايد آنجا كه مي

� ‰s)©9 šU$̈? ª!$# ’ n? tã ÄcÉ< ¨Ζ9 $# š Ì	Éf≈ yγ ßϑø9 $#uρ Í‘$|ÁΡF{ $#uρ 
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  )119ـ117/ توبه (  
از اجازه دادن منافقان به عدم شركت در  (�ي پيغمبر خداوند توبه«
هاي جنگ تبوك، مثل كندي  از لغزش(ي مهاجرين و انصار  و توبه) جهاد

ي  و سستي اراده و انديشه بد به دل راه دادن و آهنگ و بازگشت از نيمه
با وجود (گار سختي مهاجرين و انصاري كه در روز. را پذيرفت) راه جهاد

ي سواري و زاد، فصل درو و چيدن محصول  گرماي زياد، كمي وسيله
بعد ) و همراه او رهسپار جنگ تبوك شدند(از پيغمبر پيروي كردند ) خود

از حق به سوي (اي از آنان اندكي مانده بود كه  هاي دسته از آنكه دل
را پذيرفت؛  آنĤني  باز هم خداوند توبه) در اين حال. (منحرف شود) باطل

ي آن سه نفري را هم  خداوند توبه. چرا كه او بسيار رئوف و مهربان است
و پيغمبر و مؤمنان (واگذار شدند ) بي هيچ حكمي به آينده(پذيرد كه  مي

تا ) ي خودشان با ايشان سخن نگفتند و از آنان دوري جستند و خانواده
ي فراخي، بر  ن با همهزمي) ناراحتي ايشان به حدي رسيد كه(بدانجا كه 

هم مردم . جانشان به لب رسيد(آنان تنگ شد، و دلشان به هم آمد و 
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دانستند كه هيچ ) باالخره. ازآنان بيزار و هم خودشان از خود بيزار شدند
با استغفار از او و (خدا جز برگشت به خدا ) دست خشم(پناهگاهي از 
گاه  آن). اهان او است و بسپن چرا كه پناه بي(وجود ندارد ) پناه بردن بدو

بديشان پيغام توبه داد تا ) به نظر مرحمت در ايشان نگريست و(خدا 
). را پذيرفت ي ايشان  و آنان هم توبه كردند و خدا هم توبه(توبه كنند 

از خدا بترسيد و ! اي مؤمنان. پذير و مهربان است گمان خدا بسيار توبه بي
  .»همگام با راستان باشيد

شان، آنان   هم صادقان و راستان باشيد همانند اين كساني كه صدق و راستييعني شما
  .را نجات داد 

  
  چه ربطي به موضوع فوق دارد؟» امامت«پس 

در قرآن، علَم و صفت » صادقين«خواهي به حق برسي، بايد گفت كه لقب  اگر مي
  : فرمايد ي مهاجرين است؛ خداوند متعال مي برجسته

� Ï!#t	 s)à�ù=Ï9 tÌ	 Éf≈yγ ßϑø9 $# t Ï%©!$# (#θ ã_ Ì	÷zé& ÏΒ öΝÏδÌ	≈ tƒ ÏŠ óΟ Îγ Ï9≡uθ øΒ r& uρ 
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همچنين غنائم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و «
آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او . اند ال خود بيرون رانده شدهامو

  .»اينان راستانند. دهند خواهند، و خدا و پيغمبرش را ياري مي را مي
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پس مهاجرين، همان راستانند و خدا به ما دستور داده كه از لحاظ محبت و دوستي و 
ينها هستند و اولين ي ا اما اماميه مخالف همه. ياري و پيروي، همراه آنان باشيم

  .مخالفتشان، دشمني با صحابه و سب و ناسزاگويي در حق آنان است
  

 قواعدي جعلي

$�ي   در تعليق بر آيه-! ركن اسالم و ستون علماي برجسته-زنجاني  pκš‰r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u (#θà)®?$# ©! $# (#θçΡθ ä.uρ yìtΒ šÏ%Ï‰≈ ¢Á9 : ويدگ  و در صدد استدالل بدان مي�#$

هر صادق و راستگويي نيست و گرنه اين امر مستلزم » صادق«در اينجا منظور از 
وجوب متابعت و پيروي از هر كسي است كه حتي يك بار هم راست گفته باشد و اين 

  !!!بنا به اتفاق همه باطل است
ي از روينمايد و آن، لزوم متابعت و پ   اي كه آقاي زنجاني بدان استناد مي        همانا اين قاعده  

هر كسي است كه حتي يك بار هم راست گفته باشد با ايـن اعتبـار كـه ايـن يـك بـار                       
راست گفتن صفت صدق و راستي را به آن شخص داده است، شايسته است كه ـ آن و  

نامگـذاري شـود؛ چـون او زمـاني كـه هـيچ        »جعليقواعدي «ديگر قواعد زنجاني ـ به  
 فراري ندارد، سـخن ديگـري را از خـودش           اي ندارد و به بن بستي رسيده كه راه          چاره

اي درآورده تـا براسـاس آن، آنچـه را كـه      را بـه عنـوان قاعـده        اختراع كـرده و بعـداً آن      
اين قاعده را از كجا آورده؟ از چه زبـاني؟ و چـه             وگرنه  . خواهد بگويد و بدان رسد      مي

  كند؟ را قبول مي را گفته است؟ در كدام كتاب؟ و كدام عقل آن كسي آن
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ترين امور باطل است، زيرا به كسي كه فقط يك بار راست  انا اين قاعده از باطلهم
گويند، بلكه او دروغگوترين دروغگويان است، چون ابليس  گفته، صادق و راستگو نمي

  :گويد مثالً ابليس مي. اند ملعون و مسيلمه كذاب وعلماي بد، بارها و بارها راست گفته

� Èþ†ÎoΤ Î) ß∃%s{r& ©! $# ¡>u‘ t ÏΗs>≈ yè ø9   )16/ حشر (  � #$

  .»ترسم من از پروردگار جهانيان مي«
  :گويد و در روز قيامت مي

� $ tΒ uρ tβ% x. u’Í< Νä3ø‹ n=tæ ÏiΒ ?≈ sÜù=ß™ Hω Î) βr& ÷Λälè?öθ tãyŠ óΟçGö6 yf tGó™$$ sù 

’Í<�  ) 22/ ابراهيم(  

 شما را  كه اين جز) و كاري نكردم(و من بر شما هيچ تسلطي نداشتم «
ي مرا خورديد  گول وسوسه(نمودم و شما هم ) به گناه و گمراهي(وت دع
  .»دعوتم را پذيرفتيد) و

شود كه صدق و راستي آنچنان  مسلماً يك راستگو، زماني صادق و راستگو ناميده مي
وگرنه كسي كه دروغش بيشتر از . بر او غلبه نمايد كه دروغ از وي صادر نشود

  .اش هم زياد باشد شود هر چند راستي  ناميده مياش باشد، كذاب و دروغگو راستي
  
  

  آيه دوازدهم

� (# þθ è=t↔ó¡sù Ÿ≅÷δ r& Ì	ø.Ïe%!$# βÎ) óΟçGΨä. Ÿω tβθ çΗs>÷ès? �  ) 7/ انبياء(  



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

507507507507

را ) اين(اگر ) هاي آسماني بپرسيد به كتاب(آشنايان ) اهل علم و(از «
  .»دانيد نمي

سازد ـ جداي از  امت را باطل مياولين چيزي كه استدالل به اين آيه جهت اثبات ام
 فاقد شروط استدالل در مسايل اصولي است ـ آن است كه اگر اين آيه دليلي بر  كه اين

اين امر با . باشند امامت باشد، آن موقع ائمه و پيشوايان ما، علماي يهودي و مسيحي مي
  : گردد خواندن اين آيه از همان ابتدايش آشكار مي

� !$tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘r& š�n=ö6 s% 
ω Î) Zω% ỳ Í‘ ûÇrθœΡ öΝÍκöj s9 Î) ( (# þθ è=t↔ó¡sù Ÿ≅÷δ r& 

Ì	 ò2Ïe%!$# βÎ) óΟ çFΖä. Ÿω šχθßϑn=÷ès? �  ) 7/ انبياء(  

پيش از تو ) بلكه. تنها تو نيستي كه پيغمبري، و در عين حال انسان(«
از . ايم وحي كرده) دين آسماني را(ايم كه بديشان  جز مرداني را برنينگيخته

  .»دانيد را نمي) اين(ي آسماني بپرسيد اگر ها   آشنايان به كتاب)  علم واهل(
آيا ما فرشتگان يا موجود : هاي آسماني بپرسيد يعني از اهل علم و آشنايان به كتاب

  : فرمايد را به سوي آنان روانه كرديم؟ سپس در ادامه مي ديگري غير از مردان 

� $ tΒuρ öΝßγ≈ oΨù=yèy_ # Y‰|¡y_ 
ω tβθ è=à2ù' tƒ tΠ$ yè ©Ü9 $# $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. 

tÏ$ Î#≈ yz �  ) 8/ انبياء(  

بلكه (ايم   را به صورت كالبدهائي كه غذا نخورند نيافريده ما پيغمبران«
اند و  اند و نوشيده  هاي ديگر خورده آنان انسان بوده و همچون انسان

  .»اند و عمر جاويدان هم نداشته) اند اند و مرده زندگي كرده
  :فرمايد ي ديگر است كه خداوند مي انند آيهاين هم
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�βÎ* sù |MΖä. ’ Îû 7e7 x© !$£ϑÏiΒ !$ uΖø9 t“Ρr& š�ø‹ s9 Î) È≅ t↔ó¡sù šÏ%©!$# 

tβρâ t	 ø)tƒ |=≈ tF Å6ø9 $# ÏΒ y7 Î=ö6 s%�  ) 94/ يونس(  

بر ) از قصص موسي و فرعون و بني اسرائيل(ي چيزي كه  اگر درباره«
تي، از كساني سئوال كن كه قبل تو نازل شده است، در شك و ترديد هس

  .»اند خوانده هاي آسماني را مي كتاب) اند و اهل كتاب بوده(از تو 
) علماي يهودي و مسيحي(هاي آسماني  اي كه به مراجعه به علماي اهل كتاب آيه

در واقع  كه. دهد جهت پرسيدن از آنان ـ در صورت وجود اشكال و ترديد ـ دستور مي
  . باشند اء ميي فقه اهل علم، همه

، مستلزم جايز نبودن سئوال »امام معصوم«گذشته از آن، منحصر كردن سئوال فقط به 
ـ 1: از فقهاي اماميه است؛ زيرا آنان معصوم نيستند، پس قضيه از دو حال خارج نيست

كند  ظهور پيدا مي» معصوم«يا بايد فقهاي اماميه سكوت اختيار كنند و چيزي نگويند تا 
ـ و يا پرسيدن از غير معصوم هم جايز است؛ بنابراين 2. ز او بپرسيمو آن وقت ا

  .گردد استدالل به اين آيه براي اثبات امامت، باطل مي
كند تا از علماي اهل كتاب بپرسد، درجالي كه آنان   را راهنمايي مي�اين آيه پيامبر
. ا وجود نداردپس هيچ دليلي براي اثبات امامت در اينج. اند و نه امام هم نه معصوم

ي بزرگي وجود دارد و آن هم، راهنمايي فرد عالمتر به پرسيدن از  بلكه در آن فايده
  .كسي كه علم كمتري دارد در صورتي كه عاملي باشد تا وي را وادار به اين كار بكند

ي زيادي از مفسرين اماميه از قبيل محمد جواد مغنيه و طباطبائي نيز چنين  عده
: گويد ي فوق مي محمدجواد مغنيه در تفسير آيه. اند ن آيه استنباط نمودهمعنايي را از اي

مراد از اهل ذكر، علماي منصف است؛ خواه از اهل كتاب باشند و خواه از غير اهل «
ي پيامبران  گوييم همه اگر از قول ما كه مي! اي مشركان: و معني آيه اين است. كتاب
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هاي آسماني بپرسيد كه  علم و آشنايان به كتاببشرند، در شك و ترديد هستيد، از اهل 
  .1»ي پيامبران بشرند برايتان خبر بدهند كه همه

به «: گويد آورد، مي طباطبائي در تفسير آيه پس از آنكه چندين قول را در اين باره مي
هر حال، اين آيه ارشادي است به سوي يك اصل عام و عقالني، و آن هم وجوب 

  .2»باشد  علماء و متخصصان ميي شخص جاهل به مراجعه
در نتيجه، اين آيه ـ در بهترين حالش به نسبت اماميه ـ متشابه و ظني الدالله است و 

گويند اهل ذكر، منظور امامان معصوم  معناي مزعوم اماميه كه مي(احتمال هر دو معنا 
 به آن را دارد؛ از اين رو صالحيت استدالل) است، و معناي واقعي آيه كه بيان كرديم

را ندارد؛ زيرا يك دليل هرگاه محتمل چند معنا باشد، ) اثبات امامت(براي مقصود 
  .گردد استدالل به آن باطل مي

  
  

  اند آيات ديگري كه اماميه جهت اثبات امامت بدان استدالل نموده

  

 1- �tΑr' y™ 7≅Í←!$ y™ 5>#x‹ yè Î/ 8ìÏ%#uρ ∩⊇∪ tÌ	Ï�≈ x6 ù=Ïj9 }§øŠs9 … çµs9 

ÓìÏù#yŠ�  )2ـ1/ لمعارج ا(  

                                           
  .4/517 تفسيرالكاشف، -1
  .12/259 الميزان في تفسير القرآن، طباطبائي، -2
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درخواست عذابي كرد كه به وقوع ) از روي تمسخر(خواستاري «
تواند  گردد، و هيچ كس نمي گريبانگير كافران مي) اين عذاب. (پيوندد مي
  .»را از ايشان باز دارد آن

 شود و اصالً نقل  همانا اين نوع استدالل آن قدر احمقانه است كه بايد كنار زده
دهد كه   خداوند متعال خبر مي كه اين ين آيه نيست جزنگردد؛ چون چيزي در ا

اين چه . كند اي از روي تمسخر، درخواست فرودآمدن عذاب مي درخواست كننده
  . ربطي به امامت دارد؟ چه رسد به امامت شخصي معيني

 استدالل به اين آيه جهت اثبات امامت را توجيه كنند، روايتي را  كه اماميه به خاطر اين
مردي كه حارث بن نعمان فهري نام داشت به : اند كه مفادش چنين است ودهوضع نم
 كه در غدير خم، علي را به عنوان امام و امير مؤمنان تعيين نمود، اعتراض �كار پيامبر

خدايا، اگر انتخاب علي به عنوان امام و اميرمؤمنان از جانب تو «: وارد نمود و دعا كرد
. »بر ما بباران، يا ما را دچار عذابي دردناك گردانحق است، پس سنگ را از آسمان 

گاه خدا سنگي را به سوي او پرتاب نمود و او را كشت و به سبب آن، اين آيه را  آن

'�tΑr: نازل فرمود y™ 7≅Í←!$ y™ 5>#x‹yè Î/ 8ìÏ%#uρ�   

روايت «اولين دليل بر دروغ بودنش آن است كه . اين، روايتي است دروغ و ساختگي
ي معارج، مكي است   روي داده، اما سوره�ي است و در اواخر حيات پيامبرمدن» غدير

توان اين  پس چگونه مي.  نازل شده است�باشد كه بر پيامبر هايي مي و از اولين سوره
  دو را با هم جمع و سازگار نمود؟
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9 :�  tΒ uρ È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™§	9 $# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ t ¨t6 s? ã& s! 3“y‰ßγ ø9 $# ôìÎ6 −Ftƒ uρ 

u/öT xî È≅‹Î6 y™ t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# Ï& Îk!uθ çΡ $tΒ 4’ ¯<uθ s? Ï& Î#óÁ çΡuρ zΝ̈Ψyγ y_ ( ôNu !$y™uρ 

# ·/T ÅÁtΒ �  

  )115/ نساء (  
از راه (هدايت ) راه( دشمنانگي كند، بعد از آنكه �كسي كه با پيغمبر«

جز راه مؤمنان در پيش ) راهي(روشن شده است، و ) ضاللت براي او
دوستش داشته ) شود و به دوزخ منتهي مي(مان جهتي كه گيرد، او را به ه
را  نمائيم كه ايشان  و با همان كافراني همدم مي(گردانيم  است رهنمود مي

گردانيم و با آن  و به دوزخش داخل مي) به دوستي گرفته است
  ».!سوزانيم، و دوزخ چه بد جايگاهي است مي

ي  اي به قضيه يچ تصريح و اشارهكنيد ـ ه در اين آيه ـ همان طور كه مالحظه مي
  .امامت عام و امامت فرد خاصي نشده است

 مخالفت �ي سرزنش و تهديد كساني است كه آگاهانه با پيامبر اين آيه دربردارنده
عام است، ولي امامت، » المؤمنين«و لفظ . كنند ورزند و از غير راه مؤمنان پيروي مي مي

ظ عام، قصور و ناتواني در بيان مقصود است ي خاص با لف معنايي خاص است و اراده
ي  ي مذكور در مسأله بنابراين، آيه. باشد كه اين امر در شأن كالم پروردگار ناروا مي

  .امامت، صريح و محكم نيست، از اين رو حجت و دليلي براي اثبات امامت ندارد
اي كه  اع و پيرويبنابراين، اتب. مؤمنان در زمان نزول اين آيه، مهاجرين و انصار بودند

در آيه بدان امر شده، مربوط به مهاجرين و انصار است؛ همچنان كه خداي متعال 
  :فرمايد مي
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� šχθà)Î6≈ ¡¡9 $#uρ tβθ ä9̈ρF{ $# zÏΒ tÌ	 Éf≈ yγßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡF{ $#uρ tÏ%©!$#uρ 

Νèδθãèt7 ¨?$# 9≈|¡ ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘uρ çµ÷Ζtã.... �  

  )100 /التوبه (  
  ناآن پيشگامان نخستين مهاجران و انصار، و كساني كه به نيكي روش«

را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان   نارا در پيش گرفتند و راه ايش
  .»...خوشنود است و ايشان هم از خدا خوشنودند

و شگفت آن است كه اماميه اولين مخالفان مهاجرين و انصارند، بلكه حتي سب و 
 را به عنوان تكليف ديني خود قلمداد  سزاگويي به آنان و مخالفت با آنانلعن و نا

در نهج البالغه به طور واضح ) اتباع نيك از مهاجرين و انصار(ي اين امر  همه. كنند مي
همانا شوري از آنِ مهاجرين و «: گويد  آمده، آنجا كه مي�و روشن از حضرت علي

نوان امام و خليفه تعيين نمايند و بر آن اجماع انصار است، پس اگر ايشان كسي را به ع
اگر خليفه از فرمان آنان بيرون رفت و مرتكب . بكنند، خداوند به اين كار راضي است

كار ناشايست يا بدعت شد، آنان بايد وي را به مسير هدايت و راه راست و 
ج روي و اگر آن خليفه با وجود آن بر بدعت و ك. فرمانبرداري از شوري بازگردانند

پيكار ) پيروي از غير راه مؤمنان(نافرماني از شوري اصرار ورزيد، آنان با وي به خاطر 
) شود و به دوزخ منتهي مي(كنند و آن موقع خدا، او را به همان جهتي كه  و مبارزه مي

  .1»گرداند دوستش داشته است رهنمود مي
ها و  ه و موافق گفتهها و اعتقادات امامي ، مخالف گفته
اين فرمايش حضرت علي

  .اعتقادات ماست

                                           
  .3/7 نهج البالغه، -1
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اند كه اگر من  همچنين اماميه براي اثبات امامت به آيات ديگري استدالل نموده
كردم  خواندم، اصالً باور نمي را نمي ي امامت، آن شخصاً در ضمن داليل قرآني بر قضيه

  .كه كسي تا اين حد احمقانه و كودكانه استدالل نمايد
  :ي الهي است ، اين فرمودهي اين آيات از جمله

; :� z ÏiΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ×Α% ỳ Í‘ (#θ è%y‰|¹ $ tΒ (#ρß‰yγ≈ tã ©!$# Ïµø‹ n=tã ( 
Νßγ ÷ΨÏϑsù  ¨Β 4 |Ós% … çµt6 øtwΥ Νåκ÷]ÏΒ uρ  ¨Β ã	 ÏàtF⊥ tƒ �  ) 23/ احزاب(  

اند در پيماني كه با  در ميان مؤمنان مرداني هستند كه با خدا راست بوده«
و شربت شهادت سر (اند   پيمان خود را به سر بردهبرخي. اند او بسته
را  گردد و جĤن تا كه توفيق رفيق مي(و برخي نيز در انتظارند ) اند كشيده

  .»)به جان آفرين تسليم خواهند كرد
توان گفت اين  استدالل به اين آيه جهت اثبات امامت مي حداقل چيزي كه در بطالن

اند،  اگر مرداني كه با خدا راست بوده. كند را رد مياست كه آخر آيه استدالل به اول آيه 

Νßγ �: فرمايد هستند، اما خداوند در دنباله مي» امامان معصوم« ÷ΨÏϑsù  ¨Β 4 |Ós% … çµt6 øtwΥ� 

اند چه  در اين صورت اماماني كه قبل از نزول اين آيه وفات يافته. اند يعني وفات يافته
  !اند؟ كساني بوده

  :ي خداوند است ت، اين فرمودهيكي ديگر از اين آيا

< :� øŒ Î)uρ x‹s{r& y7•/u‘ . ÏΒ ûÍ_ t/ tΠ yŠ# u ÏΒ óΟ ÏδÍ‘θ ßγ àß öΝåκtJ−ƒ Íh‘ èŒ 

öΝèδ y‰pκô−r& uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦ à�Ρr& àM ó¡s9 r& öΝä3În/t	Î/ ( (#θ ä9$s% 4’ n?t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ χ r& 

(#θ ä9θà)s? tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 ôtã #x‹≈ yδ t, Î#Ï�≈ xî�) 172/ اعراف(  
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هنگامي را كه پروردگارت ) براي مردم بيان كن ! اي پيغمبر  (  «
پديدار كرد ) در طول اعصار و قرون ( فرزندان آدم را از پشت آدميزادگان 

عقل و ادراك بدانان داد تا عجائب و غرائب گيتي را دريابند و از ( و 
 خداي خود را بشناسند انگيز هستي ، روي قوانين و سنن منظّم و شگفت

و باالخره با خواندن دالئل شناخت يزدان در كتاب باز و گسترده جهان ، 
و خطاب ( ايشان را بر خودشان گواه گرفته است ) انگار خداوند سبحان 
هم به (  ؟ آنان  آيا من پروردگار شما نيستم: كه ) بدانان فرموده است 

توئي خالق ( دهيم  گواهي مي! آري : اند  گفته) زبان حال پاسخ داده و 
ما دالئل و براهين جهان را موجب اقرار و اعتراف شما مردمان . باري 
) امر خداشناسي و يكتاپرستي ( تا روز قيامت نگوئيد ما از اين ) ايم  كرده

  .» ايم خبر بوده غافل و بي
ارد، در اين آيه چيزي جز شهادت و گواهي براي ربوبيت و يگانگي خداوند وجود ند

اين آيه تحريف شده است، همان طور :  گفته شود كه كجاست؟ مگر اين» امامت«پس 
چرا : كند كه جابر گويد، به ابوجعفر گفتم  روايت مي�كه كليني از جابر از ابوجعفر

. نام نهاده است» اميرالمؤمنين«خدا او را : گويند؟ گفت ، اميرالمؤمنين مي�به علي
  :ه استهمان طور كه در قرآن فرمود

�øŒ Î)uρ x‹ s{r& y7 •/u‘ . ÏΒ û Í_ t/ tΠ yŠ# u ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θßγ àß öΝåκtJ−ƒ Íh‘ èŒ öΝèδ y‰pκô−r& uρ #’n? tã 

öΝÍκÅ¦ à�Ρr& àM ó¡s9 r& öΝä3În/t	 Î/\��~G�*�� �@)( ��� '��"� �08J ���6 6�1.  
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يعني از نظر كليني اين قسمت اخير جزو آيه بوده و تحريف شده است، كه معني 
، �آيا محمد) را بر خودشان گواه گرفته است كه و آنان(«: اين استقسمت اخير 

  . »، اميرمؤمنان نيست؟�ي خدا و علي فرستاده
  

  !اين كفر است پناه به خدا

  :اند، اين آيه است يكي ديگر از آياتي كه شيعه براي اثبات امامت بدان استدالل نموده

= :� óΟ èδθà�Ï%uρ ( Νåκ̈ΞÎ) tβθ ä9θä↔ó¡ ¨Β�  ) 24/ صافات(  

و از عقائد و اعمالشان ( را نگه داريد كه بايد بازپرسي شوند  آنان«
  .»)پرسيده شود

و ديگر آيات كه همگي به خاطر عاجز بودن بر آوردن دليل محكم بر اثبات امامت و 
  . بودند در واقع به خاطر نبودن دليل است وگرنه ناچار به آوردن چنين آياتي نمي

گرديد كه دليل معتبري در قرآن بجز آيات متشابه بر بدين صورت روشن و آشكار 
مسأله امامت وجود ندارد و پيروي از آيات متشابه و آوردن آن به عنوان دليل، كار 

  :فرمايد روان و بيماردالن است؛ همچنان كه خداوند متعال مي منحرفان و كج

� uθ èδ ü“Ï%©!$# tΑt“Ρr& y7ø‹ n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# çµ ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ#u ìM≈ yϑs3øt’Χ £ èδ ‘Π é& 

É=≈tGÅ3ø9 $# ã	 yzé&uρ ×M≈yγ Î7≈ t±tF ãΒ ( $ ¨Βr' sù tÏ% ©!$# ’ Îû óΟÎγ Î/θ è=è% Ô�÷ƒ y— tβθãè Î6 ®KuŠsù 

$ tΒ tµ t7≈t±s? çµ ÷ΖÏΒ u !$ tó ÏGö/$# ÏπuΖ÷GÏ�ø9 $# u!$ tó ÏGö/$#uρ Ï& Î#ƒ Íρù' s?�  )7/ عمران  آل(  

ي از آن، را بر تو نازل كرده است؛ بخش) قرآن(اوست كه اين كتاب «
) و معاني مشخص و اهداف روشني دارند و(است » محكمات«هاي  آيه
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» متشابهات«هاي  ها اصل و اساس اين كتاب هستند، و بخشي از آن آيه آن
و معاني كامالً واضح و روشني ندارند و احتماالت مختلفي در (است، 

 و گريز از حق،(اما كساني كه در دلهايشان كژي است ). رود ها مي آن
) نادرست(انگيزي و تأويل  براي فتنه) را فرا گرفته است زواياي وجودشĤن

  .»افتند به دنبال متشابهات مي
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  مبحث دوم

  نگاهي به روايات

  
ي روايات است تا كيفيت و چگونگي  آنچه براي ما مانده، سخن نهايي درباره

 ميزان ارزش  كه ها جهت اثبات امامت را روشن و آشكار سازم تا اين استدالل به آن
از ميان . اند، براي خواننده روشن گردد ها استدالل نموده استداللي رواياتي كه اماميه بدان

شوند، به  را به عنوان نمونه كه ديگر روايات بر آن قياس مي» غدير«اين روايات، روايت 
  .خاطر شهرتش و فراواني استدالل به آن، انتخاب نمودم

  
  

  هايي از روايات شيعه حقايق و نمونه: مطلب اول

ي روايات شيعه است  اي از حقايق و نكات مهم درباره آيد، خالصه آنچه در زير مي
  :كنم ها را بيان مي ، آن»غدير«كه قبل از نقد و بررسي روايت 

ي امامت، به ناچار رواياتي را   اماميه به خاطر عدم داللت آيات بر مسأله- الف
  .اند جعل كرده

ز يافتن حتي يك آيه نوميد شدند كه نامي از امام به ميان آورده باشد آنگاه كه اماميه ا
و به صراحت و روشني هرگونه شكي را از بين ببرد و طرف مقابل را اقناع سازد مانند 
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�Ó‰£ϑpt’Χ ãΑθ:  نام دارد�اش كه محمد ي فرستاده ي خداوند درباره فرموده ß™§‘ «! $#�1 ،

�ÉΟ: فرمايد  ميي نماز كه به صراحت يا مانند مسأله Ï%r& nο4θ n=¢Á9 يا مانند نهي از � $#�2

�tΠ: فرمايد رباخواري كه به صراحت مي §	 ym uρ (# 4θ t/Ìh	9  و يا مانند نهي از نزديكي با زن $#�3

θ#)�: فرمايد حائضه كه به صراحت هر چه بيشتر مي ä9 Í”tIôã$$ sù u !$ |¡ ÏiΨ9 $# ’Îû ÇÙŠÅs yϑø9 $#�4 ،

ي اين روايات  از جمله. ت به ميل خود روي آوردندگاه ناچاراً به جعل روايا آن
برخي ديگر . باشد ساختگي، روايات مربوط به تفسير آيات قرآني به ميل خودشان، مي

 قلمداد �ي رسول خدا از اين روايات ساختگي، رواياتي هستند كه ائمه را به منزله
اگر . دهند ا قرار ميي خد ها را به منزله و برخي ديگر رواياتي هستند كه آن. كنند مي

به صراحت » امام«داشت، در قرآن  كنند، حقيقت مي طور كه ادعا مي ي امامت آن قضيه
  .شد ذكر مي

را ندارد كه خداوند حتي  آيا امام با اين منزلت و اهميت فراواني كه دارد، استحقاق آن
شك و هاي زخمي را مرهم سازد و  ها را شفا دهد و دل ي صريح كه سينه با يك آيه

                                           
  )19: فتح(» ي خداست محمد، فرستاده« -1
  )78: إسراء(، »و نماز را بر پاي دار« -2
  )275: بقره(، »ربا را حرام نمودو  «-3
  »از نزديكي با زنان در هنگام قاعدگي دوري كنيد« -4
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همانا اين امر . شبهه را از بين برد و درون را راحت گرداند، نامي از او را به ميان آورد
  .1دهند به وضوح هر چه بيشتر، دروغ بودن آن روايات را نشان مي

اند يا آياتي هستند كه در  آورده» امامت« داليلي كه اماميه براي اثبات - ب
باشند كه در  اي مي غير صحيح و ساختگيي امامت صريح نيستند و يا روايات  مسأله

  .صريح هستند» امامت«موضوع 
ي آياتي كه اماميه براي اثبات  كه همه از جمله مسايلي كه بايد در نظر داشت، اين

باشند؛  صريح نمي» امامت«ي  كنند، در داللت بر قضيه ها استدالل مي امامت بدان
ي  ها در داللت بر قضيه ي آن همهاند،  برخالف آن، رواياتي كه در اين باب آورده

  .صريح هستند» امامت«
  

  راز اين امر چيست؟

هاي ثابت دين وارد  ي اصول و پايه بينيم كه تمامي آياتي كه درباره در مقابل آن مي
الدالله، معاني مشخص و اهداف روشني دارند كه نياز به توضيح  اند، همگي صريح شده

در اين زمينه باشد، چيزي را به اصول و مباني دين و تبيين ندارند و اگر چند روايتي 
را توضيح دهند؛ بلكه  اي كه اصلي از اصول دين را اثبات نمايند تا آن افزايند به گونه نمي

اما اين امر را . دهند و بس تنها مؤيد اصول دين هستند يا فروع اصول دين را توضيح مي
  .بينيم ي اماميه است، نمي در اصولي كه ويژه

                                           
تحت عنوان » تمسك به اهل بيت« به عنوان نمونه، بعضي از روايات كليني را بخوانيد كه در موضوع -1

  .ام آورده» روايات كفرآميزي كه مستلزم كفر راويانشان است«
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اند،  ي اصول آمده ايات اماميه تنها در تأييد و توضيح آياتي كه به صراحت دربارهرو
 گويي روايت اند، نيان شدهتوجيه و تحريف آيات بدر راستاي شوند، بلكه  منحصر نمي
خواهي اين را  چنين بگو؛ اين را بر زبان بياور؛ منظور تو اين است و مي: گويد به آيه مي
  ...برساني و

شود تا براي  كند و زماني كه از وي خواسته مي دي كه ادعاي بزرگي ميهمانند مر
گويد، گواهي دهند، آن موقع شاهد از  اثبات ادعايش شاهدان عادل بياورد تا بر آنچه مي

گويد كه ربطي به ادعاي مدعي ندارد؛ اما فرد مدعي سخناني را به  اموري سخن مي
و هرگاه . نين بگو، اين را بر زبان بياورچ: خواهد كه كند و از وي مي شاهد القا مي
خواهد  منظورش اين است و مي: گويد كند و مي را بگويد رو به حاضرين مي خالف آن

كنيد و جز  را درك نمي فالن مطلب را برساند و سخنش معنايي پوشيده دارد كه شما آن
ت قدم در دانند و شما راسخ و ثاب را نمي خدا و راسخان و ثابت قدمان در دانش آن

  !دهم گويد، برايتان توضيح مي پس آنچه را كه مي. دانش نيستيد
ي اين  شود هر عاقل انديشمندي درباره اين از جمله چيزهايي است كه موجب مي

كند كه اين روايت صرفاً به  روايات دچار شك و ترديد شود تا باالخره يقين حاصل مي
كنند،   به معاني و اهدافي كه آرزو ميها راجع خاطر توجيه آيات و به زبان آوردن آن

ي قرآن از آن سكوت  كه آيه) مربوط به اصول دين(اند، وگرنه چيزي  ساخته شده
  .را بگويد تواند آن نموده، روايت نمي

اند اما ـ همانند آيات ـ در  كنند كه از لحاظ سند صحيح گاهي به رواياتي استناد مي
اند و گاهي  طر مطالبي را به آن افزودهبه همين خا. موضوع امامت صريح نيستند

تا به اهداف و اميال خود ) مانند روايت غدير خم(اند  هايي را از آن حذف كرده بخش
  .برسند
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در حقيقت اماميه ـ به مقتضاي اصولشان ـ در اثبات اصول به آيات و روايات تكيه 
اند  اي قرار داده  پايهـ يعني رأي و اجتهاد ـ را به عنوان اساس و» عقل«كنند، بلكه  نمي

اين بدان سبب است كه علما ـ كساني كه حقايق و . كنند را بر آن بنا مي كه اصولشان 
توان به  كنند كه براي اثبات اصولشان نمي دانند ـ به خوبي درك مي اسرار مسايل را مي

كنند رواياتي كه بر  قرآن تكيه نمود، چون آياتش صريح نيستند، و به خوبي درك مي
توانند عوام و  كنند، دروغ و ساختگي و غيرقابل اعتمادند و تنها مي مقصود داللت مي

اند؛ چون ميدان  ها فريب دهند، از اين رو به عقل پناه برده افراد غير متخصص را با آن
  .اي ندارد  است و محدوده آن وسيع و گسترده

 كه علماء آگاه به داني از كجا مي: شايد كسي بپرسد ـ يا اعتراض كند ـ و بگويد
دروغ و ساختگي اين روايات هستند در حالي كه اصل بر اين است كه علماء از آن منزه 

  و بري باشند، و اين تهمتي است بزرگ كه در شأن آنان نيست؟
دانند كه اين روايات، دروغ و ساختگي هستند،  آنان حقيقتاً مي: در جواب بايد گفت

.  بشناسد تند و شخص عالم بايد صحيح را از ضعيفچون اوالً؛ آنان عالم و آگاه هس
ايم كه رواياتي را به منابعي  ثانياً؛ بعضي از آنان ـ كه تعدادشان زياد است ـ را ديده

ها در اين منابع نيست و اين كار را بارها و بارها انجام  دهند كه اثري از آن نسبت مي
دهد كه آنان عمداً اين كار  شان مياي كه به طور جزم و قطع ن دهند؛ به گونه داده و مي
و ـ ان شاء اهللا ـ بعداً . كنند و از روي خطا و اشتباه و غير عمدي نبوده است را مي
  .نمايد هايي خواهد آمد كه اين گفته را اثبات مي نمونه
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   استنباط از سنگ خارا-ج

د، يا را دار اي كه نص احتمال آن استخراج معاني: استنباط در لغت عبارت است از
اي كه ممكن است در يك نص باشند؛ همچنان كه آب از زمين با حفر  استخراج معاني

  .شود كردن آن، استخراج مي
آورند و آن  ي احتماالت يك نص مي اي را خارج از دايره اما اماميه معموالً معاني

چيز دليل ما بر اين معنا، فالن : گويند دهند و سپس مي معاني را به زور در نص جاي مي
  !آورند اند به عنوان دليل مي است و نصي را كه آن معاني را به زور در آن جاي داده
  .پس استنباطشان زوركي است و استنباط واقعي نيست

ها و  همانا مثل اماميه در برخوردشان با آيات قرآني و چسباندن معاني ساختگي به آن
توانم  من مي: گويد كند و مي عا مياسناد دادن آن آيات به روايات، مثل مردي است كه اد

اين تو و اين : شود گاه به وي گفته مي آن! كشت و آب را از اين سنگ خارا بيرون آورم
  .خواهي بكني هم سنگ خارا، بكن هر چه را مي

ها را بر روي سنگ خارا  سپس آن مرد برود و چند بار خاك را بياورد و آن خاك
 را   آبياري كند و درختان د و خاك را با آن آبپخش نمايد و چند مخزن آب را بياور

توانم كشت و آب را از اين سنگ خارا  من مي: مگر به شما نگفتم: سپس بگويد. بكارد
  !بيرون آورم؟

اما در حقيقت ! گويد، فريب بخورند بله، ممكن است بسياري از مردم به آنچه كه مي
پس .  ديگري آورده استاند و اين آب را از جاي كشت و درخت بر خاك روئيده

كشت از سنگ خارا نروئيده و آب هم از سنگ خارا بيرون نيامده است و سنگ خارا 
  .هيچ ارتباطي با آنچه كه بر روي آن به وجود آمده، ندارد

كنند، مثل آن سنگ  گويند و ادعا مي ي قرآن در داللتش بر آنچه اماميه مي همانا آيه
چسبانند، و آب و  آورند و به آيه مي را مي كه آنخارا است و خاك مثل روايتي است 
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كنند از آيه  كنند و ادعا مي كشت، همان معناي دخيلي است كه به آن آيه اضافه مي
) روايت(تنها از خاك ) اصول اضافي(و كشت و زرعي كه روئيده . اند استنباط كرده

  ).آيه(بيرون آمده نه از خود سنگ خارا 
ي با آنچه كه به اسم آن به وجود آمده و به آن چسبيده شده، بنابراين، آيه هيچ ارتباط

  .ندارد
  

  تري براي دروغ دارند دـ روايات، ميدان وسيع

وقتي قواعد هدايت از مردم گم شود و از آنان پنهان بماند كه اصول هدايت تنها در 
به آيات محكم قرآن منحصر هستند والغير، زيرا آيات محكم يگانه منبع براي دستيابي 

شوند؛ رواياتي كه  اصول دين است؛ گمراهيها از طريق روايات به سوي آنان سرازير مي
، زيرا گيرند اند، مي از افراد مورد اعتماد خودشان، كساني كه لباس علماء را به تن كرده

  كه شوند و يا اين  مرتكب اشتباه مي  در ميان علما كساني هستند كه كنند كه فكر نمي
  . شوند دهند و مرتكب گناه دروغ عمدي مي نان وارونه جلوه ميحقائق را بر آ

اين، چيزي است كه محال است با آيات محكم قرآن انجام گيرد؛ زيرا آيات محكم 
  . معاني روشن و اهداف مشخصي دارند و احتمال معاني مختلفي ندارند

اينها تنها قطراتي بيان نمودم، زيرا كه  را از روي ناچاري هايي بودند كه آن اينها نمونه
  !روند از باتالقي بزرگ به شمار مي

يكي از اين كساني » المراجعات«عبدالحسين شرف الدين موسوي، صاحب كتاب 
هايش اين است كه ايشان تأييدِ روايات را  يكي از دروغ. گويند است كه عمداً دروغ مي

ها بپردازند و  ا به رد آناند ت ها را آورده دهد كه آن روايت به مصادر يا علمايي نسبت مي
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ها را به عنوان منبعي معتبر براي   را بيان نمايند، پس چگونه او اين كتاب يا ضعفشان
  دهد؟  روايات قرار مي
اين سخن : ها زياد است؛ از جمله او، از اين نوع دروغ» مراجعات«در كتاب 

 ام گفت و دوست دوست صميمي«= »قال خليلي وحدثني خليلي«: �ابوهريره
 كي »�متى كان النبي خليلك«:  رسيد، علي گفت�به علي» ام به من خبر داد صميمي
   دوست صميمي تو بود؟�پيامبر

ابن قتيبه به عنوان منبع معتبر » تأويل مختلف الحديث«و اين روايت را به كتاب 
كنند،  در حالي كه اغلب خوانندگاني كه به نويسنده اعتماد مي. حديثي، نسبت داده است

را رد و باطل نمايد و بيان  خبرند كه ابن قتيبه، روايت را آورده تا آن  اين حقيقت بياز
و اين . 1دارد كه اين روايت بدون سند، روايت شده و راوي آن، نَظّام معتزلي است

  .شوند ها نفر با آن گمراه مي دروغي عمد و گناهي بس بزرگ است كه ميليون
هاي زياد و عجيب و  ي است كه البته دروغيكي ديگر از اين دروغگويان، تيجان

البدايه و النهايه، «غريبي از وي سرزده است؛ از جمله او به دروغ به ابن كثير در كتاب 
، روز غدير را بعد �نسبت داده كه وي از ابوهريره روايت نموده كه رسول اهللا» 5/214

سپاس و «: ه و فرمودنداز انتصاب علي به عنوان امام و اميرمؤمنان، روز عيد قرار داد
ستايش براي خدا به خاطر كامل كردن دين و تكميل نعمت هدايت و رضايت و 

  .»خوشنودي پروردگار به پيامبري من، و به واليت علي بن ابي طالب بعد از من
اي را جهت تهنيت و تبريك به علي ترتيب داد و ابوبكر و عمر از   دسته�و پيامبر

: ي خداوند متعال  اين فرموده كه و اين. تا آخر روايت... ندي تبريك كنندگان بود جمله

                                           
  .59 و 28 المراجعات، ص -1
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�Π öθu‹ ø9 $# àMù=yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠكه اين دروغي 1ي همين حادثه نازل شد  درباره� ،

در » البدايه و النهايه«زيرا كتابش، !  بسته شده است/محض است و به ابن كثير
  .دسترس است و اثري از اينها در آن نيست

 كامالً پر از اين »ي ي االثني عشريه عقايد اإلماميه«ند ابراهيم زنجاني، كه كتابش، يا مان
اند كه  مفسران و محدثان شيعه و سني متفق«: گويد هاي عمدي است؛ مثالً مي دروغ

$�ي  آيه uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª!$# …ã& è!θ ß™u‘uρ tÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#uنازل شده، �ي علي  درباره� 

ه در حال نماز در حضور جمعي از صحابه، انگشتراش را به آن مستمند گاه ك بدان
ي كتاب، اسماء  سپس در حاشيه. »و اين روايت در صحاح سته آمده است. صدقه داد

كه گويا اين روايت در (ها را آورده است  ي صفحات كتاب ها و شماره مؤلفان و كتاب
را  يي كه آورده، رازي است كه گفته آنها مثالً يكي از نويسنده). اين كتابها موجود است

از جمله «: گويد زنجاني به او دروغ بسته آنجا كه مي. در تفسير خود نقل كرده است

$�ي  اند آيه مخالفاني كه روايت كرده uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª!$# …ã& è!θ ß™u‘uρ t Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u� 

  .2»باشد  مي611 ص ،3 نازل شده، فخر رازي در تفسير خود، ج �درباره علي
تمامي اين ادعاها دروغي صريح و واضح : گويم  تأسفي مي گونه بدون احساس هيچ

 خود   اين مرد و امثال ايشان، چنين جرأتي را به  باعث شده و تنها چيزي كه! باشند مي
 آنان  باشد كه  عمدي مرتكب دروغ بشوند، همان اعتماد مردم كور و الل مي  به بدهند كه
  .اند ا نمودهرا ره

                                           
  .60كون مع الصادقين، ص  أل-1
  .82-81 عقايد اإلمامية االثني عشرية، ص -2
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ي اماميه   از بين رود، الزم است كه برادران صادق ما از ميان عامه قبل از آنكه فرصت
  .تجديد نظر كنند و ديگر به اين علماء اعتماد نكنند

گويد، اتفاق نظر دارند، ادعائي  اما اين ادعايش كه مفسران و محدثان بر آنچه كه مي
ي مذكور  اند كه آيه سران و محدثان متفقي مف است باطل و محال، بلكه برعكس همه

  نازل نشده است، و باز اتفاق نظر دارند بر�ي شخص علي عام است و تنها درباره
  .  روايت وارده در اين زمينه، دروغ و ساختگي است كه اين

ترين  از دروغ» چنين امري در صحاح سته آمده است«: ي آقاي زنجاني كه اين گفته
 روايت نه در صحيح بخاري و مسلم و نه در سنن چهارگانه هاست؛ چون اين دروغ

  . وجود ندارد
، ص 3به تفسير فخررازي مراجعه نمودم ديدم كه امام رازي اين روايت را در جلد 

را رد كند و صحيح نبودنش را اثبات  را آورده تا آن  آورده است، اما بدين خاطر آن618
همانا توسل !!! دهد منبع معتبر روايت قرار ميپس چگونه چنين امري را به عنوان . نمايد

مدعي از ته درونش : كه به دروغ به عنوان دليل بر ادعا، تنها يك معني دارد و آن، اين
  .باشد داند كه ادعايش فاقد داليل صحيح و درست مي مي
  

  !وـ دروغ خود انواع و اقسام مختلفي دارد

 به منابع حديثي نسبت داده شود كه ها، آشكارند؛ مانند آنكه روايتي برخي از دروغ
... بخاري و مسلم و احمد و«: اثري از آن روايت در آن منابع نباشد؛ مثالً گفته شود

اش را  رود و گفته با اين اطمينان كه كسي به دنبال اين منابع نمي» ...اند روايت كرده
  .ها خيلي زيادند كند؛ كه اين نوع دروغ گيري نمي پي
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را رد كند و  را آورده تا آن تي در يك منبع معين آمده باشد كه مؤلف آن رواي كه يا اين
سپس از اين منبع به عنوان مرجعي براي قابل اعتماد . صحيح نبودنش را بيان نمايد

  .برداري شود بودن روايت بهره
 روايتي در يك منبع معين آمده باشد ولي چيزهايي به آن اضافه شده كه در  كه يا اين
شود سپس ـ بعد از اضافه يا حذف ـ به آن  ته، يا چيزهايي از آن حذف مياصل نداش

بر آن اتفاق نظر ) شيعه و سني(دو طرف : گاه گفته شود آن. منبع معين نسبت داده شود
در حالي كه اتفاق تنها بر اصل روايت است ـ اگر صحيح باشد ـ بدون هيچ زياد ! دارند
  .و كمي

  . هاي متعدد است، يك جا آورده شود يت در كتابيا روايتي كه حاصل چندين روا
 يك روايت به منابعي نسبت داده شود كه آن منابع در اصل منابع حديثي  كه يا اين

 اثر »الصواعق المحرقة«ها آمده باشند؛ مانند كتاب  نيستند و روايات غير صحيح در آن
تفسير «باب نزول، و هاي اس اثر واحدي و عموم كتاب» اسباب النزول«ابن حجر هيتمي، 

كند كه آنچه  كه خواننده گمان مي. اثر سيوطي» الدر المنثور«و » تاريخ الخلفاء«و » ثعلبي
ي علمي  اند، قابل اعتماد و حجت است، در حالي كه شيوه ها روايت شده در اين كتاب
ه كند كه استدالل بايد تنها به رواياتي باشد كه صحتشان به اثبات رسيده، ن اقتضا مي

  .اند صرفاً بدين خاطر كه در آن منابع آمده
العقد «: هاي ادبيات و لطايف آمده، از قبيل بلكه متأسفانه به رواياتي كه در كتاب

. شود اثر اصفهاني، استدالل مي» األغاني«اثر دميري، » الحيوان«اثر ابن عبد ربه، » الفريد
  .ي مسلمانان تا اين اندازه سست شده است آيا عقيده
اي است كه صحيح و  هاي حديثي ي دروغ، نسبت دادن يك روايت به كتاب جملهاز 

سنن ابوداود، سنن ترمذي، سنن نسائي و (آورند مانند سنن چهارگانه  ضعيف را مي
اين . ي صحت روايت تحقيق شود و مسند احمد، بدون آنكه درباره) سنن ابن ماجه
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 در عين حال روايات ضعيف شان بيشتر است، ولي ها هر چند احاديث صحيح كتاب
ها  زيادي ـ و بلكه روايات دروغ و ساختگي ـ هم دارند؛ رواياتي كه استدالل بدان

تازه اگر خود راوي، در . درست نيست مگر بعد از تحقيق و اطمينان در صحت روايت
با وجود آن . كتابش به ضعف روايت اشاره كرده باشد، وضعيت چگونه بايد باشد

  .كنند  به آن روايات استدالل ميكساني هستند كه
حاكم » مستدرك«ها آمده، كتاب  هايي كه روايات ضعيف زيادي در آن از جمله كتاب

طور كه محققان اظهار  اند، همان روايات موجود در آن ضعيف) يك چهارم(تقريبا . است
كه نويس كتابش را نوشته و قبل از آن اند كه حاكم پيش اند و برايش عذر آورده داشته

  . جهت تصحيح روايات به آن مراجعه كند، وفات يافته است
صححه « را سردرگم كرده، آوردن عبارت  و از جمله چيزهايي كه مردمان زيادي

را صحيح دانسته و ذهبي هم با وي  حاكم آن« است؛ يعني »الحاكم، ووافقه الذهبي
حقيقت . رود ر مياين عبارت، از اوهام و خطاهاي شايع به شما. »موافقت نموده است

آن است كه امام ذهبي وقتي كه كتاب حاكم را خالصه نمود، قصد تحقيق آن كتاب و 
تشخيص روايات صحيح از روايات ضعيف را نداشته، بلكه تنها قصد خالصه نمودن 

از اين رو، تكرار عبارات حاكم به معناي موافقت با وي نيست، اما . را داشته و بس آن
مدند و چنين گماني داشتند و اين عبارت را بر سر زبان آوردند و كساني از متأخرين آ

  .1بدين صورت اين عبارت در ميان همه انتشار يافت

                                           
منهج الحافظ الذهبي في تلخيص مستدرك « شيخ عزيز رشيد محمد دايني در رسالهء خود به نام -1

اي كه در حضور داوران و با نظارت استاد دكتر بشار  رساله. به تحقيق اين موضوع پرداخته است» الحاكم
 م، نمرهء عالي را كسب 1998ق برابر با . هـ1419ز دانشگاه علوم اسالمي صدام، در سال عواد معروف ا

  .كرد
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ها، آن است كه روايتي ضعيف در منبعي روايت شود و سپس بعد از  ي دروغ از جمله
راوي قبلي، كس ديگري بيايد و همان روايت را از آن منبع در كتاب خود نقل كند، كه 

گاه زنجاني و عبدالحسين موسوي و  رسند، آن ها نفر مي گاهي ناقالن اين روايت به ده
هاي متأخر را به عنوان منابع حديثي قلمداد كنند و ـ  ب آيند تا اين كتا امثال ايشان مي
  .اين روايت در چهل يا شصت منبع از منابع اهل سنت آمده است: مثالً ـ بگويند

ه اين روايت، صحيح يا قابل اعتماد است؛ چون معقول كند ك و خواننده گمان مي
در . ي اين منابع روايت شود در حالي كه صحيح يا قابل اعتماد نباشد نيست كه در همه

شود در حالي كه، منبع آن روايت، فقط يكي است و  نتيجه به عنوان حجت قلمداد مي
  .اند ي كتابها از آن منبع نقل نموده بقيه

اي معين، تنها يك نفر است هر چند كساني كه واقعه را از   واقعههمانا يك شاهد بر
كنند، زياد باشند و درست نيست كه اين افراد به عنوان شاهد به حساب  وي نقل مي

  .برسند مادام كه بر آن يك شاهد اعتماد شود آورده شوند هر چند به صدها نفرهم
آورد و از اعتماد و  اب ميي اين افراد را به عنوان شاهد به حس اي كه همه قاضي

كند، بدون شك مزوري بزرگ و دروغگويي خطرناك  كشي مي اطمينان مردم به او بهره
  .است

و » امامت«اين تزوير پنهان ـ و بيشتر از آن حد ـ با رواياتي كه اماميه در موضوع 
بدانان و از جانب علمايي كه مردم . نمايند، به عمل آمده است ها استدالل مي غيره بدان

  .اند، صورت گرفته است اعتماد كرده و بدون تحقيق و بررسي به دنبال آنان افتاده
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  هوچي گري علمي

گردد كه بسياري از اقوالي كه  هرگاه حقائق قبلي را معتبر بداني، برايت روشن مي
كنند همانند هوچي گري علمي و هرج و مرج و عوام فريبي  علماء اماميه مطرح مي

: گويد ابراهيم زنجاني مي: مثالً«.  سخنان دقيق و استوار علمي استفكري در قالب
 »الصواعق المحرقة«اند، مثل  روايت كرده) اهل سنت(حديث غديري كه جمهور عامه «

؛ مسند 390، ص 6؛ كنزل العمال، ج 25اثر ابن حجر هيتمي در شبهه يازدهم، ص 
]: گويد تا آنجا كه مي... [ و194ص ، 6احمد؛ الدر المنثور اثر سيوطي؛ العقد الفريد، ج 

  . »اند  تابعي روايتش كرده84 صحابي و 120حديث مشهور غدير كه 
اولين چيزي كه دروغش را برمال . فريبي است ي اينها دروغ و ساختگي و عوام همه
را در كجا ببينيم؟ و در  اين صحابه كدامها هستند؟ رواياتشان : كه گفته شود سازد اين مي

شود و با پيمانه،  ي ترازو به طور بسيار دقيق وزن مي ؟ همانا علم به وسيلهچه كتابي
  .گردد پيمانده نمي

شود، متأسفانه ديديم كه سخن سابق  چون علم آن قدر تنزل نموده كه حتي پيمانه مي
 تابعي روايت شده 84 صحابي و 120از » غدير«گفته شده و در آن آمده كه روايت 

تر  كند كه هر اندازه طبقات روايات پايين  منطقي اقتضا مياست در حالي كه تسلسل
 نفرند، بايد تعداد تابعين 120پس وقتي راويان صحابه . باشد، تعداد راويان بيشتر است
ي تابعين از تعداد  در طبقه» غدير«پس چرا راويان . ـ حداقل ـ به صدها نفر برسد
  .وارونه هستند امور هميشه،  كه راويان صحابه كمتر است؟ يا اين

» غدير«زنجاني به اين هم اكتفا ننموده تا جايي كه حكم به متواتر بودن حديث 
بلكه اين حديث در ميان علماء اهل سنت، جداي از علماي شيعه «: گويد دهد و مي مي

شود و هر  چرا چنين نباشد در حالي كه علم پيمانه مي» ي تواتر رسيده است به درجه
  .گويد  ميكسي هر چه دلش خواست
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ميان علماي اهل «ي حديث غديري كه در عصر زنجاني  اكنون به طور مفصل درباره
گوييم تا ميزان ارزش استداللي  سخن مي» سنت جداي از علماي شيعه متواتر است

  .است، ببينيم» بزرگترين امور دين و مهمترين عقائد مسلمانان«اي كه  اماميه بر مسأله
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  روايت غدير: مطلب دوم

كه : اند خاري به طور مختصر و احمد و بيهقي و ابن هشام در سيره روايت كردهب
ي لشكر به   الوداع خالد بن وليد را به عنوان فرماندهحجة چند ماه قبل از �اهللا رسول

گاه  آن. مسلمانان در آن جنگ پيروز شدند و غنائمي از كفار نصيبشان شد. يمن فرستاد
ت كه كسي را نزد ما بفرست تا آن غنائم را به پنج  نامه نوش�خالد به رسول اهللا
 را نزد ما فرستاد و در ميان اسيران، �، علي�پيامبر: بريده گويد. قسمت تقسيم نمايد
 آن غنايم را به �پس علي: گويد راوي مي. ي اسيران زيباتر بود كنيزي بود كه از همه

يعني (چكيد  وهايش ميكه آب از م پنج قسمت تقسيم كرد، سپس بيرون آمد در حالي
نديديد كه :  گفت�اين چيست؟ علي! اي ابوالحسن: گفتيم) غسل جنابت نموده بود

غنائمي كه از ) يك پنجم(من غنائم را به پنج قسمت تقسيم نمودم و آن كنيز در سهم 
 گشت و بعد �ي پيامبر آنِ خدا و رسول خداست، داخل گرديد و سپس نصيب خانواده

 �اي به پيامبر نامه) يعني خالد(گاه آن مرد  آن: راوي گويد. گشتنصيبِ خاندان علي 
ي  كننده مرا به عنوان تصديق: نوشت تا گزارش كار را به اطالعش برساند و من گفتم

 خواست از يمن به سوي مكه رود تا آنجا �علي...  بفرست�ماجرا نزد پيامبر
عجله نمود و به جاي خود مردي از اين رو براي اين كار .  را مالقات نمايد�اهللا رسول

آن مرد آهنگ كاري كرد و به هر يك از افراد . را از ميان دوستانش بر لشكرش قرار داد
 بود، پس هنگامي كه لشكر نزديك �اي داد كه در ميان سهم علي ي كتاني لشكر، جامه
. را مالقات نمايد، ناگهان ديد كه آنان جامه به تن دارند  رفت تا آنان �شد، علي

اي؟ آن مرد  واي بر تو، اين چه كاري است كه كرده:  خطاب به آن مرد گفت�علي
آيند، آراسته و مزين   را به افراد لشكر دادم تا موقعي كه ميان ديگران ميها جامه: گفت
 را از تنشان بيرون ها  برسي، آن جامه�قبل از آنكه به رسول اهللا:  گفت�علي. باشند
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ها را به جاي خود  ها را از تن مردم در آورد و آن امهاو آن ج: راوي گويد. آور
ي افراد لشكر اظهار شكايت نمودند؛ به همين خاطر رسول  همه: راوي گويد. بازگرداند

  :فرمود از وي شنيدم كه مي. اي ايراد نمود  برخاست و براي ما خطبه�اهللا

� ��  � C�� '	 '�rx 
-�  ��	 �@)( ��R�� I ,|���� �H�6'R�� �� ��  � .@�" '	#A 
از علي شكايت نكنيد، زيرا او به خاطر خدا يا به خاطر راه خدا، آن قدر ! اي مردم«

منظور اين است كه . [»ترس و خشيت دارد كه سزاوار نيست از وي شكايت شود
هرچه كرده به خاطر ترس از خدا بوده و هيچ نفع و چشم داشت مادي براي خود در 

  ]. از وي شكايت نكنيدنظر نگرفته، پس
 آمدم، از علي نام بردم و از وي بدگويي �هنگامي كه نزد رسول اهللا : بريده گويد

آيا من به مؤمنان از خودشان :  تغيير يافت و فرمود�ي رسول اهللا  كردم، ديدم كه چهره
هر «: »من كنت مواله فعلي مواله«: چرا، اي رسول خدا، فرمود: سزاوارتر نيستم؟ گفتم

  .» كه من دوستش هستم، علي هم دوستش استكس
 روزي در كنار آبي كه �رسول اهللا: و مسلم از زيد بن ارقم روايت كرده كه او گويد

گاه  آن. گويند و ميان مكه و مدينه واقع شده، براي ايراد خطبه برخاست مي» خم«به آن 
با ارزشي سپاس و ستايش خداوند را به جاي آورد و ما را نصيحت نمود و مطالب 

  : هاي اخالقي و احكام ديني را به ما يادآوري نمود و سپس فرمود ديني و ارزش
� �R@	 L��� �-�� �@o�	 '� K�"� '��� �� �D�� � �-� !-�	 |���� �H� ,0� ���
\)4_ :
 ��R=8�"��  � l��R ���s	 ������ W0z� 
@	  � l��O !z��# � 
ي  بشرم و هر آن ممكن است فرستاده) مثل شما(انا من هم هم! اما بعد؛ اي مردمان«

من ) اما بدانيد كه. و جانم را بگيرد و از ميان شما بروم(بيايد ) ملك الموت(پروردگارم 
) قرآن(اولين آن، كتاب خدا . گذارم دو چيز گرانبها و ارزشمند را در ميان شما به جا مي
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 پس كتاب خدا را بگيريد و بدان چنگ است كه در آن نور و روشنايي و هدايت هست،
.  مردم را به پيروي از قرآن تشويق و ترغيب نمود�پيامبر» ).و از آن پيروي كنيد(زنيد 

  : در روايت ديگري آمده است
�.� 7�cr� ��� W0z� ')( ��O 
 �r�� 
 �=8�"� �� ,������ W0z� 
@	  � l��O#A 
هر . در آن نور و روشنايي و هدايت هستاست كه ) قرآن(اولين آن، كتاب خدا ( «

يابد و هر كس از آن غافل باشد و  كس بدان چنگ زند و بدان عمل نمايد، هدايت مي
  . »گردد را پشت سر اندازد، گمراه مي آن


 �: و در روايت سومي آمده است���� �� , � .�� ��� .o � b(  � l��O ��0��
S� ')( ��O 
O1� ��� W0z� ')( ��O�U#A  

هر كس از آن . است كه ريسمان محكم الهي است) قرآن(يكي از آن دو، كتاب خدا «
را رها كند و از آن پيروي ننمايد، گمراه  يابد و هر كس آن پيروي نمايد، هدايت مي

  .»گردد مي

@�' � _S_� ��: سپس فرمود .�� '	  � �O1O�� '�@ .���6#�  
ام است،  اهل بيت و خانواده) گذارم، شما به جا ميدومين چيز با ارزشي كه در ميان («

ـ سه بار اين ).  را اذيت نكنيد و آنان(ام خداي را در نظر داشته باشيد  ي خانواده درباره
  .»جمله را تكرار نمود ـ

  
  

  نقد و بررسي روايت غدير

، از پيش تعيين شده نبود، )غدير خم( در آن مكان �ي پيامبر ـ بايد گفت كه خطبه1
همانا آگاهي از سبب يك سخن، . لكه تنها سبب خاصي مقتضي ايراد خطبه شدب



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

535535535535

ي آن سخن دارد، اگر چنين  ي شديدي با شناخت مقاصد و اهداف گوينده رابطه
  .ورزيدند اهتمام خاصي نمي» اسباب نزول«بود، علماء به شناخت  نمي

ي  ، بايد همه استدالل به اين روايت جهت اثبات امامت، ممكن باشد كه براي اين
 به خاطر �ها گفته شده و پيامبر اسباب و مسببات و عللي كه اين روايت به خاطر آن

ها نباشد، چون در غير اين  ها، سخنانش را ايراد نموده، ناديده گرفت و كاري به آن آن
يا سفارش به » امامت«گردد كه ميان اين روايت و ميان موضوع  صورت روشن مي

  .اطي وجود ندارد، ارتب�جانشيني علي
 او را به نكاح خود �سازد كه به خاطر كنيزي كه علي ابتداي اين روايت، روشن مي

را از سواري شترها منع كرده بود، و همچنين به خاطر درآوردن آن   اصحابدرآورد، و 
شوند و به جمع حاجيان   ملحق مي�اهللا به رسولكه ها از تنشان موقعي  لباس
  .دها و اختالفاتي روي دا  و دشمني  و آن لشكر جر و بحث�پيوندند، ميان علي مي

در نتيجه سخنان بد و بيراهه گفتن به علي زياد شد و در ميان مردم پخش گرديد و 
 ناچار گرديد در آن مكان �شكايت و گله زيادي از علي كردند كه به خاطر اينها پيامبر

شر و دعوا و سخنان بد را و در آن هواي گرم و سوزان بايستد تا اين ) غدير خم(
  . را مبرا سازد�خاتمه دهد و ساحت علي

 پايين جزو اطاعت از  درجه امير بود و اطاعت از امير�، از جانب پيامبر�همانا علي
 است، پس اطاعت از امير در حقيقت اطاعت از كسي است كه او را به  باال مقامامير

رماني از كسي است كه او را به امارت امارت گماشته و نافرماني از امير در حقيقت ناف
  . گماشته است

 او را به امارت گماشته ـ عين اطاعت از � ـ كه رسول اهللا�همانا اطاعت از علي
گري عليه او و   است و نافرماني و سرپيچي از او و آشوبگري و اخالل�رسول اهللا

.  است�ل اهللاكشمكش و ستيزه و اختالف با او در حقيقت نافرماني و سرپيچي از رسو
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بدان اشاره كرده  #�� O� 7I�� N	��7I�� ') با عبارت �اين چيزي است كه پيامبر
بود، آنچه  در آن واقعه امير مي) �مثالً عثمان (�و اگر كس ديگري غير از علي. است

هر كس «: فرمود  مي�داد، و پيامبر  هم روي مي� روي داد براي عثمان�براي علي
 و در اين گفته و در معناي آن .»ارم، بايد از عثمان اطاعت بكندمن بر او حق اطاعت د

  . نيست�اي به امامت يا تعيين خليفه پس از پيامبر اشاره
از الفاظ مشتركي است كه چندين معني دارد، لذا حمل آن بر يكي از » مولي«ـ لفظ 2

 آن ـ سخن اين معاني بدون قرينه ـ به ويژه پس از نامعلوم بودن سبب و ناديده گرفتن
و اين لفظ ـ در بهترين حالش ـ متشابه است . بدون علم و ظلم در تفسير آن لفظ است

كه در اثبات اصول دين كمترين ارزشي را ندارد، چون اصول دين بر قطع و يقين 
شود در حالي كه روايت  بنابر اين چگونه به روايت استدالل مي. شود گذاري مي پايه
بود،  اي قرآني مي همانا اين نص اگر آيه. دين را اثبات نمايدتواند اصلي از اصول  نمي
باشد، چون متشابه است، پس اكنون كه هم روايت است » امامت«توانست دليل بر  نمي

  !و هم متشابه، به نظرت چگونه بايد باشد؟
سازد كه  ها به كار رفته و روشن مي در آن» مولي«اينك بعضي از آيات قرآني كه لفظ 

  :ندارد» امامت«هيچ ارتباطي با » يمول«لفظ 

�öΝèδθãã÷Š $# öΝÎγ Í←!$ t/Kψ uθ èδ äÝ|¡ ø%r& y‰ΖÏã «!$# 4 βÎ* sù öΝ©9 (#þθ ßϑn=÷ès? 

öΝèδ u !$t/# u öΝà6çΡ≡ uθ ÷zÎ* sù ’ Îû ÈÏe$!$# öΝä3‹ Ï9≡ uθ tΒuρ�  ) 5/ احزاب(  

تر به   را به نام پدرانشان بخوانيد كه اين كار در پيش خدا عادالنه آنان«
 را نشناختيد، آنان برادران ديني و ياران  اگر هم پدران ايشان.  استشمار

  .»شما هستند
  .نيست» ائمه«جمع مولي است و به معناي » موالي«ي  در اينجا كلمه
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â‘$ ¨Ψ9$# ( }‘Ïδ öΝä39s9 öθ tΒ ( }§ø♥Î/uρ ç/T ÅÁyϑø9   )15/ حديد (  � #$

پس امروز، هم از شما، و هم از كافران عوضي و غرامتي پذيرفته «
و (دوزخ سرپرستتان است . جايگاه شماها آتش دوزخ است. شود نمي

  .»و چه بد سرنوشتي و چه بد جايگاهي است) پناهگاهي جز آن نداريد
  .م شماستجا به اين معنا نيست كه آتش جهنم، اما در اين

� tΠ öθ tƒ Ÿω  Í_ øóãƒ ’»<öθ tΒ  tã ’]<öθ ¨Β $ \↔ø‹x©... �  ) 41/ دخان(  

آن روزي كه هيچ خويشي و دوستي كمترين كمكي به خويش و «
  .»....كند دوست خود نمي

جا نيز به اين معنا نيست كه آن روزي است كه هيچ امامي كمترين كمكي به  در اين
  .كند امام خود نمي

� z>u/ŸÑ uρ ª!$# Wξ sW tΒ È ÷, s#ã_ §‘ !$ yϑèδ ß‰tn r& ãΝx6 ö/r& Ÿω â‘ Ï‰ø)tƒ 4’n? tã 

& ó_x« uθ èδuρ <≅Ÿ2 4’n? tã çµ9 s9öθ tΒ $yϑuΖ÷ƒ r& –µγÅh_ uθ ãƒ Ÿω ÏNù' tƒ A/öTsƒ¿2 � 

  )76/ نحل (  
زند كه يكي از آنان گنگ مادرزاد است و  و خداوند دو مرد را مثل مي«

ود بوده و به هر جا او را بر انجام چيزي توانائي ندارد و سربار صاحب خ
  .»بفرستد نفعي نخواهد داشت

� 9e≅ à6Ï9 uρ $ oΨù=yèy_ u’Í<≡ uθ tΒ $£ϑÏΒ x8t	 s? Èβ#t$Î!≡ uθ ø9 $# šχθç/t	 ø%F{$#uρ �  

  )33/ نساء (  
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وارثاني تعيين كرديم تا از ميراث پدر ) از مردان و زنان(براي هر يك «
  »).الء يابندي استي و بر تركه(و مادر و نزديكان برخوردار شوند 

  .است كه مولي در اين آيه به معناي وارث است» مولي«جمع » موالي«در اينجا 

� βÎ)uρ #t	 yγ≈sà s? Ïµ ø‹n=tã ¨βÎ* sù ©! $# uθ èδ çµ9 s9öθ tΒ ã≅ƒÎ/ö9 Å_ uρ ßxÎ=≈ |¹uρ 

tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ( èπx6 Í×̄≈ n=yϑø9 $#uρ y‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ î/T Îγ sß �  ) 4/ تحريم(  

) و براي آزارش بكوشيد، باكي نيست(شويد و اگر بر ضد او همدست «
خدا ياور اوست، و عالوه بر خدا، جبرئيل، و مؤمنان خوب و شايسته، و 

  .»فرشتگان پشتيبان او هستند
 و عالوه بر خدا، جبرئيل و فرشتگان و �معني آيه اين نيست كه خداوند امامِ پيامبر

ع هر مؤمن شايسته و خوبي،  هستند؛ كه آن موق�مؤمنان خوب و شايسته، امام پيامبر
  !باشد  مي�امام پيامبر

هر كس معتقد است كه : خواسته اين را بگويد كه  با اين سخنش مي�خالصه، پيامبر
من بر او حق اطاعت دارم و اطاعت كردن از من بر او واجب است، پس بايد از كسي 

 است چگونه پس اگر چنين. ام، اطاعت و پيروي بكند كه من او را به امارت گماشته
توانيد با او ستيزه و كشمكش كنيد و با او اختالف داشته باشيد، در حالي كه  مي

كشمكش و ستيزه با امير، كشمكش و ستيزه با كسي است كه او را به امارت گماشته 
  .است

بود  ، امير مي)�مثالً عثمان (�اگر در آن واقعه گيرودار، شخص ديگري غير از علي
هر كس كه من بر او حق : يعني #�� O� 7I�� N	��7I�� �!2: رمودف  مي�قطعاً پيامبر

 در اين كه. اطاعت دارم، عثمان هم بر او حق اطاعت دارد و بايد از او اطاعت شود
فرموده هيچ ويژگي و امتياز خاصي نيست جز فضيلتي كه براي ديگران هم ثابت 
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ه به طور قطع برايمان طور ك ، لفظي مشترك است ـ همان»مولي«شود، چون لفظ  مي
  .روشن گرديد ـ و خاص يك نفر نيست

 كيلومتر از مكه فاصله دارد؛ يعني در آن ساعت غير از اصحاب 160ـ غدير خم، 3
 اعمال حج را انجام � كه اهل مدينه منوره بودند، حاجيان ديگري كه با پيامبر�پيامبر

ف، نجد و اطراف عراق در آن يعني كسي از اهالي يمن، طائ. دادند، در آن مكان نبودند
  .مكان نبوده است

بود، تنها دو چيز   مي�پس اگر قضيه مربوط به بيعت بر سر خالفت و جانشيني علي
 �ي پيامبر  بلند عرفات هنگام خطبهي تپه بر �ـ يا اعالم جانشيني علي1: استمعقول 

، �ني علياند تا ابالغ جانشي ي حاجيان جمع آمده باشد، چون همه) الوداع ةخطب(
 منتظر بماند تا  كه ـ و يا اين2. ي مسلمانان از آن مطلع باشند ابالغي عمومي باشد و همه

  .به مدينه برسد و آنجا از هر كس خواست، بيعت بگيرد
 در آن مكان و در آن گرماي سوزان توقف كرده، حتماً به خاطر � پيامبر كه اما اين

به تأخير انداخت و اين سبب خاص هم را  سببي اتفاقي و خاص بوده كه نبايد آن
سببي كه كساني كه . چيزي است كه بيان كرديم كه همان ابتداي روايت است

گيرند و اصالً بدان  را ناديده مي خواهند جهت اثبات امامت بدان استدالل نمايند، آن مي
  .نمايند توجه نمي

 پس ، صحيح نيستاز نظر قائالن به آن، اصلي است كه ايمان جز با آن» امامت«ـ 4
 و انتصاب او � خالفت عليه در غدير خم به خاطر گرفتن بيعت ب�اگر توقف پيامبر
را جاودانه  نمود و تا ابد آن را ثبت مي بود، حتماً قرآن به صراحت آن به عنوان امام مي

  . همچنان كه امور عظيم و مهم دين بدين صورت هستند؛ساخت مي
 منزلتشان كمتر از آن است، به صراحت ثبت نموده هايي كه شأن و همانا قرآن بيعت

 از �است مانند بيعت رضوان در زير درخت، كه اين بيعت به خاطر نجات دادن عثمان
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 با دست ديگرش به جاي �دست قريش بود، زماني كه وي را زنداني كردند و پيامبر
ن دست عثمان اي«: عثمان بيعت را انجام داد و يك دستش را بر ديگري قرار داد و گفت

ي فتح آورده  قرآن، اين بيعت را در چند جا در سوره. »است كه با من بيعت نموده است
  :فرمايد ي خداوند كه مي مانند اين فرموده. را جاودانه ساخته است و براي هميشه آن

�ô‰s)©9 š_ ÅÌu‘ ª! $# Ç tã š ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# øŒ Î) š�tΡθ ãè Îƒ$t7 ãƒ |M øtrB 

Íοt	 yf ¤±9$# zΝÎ=yèsù $ tΒ ’Îû öΝÍκÍ5θ è=è% tΑt“Ρr' sù sπ uΖŠÅ3¡¡9 $# öΝÍκöj n=tã öΝßγ t6≈ rOr&uρ $ [s÷Gsù 

$ Y6ƒÌ	 s%�) 18: فتح(  

خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه زير درخت با تو بيعت «
از صداقت و ايمان (دانست آنچه را كه در درون دلهايشان  خدا مي. كردند

 بود، لذا اطمينان خاطري به نهفته) و اخالص و وفاداري به اسالم
) گذشته از نعمت سرمدي آخرت(دلهايشان داد، و فتح نزديكي را 

  .»پاداششان كرد
 �گفتيم اين آيه دليل بر امامت عثمان بوديم، مي و اگر ما به دنبال آيات متشابه مي

  .است
 را به جاي عثمان نزد قريش فرستاد و ماجراي �، علي�و اگر فرض كنيم كه پيامبر

 هم روي �ي قرآن در اين زمينه، براي علي  براي عثمان و نزول آيه�يعت پيامبرب
  .كردند  قلمداد مي�را بزرگترين دليل بر امامت علي داد، بدون شك اماميه آن مي

  :فرمايد  را ذكر كرده، آنجا كه خداوند مي حتي قرآن بيعت زنان
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×Λ Ïm§‘ �   ) 12/ ممتحنه(  

هنگامي كه زنان مؤمن، پيش تو بيايند و بخواهند با تو ! اي پيغمبر«
چيزي را شريك خدا نسازند، و دزدي :  كه اين بيعت كنند و پيمان بندند بر

را نكشند، و به دروغ فرزندي  نكنند، و مرتكب زنا نشوند، و فرزندانشĤن
شان نيست، و در كار ي اي را به خود و شوهر خود نسبت ندند كه زاده

افرماني نكنند، با ايشان بيعت ناز تو ) خواني   را بدان فرا مي كه آنان(نيكي 
ه، مسلماً خدا آمرزگار و كن و پيمان ببند و برايشان از خدا آمرزش بخوا

  .»مهربان است
در حالي كه » اصل دين است«: گويند پس چرا قرآن از بيعتي سكوت نموده كه مي

  ! را بيان نموده است تر از آن است، ذكر كرده و آن ه مراتب پايينبيعتي را كه ب
ـ در روايت صحيح تمسك به غير كتاب آسماني نيامده است و اين چيزي است كه 5

  : فرمايد قرآن بدان تصريح نموده؛ همچنان كه مي

�(#θãè Î7 ®?$# !$ tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3øŠs9 Î)  ÏiΒ óΟ ä3În/§‘ Ÿωuρ (#θ ãè Î7−F s? ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ u !$ u‹Ï9 ÷ρr& 

3 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β tβρã	©.x‹ s? ∩⊂∪�  ) 3/ األعراف(  
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از آنچه كه از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده، پيروي كنيد و غير «
بسيار . از خدا كسان ديگري را به دوستي نگيريد و از آنان پيروي نكنيد

  .»شويد كم متوجه مي
  :فرمايد در جاي ديگري مي

� tÏ% ©!$#uρ šχθä3Åb¡yϑãƒ É=≈tF Å3ø9 $$ Î/ (#θãΒ$ s%r&uρ nο4θ n=¢Á9 $# $̄ΡÎ) Ÿω ßì‹ ÅÒçΡ 

t	 ô_ r& tÏ⇔Ï=óÁ èRùQ   )170/ اعراف (  � #$

متمسك ) آسماني تورات سخت پايبند بوده و بدان(و آنان كه به كتاب «
پاداش بزرگي (آورند  را به جاي مي) واجب بر خويشتن(شوند و نماز  مي

را هدر ) ي انساني خود و جامعه (گران ما پاداش اصالح) دارند و
  .»دهيم نمي

  :فرمايد همچنين در جاي ديگري مي

� ÷Π r& øΛàι≈ oΨ÷;s?#u $ Y7≈tF Å2  ÏiΒ Ï& Î#ö7s% Νßγ sù ÏµÎ/ tβθ ä3Å¡ ôϑtF ó¡ ãΒ ∩⊄⊇∪ ö≅ t/ 

(# þθ ä9$s% $̄ΡÎ) !$tΡô‰ỳ uρ $ tΡu !$ t/# u #’ n?tã 7π ¨Βé& $ ¯ΡÎ)uρ #’ n? tã ΝÏδÌ	≈ rO#u tβρß‰tGôγ •Β � 

  )22ـ21/ رف زخ(  
ايم و آنان بدان چنگ   ما كتابي را پيش از اين قرآن، بدانان داده كه اين يا«
ما : گويند بلكه ايشان مي) كند؟ را تأييد مي و آن كتاب افتراء ايشĤن(اند  زده

و (رويم  ايم و ما نيز به دنبال آنان مي پدران و نياكان خود را بر آئيني يافته
  .»)گيريم  ميپرستي را در پيش راه بت

 �در متن حديث تنها سفارش به نيكي كردن با آنان آمده كه پيامبر» اهل بيت«اما 

@�'�: فرمايد مي .�� '	  � �O1O��#A  
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را اذيت نكنيد و به آنان  ي اهل بيت من، خدا را در نظر داشته باشيد و آنان  درباره«
  .»نيكي كنيد

 �نان بد و ناشايستي بود كه به علي خاصي دارد و آن هم، سخباين فرموده هم سب
  .1زده شد و در ميان مردم پخش شده بود

و وصيت و سفارش نيكي به يك فرد، با وصيت براي او به امر خالفت، تناقض دارد؛ 
 در حق انصار و �طور كه پيامبر شود همان ترها وصيت مي زيرا تنها در حق ضعيف

 استدالل كرد �به همين خاطر علي. دزنان وصيت نمود كه با آنان به نيكي رفتار شو

  �ST� N-�O ��#e	 U	U@M��� N-�O �G �<@ ]��: كه خالفت در ميان انصار نيست و گفت
كرد كه با آنان به   در حق آنان وصيت نمي�بود، پيامبر اگر خالفت در ميان انصار مي«

  .»نيكي رفتار شود
بود، در قرآن به طور  دين مياگر تمسك تنها به اهل بيت ـ نه ديگران ـ از اصول 

اي كه  آمد؛ زيرا قرآن به اتباع و پيروي از قرآن و سنت تصريح نموده به گونه صريح مي
 روز عرفه، همين اتباع از قرآن و سنت الوداع حجةنيازي به تأويل و تفسير ندارد، و در 

  :گويد  آمده است آنجا كه مي�به صراحت بر زبان پيامبر

� �� �� �R@	 NO1�'��"�  � l��O W0� �� ��)F� �� 
 ��R=v#DA 
گذاشتم كه مادام به آن متمسك باشيد هرگز بعد از من  در ميان شما چيزي را به جا«

  .»باشد و سنت من مي) قرآن(گمراه نخواهيد شد، آن چيز كتاب خدا 

                                           
اين نسبت، دروغ . دهند را زياد به صحيح مسلم نسبت مي» تمسك به عترت« علماي شيعه عبارت -1

  .است؛ چون چنين چيزي در صحيح مسلم نيامده، و تنها امر به تمسك به قرآن آمده نه چيز ديگري
  .1/116البالغه،   نهج-2
  .روايت كرده است» الموطأ« امام مالك آن را در كتاب -3
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اتباع از كتاب و سنت، يا تمسك به آن دو به صراحت در . و ـ همچنان كه گذشت ـ

» Q�f�> g� K��M«همانا اصل روايت، : آن آمده است، پس نيازي نيست كه گفته شودقر
باشد؛ چون اين امر صحيح نيست مگر در صورتي كه سه شرط زير با هم تحقق پيدا  مي
  :كند
  .شوند  سنت، نقيض عترت است، پس هر دو با هم جمع نمي كه اين ـ1
  . نيامده باشدي سنت  اصالً در قرآن نصي درباره كه اين ـ2
 تمسك فقط به عترت و اهل بيت از چيزهايي است كه به صراحت در قرآن  كه اين ـ3

  .ثابت شده است
اما هيچ يك از اين سه شرط، وجود ندارند؛ از اين رو مشروط هم تحقق پيدا 

  .كند نمي
  :فرمايد همانا تمسك به مهاجرين و انصار در قرآن آمده است، آنجا كه مي

� šχθà)Î6≈ ¡¡9 $#uρ tβθ ä9̈ρF{ $# zÏΒ tÌ	 Éf≈ yγßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡF{ $#uρ tÏ%©!$#uρ 

Νèδθãèt7 ¨?$# 9≈|¡ ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘uρ çµ÷Ζtã... �) 100/ توبه(  

  پيشگامان نخستين مهاجران و انصار، و كساني كه به نيكي روش آنان«
ند، خداوند از آنان را به خوبي پيمود را در پيش گرفتند و راه ايشان 

  .»....خوشنود است و ايشان هم از خدا خوشنودند
كند و روايات متشابه را  شگفت از كسي كه نصوص صريح آيات محكمات را رها مي

كند و  گذاري مي دهد كه دينش را بر آن پايه را به عنوان اصلي قرار مي گيرد، و آن مي
  !!كند  خدا را مالقات ميكند و با آن حالت براساس آن دوستي و دشمني مي



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

545545545545

گردد كه استناد و تكيه به روايات در اثبات اصول دين به جاي  اين چنين روشن مي
كاري و ساختگي و كم و  آيات محكم، لغزشي خطرناك است؛ چون روايت از دست

  .زياد شدن از اصل روايت، محفوظ نيست
د باطل خويش از رواياتي اي كه خود را به اسالم نسبت داده، براي تأييد عقائ هر فرقه

يا روايتي .  نسبت داده است�ها را ساخته و سپس به پيامبر كمك گرفته كه خودش آن
آورد ـ مثل روايت غدير ـ اما چيزهايي را از آن كم و يا  را كه در اصل صحيح است، مي

  .هايش گردد افزايد تا جايي كه مطابق خواسته بدان مي
لي خلل و كم و زيادي بدان راه ندارد؛ زيرا اين اما آيات محكم قرآن، در هيچ حا

اند و از هر  آيات از لحاظ ثبوت، قطعي هستند كه بدون شك از جانب خدا نازل شده
كم و زيادي معصوم و محفوظند و از لحاظ داللت هم، قطعي الدالله هستند، چون فقط 

ن عيب و تواند كوچكتري بنابراين، كسي نمي. احتمال يك معني مشخصي را دارند
  .ها بگيرد ايرادي از آن

اين همان يگانه راه براي ضمانت يقين نسبت به صحت ديني است كه تو بر آن 
اي است كه من به خاطر مشهور بودنش انتخاب كردم  همانا روايت غدير نمونه. هستي

ي  را دارد كه بقيه  اصل صحيحي دارد از اين رو صالحيت آن كه و همچنين به خاطر اين
ها يكي يكي آورده شوند  ي روايت پس نيازي نيست كه همه. ت بر آن قياس شوندروايا

  .گنجد و مورد نقد و بررسي قرار گيرند و چنين كاري در اين كتاب نمي
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  فصل سوم

  ����إمامت معاويه

اگر قرار باشد كه امامت با چيزهاي ديگري غير از عبـارت و نـص قـرآن بـه اثبـات                     
  بـه ي فراوان و زيادي را بدون قيد وشـرط    كه ائمه  است برسد، امكان آن براي ما فراهم     

  !. اين هم حقيقتي است بسيار مهم و خطرناك كهبرسانيم،  اثبات
، بـه ايـن جهـت كـه     ام پرداختـه  در همين رساله به اثبات اين مطلـب        گفتني است كه  

اي  وگـام بـه گـام بـر        ام  دنبـال كـرده    نمونه  را به عنوان مثال و     �ي پيامبر  ابوبكر خليفه 
جهـت اثبـات امامـت بـراي        ) اهل سنت ( كه اگر ما     ام  نمودهي ارجمند استدالل     خواننده
 و �علـي ) امامت(ي اماميه جهت اثبات   شيعهاي كه   از نحوه ومنهج استداللي    �أبوبكر

كـه بـه لياقـت و     شـد  كرديم، قطعا نتيجه چنين مي   تبعيت مي  ،اند ساير ائمه به كار گرفته    
نموديم و او را بـر ديگـران تـرجيح           مامت مسلمانان اقرار مي    براي ا  �شايستگي ابوبكر 

ي اسـتداللي تأكيـد     چيزي اسـت كـه بـر بطـالن چنـين روش و نحـوه         اينو  . داديم مي
دهليز و راهرو تاريكي بيش نيـست كـه هـيچ شـكل و              ،  كند كه آن   اثبات مي  ورزد و  مي

 هيچگونه تـابش    ،ايان آن گذري است كه در إنتها و پ      زير مانند تونل و      يا پاياني ندارد، و  
  .رسدذر نميگ به ديد و چشم راهاي و درخشندگي

ي اين ام كه بيش از صد صفحهاي را نوشتهمقاله) ابوبكر صديق( در مورد امامت بنده،
 سپس براي آنچه حقيقت بطور كلي آشـكار گـردد و تمـام              گرفته است، كتاب را در بر     

 كـه طبيعـت و   اي  منهج و روش اسـتداللي    ها را در مورد بطالن چنان        شك و گمانه زني   
 از دل خواننـده رفـع و بـر          ،سرشت بسياري از مردمان جهان را منحرف و گمراه كـرده          

زنم كه شايد دور وعجيـب و غريـب بـه نظـر              ي ديگري را مثال مي     طرف نمايم، نمونه  
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 و) امامـت معاويـه   (بحث در مـورد       آن هم  كه كنندگان آن برسد،      مالحظه خوانندگان و 
شيعه اسـت، كـه آن را جداگانـه در فـصل             ات امامت براي او با همان روش و منهج        اثب

 چـرا كـه نيـازي بـه آن          ،خواهم كه آن بحث بـه درازا بكـشد         نمي ام و  اي قرار داده   ويژه
رك داللت كننده بر ايـن مطلـب اكتفـاء          اتأييديه و مد    ذكر برخي از   بلكه تنها به  نداريم،  
  .ام نموده

بوبكر صديق، بر آن شدم كـه آن را         ابودن مبحث مربوط به امامت      اما به دليل طوالني     
در اينجا تنها   و  . دربياورمحذف نمايم و جداگانه به صورت كتاب مستقلي          از اين كتاب  

  شـيوه و   كه عبـارت اسـت از     كنم،   خطير اكتفاء مي    مهم و   بسيار  اشاره به يك حقيقت    اب
  روي شمار زيـاد    بر  در را  ي دو لنگه   كه  اثبات امامت  اي بر هي امامي  روش استدالل شيعه  

 ، و باشـد   مـي  بر بطالن چنين اسـتداللي       يو آن هم دليل   ! كند  از ائمه باز مي    ي حساب ي ب و
 كه بـه شـكل      نمايم  اد واستدالل مي  شهي امامت معاويه است    براي آن تنها به بحث درباره     

كـسي كـه     بـراي و  . گوينـد  آنچه شـيعه مـي     تا   نمايد برتر و بهتري قول بنده را تأييد مي       
) امامت صديق (تواند به كتاب      مي ، است ي در اين مورد   خواهان تفصيل و توضيح بيشتر    

  .مراجعه نمايد
ملـزم بـه     را مجبور و    خود  كه -ي امامي    روش استدالل شيعه   ما با استفاده از شيوه و     
بـدون هيچگونـه مـشقت و مـشكلي          -نكنيمن و عبارت قرآن     وآوردن دليل اصلي از مت    

ضوابط ،  در اينجا با استفاده از چنين شرايط       و! را اثبات داريم   1)امامت معاويه (م  يتوان مي

                                           
 مطابق قواعد اصولي نزد شيعه و       ، امامت شرعي  و اما . گويند ي اماميه مي   امامتي است كه شيعه    هدف من  )1(

ام گـذاري   جماعت ن ن سال را سال     آ و   ،همانا اجماع بر بيعت او حاصل گرديده است       : سني براي او ثابت است    
 ،داننـد   براي آن شرط مي راد معصومونها وجآرا كه  چ ،ي اماميه معتبر است    و آن اجماع حتي نزد شيعه      .اند كرده
 – با او بيعت كرده اسـت      � حسن بن علي   كه  با توجه به اين   معاويه موجود است،    با   بيعت   رد يتن معصوم آو  
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مانند ماه شب چهارده ميان ستارگان      به  كنند، امامت ابوبكر     و روشي كه شيعه پيروي مي     
  .درخشد مي
  :گردد ي آزمايشي تقديم شما مينمونه كاين

ــد ــد متعــال مــي فرماي Ÿωuρ (#θ � :خداون è=çF ø)s? }§ø�̈Ζ9 $#  ÉL ©9 $# tΠ §	 ym ª! $# 
ω Î) Èd, ys ø9 $$ Î/ 3 
 tΒ uρ Ÿ≅ ÏF è% $ YΒθ è=ôà tΒ ô‰s)sù $ uΖù=yèy_ Ïµ Íh‹ Ï9 uθ Ï9 $ YΖ≈ sÜ ù=ß™ Ÿξ sù ’ Ì	 ó¡ ç„ ’ Îpû È≅ ÷F s)ø9 $# ( … çµ ¯ΡÎ) 

tβ% x. # Y‘θ ÝÁΖtΒ 	    )33:اسراء(  

هر كـس   .  حرام كرده است   -   جز به حق   -و كسي را نكشيد كه خداوند كشتن او را        «
) كه نزديكترين خويشاوند بدو است، ايـن      (نه كشته شود، به صاحب خون او        كه مظلوما 

كه با مراجعه به قاضي، قـصاص خـود را درخواسـت و قاتـل را بـه                  (ايم    قدرت را داده  
و به جاي يك نفـر، دو نفـر و     (ولي نبايد او هم در كشتن اسراف كند         ) مجازات برساند 

گمـان صـاحب      بـي ). ي را هالك سـازد    بيشتر را بكشد، يا اين كه به عوض قاتل، ديگر         
  .»)چرا كه حق قصاص را بدو داده است(است ) از سوي خدا(خون ياري شونده 

  ، و بايـد گفـت كـه        عثمان بـن عفـان بـود       ،مظلومانه به شهادت رسيد     كسي كه  همانا
خانواده و اوالد مقتـول بـه او پنـا             كه بود   معاويه ،اش عموزاده  او خواه  سرپرست و خون  

در آيه اشاره بـه     ) ولي(ي   كلمه. از او براي خون عثمان درخواست انتقام كردند        بردند و 
اسـت و    قاتل داده     در برابر   ولي  بهي نصرت و پيروزي را        وعده �ونداخد و. امام دارد 

 همـان نـص بـر امامـت و خالفـت وي               كه  ي را نيز در دسترس وي قرار داده       )سلطان(

                                                                                                           
هرچند كـه مـن در   . ي مذاهب شرعي استطابق همهن امامت معاويه مايبر بنا- معصوم است  او هم نزد شيعه    و

   . آن نيستمررسيصدد ب
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… �باشـد     او دشمنان و قـاتالن پيـروز مـي           كه  باشد و با قاطعيت بيان داشته       مي çµ ¯ΡÎ) tβ% x. 

# Y‘θ ÝÁΖtΒ 	 گـردد   مقتول فراهم ميخواه  خونانتقام براي    زمينه و شرايط مجازات و     ، و ،

وآن آيـه در    . دروي و اسـراف صـورت گيـر        زيادهو مجازات   نبايد در قصاص    رو    از اين 
  .گردد  محسوب مي صريحمعاويه نص) امامت( رابطه با
توان بخشيد و او     بدو قدرت و    و كردي خود وفا      به وعده  � خداوند   است كه  گفتني

 معاويـه بيـست سـال تمـام خليفـه و اميـر         ذكر اسـت كـه     الزم به  . گرداند را و نيرومند  
پيچي و سـر   و مخالفت    گردد ي او خارج   توانست از اطاعه   مسلمانان بود، هيچ كس نمي    

 ز آن امير ممالـك شـام بـود، كـه سـيطره و              بيست سال ديگر پيش ا     ،كند، عالوه بر اين   
فرمان او اجتنـاب ناپـذير    و اطاعت از دستور و دار و پراكنده بود قدرت او بر آنجا دامنه   

  . بود
  :است  ذكر شدهي واليت   در آيهكهباشد  مي) ولي (آن، همان  بايد اذعان داشت كه

$ uΚ ¯ΡÎ)� ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª! $# … ã& è!θ ß™u‘uρ t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u 	  )55:مائده       (  

تنها خدا و پيغمبر او و مؤمناني ياور و دوست شمايند كه خاشعانه و خاضعانه نمـاز       «
  .»آورند را به جاي مي

  : فرمايدي بعدي است كه خداوند ميبايد گفت كه دليل بر امامت معاويه همان آيه

�     tΒ uρ ¤Αuθ tGtƒ ©! $# … ã& s!θ ß™u‘uρ t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u ¨βÎ* sù z>÷“ Ïm «! $# ÞΟ èδ tβθ ç7 Î=≈ tó ø9 $# 	 

   )56:مائده(  
از زمـره   (و هركس كه خدا و پيغمبر او و مؤمنـان را بـه دوسـتي و يـاري بپـذيرد                      « 

  .»اهللا پيروز است ترديد حزب  بي)اهللا است و حزب
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  از و بـسيار  اتفاق افتاد براي معاويه، بر دشمنان  پيروزي  و آن موفقيت   گفتني است كه  
، بلكه معاويـه بـر خـود علـي هـم غالـب              بودتر  چشمگير  علي بر دشمنانش   تهايموفقي
ي او به دليـل      رو معاويه و دسته    از اين . ارث برد   بهي او را هم      قدرت و سلطه    و گرديد،

  .شوند محسوب ميجماعت او حزب اهللا  پيروزي آنها بر علي و
  بر عليه يزيد شوريد و   زماني كه حسين   ،دمان  پيروز  موفق و   و مدام   اين حزب پيوسته  

حكومت امويـان در طـول تـاريخ غالـب و            و.  او بر حسين فايق گرديد      به پا خواست،  
 ،قرن تمام   اندلس را گشودند و دولتي را تشكيل دادند كه هشت           كشور اند، نيرومند بوده 

و مثال آنها مانند شجره و درختي است كـه در قـرآن   . ندبه دست گرفتحاكميت آنجا را    
  :تآمده اس

�    ;οt	 yf t±x. Bπ t7 Íh‹ sÛ $ yγ è=ô¹r& ×M Î/$ rO $ yγ ããö	 sùuρ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# ∩⊄⊆∪  þ’ ÎA÷σè? $ yγ n=à2é& ¨≅ ä. 

¤ Ïm ÈβøŒ Î* Î/ $ yγ În/u‘ 3 	 
هـايش در فـضا       اسـتوار و شـاخه    ) در زمـين  (ماند كـه تنـه آن         به درخت خوبي مي   «  
و دائمـاً بـه     (ود را بدهـد     بنا به اراده و خواست خدا هر زماني ميوه خـ          . باشد) پراكنده(

  . »)بارنشسته و سرسبز و خرم باشد
  و ،و دليل بر نيكي و پاكي درخت امويـان        .   درخت امويان است   ،آن درخت  منظور از 
 است،  نا و ماندگاري آن   ثبوتباشد،    مي نآنا،   بر اينكه مقصود از آن درخت      هچنين دليل 

و حتـي  . اند و ثبوتي را نداشتهها در طول تاريخ چنين دوام     طوري كه هيچ يك از دولت     
و علويـان تنهـا   !  پنج قرن ادامـه نيافـت   دارا بودند،   ي كه  با آن همه عظمت    دولت عباسيان 

ارزش و  كم منفعت را برقرار نمودنـد، كـه    و  كم مساحت  ، كم عمر  ،چند دولت كوچك  
 كـه   ،را نداشـت  و صرف نيرو     مشغلت،   ويران كاري  ،يكصدم آن همه خونريزي   قابليت  

  .  مصروف آن راه گرديد هدر هه ب همآن
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  ه و معاويه ب   عموم طور    به در روز فتح مكه به امامت و پيشوائي امويان           �پيامبر اكرم 
  :فرمايد  مي دارد كهويژه اشارهطور 
���U &�H W�!h	 Q5� ��� +$� �� > ��U &�H :�<E� +$� �� 7 

نگجويـان مـن در امـان     ي ابوسفيان گردد، از شر ج        و خانه   ي كعبه   هركس وارد خانه  «
  .»باشد مي

منزلت با كعبه يكسان     ي أبو سفيان را از حيث جايگاه و         در اين حديث خانه    �پيامبر
هم فقط به خاطر اشاره به امامتي است كه براي آن خانواده در نظر  آن و. قرار داده است
 ،رمخواهم به همچون استداللي كه هيچگونـه اعتقـادي بـه آن نـدا              نمي  من .گرفته است 

 جـايز و منطقـي   هي اماميـ  ي شـيعه  مطابق قواعد و برنامـه اين استداللها   ادامه دهم، ولي    
كردنـد،    مـي جابجا علي و معاويه دوره و زمانهايشان را با هم  كه  اين  فرض براگر  ! است

. گفتنـد  بيشتر از آن را در مورد علي مي حتي  بيان كردم و ذكر وشيعه همان دليلهايي كه  
  :فرمود  ميچنين �مبرمثال اگر پيا

»��U &�H Q"� ��� +$� ��«   قـاطع   ينص  دليل روشن و    يك اين: گفتند  حتما شيعه مي 
 ي علـي شـود،      كه هر كـس وارد خانـه       دكردن بر امامت علي است، و چنين استنباط مي       

  امامت او گرديده و به او ايمان آورده است، پس چنـين كـسي از عـذاب دنيـا و                    تسليم
دادند و براي آن     د بود، و آن حديث را بزرگ و درخشان جلوه مي           خواه  امان آخرت در 
و چندين كتاب و تأليفات     )! حديث خانه : (گفتند كردند، مثال مي   اي را ايجاد مي    نام ويژه 

  بيداراما !شدند  براي آن قايل مي راد، و نام و نشان و تشريفاتيتنشنو ميدر اين مورد  را  
تنهـا   و. گـردد  دين با چنين سند و دليلي اثبـات نمـي         ها و ستون      پايه  كه  باش و هوشيار 

باشـد   ي اماميه مـي مقصودم از ارائه و تقديم اينگونه داليل، جلب توجه عاقلمندان شيعه   
 عنـوان   بـه  يشي خـو  عقيدهراي  آنها ب كه آنچه : بايد گفت  تا از خواب غفلت خبر آيند،     



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

552552552552

 و خواب درهم  خياالتوها شك و ترديد  ي آن  ورند، همه آ  سند و حجت به حساب مي     
   .دنو برهم است و هيچ تعبير و اعتباري ندار

  

   !!.. حقيقت و راستيگراناي جستجو

خداونـد  . باشد مي و قطعي استوار ي بر علم يقين  كه بزرگ و عظيم است اي  مسألهدين  
 شـك و   بـراي    غير قابل  را بر اساس داليل يقيني و      تبارك و تعالي ستون و ديوارهاي آن      

 اسـت، كـه آن      گردانيده محكم آن را     كامال از حيث ثبوت و داللت      نا نهاده، و  باختالف  
 و غيـر قابـل   داليل قطعي و يقيني را در كتاب آسماني خود به صورت آيه هاي محكـم     

  :شك قرار داده است

�    y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 	   )2:بقره(    

  .»ي در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران استاين كتاب هيچ گمان« 
 كـه توسـط افكارهـاي       ،طرح و مـشروع پيـشنهادي نيـست       دين يك   ستون و اصول     

و همچنـين شـريعت و      . وضع و تأييد و تثبيـت شـده باشـد          پريشان و حواسهاي پرت،   
ـ   مباني اسالم معرض و محل نمايش نتيجه       ي، يـا   ي فكـر  هـا    چكيـده  يـا  ي،گيريهاي عقل

 شبهات و يا استعمال الفاظ براي معاني ما فوق خود، يا شكار         شرعي،   نصوصبازجويي  
 آن. تركيب و تأليف عبارات و تفكيـك آنهـا بـر حـسب مـصلحت، نيـست          و يا    گمانها
ي   عجيب و غريب و مسيرهاي پر پيچ و خم، راه و روشهايي هستند كه شيعه               هاي حيله

استدالل و استناد به نـصوص و        به جاي  يك اصل ديني     ، مانند اماميه براي إثبات امامت   
اگر پايه و ستون دين نزد پروردگـار        . اند ها شده  راه متون صريح و روشن قرآن، وارد آن      

گرفت، ما هـم بـا باطـل گرايـان فـرو        قرار مي پست و پاييني  در چنين سطح و مستواي      
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  كـه  آرزوي هركـسي را       و شـديم، و ميـل     ها همنشين و هـم صـدا مـي         رفتيم و با آن    مي
  امـام  او راتر از روش شـيعه  تر و قوي و مستدل  مقبول،تر شتيم به شكل اقناع كننده  دا مي

   .داديم قرار مي
ي  خالصـه باشـد؛  ميروشن و مستقيم    ياجادهراه و منشي رباني و      داراي   اصول دين 

 آيـات  از  اصولي كـه متـشكل    : در يك تعريف جامع و مانع عبارتند از        ،كالم اصول دين  
ي جـامع و     و إال اگر اصـول ديـن داراي چنـين قاعـده           . باشد  مي نقرآني صريح و روش   

  خـود چنـدين امـام را بـراي مـردم           ه بـه دلخـوا     ميل داشت  بود، هر كس كه    مانعي نمي 
 اسـت؛ تـاريخ شـيعه بهتـرين           وقوع پيوسته   بهآن هم امري است كه       و. كرد منصوب مي 

 بـه  م من در كتاب خود است؛يتدليل و واضحترين مثال و نمونه براي آن واقع         شاهد و 
 كه تنها در ام كردهشيعه ذكر براي  را )مهدي( و بيست    )امام( ه بيش از پنجا   »العصمه «نام

ي  روش شـيعه همان استدالل به   استناد و با اند؛ مدعيان آن ائمه  دنيا آمده  به سه قرن اول  
ـ    اسـتنادي بـه     گونـه   اند و هيچ    اي دست يافته     چنين نتيجه   عشري به   اثني ات صـريح و    آي

ترين دليلها بـر بيهـودگي و نادرسـتي سراسـر      آن هم از روشن و!! اند   نكرده روشن قرآن 
  .باشد  مي در مورد اثبات اصول دينهروش و منهج شيعه امامي
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  اصل دوم

  پاكي و معصوميت ائمه است
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  فصل اول

   شيعه از منظرعصمت

  

   نزد شيعهعصمتبيان جايگاه و منزلت 

شـرطي  ) عـصمت : (باشد  مي ي اماميه   ضروريات اعتقاد شيعه    جزو ،اساس آن اصل و  
تنها ركني است كه امامـت بـر آن          و. باشد است كه امامت بدون آن جايز و درست نمي        

وجـود و   ) عصمت( بدون) امامت(و  ) امامت(ي بدون    چرا كه شيعه اماميه    استوار است؛ 
ترين اصل و اسـاس   ي اماميه اصلي است كه بزرگ نزد شيعه) عصمت(پس . معني ندارد 

  .باشد  مي  همان اماميه اند كه بدان نام گرفتهروي آن استوار است، و ) إمامت(
امـام علـي بـه      ( : از أبوعبد اهللا روايت مي كند، كه او گفتـه اسـت             خود  سند  بهكليني  

گيـر   كنم، ايراد و خـورده      و از منهيات او دوري و پرهيز مي        پذيرم  مي ، داده هرچه دستور 
  بر خدا و پيامبرش است، ويگير  احكامش، مانند ايراد و خورده از  هر چيزي  بر علي در  

 كوچـك و بـزرگ بـا قـرار دادن           ش اعـم   احكـام   أوامر نپذيرفتن و رد كردن بر علي در      
 از از    پـس  همچنين اين روال براي تمـام ائمـه يكـي          شريك براي خدا يكسان است، و     

  .�)مه دارداديگري اد

                                           
 .1/196:  أصول الكافي1
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 از هر لحاظ و جهتـي از آنهـا نفـي            كس كه عصمت را   هر  ( :گويد ابن بابويه قمي مي   
ـ   در رابطـه   كـه   كـرده اسـت، وكـسي       قضاوت كند نسبت به آنان جاهالنه     معرفـت و    ا ب

  . �)شناخت آنها جاهل باشد كافر محسوب است
 بايست در قـرآن     مي  لزوماً  باشد،  ه داشت  عصمت چنين منزلت و جايگاهي در دين       اگر

  ماننـد گرديـد،  سط آيات صـريح قـاطع قرآنـي ثابـت مـي     تو ، و گرديد به آن تصريح مي   
نبـوت حـضرت محمـد را      آياتي كه نبوت پيـامبران را عمومـا و   و قاطع بودن صراحت

ساير اصول و اساسيات دين اعم از مسايل اعتقادي و عملي چون نماز مـثال     خصوصا و 
  . به اثبات رسانيده است

  :ما در اينجا به دو نوع آيات نياز داريم
  به طور عمومي) عصمت(ات صريح و روشن در مورد اثبات آي -1
 طور  هعلي و يازده إمام ديگر ب )عصمت( آيات صريح ديگري در مورد و. 2

  .خصوصي
كـه   چـرا  ،سـازد   انسان را از دليل جزئي بي نياز نمي ،الزم به ذكر است كه دليل كلي      

ـ     بـراي  تنهاتواند    نمي ،طور عام به  ) عصمت ( كردن إثبات  سـاير    نـه  ي عـشريه   شـيعه اثن
 ي اسـماعليه كـه معتقـد بـه         ، مـثال ماننـد شـيعه      گـردد  محسوب   دليل و حجيت   ها هفرق
  .  هستند امامهايي غير از آن دوازده امام)عصمت(

 بايـد هـر   ،نايبرهاي اماميه در آن دليل كلي مشترك و يكـسان هـستند، بنـا              هتمام فرق 
بـه صـورت جـدائي و       ي خـويش     ائمـه ) عـصمت (اي دليل قرآني مخصوص بـر        دسته

آنچـه   آن دليل قرآني صـريح وجـود نـدارد، و         م است كه     مسلَّ و. انحصاري داشته باشد  

                                           
 .108/ اعتقادات الصدوق 1
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آنها كارايي اسـتناد و   و -گمان هستند  آياتي كه مفيد ظن و–) آيات متشابهات (ماند   مي
  .صالحيت اعتماد را ندارند

  

   اين اعتقاداياماميه بر ي قرآني ادله

ـ ) عـصمت و طهـارت     (ايي اماميـه بـر      شـيعه  از ميان دليلهاي قرآني كه     ن اسـتناد   داب
 ! دليل واقعـي باشـد  كنند، نص و عبارتي نديديم و نيافتيم كه داراي شرايط    واستدالل مي 

ي   آيـه  ، بر زبان  ش تكرار و تردد    به جهت  ترين و بيشترين نصوص و آيات قرآن      مشهور
  :منان استؤ مان خطاب به مادر�فرمايش خداوندين  آخرنيزآن  و. تطهير است

 �  tβö	 s%uρ ’ Îû £ ä3Ï?θ ã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_ §/y9 s? yl •/y9 s? Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yf ø9 $# 4’ n<ρW{ $# ( z ôϑÏ%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# 
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}§ô_ Íh	9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø;t7 ø9 $# ö/ ä.t	 Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z/T Îγ ôÜ s? ∩⊂⊂∪ 	) 33/أحزاب.(  

و جز براي كارهائي كه خدا بيرون رفتن براي انجام آنها          (هاي خود بمانيد      و در خانه  «
و همچون جاهليت پيـشين در ميـان مـردم        ) ها بيرون نرويد    را اجازه داده است، از خانه     

اي و اندام و وسائل زينـت خـود را در معـرض تماشـ    (ظاهر نشويد و خودنمائي نكنيد   
و نماز را برپا داريـد و زكـات را بپردازيـد و از خـدا و پيغمبـرش                ) ديگران قرار ندهيد  

دور كنـد و  ) پيغمبـر (خواهد پليدي را از شما اهل بيت         خداوند قطعاً مي   .اطاعت نمائيد 
    .»شما را كامالً پاك سازد

نـي و   كننـد، بـه جهـت داللـت بـر مع           اي كه شيعه به آن استناد و استدالل مي         اين آيه 
 نمـاز آمـده     - مـثال  -ي هاي قرآن كه درباره    اي از آيه    به سطح و مستواي آيه     شانمقصود
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فـرع در برابـر     نـسبت   مانند   كه نماز نسبت به عصمت     ايناضافه بر آن    . رسد است، نمي 
  :يد دقت كن  اين آيه به نمونه براي! اصل است

» ×≅ ÷ƒ uθ sù š, Íj#|Á ßϑù=Ïj9 ∩⊆∪  t Ï% ©!$# öΝèδ  tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ èδ$ y™ ∩∈∪    «)4:ماعون-

5(  
 همـان كـساني كـه نمـاز خـود را بـه دسـت فراموشـي            !واويال به حال نمـازگزاران    «
 .»سپارند مي

 دسـتور  ،در اين آيه عالوه بر ذكر مجازات شديد بـراي سـهل انگـاران در أمـر نمـاز             
أمـر و  لـة  الدال قطعيبه طور و همچنين اين آيه . يابيد صريح و قاطع را بر وجوب آن مي     

آن آيه يكي از دهها آيات صريح و روشـن   : توان گفت   دارد كه مي     خود را اعالم مي    نهي
  !قرآن است

طور عمومي يا خصوصي رك و صريح       ه  نه در مورد اثبات ائمه ب     ) ي تطهير  آيه(اما   و
ي صـريح ديگـري در       آيـه   آن، و   كـردن  و نه در مورد وعيـد و تهديـد از انكـار            است،

  !نكار امامت وجود ندارد اثبات و اخصوص
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  فصل دوم 

   عصمت ايبر) ي تطهير آيه( نقض و ابطال استدالل به 

 : اول :شدبا  به دو جهت مردود و بي اعتبار مي       ) عصمت (ايبر) ي تطهير  آيه(استناد به   
  .  از جهت داللت و معني آن: و دوماز جهت سند و حجيت آن

  

ابق با منهج و دستور  مط،ي استداللي آن  نقض و رد جنبه:مبحث اول

   قرآني

 به قرآن كريم ابتداچگونه اين مسأله بپردازم كه   توضيحبينم كه به   ي نمي  نياز در اينجا 
  از ايـن    سـپس   و - قبل از آنچه در معني و داللت آن فرو رود          -آورد خود دليل روي مي   

باشـد آن را باطـل     مـي  معتبر يـك دليـل درسـت و حـسابي    شرايطكه دليل فاقد جهت  
 چنين دليلي بر شك و گمان استوار بوده نه بر يقين             كه شود نگه روشن مي  آ، و   نمايد مي

هرگـاه  . ي اثبات و ابطال اصـول ديـن اسـت    بارهاين منهج و روش قرآن در. و صراحت 
بينيم كه فاقد تمـام   نگريم مي  را مي-ي تطهير  يعني آيه  -ي شيعه  قوي و مشهورترين ادله   

  : واينك توضيح آن!باشد ي اصولي مي شرايط ادله
ي مذكور استنباط    و معنايي كه از آيه     غير صريح است  ) عصمت(آيه در داللت بر      -1
  .جز شبهه و ظن چيز ديگري نيسته شده ب
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 . وجـود نـدارد     باشد، صريح) عصمت( در داللت بر اين مقصود       ي كه ي ديگر  آيه -2
 فراواني و   چه رسد به  وجود ندارد   ) عصمت(در خصوص   روشن   صريح و    هتنها يك آي  

ي قرآني  أدله  مطابق- اصول و اساسيات اعتقاد اين در حالي است كه .  آيات قرآني  تكرار
  .شود مي بنا  شده، صريح و تكرارآيات  بر-و بررسي كامل آيات آن

ـ (قول به عصمت در خالل و اثنـاي       -3  اسـتنباط و اسـتخراج محـسوب    ) تطهيـر هآي
 اما اصول يا به عبارت ديگر أساسيات بر نـص           . آيه صريحالي مفهوم     از البه  گردد نه  مي

  .شود نه بر استنباط  بنا مي و لفظيحرفي
 گيرنـد، اصـل و   اين نص و ساير نصهايي كه مـورد اسـتناد و اسـتدالل قـرار مـي            -4
جـدا    بـراي تعيـين معنـاي احتمـالي و         تاد،  ن ندار يتفصيل  از آيات محكمات و    اي  ريشه

  .اع داده شودبه آنجا ارج كردن آن از ديگر معاني
 كـه آن را   دارنـد  نيازپس. داللت نمايد )عصمت(بر   تنهاييتواند به  نمياين نص    -5

ي تفـسير     يا به وسـيله    -�مانند روايت كساء و عباي مبارك پيامبر       -  ديگري با روايات 
 صالحيت ) رأي به و تفسير كساءروايت(:وهر يك از اين دو أمر. پشتيباني كنند ،به رأي 

 نقـش ايفـا   اساسيات اعتقـاد ن  كرددار استوار و ريشهر د  كه به عنوان دليليدآن را ندارن  
  .كنند
  وجود ندارد،  )عصمت(ي  لهأ مس اثبات ي عقلي بر    و در تمام قرآن ادله     هدر اين آي   -6

  . است دليل اثبات فراوان نبوت و معاد، الوهيت در موردبه همانگونه كه
اي وجود ندارد، كه انكار كنندگان عـصمت         آيه بلكه در تمام قرآن      ه نه تنها اين آي    -7

چنانچه در ساير اساسيات دين به طور عمومي و     . ائمه را تهديد به عقاب ومجازات كند      
  .طور خصوصي چنين استه اعتقاد ب
 تـا  مترتـب نيـست   اي بـر آن     عصمت هم ثابت گردد، هيچ فايـده       كه   بر فرض اين   -8

آن هم   ، و ايم به دست آورده    اصول ي ان به بقيه  هايي كه از ايم    فائدهه ساير   اضافه گردد ب  
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 در و - تكه در موضوع امامت ذكر آن گذشـ  -  بسيار بسيط و جزئي دليل يك  علت به
  :نمايم  مياي از آن را به شرح زير عرض  خالصهاينجا
براي بيان اصول نياز به چيـز ديگـري        : گردد  مي  تقسيم به دو قسم اصول و فروع      دين

اگـر   .بيان نشده است   )امام معصوم (  به وجود  ي نياز  قرآن هم  در؛  اشدب  نمي غير از قرآن  
ت ي اصـول و حفـظ ديـن ضـرور          و شناخت  براي معرفت  )امام معصوم (چنانچه وجود   

 و مـا هـم داراي امـام خـود           داشت وجود آن در ميان ما اهل سنت هم ادامه مي          داشت،
  .بوديم مي
 دار فاني را وداع     ،نظر وجود داشت  او اجماع و اتفاق     ) عصمت(پيامبري كه بر    همانا   

امامـت  (گفت و با آمدن و رفتن او نبـوت و پيـامبري هـم خـتم گرديـد، پـس معنـاي                    
  !؟باشد چه مي در حالي كه نبوت ختم گرديده،) معصوم
  وهـستند ) امـام معـصوم  ( قائـل بـه    كهي إثنا عشريه از شيعه در مورد آن افراد  سپس

 غايـب   گـوييم   مي ، كرده است  ود را غايب و پنهان    امام معصوم دوازده قرن خ    : گويند مي
  !شد اگر براي وجود او ضرورتي بود، غايب و پنهان نمي و در حكم معدوم است،

گردد، پس دليل    توسط عقل ثابت مي    -ي اماميه   نزد شيعه  -اصولكه    اين ، اضافه بر آن  
ا فروع باقي    تنه حال! چيست؟) امام معصوم ( در مسائل اصولي به       بودن و توجيه نيازمند  

 اتفـاق  حقيقتي است كـه   و آن- كه براي بيان و توضيح آن وجود علما كافي است   هماند 
  . نيازي به امام معصوم نيست، دين اصولبراي اثبات پس -افتاده است

ي   و در دائـره  گرديـد ي آيـات محكمـات خـارج        از دائره  ي مذكور  به اين طريق آيه   
بر آن را   لت  صالحيت دال ) عصمت(صي در مورد    آيات متشابهات قرار گرفت، و مانند ن      

گـويي و دور      آن از حيث معني و داللـتش فقـط زيـاده            بر و مناقشه كردن   از دست داد،  
  .استاصلي شدن از موضوع 



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

562562562562

  

  )عصمت(بر )  تطهيرهآي( داللت  بودن باطل و نادرست:مبحث دوم

از . باشد مقبول مي ناواقع و غير      علت  دليل و  به چند ) عصمت(و اما داللت آن آيه بر       
  :جمله
  :است) عصمت(نص فاقد داللت لغوي بر  - 1

و  تطهيـر :( معاني اين دو لفظ     مصاديق و   از اشتباهدن از گناه و     مان عصمت و محفوظ    
  چنـين   لغـت عـرب متـضمن      طبق جـستجوي  آن دو لفظ     چون   ؛نيستند) إذهاب رجس 

، نـي عـصمت نيـست   ي تطهيـر متـضمن مع   كه آيهدي معلوم گرد  و هرگاه  . نيستند يمعنا
  قول به داللت لفـظ  اماو. گردد ساقط مي) عصمت(اي  به آن بر نمودن استدالل  از اساسا

بدون دليل  ي خالي ويادعا: كافي است كه در رد آن تنها بگوييم) عصمت( بر )ليطهركم(
  .است
  :ين غير معصوم وان گناهكاربراي )تطهير ( لفظآمدن -2

 و بـي    نقـض ،   دليل معتبر   را به عنوان يك    خالياولين چيزي كه اين ادعاي محض و        
 كـه اتفـاق و       اسـت  ، علم و آگاهي به آمدن آن لفظ در مـورد اشخاصـي            سازد اعتبار مي 

  .وجود دارداجماع بر غير معصوم بودن آنها 
  : اند باره غير معصوم آمدهو اين هم مثالهاي قرآني كه در

  :فرمايد  مي،ودندنفر بسيصد و سيزده ي اهل بدر كه  خداوند در باره* 
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|M Îm7 sW ãƒ uρ Ïµ Î/ tΠ#y‰ø%F{   ).11/انفال(     ∪⊆⊆∩ #$

آبـي بـه هـراس افتاديـد و         از دشمنان و كـم    (زماني را كه    ) به ياد آوريد  ! اي مؤمنان («
از ) روح و جـسم شـما  (خواب سبكي بر شما افگند تا مايه آرامـش و امنيـت            ) خداوند

) از پليـدي جـسماني    (ناحيه خدا گردد، و از آسمان آب بر شما باراند تا بـدان شـما را                 
) بـا ايـن نعمـت   ( و ، شيطاني را از شما به دور سازد)هاي وسوسه(پاكيزه دارد و كثافت     
اسـتوار  ) در شـنزارهاي بـدر    (نمايد، و گامها را     ) و به ياري خدا واثق    (دلهايتان را ثابت    

   . »)و روحيه شما را تقويت و بر ميزان استقامت شما بيفزايد(دارد 
) يـر تطه( ي اتفاق بر غير معصوم بودن اهل بدر حاصـل اسـت، و همزمـان بـا كلمـه                 

  .ندارد )عصمت(اي با  پس اين الفاظ هيچگونه عالقه. اند متصف شده) اذهاب رجس(و
در لغت عـرب از جهـت معنـي بـه هـم             ) رجس رجز و (ي   كلمهگفتني است كه دو     

) رجـس  ( همچون)رجز(معناي :  رازي آمده است  »مختار الصحاح «در كتاب   . ندا  نزديك
ند، و سين تبديل     باش   اصل يك لغت بوده    احتماال هر دوي آنها در    . پليدي است به معني   

  . به زاي شده باشد همانگونه كه به أسد گفته ميشود أزد
وجود دارد، خداوند   ) ي تطهير  آيه(نسبت به    براي اهل بدر مزيت بيشتري       هدر اين آي  

ها را براي آنها افزوده است، اضافه بر چند   و ثابت و محكم كردن گام    ها قوت دادن قلب  
  .  نداريم به ذكر آنهايكه در اينجا نيازنكات بالغي 

  :فرمايد  مي� چنانچه خداوند،ها است شامل تمام مسلمان )تطهير(ي بلكه كلمه* 
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  ).6/مائده( 	
خواهد شـما     ت اندازد، و بلكه مي    خواهد شما را به تنگ آورد و به مشقّ          خداوند نمي «
  .»پاكيزه دارد) از حيث ظاهر و باطن(را 

) تطهيـر (اگر منظور و معنـي لفـظ        ، و    يكي هستند  هدر هر دو آي   ) كمريريد ليطه ( لفظ
  .  معصوم باشنداني مسلمان بايست همه  مي،عصمت و معصوم باشد

ـ كـه     بـه ايـن   د  دار   در مورد جماعتي كه تصريح مـي       �خداوند*  مرتكـب گنـاه    انآن
  :فرمايد  مي،اند شده

 � tβρã	 yz#u uρ (#θ èùu/tIôã$# öΝÍκÍ5θ çΡä‹ Î/ (#θ äÜ n=yz Wξ yϑtã $ [s Î=≈ |¹ t	 yz#u uρ $ ·⁄ÍhŠy™ 

 |¤ tã ª! $# βr& z>θ çGtƒ öΝÍκöj n=tã 4 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θ à�xî îΛ Ïm §‘ ∩⊇⊃⊄∪  õ‹ è{ ô ÏΒ öΝÏλ Î;≡ uθ øΒ r& 

Zπ s%y‰|¹ öΝèδ ã	 Îdγ sÜ è? ΝÍκj Ïj.t“ è?uρ $ pκÍ5 Èe≅ |¹uρ öΝÎγ ø‹ n=tæ ( ¨βÎ) y7 s?4θ n=|¹ Ö s3y™ öΝçλ °; 3 
ª! $#uρ ìì‹ Ïϑy™ íΟŠÎ=tæ ∩⊇⊃⊂∪  	 )103-102/توبه.(  

) نه از پيشگامان نخستين، و نه از منافقين بـشمارند و      (مردمان ديگري هم هستند كه      «
و گـاهي بـه     (آميزنـد     كنند، و كار خوبي را با كـار بـدي مـي             به گناهان خود اعتراف مي    

و ( اميد است كه خداوند توبه آنان را بپذيرد )يازند نات و زماني به سيئات دست ميحس
احساس شرمندگي چنين كساني از گناه، و هراس آنـان از عقـاب و عـذاب، و تـصميم             
ايشان بر اين كه به سوي گناه نروند، سبب گردد كـه ديگـر دچـار معـصيت نـشوند و                     

 بيگمان خداوند داراي مغفرت فراوان و       )چرا كه . مشمول مغفرت و مرحمت خدا شوند     
كه به گناه خـود اعتـراف دارنـد و در           (از اموال آنان    ) !اي پيغمبر ( .رحمت بيكران است  
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زكـات بگيـر تـا بـدين وسـيله      ) باشند صدد كاهش بديها و افزايش نيكيهاي خويش مي       
ن نيـروي  در دل آنا(پاك داري، و ) چشمي  و تنگ، و گناهان،از رذائل اخالقي(ايشان را   

ايشان را باال بري، و براي آنان دعا و طلـب   ) خيرات و حسنات را رشد دهي و درجات       
و (شود    ايشان مي ) دل و جان  (آمرزش كن كه قطعاً دعا و طلب آمرزش تو مايه آرامش            

آگـاه  ) دعاي مخلـصان و   (و خداوند شنواي    ) گردد  سبب اطمينان و اعتقاد بيشترشان مي     
   . »است) از نيات همگان(

 آن گناهكاران را به     � خداوند بود، هرگز   مي) عصمت(به معناي   ) تطهير(ي   اگر كلمه 
ـ  ! برد مين و آن را براي آنها به كار     كرد    نميلفظ تطهير توصيف      و  بليـغ هبلكه در ايـن آي

  معنـي و مقـصد  كـه   وجود دارد، چـرا ، است)تزكيه( ي كلمهي تطهير كه تر از كلمه رسا
 در حالي كه تزكيه يك  اينها است،  برطرف نمودن ناپاكييعني ، رسيدن به عدم»طهيرت«

 ظـاهر  چنانچه از   ،امر وجودي است كه اتصاف و آاليش به زيادي و نمو و بركت است             
 تميـز  نجاسـات احيانـا مكـاني را از   : عكس آن شرط نيـست  و. آيد  چنين بر ميلفظ آن 
زيبا كردن و زيبايي ) تزكيه(عناي اما م. نماييكني بدون آنكه آن را با تزيينات برازنده   مي

 و اگـر تـزيين پـس از     گردانيـدن، است، وآن هم ممكن نيست مگر بعد از تميز و پـاك       
شايـستگي و قابليـت آن جماعـت        . باشـد   مـي   كار عبس و بـاطلي      صورت نگيرد  تطهير
خطابـار   تر قابليت تزكيه هم دارند، وهمزمان باالاي  بلكه با درجه، تنها طهارت نه مذكور
 )عـصمت (اگر تطهير به معنـاي      ! ند، پس معصوميت كجا و آنها كجا       نيز هست  گناهكارو  

 در اين باره   و.  باشند ين جماعت گناهكار باالتر از معصوم      است كه آن    آن ، مستلزم باشد
عـصمت  : (گويند ي اماميه مي  آن همين است كه شيعه     ي ديگري وجود دارد، و      نكته يك
 ، به ايـن معنـي     يك امر عارضي  ) عصمت(، و نزد آنها      ابتداي تولد است    آغاز و  از) ائمه
شـيعه  از ديـدگاه     اين،بنابر .باشد  به وجود آمده است، نمي    بعدا    و ابتدا وجود نداشته  كه  
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و دار اسـت،     آن عصمت هم ادامه     و ،شود معصوم به صورت معصومي متولد مي     شخص  
  :تعالي استمشان همان فرمايش خداوند  لدلي

� $ yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Ì	 ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh	9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø;t7 ø9 $# ö/ ä.t	 Îdγ sÜ ãƒ uρ 

# Z/T Îγ ôÜ s? 	   )33/أحزاب.(  

ور كند و شما را كامالً      د) پيغمبر(خواهد پليدي را از شما اهل بيت          خداوند قطعاً مي  «
  .»پاك سازد

 بر  -م كه ما در صدد بيان آن هستي       –) تطهير(ي   كه جايز است كلمه    ، اين  اضافه بر آن  
  .اند كساني اطالق گردد كه مرتكب گناه شده

اند، كه منظور و مقصود      شيعيان از كجا به آن نتيجه رسيده        ال ما اين است كه    ؤحال س 
) تطهيـر (اند؟ در حالي كه لفـظ    گناهي نداشتهتولدكساني هستند كه قبل از    )  تطهير هآي(

  .مانع وجود گناه نيست
  :فرمايد سجد قباء مي در مورد صحابيان اهل م�خداوند* 

� Ïµ‹ Ïù ×Α% ỳ Í‘ šχθ ™7 Ïtä† βr& (#ρã	 £γ sÜ tGtƒ 4 ª! $#uρ p= Ïtä† š Ì	 Îdγ ©Ü ßϑø9 $# 	   

  ). 108/توبه(                
بـا اداي عبـادتِ     (خـود را    ) جـسم و روح   (خواهنـد     در آنجا كساني هستند كـه مـي       «

  .»دارد پاكيزه دارند و خداوند هم پاكيزگان را دوست مي) درست
هادت خداوند آنها معصوم نيستند و دوست دارنـد كـه از گنـاه پـاك و دور                  مطابق ش 
 متصف شدن    و امكان،  قابليت )تطهير(ي لفظ    بارهكمترين سخن در  بايد گفت كه    شوند،  

  .گناهكاران به آن است
  :فرمايد  چنين مي،حال حيض  به هنگام نهي از همبستر شدن با زنان در�خداوند* 
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�    ¨βÎ) ©! $# p= Ïtä† t Î/≡ §θ −G9 $# p= Ïtä†uρ š Ì	 Îdγ sÜ tF ßϑø9   )222/بقره (	 #$

  .»دارد كاران و پاكان را دوست مي گمان خداوند توبه بي«
)  و معـصومي   عـصمت ( ربطـي بـه      گونه  هيچآن دسته از پاكان       است كه  در حالي اين  
  .ندارند

ــد و*  ــي�خداونـ ــد  مـ $ �:فرمايـ yϑsù šχ% Ÿ2 z>#uθ y_ ÿÏµ ÏΒ öθ s% Hω Î) βr& (# þθ ä9$ s% 

(# þθ ã_ Ì	 ÷zr& tΑ#u 7Þθ ä9  ÏiΒ öΝä3ÏGtƒ ö	 s% ( öΝßγ ¯ΡÎ) Ó¨$ tΡé& tβρã	 £γ sÜ tGtƒ 	 )56/نمل.(  

پيروان لوط را از شـهر و       ) لوط و : (گفتند) به يكديگر (پاسخ قوم او جز اين نبود كه        «
   .»! آنان مردماني پاكدامن و بيزار از ناپاكيها هستند،ديار خود بيرون كنيد

 وجـود داشـتند كـه     هـم ي لـوط دو دختـرش   خانوادهدر ميان  حالي است كه    در  اين  
  .نبودندمعصوم 
  :فرمايد در مورد زنان مي �وندو خدا* 

� Ÿωuρ £ èδθ ç/t	 ø)s? 4 ®L ym tβö	 ßγ ôÜ tƒ ( #sŒ Î* sù tβö	 £γ sÜ s?  ∅èδθ è?ù' sù ô ÏΒ ß]ø‹ ym 

ãΝä.t	 tΒ r& ª!   ).222/بقره( 	 4 #$

  .»شوند ي نكنيد تا آن گاه كه پاك مبا ايشان نزديكي«
 آمده به معناي عصمت نيست، و اگر به معناي عـصمت            كه) طهارت( لفظ   هاين آي  در

، با آنها جماع نكنيد تـا معـصوم نـشوند هرگـاه معـصوم               شود  مي باشد، تفسير آن چنين   
ش باشـد تفـسير  ) عصمت( به معناي    در واقع  )تطهير(اگر لفظ   ! شدند با آنها جماع كنيد    

   !بود جايز نمي جز با زنان معصوم  كردنعجما در اسالم و. شد چنان مي
  : فرمايد  يهود ومنافقان ميراجع به �و خداوند* 
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� š�Í× ¯≈ s9 'ρé& t Ï% ©!$# óΟ s9 ÏŠ Ì	 ãƒ ª! $# βr& t	 Îdγ sÜ ãƒ óΟ ßγ t/θ è=è% 4 	 ) 41/ مائده.(  

خواهد دلهايـشان     خداوند نمي ) اند و   در ضالل و عناد اسراف كرده     (آنان كسانيند كه    «
   .»پاك گرداند) ثافت كفر و شركاز ك(را 

  ايمـان داران راجـع بـه  ن سـوره  ي در هم�فرمايش ديگر خداوند  آيه فوق    در مقابل   
  :فرمايد  ميوجود دارد كه

� ß‰ƒ Ì	 ãƒ  Å3≈ s9 uρ öΝä.t	 Îdγ sÜ ãŠÏ9 	 )6/مائده.(  

  .»پاكيزه دارد) از حيث ظاهر و باطن(خواهد شما را  و بلكه مي«
 دلهايشان را از    خواستهاند كه خداوند ن    آنان كساني : ست ني چنينمعناي آن    بدون شك 

 منـان ؤي م بـاره  ديگري كـه در هو آي.  گرداند گناه مصون و معصوم بهي گناه و ميل  دهارا
 گنـاه مـصون و  بـه   خواهد شما را از گناه و ميلِ    بلكه مي :  اين نيست   است معنايش  آمده

   .)داردمعصوم 
زمـاني كـه قـضيه چنـان       فسير گردد مگـر      به عصمت ت   )تطهير(  لفظ كه ممكن نيست 

  .باشد  ميآن هم محال و ممتنع است، پس آن تفسير باطل  و،باشد
  

  : وجود ندارد اي به جهت لغوي  عالقهگونه هيچميان لفظ و امتناعِ وقوع در اشتباه 
  دراخطـ  ارتكـاب   انـسان از امتنـاع   ميـان  وه آن آي مياناي به جهت لغوي  هيچ عالقه 

 »رجـس «معنـي لغـوي     : به صورت كلي وجود نـدارد      رأي  در ا خط رتكاب يا ا  و اجتهاد
چون كفر و فسق و فجور اطـالق      هم بر گناه و معاصي      رو  از اين آلودگي و پليدي است،     

گردد تا امكان آن      اطالق نمي  ا بر خط  »رجس «ي كلمه  عرب  و زبان  اما در لغت  . گردد مي
را  اوقـوع در خطـ    معنـاي عـدم      احتمال) اذهاب رجس ( عبارت: داشته باشد كه بگوييم   
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 چطور ممكن است لذا ندارد، )اخط (اي با  عالقه ارتباط و،آن آيهبه هيچ وجه   پس.دارد
   !! استدالل شوداازخط)  و صيانتعصمت(كه با آن بر

 است،  شده وارد� در مدح اصحاب پيامبر    نآ تر از   نصهاي مهم   و هآيگفتني است كه    
  : ها است آيه يكي از آن ذيلي  اين آيه. يستنداما مستلزم عصمت و طهارت آنها ن

�    $ pκš‰r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (# þθ ãΖtΒ#u βÎ) óΟ ä.u !% ỳ 7, Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (# þθ ãΨ̈;t6 tGsù βr& (#θ ç7ŠÅÁ è? 

$ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg ¿2 (#θ ßs Î6 óÁ çGsù 4’ n? tã $ tΒ óΟ çF ù=yèsù t ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ (# þθ ßϑn=÷æ$#uρ ¨βr& öΝä3ŠÏù 

tΑθ ß™u‘ «! $# 4 öθ s9 ö/ ä3ãè‹ ÏÜ ãƒ ’ Îû 9/T ÏW x. z ÏiΒ Ílö∆ F{ $# ÷Λ— ÏΨyès9 £ Å3≈ s9 uρ ©! $# |= ¬7 ym 

ãΝä3ø‹ s9 Î) z≈ yϑƒ M}$# … çµ uΖ−ƒ y— uρ ’ Îû ö/ ä3Î/θ è=è% oν§	 x.uρ ãΝä3ø‹ s9 Î) t	 ø�ä3ø9 $# s−θ Ý¡ à�ø9 $#uρ 

tβ$ uŠóÁ Ïè ø9 $#uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχρß‰Ï©≡ §	9 $# ∩∠∪ Wξ ôÒ sù z ÏiΒ «! $# Zπ yϑ÷è ÏΡuρ 4 ª! $#uρ 

íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym  	   )8-6/حجرات.(  

اگر شخص فاسقي خبري را به شما رسانيد درباره آن          ! ايد  اي كساني كه ايمان آورده    «
از حال و احوالـشان و شـناخت راسـتين          ( بدون آگاهي    -تحقيق كنيد، مبادا به گروهي      

يغمبر خدا در ميـان      بدانيد كه پ     .  و از كرده خود پشيمان شويد      ،آسيب برسانيد ) -  ايشان
 هرگاه در بسياري از كارها از شـما         .)قدر او را بدانيد و بدو احترام بگذاريد       (شما است   
 اما خداوند ايمان را در نظرتان گرامي داشته اسـت     . به مشقت خواهيد افتاد    ،اطاعت كند 

سند و آن را در دلهايتان آراسته است، و كفر و نافرماني و گناه را در نظرتان زشت و ناپ                  
كـه داراي ايـن صـفات هـستند، يعنـي ايمـان در نظرشـان                (جلوه داده است، فقط آنان      

راهيابنـد و   )  و كفر و فسق و عصيان در نظرشان منفور و مطرود است            ،محبوب و مزين  
و خداونـد   ) كه بدانان ارزاني داشته است    ( اين، لطف و نعمتي از سوي خدا است            . بس
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داند چه كـسي شايـسته هـدايت، و         و مي (بيشمار است   داراي آگاهي فراوان و فرزانگي      
   . »)بايسته مرحمت و نعمت است

 استناد و استدالل كنند )متشابه(ي  بوديم كه نيازمندند به آيه     جمله كساني مي   اگر ما از  
دليل مـا در آن بـاره بـا     ، و حجت و   شديم يل م ائبه عصمت و طهارت اصحاب پيامبر ق      

 اينكـه    بـه  دارد اقـرار    فـوق ي   آيـه : اسـت آيـات    ظـاهر    ،يـه ي امام  شيعه  يلدال قياس بر 
در رسد بـه عـصيان       تاگرفته   را از كفر      صغير و كبير   گناهان  انواع معاصي و   �خداوند
 تنها به آن اكتفاء نكـرده، بلكـه         و. گردانيده است  اصحاب پيامبر مكروه و مبغوض       انظار

اگـر  .  دلهايشان آراسته است   خداوند ايمان را در نظرشان گرامي داشته است و آن را در           
  چيـست و    نباشد پس عـصمت    )عصمت(  آيات در رابطه با أصحاب مفيد و مستلزم        ين

 د و گـزار   زرين را بر سر آنها مي      با شهادت خويش تاج    در پايان آيات     و! چگونه است؟ 
 به آن آيه  را از آنان)1(وجوب پيروي كردني  يهآ هرگاه و.  آنها راه يابندگانند:مي فرمايد

  ! گردد ميبدون نقص   كامل ون، آنا)عصمت (اياضافه كنيم، دليل و حجت بر
ي آيـاتي قـرار      ، در مقدمـه   گـشت  ي علـي نـازل مـي        اگر آن آيه مخصوصا دربـاره      و
آشكار  رو از اين! كنند  به آنها استدالل مي� عصمت علي اي كه شيعه اماميه بر    تگرف مي

 ائمه) عصمت(به  شيعه اعتقاد ندارد، و )عصمت( هب اي گونه عالقه گرديد كه آن آيه هيچ
نـه  ، است شك و شبهه    از روي   و آن هم    استنباط است   به صورت  به دليل نص آيه فقط    

 براي اثبات مسائل اساسي     استنباط به عنوان حجت و دليل      و. دباش  صريحي كه نص   اين

                                           
�šχθ: آيه استهم اين  نآو )1( à)Î6≈ ¡¡9$#uρ tβθ ä9̈ρF{ $# zÏΒ tÌ	 Éf≈yγßϑ ø9$# Í‘$|ÁΡ F{ $#uρ tÏ%©! $#uρ Ν èδθãè t7 ¨?$# 

9≈ |¡ômÎ*Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝ åκ ÷]tã (#θ àÊu‘uρ çµ ÷Ζ tã 	) استديازح اصحاب در مد أيات قرأني  و).100/التوبة .  
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منـوع  م تبعيت از آيات متشابه بـه نـص قـرآن كـريم     باز باشد، و نمي دين جايز و معتبر  
  .است
  به افراد مخصوصي اختـصاص  را  لفظ اهل بيت    كه هيچ دليل و مدركي وجود ندارد      -2

  :دهد
 را) اهل بيت(ي اول معني  درجهتا در د نبه دليل قطعي نياز دار ضرورتاً  ي اماميه    شيعه

معني آيه  ي دوم    در درجه و   دهند؛    و اختصاص  رانحصا حسن و حسين     ، فاطمه ، علي به
 و   ممنوع است  كه   اين ي سوم  در درجه  و؛   دهند انتقال ز نوادگان آنها و فقط    ا به نه نفر  را  
  . گردد� شامل تمام افراد اهل بيت پيامبرنبايد

در گـويش   ) اهـل بيـت   (باشند، زيرا لفظ      ي موارد فوق ممتنع مي       همه  گفتني است كه  
 - ر داده از آن مردم را مخاطب خود قـرا     در قرآن كريم با استفاده     � خداوند   كه –عرب  

 قبل از هر چيز شامل همسر   كه   اين   به  با توجه : باشد  تر از آن مي     تر و گسترده    بسيار وسيع 
 اعـم از فرزنـدان، پـدر، مـادرو ديگـران را دربـر        باشد، سپس ساير اعضاي خـانواده   مي
  .گيرد  تمامي خويشاوندان را در ضمن خود مي-ي بعد  در مرحله–گيرد، سپس  مي

حقيقـي  و ساير اعضاي خـانواده   همچنين بر اوالد     همسر و  بر) بيتاهل  (داللت لفظ   
راغب اصفهاني در كتـاب  .  مجازي استخويشاوندان و اما داللت آن بر أقارب و      ،است
  : گويد خود مي) مفردات(

سـپس  . كنند ي يك مسكن زندگي مي سايه اند كه زير در حقيقت كساني) اهل الرجل (
براي كساني گفته شده كه يك نسب آنها  ) اهل بيت (وش خارج گشته،    ا  از معناي حقيقي  

بـه همـسر تعبيـر شـده        ) اهـل الرجـل   : (افزايد راغب اصفهاني مي  . خود جمع كند   را در 
 لكاه (:اند قبيل است كه عرب گفته     و از اين     .دكن  مي ازدواج   زماني كه ) تأهل( و ...است

اي را براي     و خانواده  اندبهشت همسري را نسيب تو گرد      وند در ايعني خد ) ةاهللا في الجن  
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. ازدواج كرد : يعني)  الرجل لَهََاَ: (گويد در مختار الصحاح مي   ) رازي( .شما تشكيل بدهد  
  .هم همين معنا را دارد) تأهلَ(و

  

  ست و بسا )همسران(شامل اهل بيت در قرآن فقط 

نيـز بـه    قـرآن   ؛   و اقـارب   خويـشاوندان  نههمسر است   ) أهل(معناي اصلي و حقيقي     
  :فرمايد  مي�، آنجا كه خداوند است گشته معنا نازلنهمي

� $ £ϑn=sù 4 |Ó s%  y›θ ãΒ Ÿ≅ y_ F{ $# u‘$ y™uρ ÿÏ& Î#÷δ r' Î/ 	 )29/قصص.(  

از مدين بـه سـوي      (اش    يان رسانيد و همراه خانواده    هنگامي كه موسي مدت را به پا      «
  . »حركت كرد) مصر

  .او نبود همراه هبه جز همسرش كس ديگري باين در حالي است كه 

â � :مـصر خطـاب بـه شـوهرش        ي همسر عزيـز    گفته و !#t“y_$ tΒ ô tΒ yŠ# u‘r& y7 Ï=÷δ r' Î/ 

# ¹ þθ ß™ 	 )25/يوسف.(  

سزاي كسي كه به همسرت قصد انجام كار زشتي كند، جز اين نيست كه يا زنـداني                 «
  .»گردد يا شكنجه دردناكي ببيند

≈çµ    � :فرمايـد  و در رابطه با حضرت لـوط مـي         oΨø‹ yfΡr' sù ÿ… ã& s#÷δ r& uρ 
ω Î) … çµ s?r& zlö∆ $# ôM tΡ% x. 

š∅ÏΒ t Î/É9≈ tó ø9   ).83/اعراف( 	 #$

از خـانواده خـود     (پس ما لوط و خانواده او را نجات داديم، مگر همسرش را كه او               «
  .»)گسيخته بود و به گمراهان پيوسته بود



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

573573573573

نقل  )ساره( در حالي كه سخنان مالئكه را خطاب به همسر حضرت ابراهم       وندخدا و
  : فرمايد مي، كند مي

 �    (# þθ ä9$ s% t Î7 yf ÷ès?r& ô ÏΒ Ì	 øΒ r& «! $# ( àM uΗ÷q u‘ «! $# … çµ çF≈ x.t	 t/uρ ö/ ä3ø‹ n=tæ Ÿ≅ ÷δ r& 

ÏM ø;t7 ø9 $# 4 … çµ ¯ΡÎ) Ó‰ŠÏΗxq Ó‰‹ Åg ¤Χ 	 )77/هود.(  

رحمت و بركات خـدا  )! نبوت(كني؟ اي اهل بيت   آيا از كار خدا شگفت مي     : گفتند«  
س جاي تعجب نيست اگر به شما چيزي عطاء كند كـه بـه ديگـران             پ(شامل شما است    
) در همه احوال (بزرگوار  ) در همه افعال و   (بيگمان خداوند ستوده    ). عطاء نفرموده باشد  

   . »است
 كـه اسـت    اي  ساكنان خانه   به معني مجموع   )اهل بيت ( لفظ   ي مردم هدر استعمال عام  

دهـد   حـضرت يوسـف خبـر مـي     اونـد از ، همانگونه كه خدآنها را در خود گرفته است 
  :هنگامي كه به برادرانش گفت

† ÎΤθ è?ù& uρ� öΝà6 Î=÷δ r' Î/ š Ïèyϑô_ r& 	 )93/يوسف .(  

  .»و همه خانواده خود را به نزد من بياوريد«
 همسر پدر و برادرانش     ، پدر :كه اهل يوسف  : فرمايد  بعدي توضيح مي   هآي خداوند در 

  :فرمايد ، آنجا كه ميبودند

�    $ £ϑn=sù (#θ è=yzyŠ 4’ n? tã y# ß™θ ãƒ #“ uρ#u Ïµ ø‹ s9 Î) Ïµ ÷ƒ uθ t/r& tΑ$ s%uρ (#θ è=äz÷Š $# u/óÇ ÏΒ βÎ) 
u !$ x© ª! $# t ÏΖÏΒ#u ∩∪  yìsùu‘uρ Ïµ ÷ƒ uθ t/r& ’ n? tã Ä ö̧	 yè ø9 $# (#ρ”	 yzuρ … çµ s9 # Y‰£∨ß™ 	  

  )99،100/يوسف(  
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بالـشان  يوسف تـا مـدخل مـصر بـه استق         . يعقوب و خاندان او رهسپار مصر شدند      («
بـه  (هنگامي كه به پيش يوسف رسيدند، پدر و مادرش را در آغوش گرفت و               . )شتافت
به سرزمين مصر داخل شويد كـه بـه خواسـت خـدا در امـن و امـان                   : گفت) همه آنان 

و يوسـف پـدر و      ) كاروان داخل مصر گرديد و به منزل يوسف وارد شـد          . خواهيد بود 
ن آن زمـان، در حـق سـران و اميـران و             و بـه رسـم مردمـا      (مادرش را بر تخت نـشاند       

  .»در برابرش كرنش بردند) فرمانروايان، جملگي
، در قـرآن  )بيـت (مضاف به سوي ) اهل( تركيبي  به اين صورتِ  ) اهل بيت (ما لفظ   ا و 

 )همـسر  (در واقع معناي حقيقـي اهـل بيـت    و.  استعمال گرديده است   فقط براي همسر  
ي همسر   رآن آمده است، يكي از آن دو درباره       در دو مورد ق    فقط) اهل بيت (لفظ  . است
  :فرمايد كه مي. م استيابراه

�    (# þθ ä9$ s% t Î7 yf ÷ès?r& ô ÏΒ Ì	 øΒ r& «! $# ( àM uΗ÷q u‘ «! $# … çµ çF≈ x.t	 t/uρ ö/ ä3ø‹ n=tæ Ÿ≅ ÷δ r& 

ÏM ø;t7 ø9 $# 4 … çµ ¯ΡÎ) Ó‰ŠÏΗxq Ó‰‹ Åg ¤Χ 	 )73/هود.(  

رحمت و بركات خـدا     )! نبوت ( اي اهل بيت   ؟كني  آيا از كار خدا شگفت مي     : گفتند« 
پس جاي تعجب نيست اگر به شما چيزي عطاء كند كـه بـه ديگـران             (شامل شما است    
) در همه احوال(بزرگوار  ) در همه افعال و   ( بيگمان خداوند ستوده     .)عطاء نفرموده باشد  

   . »است
  :فرمايد نين مي چكهي همسران پيامبر است  و مورد ديگر هم درباره

�    tβö	 s%uρ ’ Îû £ ä3Ï?θ ã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_ §/y9 s? yl •/y9 s? Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yf ø9 $# 4’ n<ρW{ $# ( z ôϑÏ%r& uρ 

nο4θ n=¢Á9 $# š Ï?#u uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# z ÷è ÏÛr& uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™u‘uρ 4 $ yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Ì	 ãƒ ª! $# 
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|= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh	9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø;t7 ø9 $# ö/ ä.t	 Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z/T Îγ ôÜ s? 	 

  .)33/احزاب(
و جز براي كارهائي كه خدا بيرون رفـتن بـراي انجـام             (هاي خود بمانيد      و در خانه  «  

و همچـون جاهليـت پيـشين در ميـان          ) ها بيرون نرويد    آنها را اجازه داده است، از خانه      
و انـدام و وسـائل زينـت خـود را در معـرض              (مردم ظاهر نشويد و خودنمائي نكنيـد        

از را برپـا داريـد و زكـات را بپردازيـد و از خـدا و                 و نمـ  ) تماشاي ديگران قرار ندهيد   
) پيغمبـر (خواهد پليدي را از شما اهـل بيـت           خداوند قطعاً مي  . پيغمبرش اطاعت نمائيد  

   . »دور كند و شما را كامالً پاك سازد
براي حمـل     و ،اش حمل گردد    بر معناي حقيقي   )اهل بيت ( ي كلمه  كه  است اصل آن 

  :اش دو شرط الزم است غير حقيقي بر معناي مجازي و  آنكردن
  .باشداش  مانعي وجود داشته باشد كه مانع حمل آن بر معناي حقيقي -1
  . اش برگرداند  دليلي وجود داشته باشد كه آن را به معناي مجازيياقرينه  .2

 مـانع و    وجود ندارد، زيرا نه ي فوق هيچ كدام از اين دو گزينه      در آيه   گفتني است كه  
چيز ديگري  خود كامگي ي و آرزوهواي نفس جز اي براي آن در ميان نيست و  قرينه  نه

  !وجود ندارد
  

 بر ديگر )اهل بيت ( لفظرا براي) همسر( قرائن و داليلي كه معني 

  دهند  ترجيح ميمعاني

 ،ارندد تأكيد   يهمعناي حقيقي آ    داليل و قرائن به صورت قطعي بر       ، گذشته از آن   بلكه
 بـه اصـل   فقـط كـافي اسـت كـه     چـون   نداريم،ها ينهز به ذكر آن قر ما نيا   كه چند هرو  

  آن هرگـاه مـانعي بـراي   ،معناي حقيقي آن است يم، كه حمل كردن لفظ بر   ماياستدالل ن 
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ي  وجود نداشته باشد، ولي ما برخي از آن داليل و قرائن را فقط بـراي توجيـه و فائـده                   
  :كنيم بيشتر يادآوري مي

   ساختار نص آيات  بافت و-أ
  :�خداوندي  فرمودههمانا 

�    $ yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Ì	 ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh	9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø;t7 ø9 $# ö/ ä.t	 Îdγ sÜ ãƒ uρ 

# Z/T Îγ ôÜ s? 	   

در غير  تفكيك گردد،    اي است كه به هيچ وجه ممكن نيست از آن جدا و            جزئي از آيه  
در بافـت و     اسـت كـه      گفتنـي . آيد  آن اختالل به وجود مي     ي لفظ و معنا   اين صورت در  

ساختار كالم . است ي همسران پيامبر بارهقبل و بعد از آن كال سخن در ساختار اين آيه و   
  :شود چنين شروع مي

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ� L É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρø— X{ βÎ) £ çFΖä. šχ ÷Š Î	 è? nο4θ uŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

$ yγ tF t⊥ƒ Î— uρ š÷ s9$ yètF sù £ ä3÷è ÏnGtΒ é&  ∅ä3ôm Îh/|  é& uρ % [n# u/|  WξŠÏΗsd ∩⊄∇∪ βÎ)uρ 

£ çFΖä. šχ ÷Š Î	 è? ©! $# … ã& s!θ ß™u‘uρ u‘# ¤$!$#uρ nοt	 ÅzFψ$# ¨βÎ* sù ©! $# £‰tãr& ÏM≈ oΨÅ¡ ós ßϑù=Ï9 

£ ä3ΖÏΒ # ·	 ô_ r& $ VϑŠÏà tã ∩⊄∪ 	 )34-28/أحزاب .(  

اگـر شــما زنـدگي دنيــا و زرق و بــرق آن را   : بــه همـسران خــود بگــو ! اي پيغمبـر «
و . اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكوئي رها سازم تا به شما هديه  خواهيد، بيائيد     مي

و به زندگي سـاده از نظـر        (خواهيد    اما اگر شما خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را مي          
خداوند براي نيكوكاران شما پـاداش بزرگـي را         ) مادي، و احياناً محروميتها قانع هستيد     

   . »آماده ساخته است
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  :فرمايد  و مي  را مخاطب خود قرار داده� همسران پيامبر تهآيات قرآني پيوس

u !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ� Äc É< ¨Ζ9 $#  tΒ ÏNù' tƒ £ ä3ΖÏΒ 7π t± Ås≈ x�Î/ 7π oΨÉi;t6 •Β ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $ yγ s9 

Ü>#x‹ yè ø9 $# È ÷ x�÷è ÅÊ 4 šχ% x.uρ y7 Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# # Z/T Å¡o„ ∩⊂⊃∪  *  tΒ uρ ôM ãΖø)tƒ 

£ ä3ΖÏΒ ¬! Ï& Î!θ ß™u‘uρ ö≅ yϑ÷ès?uρ $ [s Î=≈ |¹ !$ yγ Ï?÷σœΡ $ yδ t	 ô_ r& È ÷ s?§	 tΒ $ tΡô‰tGôãr& uρ $ oλ m; 
$ ]%ø— Í‘ $ Vϑƒ Ì	 Ÿ2 ∩⊂⊇∪  u !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $# ¨ ä ó¡s9 7‰tn r' Ÿ2 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 ÈβÎ) 

¨ ä ø‹ s)̈?$# Ÿξ sù z ÷è ŸÒ øƒrB ÉΑöθ s)ø9 $$ Î/ yìyϑôÜ uŠsù “ Ï% ©!$# ’ Îû Ïµ Î7 ù=s% ÖÚ t	 tΒ z ù=è%uρ Zω öθ s% 

$ ]ùρã	 ÷è ¨Β ∩⊂⊄∪  tβö	 s%uρ ’ Îû £ ä3Ï?θ ã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_ §/y9 s? yl •/y9 s? Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yf ø9 $# 4’ n<ρW{ $# ( 
z ôϑÏ%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# š Ï?#u uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# z ÷è ÏÛr& uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™u‘uρ 4 $ yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Ì	 ãƒ 

ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh	9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø;t7 ø9 $# ö/ ä.t	 Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z/T Îγ ôÜ s? ∩⊂⊂∪  

šχ ö	 à2øŒ $#uρ $ tΒ 4‘n=÷F ãƒ ’ Îû £ à6 Ï?θ ã‹ ç/ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ#u «! $# Ïπ yϑò6 Ïtø: $#uρ 4 ¨βÎ) 
©! $# šχ% x. $ ¸�‹ ÏÜ s9 # ·/T Î7 yz 	  

از آنجا كـه مفاسـد   (هر كدام از شما مرتكب گناه آشكاري شود  ! اي همسران پيغمبر   «
كيفر او دو ) زند  لطمه ميگناهان شما در محيط تأثير سوئي دارد و به شخص پيغمبر هم           

و هر كس از شما در برابر خدا         . خواهد بود، و اين براي خدا آسان است       ) ديگران(برابر  
و پيغمبرش خضوع و اطاعت كند و كار شايسته انجـام دهـد، پـاداش او را دو چنـدان                    

اي  . ايـم   رزق و نعمـت ارزشـمندي فـراهم سـاخته         ) در قيامت (خواهيم داد، و براي او      
. نيـستيد ) عـادي مـردم   (مثل هيچ يك از زنان      ) در فضل و شرف   (شما  ! ن پيغمبر همسرا
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و بـا   (صدا را نرم و نـازك نكنيـد         ) انگيز  به گونه هوس  (خواهيد پرهيزگار باشيد      اگر مي 
و بلكه به صورت    . كه بيمار دالن چشم طمع به شما بدوزند       ) اداء و اطواري بيان ننمائيد    

و  ). بدان گونه كه مورد رضاي خدا و پيغمبر او اسـت          (. شايسته و برازنده سخن بگوئيد    
و جز براي كارهائي كه خدا بيرون رفتن بـراي انجـام آنهـا را       (هاي خود بمانيد      در خانه 

و همچون جاهليت پيشين در ميان مردم ظاهر     ) ها بيرون نرويد     از خانه  ،اجازه داده است  
 را در معرض تماشـاي ديگـران   و اندام و وسائل زينت خود(نشويد و خودنمائي نكنيد     

و نماز را برپا داريد و زكـات را بپردازيـد و از خـدا و پيغمبـرش اطاعـت                    ) قرار ندهيد 
دور كنـد و شـما را       ) پيغمبر(خواهد پليدي را از شما اهل بيت           خداوند قطعاً مي   .نمائيد

شـما  را كـه در منـازل       ) پيغمبـر (انگيـز     و آيات خدا و سخنان حكمت       . كامالً پاك سازد  
گمـان خداونـد دقيـق و آگـاه            بـي  . ياد كنيـد   )بياموزيد و براي ديگران   (شود    خوانده مي 

   . »است
  : فرمايش خداونداين،بنابر

�    $ yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Ì	 ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh	9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø;t7 ø9 $# ö/ ä.t	 Îdγ sÜ ãƒ uρ 

# Z/T Îγ ôÜ s? 	   

ـ    در وامر و نواهي مذكور   اي است كه علت و سبب تمام آن أ          از آيه  قسمتي ه آن آيات ب
رهـا    ديگـري را    و آن  انجام دهيد را   آن: ن معني كه  ايبه  . شده است داده  خاطر آن گسيل    

  .سازيد
و تشديد در مجازات به هنگـام مخالفـت و           اين همه نصايح و توصيه به خاطر چي؟       
 كـه   زيـرا : بايد گفـت  جواب آن   در    براي چي؟  ،دو چندان شدن أجر به هنگام مخالفت      

خواهد كه آن خانواده پاك و منزه باشند از هـر آنچـه               مي ،دارد ي خير را   پروردگار اراده 
 منـزل  ،چون آن خانه. كند كه به سمعه و جايگاه آن خانواده در ميان مردم لطمه وارد مي        
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شـود، اهـل و صـاحب آن خانـه            آن خانه نسبت داده مـي       به هر كس كه   پيامبر است، و  
ت كه أخالق و رفتـارش را طـوري تطبيـق كنـد كـه لياقـت و                  او واجب اس   بر و   است،

اگـر چنـين نباشـد بـر او فـرض        بزرگ را داشته باشد، و      و شايستگي آن نسبت شريف   
 بعـد از    ؛ي خود را با آن قطع نمايـد        عالقه و رابطه   شود كه از آن خانه بيرون رود، و        مي

 روي آن خانـه  ود، مرتكب هر خطـايي شـ      چرا كه آنگه   خواهد انجام دهد،   آن هرچه مي  
اما . باشد  مي گردد، و از آن به بعد حساب خير و شرش مانند ساير مسلمين             حساب نمي 

آن پـس چـون أجـر و     عقاب و سـزا از     نسبت و ماندن در آن خانه اصرار ورزد،        اگر بر 
خاطر قداست و شرافت آن مكان  ه  آن هم فقط ب    و. شود پاداشت مضاعف و دو برابر مي     

هـاي خـدا     خانـه  و سـاير مـساجد و     ) مسجد الحـرام  (أجر نماز در    است، همانگونه كه    
خانـه   كـسي كـه در    : شود، معصيت و گناه هم همانگونه است       مضاعف و چند برابر مي    

  . نمايد مي كند مانند كسي نيست كه در بازار دزدي خدا دزدي مي
 بـه   ثواب و عقاب متعلق    او هستند، خداوند  ) بيت اهل(به دليل آنكه همسران پيامبر     و

محـسوب  ) اهـل بيـت   ( جـزو  �آنها را چند برابر نموده اسـت، اگـر همـسران پيـامبر            
اي براي مضاعف و دو چندان شدن ثواب و عقـاب وجـود               هيچگونه مناسبه  ،شدند نمي

سـپس   آيا صحيح است كه كسي در منـزل خـود نمـازش را بـه جـاي آورد و                  . نداشت
 نمـازش ) مسجد( ي خدا درخانهبخواهد ثواب نمازش به قدر ثواب نماز كسي باشد كه        

در محـل عمـومي دو       عقاب دزدي و  يا آيا جايز است كه سزا       !  به جاي آورده است؟    را
  ! ؟است دزدي كرده هاي خدا  در يكي از خانه مجازات كسي كهقياس بربه چندان شود، 
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نيز   منازل همسرانشگونه تفاوتي  بدون هيچ����هاي پيامبر خانه

  باشد مي

  :ه استتكرار شدبار سه   در خطاب سابق-انهيعني خ-)بيت(لفظ 

	Äcβö � :تعــالمونــد دفعــه اول در فرمــايش خدا s%uρ ’ Îû £ ä3Ï?θ ã‹ ç/ 	 ي دوم در  دفعــه و

šχ � :�ونـد فرمايش خدا  ö	 à2øŒ $#uρ $ tΒ 4‘n=÷F ãƒ ’ Îû £ à6 Ï?θ ã‹ ç/ 	 در دفعـه سـوم      و

$ � :چنـين آمـده   كه  فرمايش خدا    yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Ì	 ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh	9 $# Ÿ≅ ÷δ r& 

ÏM ø;t7 ø9 $# 	  

ي  شـود، امـا ايـن بـار كلمـه       تكرار مـي »بيت«ي  كلمهدوباره سپس بعد از آياتي چند  
كـه   ايـن مثـال اول     . اسـت  »نبـي  «مـضاف بـه سـوي      شـود و    تركيب مي  »نبي« با   »بيت«

  :فرمايد مي �خداوند

�    $ pκš‰r' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ è=äzô‰s? |Nθ ã‹ ç/ Äc É< ¨Ζ9 $# Hω Î) χ r& šχ sŒ ÷σãƒ öΝä3s9 

  ).53/أحزاب(   	
  .» داخل نشويد،هاي پيغمبر بدون اين كه به شما اجازه داده شود  به خانه!اي مؤمنان«

  :فرمايد  مي�و در آخر همين آيه خداوند

�    #sŒ Î)uρ £ èδθ ßϑçGø9 r' y™ $ Yè≈ tF tΒ  ∅èδθ è=t↔ó¡sù  ÏΒ Ï !#u‘uρ 5>$ pg Éo 4 öΝà6 Ï9≡ sŒ 

ã	 yγ ôÛr& öΝä3Î/θ è=à)Ï9 £ Îγ Î/θ è=è%uρ 	   

هنگامي كه از زنان پيغمبر چيزي از وسائل منزل به امانت خواستيد، از پس پـرده از                 «
  .» اين كار براي پاكي دلهاي شما و آنان بهتر است،ايشان بخواهيد



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

585858581111

هايي هـستند كـه در آيـات         همان خانه  ي اخير هاي ذكر شده در اين آيه      بيوت و خانه  
 و تعريف شـده و معلـوم هـستند       كه ها همه يك معنا دارند     بودند، و آن خانه   قبلي آمده   

	Äcβö � :شـود، ماننـد    اضـافه مـي   نيـز گاهي به سوي همسرانش   s%uρ ’ Îû £ ä3Ï?θ ã‹ ç/ 	 و ،� 

šχ ö	 à2øŒ $#uρ $ tΒ 4‘n=÷F ãƒ ’ Îû £ à6 Ï?θ ã‹ ç/ 	      شـود   اضافه مي  »نبي«و گاهي به سوي: � 
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نيـز  هاي همـسرانش      خانه �هاي پيامبر   خانه ؛ها همه يكي هستند    بدون شك آن خانه   
 چـرا كـه معقـول و   . هـاي او هـستند    خانه هم هاي همسرانش  بدون فرق خانه   و. هستند

هـم   ي مخصوص به خويش داشـته باشـند، و پيـامبر   ا متصور نيست كه همسرانش خانه 
پس خانه يكي و مشترك اسـت  .  داشته باشد  ي همسرانش   خانههاي ديگري غير از      خانه

حـسب اقتـضاي كـالم گـاهي بـه سـوي              بـر  لـذا . ميان كساني كه أهل آن خانه هستند      
تنهـا و بـدون     ) بيـت (گـاه لفـظ     هر. شود اضافه مي  گاهي به سوي خودش    همسرانش و 

 اي است كـه بـين پيـامبر و     خانهتركيب و اضافه كردن گفته شود، مقصود و منظور فقط       
ي پيامبر يا     خانه -كرامت و بركت و پاكسازي بر اهل آن خانه        . همسرانش مشترك است  

همـسران   اخراج و اسـتثناء كـردن    پس.گشته است نازل  -ي همسرانش بدون فرق    خانه
 پستي و بيرون رفتن از عقل و عرف و طبع سليم است،             ي نشانه  از حكم آن آيات    پيامبر
جـز اسـتبداد و چيرگـي بـا     براج كردن آنها از حكم آيات هيچگونه مجوز و دليلي          و اخ 

  . و كج كردن و برگرداندن آيات مطابق ميل و آرزو ندارد،سخن بدون قاعده
 ن سـخن كـرد ابد كه وارد ي مند به زبان عربي باشد، طبعا درمي       سپس هركس كه عالقه   

، مقصد خاص و معيني رانده شـده      أثناي سخناني كه براي هدف و       به  مربوط  أجنبي و نا  
  !! ؟�تا چه رسد به كالم خداوندباشد،   ميجايز و ممنوعدر منطق و كالم عاقلمندان نا
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سخني استفاده از  معين، با يفراداشخاص و ا) عصمت(ن سخن گفتن در مورد     ايبنابر
قـه و   چه عال ،ي پيامبر رانده شده    ي همسران و خانواده    كه براي بيان أمور و أحكام ويژه      

  !اي با هم دارند؟ رابطه
  

  در كجاي قرآن نصي مناسب با اين موضوع وجود دارد؟

و معنـايش     تفـسير  -ي شـيعه    بـه گفتـه    -)ي تطهيـر   آيـه (اگر فرض كنيم كه آن نص       
 ارتباطي  گونه  ي مذكور هيچ   چنين تفسيري مستلزم آن است كه آيه      .  باشد )أئمه(عصمت  

ناچار بايد مكـانش جـاي ديگـري در قـرآن       . به سخن پيش و پس از خود نداشته باشد        
روح ) ي تطهيـر   يـه آ(آن نـص     ! ممكن است آن را گذاشت؟      در چه جاي ديگري    باشد،

، و  انـد   سـخنان روي آن بنـا شـده         آن تمام آن سخنان است، و سبب و علتي اسـت كـه           
و ) آيـه تطهيـر   ( عالقه و ارتبـاط ميـان     . دزن  أطراف آن دور مي    ،محوري است كه سخن   

   :لفظي و معنوي استاز لحاظ يگر هاي د آيه
 ، را جدا كنيمه اگر اين قسمت از آي؛همسران پيامبر هستند) أزواج النبي(حيث لفظ  از

  . آيد نظمي در سخن به وجود مي اختالل و نقص و بي
 خداوند بـراي  !اي همسران پيامبر:  همين استه اما از حيث معنا هدف و مقصود آي     و

 دار  مصدوم و لكـه    آنها شخصيت   ور باشند از هر چيزي كه      كه د  خواهد  مي اهل آن خانه  
 به عمـل    دوري و پرهيز  ديگري   آنو از    داده شود  نجاما كار   آن بايدپس ناگزير   . كند مي
 دو چنـدان   و ثـواب  تحقق بخشد و در نتيجـه پـاداش  �ي خداوند  تا قصد و إراده   آيد
گـرفتن طـالق از آن خانـه       بـا  يا بايد    داگر اين روش توصيه شده را پيشه نكني        و. گردد

 سـزا و عقابتـان دو برابـر          داريـد   شما با ايـن خانـه      ي كه  نسبت دليلبيرون شوي و يا به      
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ي آيه، علت و سبب ساختار كـالم و روح و             تكميل كننده  اين قسمت  اين،بنابر. شود مي
  !گردد؟ پس چگونه از آن جدا مي.  سخن استمحور
  

  هستند همسرانش   پيامبر و»أحزاب«ي  محور سوره

بيند كه موضوع و محـور أول تـا           مي ، دقت و تدبر كند    »احزاب«ي   در سوره كسي كه   
  : فرمايد ي م چنين�آن سوره خداوندپايان در . و همسرانش هستند �آخر آن پيامبر

�    L É< ¨Ζ9 $# 4’ n<÷ρr& š ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $$ Î/ ô ÏΒ öΝÍκÅ¦ à�Ρr& ( ÿ… çµ ã_≡ uρø— r& uρ öΝåκçJ≈ yγ ¨Β é& 3 	   

  )6/زابأح(              
و اراده و خواسـت او در       (پيغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولويت بيشتري دارد          «

 و همـسران  ) مقدم بـر اراده و خواسـت ايـشان اسـت        ،مسائل فردي و اجتماعي مؤمنان    
  .»و بايد احترام مادري آنان را از نظر به دور نداشت( مادران مؤمنان محسوبند ،پيغمبر

   .باشد چيز ديگري نمي آن، ي برايا  مقدمهي جزآيات قبل
، آنهايي كه مـسلمانان   نمايد ي أحزاب و بني قريضه را ذكر مي         غزوه �پس خداوند س

و به سبب آن أموال     . غنيمت بردند به  شان را   ي  داراي  و شان را گشودند، و اموال     سرزمين
و  از ا  �چـون همـسران پيـامبر     .  اختالف بـه وجـود آمـد       �ي پيامبر   در خانه  ،و دارايي 

پس ذكر ايـن دو غـزوه مقدمـه و    . كردند  توسعه و رفاهيت بيشتري مي  ،درخواست نفقه 
همچنـين   و. به وجود آمـده اسـت      �ي پيامبر  بسترسازي است براي ذكر آنچه در خانه      

 در مـورد آن اختالفـي كـه بـه     �اونـد دسازي است براي توجيهات و تعليمات خ    آماده
پس از   و.  ذكر تطهير و پاكسازي آمده است      در أثناي همان توجيهات    و. وجود آمده بود  

 و مسائل مربـوط بـه آن        )زيد(اش   آن ذكر و بحث ازدواج پيامبر با همسر فرزند خوانده         
و در . ي پيامبر بوده اسـت  آن هم شأن و وضعيتي بوده كه مختص خانواده         و. آمده است 
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 بـه عـوض و    براي موئمنان وجود دارد، كـه   از طرف پروردگار   تعليم آن قضيه توجيه و   
 الزم است كه    انگيزند، مي جاي فرو رفتن در شبهات و گمانهايي كه كافران و منافقان بر           

ي  آغـاز سـوره   ي   آيه ي آخر با   معناي اين جمله  .  مشغول به ذكر و ياد خدا باشند       مؤمنان
  :در آن خداوند خطاب به پيامبر مي فرمايد احزاب مشابه است، كه

�    $ pκš‰r' ¯≈ tƒ L É<̈Ζ9 $# È, ¨?$# ©!$# Ÿωuρ ÆìÏÜ è? tÍ	 Ï�≈ s3ø9 $# tÉ)Ï�≈ uΖßϑø9 $#uρ 3.........	   
  ). ا/احزاب(

  .» و از كافران و منافقان اطاعت مكن، خدا)عذاب و خشم( بترس از !اي پيغمبر«
  . باشد ي براي مطلب فوق مي تفسير،ن سورهيهماز ) 3-1(ي  ها  آيه همچنينو

  :فرمايد  سپس پروردگار مي

�    $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ L É< ¨Ζ9 $# !$ ¯ΡÎ) $ oΨù=n=ôm r& y7 s9 y7 y_≡ uρø— r& û ÉL≈ ©9 $# |M øŠs?#u  ∅èδ u‘θ ã_ é& 
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 حـالل   )جهت توفيق در كار تبليغ دعوت و چيزهـاي ديگـر          (ما براي تو    ! اي پيغمبر «
 و همچنين كنيزاني را كه خدا در جنگ         ،اي  تهايم همسرانت را كه مهرشان را پرداخ        كرده

  . »بهره تو ساخته است
ـ كن مسائل و أحكامي را ذكر مـي      فوق  آيات   د كـه مربـوط بـه عالقـات زناشـوئي و            ن

 بـراي همـسران   ي را برانـ جن در آن آيات پـاداش و        يو همچن  . است �خانوادگي پيامبر 
 �دند و ماندگاري با پيامبر ، بعد از آنچه آنها خود مختار ش       ه است دانگرد  مقرر �پيامبر
  . دنيا ترجيح دادندهاي ي لذايذ و رفاهيت همه را بر

  :فرمايد  مي�به اين صورت كه خداوند
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تـواني همـسرانت را بـه همـسران        و نمـي   ، بر تو حالل نيست     ديگر زني  ،بعد از اين  «
اي  و مثالً برخي از اينان را طالق دهي و به جاي وي همسران تـازه          (ديگري تبديل كني    
  .» هر چند جمال آنان تو را به شگفت درآورد)را خواستگاري نمائي

، طوري  اشاره شده�آن سوره به رعايت أدب و احترام نسبت به همسران پيامبر          و در 
همچنين در آن سوره تحـريم       و؛  كه خطاب قرار دادن آنها جز از پشت پرده جايز نيست          

آنهـا را مـادر       بعد از جدائي با او ذكـر شـده، و          �و ممنوعيت ازدواج با همسران پيامبر     
  : فرمايد  مي�، به اين صورت كه خداونداستمنان ناميده ؤم

�    ÿ… çµ ã_≡ uρø— r& uρ öΝåκçJ≈ yγ ¨Β é& 3 	   )6/باحزا(   

  .» مادران مؤمنان محسوبند،و همسران پيغمبر«
ي جـايز بـودن گفتگـوي مـستقيم و بـدون پـرده آنهـا بـا            لهأ به مس  �سپس خداوند 
 را در   �و بعد اذيت و آزار پيـامبر      . پردازد  مي -...و مانند پدران و پسران      -محرمهايشان

 ربـاني  اتو تعليمدر آن سوره توجيه     و. مورد همسرانش گناه بس بزرگي قلمداد نموده      
محرم ه زيبائيهاي خود را از ديدگان نا      من نازل شده، ك   ؤ دختران و زنان م    ،براي همسران 

هـاي   بپوشانند و حجاب شرعي را رعايـت كننـد، تـا از اذيـت و آزار سـخن و تهمـت                   
و خداونــد در آن ســوره از تهديــد منافقــان و كــساني كــه . دالن در امــان باشــندبيمــار
 كـه   نمايد  و مسلمانان را توجيه مي    . كند كشند، بحث مي    دست نمي  ند و از آن   ا  دل مريض
اش اذيت نكنند، همانگونـه كـه قـوم بنـي اسـرائيل              ي خود و خانواده    باره را در  �پيامبر

كردند به چيـزي     اش اذيت دادند، و او را متهم مي        حضرت موسي را در رابطه با خانواده      
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منان دستور داده كه تقوا را پيشه كنند، ؤو به م. كه به شخصيتش لطمه و صدمه وارد كند      
 امانت سنگين و بزرگـي را كـه خداونـد بـر دوش آنهـا          آن و. و راست و حق را گويند     

و سـرزنش منافقـان و كـافران و          إبتداي آن سوره به ذم    . گذاشته متذكر و ياد آور شوند     
شود،  ميشروع   ،و پيامبرش از تبعيت و اطاعت كردن آنها نهي فرموده          مشركاني كه خدا  

در طول تاريخ چنين   و شيعيان هم-و همچنين اختتام و پايان سوره بيانگر ذم آنها است    
اطاعه كند، كه آن جهـت هـم     تنها جهتي را   منؤ و بايد انسان م    -اند   حالي داشته  شأن و 

  : در ابتداي آن سوره چنين آمده است. باشد وحي آسماني مي

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ� L É< ¨Ζ9 $# È, ¨?$# ©! $# Ÿωuρ ÆìÏÜ è? t Í	 Ï�≈ s3ø9 $# t É)Ï�≈ uΖßϑø9 $#uρ 3 ;χ Î) ©! $# 

šχ% Ÿ2 $ ¸ϑŠÎ=tã $ VϑŠÅ3ym ∩⊇∪  ôìÎ7 ¨?$#uρ $ tΒ # yrθ ãƒ š�ø‹ s9 Î)  ÏΒ y7 Îi/¢‘ 4 ;χ Î) ©! $# 

tβ% x. $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? # Z/T Î7 yz ∩⊄∪  	 )2-1/احزاب .(  

 .طاعـت مكـن    و از كـافران و منافقـان ا        ، خـدا  )عذاب و خشم  ( بترس از    !اي پيغمبر «
  .  است )در افعال و اقوال خو د     ( داراي حكمت    ) و ،از هر چيزي  (گمان خداوند آگاه      بي

گمـان خداونـد از        بي .شود  از چيزي پيروي كن كه از سوي پروردگارت به تو وحي مي           
  .»دهيد بس آگاه است كارهائي كه انجام مي

ــه  ــين بـ ــي  و چنـ ــان مـ ــد  پايـ ›z>Éj �: رسـ yè ã‹ Ïj9 ª! $# t É)Ï�≈ uΖßϑø9 $# ÏM≈ s)Ï�≈ oΨßϑø9 $#uρ 
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 و  ،ي مطهر او   همسران و خانواده  ،  �پس اين سوره اول تا آخر در شأن و مورد پيامبر          
 موضـوع چـه     پـس ايـن   .  به آن خانواده است، نازل گرديـده       آداب و احكامي كه متعلق    

  !ي او يا ساير افراد ديگر دارد؟ علي و خانواده) عصمت(عالقه و ارتباطي با 
  :أسباب و داليل نزول اين آيه) ب

هم در آن )  تطهيرهآي(مشهور به  يحزاب كه قسمت بريده اي  نزول آيات سوره   سبب
- �ي بيشتر از پيـامبر     درخواست نفقه   آنها ، چرا كه  باشدوجود دارد، همسران پيامبر مي    

ي غـزوه  ي بني قريضه كـه بـال فاصـله بعـد از       كردند، بعد از آنكه ديدند پيامبر از غزوه       
ي  دليـل حملـه    گفتني است كه   .خندق اتفاق افتاد، غنائم كالني را به دست آورده است         
گيـر    گريبـان نگـردد، زيـرا آنـا    پيامبر به بني قريظه و نابود كردن آنها به خود آنها برمـي  

عليه مسلمانان متفق و هم پيمان گشتند، پس هنگامي كه با شكـست              احزاب شدند و بر   
  بـه طـرف هـم      � برگشتند، پيـامبر   يشي خو مواجه شدند و احزاب هم ناكام به كاشانه       

پيمانان مشركين از يهود روي آورد و آنان را نابود گرداند و سرزمين و اموالـشان را بـه                  
مند گشتند و براي خانواده مايه بهرهغنيمت برد؛ مسلمانان به ويژه مهاجرين از اين دست

 نيز به پيـروي از سـاير        �رو همسران پيامبر   و عيالشان رفاهيت را فراهم نمودند، از اين       
زنان خواستار نفقه شدند، پس آياتي در مورد آنان نازل گـشت كـه خداونـد ضـمن آن                

  :فرمود

� $ pκš‰r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#ρã	 ä.øŒ $# sπ yϑ÷è ÏΡ «! $# ö/ ä3ø‹ n=tæ øŒ Î) öΝä3ø?u !% ỳ ×Šθ ãΖã_ $ uΖù=y™ö‘r' sù 

öΝÍκöj n=tã $ \t†Í‘ # YŠθ ãΖã_ uρ öΝ©9 $ yδ ÷ρt	 s? 4 tβ% Ÿ2uρ ª! $# $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? # ·/T ÅÁ t/ ∩∪  	 

  ).9/األحزاب(  
 بدان گاه كـه لـشكرها بـه         ،به ياد آوريد نعمت خداي را در حق خودتان        ! اي مؤمنان  «

يعنـي پيغمبـر را بكـشند و        . تا كار اسالم را براي هميشه يكسره كنند       (سراغ شما آمدند    
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مسلمانان را در هم بكوبند و مدينه را غارت كنند، و باالخره چـراغ اسـالم را خـاموش                  
  را)از فرشتگان (را بر آنان گماشتيم و لشكرهائي       ) سخت سردي (ولي ما تندباد    ). سازند

فرشـتگان رعـب و هـراس را بـه          (. ديديـد   به سويشان روانه كرديم كه شما آنان را نمي        
دلهايشان انداختند و طوفان باد خيمه و خرگاه ايشان را بازيچه قرار داد و بدين وسـيله                 

  .» كرديد ديد كارهائي را كه مي خداوند مي). آنان را در هم كوبيديم
اند و  ي احزاب را مورد بحث قرار داده      زوهگفتني است كه آيات پيوسته رويدادهاي غ      

  :ها تسلط پيدا نمودپرداخته كه چگونه پيامبر بر آنسپس به ذكر بني قريضه 

tΑt“Ρr& uρ� t Ï% ©!$# Ο èδρã	 yγ≈ sß ô ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $#  ÏΒ öΝÎγŠÏ¹$ uŠ|¹ t∃ x‹ s%uρ 

’ Îû ãΝÎγ Î/θ è=è% |= ôã”	9 $# $ Z)ƒ Ì	 sù šχθ è=çGø)s? šχρç/Å  ù' s?uρ $ Z)ƒ Ì	 sù ∩⊄∉∪  öΝä3rOu‘ ÷ρr& uρ 

öΝåκyÎö‘r& öΝèδ t	≈ tƒ ÏŠ uρ öΝçλ m;≡ uθ øΒ r& uρ $ ZÊ ö‘r& uρ öΝ©9 $ yδθ ä↔sÜ s? 4 šχ% x.uρ ª! $# 4’ n? tã 

Èe≅ à2 & ó x« # \	ƒ Ï‰s% ∩⊄∠∪  $ pκš‰r' ¯≈ tƒ L É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρø— X{ βÎ) £ çFΖä. šχ ÷Š Î	 è? 

nο4θ uŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $ yγ tF t⊥ƒ Î— uρ š÷ s9$ yètF sù £ ä3÷è ÏnGtΒ é&  ∅ä3ôm Îh/|  é& uρ % [n# u/|  

WξŠÏΗsd ∩⊄∇∪  	   )28-26/األحزاب.(  

 به ياد آوريد نعمت خداي را در حق خودتان، بدان گاه كه لـشكرها بـه                 ! اي مؤمنان   «
 يعنـي پيغمبـر را بكـشند و         .تا كار اسالم را براي هميشه يكسره كنند       (سراغ شما آمدند    

ينه را غارت كنند، و باالخره چـراغ اسـالم را خـاموش            مسلمانان را در هم بكوبند و مد      
 را )از فرشتگان (را بر آنان گماشتيم و لشكرهائي       ) سخت سردي (ولي ما تندباد    . )سازند

فرشـتگان رعـب و هـراس را بـه          . (ديديـد   به سويشان روانه كرديم كه شما آنان را نمي        
يچه قرار داد و بدين وسـيله       دلهايشان انداختند و طوفان باد خيمه و خرگاه ايشان را باز          
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 و زمينهـا و   . كرديـد  ديـد كارهـائي را كـه مـي        خداونـد مـي   ). آنان را در هـم كوبيـديم      
 بـه  ،هايشان و دارائي آنان، و همچنين زميني را كه هرگز بـدان گـام ننهـاده بوديـد                 خانه

 بـه همـسران     ! اي پيغمبر    .گمان خداوند بر هر چيزي توانا است        بي. چنگ شما انداخت  
اي   خواهيد، بيائيد تا به شما هديه       اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را مي          : خود بگو 

  .»مناسب بدهم و شما را به طرز نيكوئي رها سازم
، مطالبه و درخواست �همسران پيامبر بايد گفت كه دليل اختيار دادن و مخير ساختن

ي كه آن حضرت  يها وال و دارايي  ي ام  به بهانه  ، بود �كردن خود آنها براي نفقه از پيامبر      
 قرآن آن موضوعي را كـه در      هاي هو پيوسته آي  . از يهود بني قريضه به غنيمت گرفته بود       

  :رسد به آنجا كه مي فرمايد نمايد، تا مي ي پيامبر به وجود آمده است عالج ميخانه

� tz ÷è ÏÛr& uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™u‘uρ 4 $ yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Ì	 ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh	9 $# 

Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø;t7 ø9 $# ö/ ä.t	 Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z/T Îγ ôÜ s? ∩⊂⊂∪  šχ ö	 à2øŒ $#uρ $ tΒ 4‘n=÷F ãƒ ’ Îû 
£ à6 Ï?θ ã‹ ç/ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ#u «! $# Ïπ yϑò6 Ïtø: $#uρ 4 ¨βÎ) ©! $# šχ% x. $ ¸�‹ ÏÜ s9 # ·/T Î7 yz 

  )34-33/ األحزاب (	  ∪⊇⊃∩

اهد پليدي را از شـما اهـل   خو  خداوند قطعاً مي.و از خدا و پيغمبرش اطاعت نمائيد    «
انگيـز     و آيات خدا و سخنان حكمت        .دور كند و شما را كامالً پاك سازد       ) پيغمبر(بيت  
 .يـاد كنيـد   ) بياموزيـد و بـراي ديگـران      (شـود     را كه در منازل شما خوانده مي      ) پيغمبر(
  .»گمان خداوند دقيق و آگاه است بي

ي نـازل  طريق أولي در حكم آيـه معلوم گشته است، كه سبب نزول به        در علم اصول  
چند كه اعتبار به عموم و شموليت الفاظ است نه به خـصوصيت              گيرد، هر  شده قرار مي  

  . بابأس
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 ياحتمال ���� نص قرآني براي نزديكان و خويشاوندان پيامبريتلوشم

  است ضعيف

ن كه داللت كرد اين  از استعبارت قابل توجهي وجود دارد و آن  نكته،اما در اين امر 
پس حمل معناي آيـه بـر عمـوم     . باشد   مي  حقيقي  آن مجازي است و سبب     عموم آيه بر 

از   نه موجـب قطـع و يقـين، و         گردد ضعيف است، طوري كه موجب احتمال و ظن مي        
ي  الفاظ به صيغهاطالقي كند، قاعده جمله چيزهايي كه ضعف آن احتمال را دوبرابر مي
، به  باشد  ميچيزي در لغت عرب بسيار      عموم و قصد نمودن مخصوص است، كه چنين         

ي آن جهـت باشـد،   ويژه هنگام در دست داشـتن داليـل و قرائنـي كـه تـرجيح دهنـده            
 آيـه بـراي      آن  فراگير شدن   شمول و  پس. رسد به نظر مي  ) ي تطهير آيه(همانگونه كه در  
، و آن   رد نـشده اسـت     هر چند به صورت كلي       باشد،  و احتمالي ضعيف مي   تمام اهل بيت  

گردد، اما آن هـم بـه طريـق           مي �هم حد أكثر شامل همسران و خويشاوندان پيامبر       آيه  
به اين معنا كه شامل و فراگير شدن آيه براي نزديكان قطعـي نيـست همچـون                 . احتمال

را تنهـا بـه نزديكـان       ) اهل بيت ( لفظ   كه  ؛ اما اين  قطعي بودن فراگيري آن براي همسران     
 باطل، جعل    عينا يكار،  ز آن جدا و استثناء سازيم     همسران را ا   پيامبر اختصاص دهيم، و   

 ميـل و آرزو      از و دروغ بدون علم بر خداي بزرگ است، و جز خود خواهي و پيـروي              
  . هيچ مدرك و دليلي براي چنين ادعايي وجود ندارد

، به طريق أولي مستلزم عـصمت همـسران         باشد) عصمت ( به معناي  ي تطهير گر آيه ا
 باطـل اسـت، پـس       ، ادعـايي   معصوم باشـند   �ه همسران پيامبر  و اينك . دوش  مي �پيامبر

  .  استاساس بيباطل و ) عصمت(داللت آن آيه بر 
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  باشد لفظ عام است اما معناي آن خاص مي

ي غير متخصص را از فهـم و درك ايـن قاعـده محـروم ننمـايم،                 براي آنكه خواننده  
 در   متعـال  خداونـد : سـت  ا مرادي معناي   يح دهنده كنم كه توض   چيزي را برايش ذكر مي    

  :فرمايد  مي،كه قوم عاد را نابود ساخت ي باد آنخصوص

 � ã	 ÏiΒ y‰è? ¨≅ ä. ¥ ó x« Ì	 øΒ r' Î/ $ pκÍh5u‘ 	) 25/األحقاف.(   

كوبـد و نـابود       همه چيـز را بـه فرمـان پروردگـارش درهـم مـي              است كه تند بادي   «
  .»سازد مي

آن بـه دليـل قـسمت بعـدي         گير است، اما عموميـت       فرا عام و ) كل شيء (همانا لفظ   

θ#) �:  كه مي فرمايد، غير مقصود استهمان آيه ßs t7 ô¹r' sù Ÿω #“ t	 ãƒ 
ω Î) öΝåκß]Å3≈ |¡tΒ 4 	  
اي درآمدنـد    به گونه) تندباد ايشان را دربر گرفت و هالك گشتند و،از چندي (پس  « 

  . »خورد هايشان چيزي به چشم نمي كه جز خانه
 تخريـب نگـشتند، آن تـدمير و نـابودي      ماندنـد و   هاي ايـشان بـاقي     رو مسكن  از اين 

كـل  (نسان و مشابه آن بوده و شامل همه چيز نشده است به رغم آنكه لفظ                امخصوص  
  .عام و فراگير است) شيء

  :فرمايد  مي�خداوند

�    š Ï% ©!$# šχθ à)Ï�Ψãƒ Ο ßγ s9≡ uθ øΒ r& È≅ øŠ©9 $$ Î/ Í‘$ yγ ¨Ζ9 $#uρ # v	 Å™ Zπ uŠÏΡŸξ tãuρ óΟ ßγ n=sù 

öΝèδ ã	 ô_ r& y‰ΨÏã öΝÎγ În/u‘ Ÿωuρ ê’ öθ yz óΟ Îγ ø‹ n=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθ çΡt“ ós tƒ 	 

  )274/البقرة(
اعم از كـافر يـا مـسلمان و         اي   شامل هر انفاق كننده   و  براي عموم است    ) الذين(لفظ  

اي كـه   باشـد، هرچنـد صـيغه    ن عموميت غير مقصود مياما اي شود،   مخلص يا رياباز مي   
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عنـي بدهـد، امـا در واقـع آن آيـه اختـصاص بـه                براي آن استعمال گرديده عمـوم را م       
  . مسلمانهاي مخلص دارد

  . آيند ها براي آن به حدي زياد است كه به حساب نمي مثال  گفتني است كه
بافت آيه و سبب نزول آن همراه با حقيقي بودن معنـاي اهـل بـراي همـسران،                  همانا  

ند كه مقصود ا اي آنهمگي آنها نشانگر ترجيح معناي مخصوص بر عموم هستند، و گوي   
 كـه   كنـد  و آن هم اين موضوع را تفسير مـي        . به آن آيه فقط همسران پيامبر است و بس        

رضـي  ( حسن و حسين ، فاطمه، براي علي- مطابق آنچه در روايت آمده       -�چرا پيامبر 
دعا كرده است؟ گفتني است كه براي آن بود تا خداوند آنها را هم به بركـت                 )  عنهم اهللا

دانست كـه آن آيـه شـامل          مي �قطعا اگر پيامبر  . اه همسرانش شامل گرداند   آن آيه همر  
و . شوند) طهارت( آنها هم شامل     تاگردد، دليلي نداشت كه دعا كند        افراد مذكور هم مي   

ورزد، و   تأكيد مـي  ) اهل بيت (اين قرينه سومي بود كه بر معناي حقيقي نه مجازي براي            
  .يشاوندانو و خاناش همسران است نه نزديك معناي حقيقي

  

  حديث كساء و جامه  )ج

 حـسن و حـسين دعـاء كـرد و           ، فاطمـه  ،در روايات آمده است كه پيامبر براي علـي        
  : فرمودند

��*<c� ��1<�� �o1�� �<�( ����	 5�@ .�� ^I~� �<)��#A  
  دور كـن   نها را از آنا    ي پليدي ي من هستند، پس همه    افراد خانواده ان   آن !پروردگارا« 
  . »گونه آلودگي پاك و پاكيزه نگهدارنها را از هرو آ

آن آيه در مورد آن چهار نفـر     داللت دارد كه   طور واضح بر اين مسأله      روايت فوق به  
 براي  �شد پيامبر  ميدر مورد آنها نازل     و ساير خويشاوندانش نازل نگشته است، و اگر         
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چون معنايي ندارد ! ده استنازل شن داكرد كه قرآن ب آنها از خدا چيزي درخواست نمي
كه انسان دعا كند براي چيزي كه خودش پيش از دعاء مالك و صـاحب آن باشـد؟                   اين

 فقط به اميد آن براي آنها دعا كرد تا خداوند با كرم و لطف خود                �بايد گفت كه پيامبر   
ا  برخي از الفاظ روايات را براي مـ        ،هألذكر اين مس  .  فرمايد )اهل بيت  (آنان را هم شامل   

خواست كه با آنها وارد جامـه شـود،        آنكه ام سلمه مي     از جمله  نمايد،  مي نيبي و ت  تفسير

�.jk.�> i.�E� (� j  «در روايتي ديگر  و   »/.i /4 $�« : كرد و گفت   رد او را    �پيامبر

يعني باعث و دليلـي نيـست كـه          ) چون بر خير هستي    ،تو جاي خودت بمان   ( »�) $�
  . است گشته در مورد شما نازلاصلدر  آيه كه ه اين با توجه بكنم، برايت دعا

  
  ي من هستندد خانواده افرااينان! پروردگارا

براي ايـن   ) اللهم هؤالء أهل بيتي   ( �فرمايش پيامبر اين  اما استناد و استدالل كردن به       
اي نداشته است، و لفظ اهل بيت تنها          اهل و خانواده   ، بجز آن چهار نفر    �معنا كه پيامبر  

جـز   - كـنم  نمـي  گمانو   . است بي اساس و   ها اختصاص دارد، چنين ادعايي باطل     به آن 
 آشنائي ندارند، ،هاي آن  زبان عرب و تعبير به صيغهه ابلهان و مردم عوامي كه ب   ،جاهالن
اهل  ( و اطالق بر او مخفي بماند كه ذكر      لهأ اين مس  - چنان چيزي را بگويد     ديگري كس
آنها درآن صيغه نيـست، بلكـه در   محدود كردن حصار و براي آن افراد به معناي ان  ) بيت

چنانچـه هنگـامي كـه بـه سـوي          . بخشد ميهم  را  ضمن معناي مقصود معناي ذكرشده      
معنـايش ايـن    ). آنها دوست من هـستند    (ييگو كني و مي   جماعتي از دوستانت اشاره مي    

ش اي معن).آنها برادر من هستند(وميگويي. نيست كه شما بجر آنها دوست ديگري نداري 
كني و  و به سوي جمعي از جوانان اشاره مي. اين نيست كه جز آنها برادر ديگري نداري

ها زياد آمده است، همانگونه كه       الخ و در قرآن از اين نمونه      )...آنها، مرد هستند  (گويي مي
  :در فرمايش خداوند آمده است
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  ).8،9/الحشر(
ن داشـته  به پيغمبر خـود ارمغـا  ) نضير يعني بني(چيزهائي را كه خدا از دارائي ايشان       «

و بـا جنـگ تـصرف       (ايـد     است شما اسباني و شتراني را براي آن به تاخـت درنيـاورده            
گردانـد، و   و بلكه خداوند پيغمبران خود را بر هر كس كه بخواهد چيره مـي          ) ايد  ننموده

 چيزهائي را كه خداوند از اهالي اين آباديها بـه پيغمبـرش           .خدا بر هر كاري توانا است     
و يتيمـان و    ) پيغمبـر (، متعلـق بـه خـدا و پيغمبـر و خويـشاوندان              ارمغان داشته اسـت   

اين بدان خاطر است كه اموال تنها در ميـان          . باشد  مستمندان و مسافران در راه مانده مي      
چيزهائي ). و نيازمندان از آن محروم نشوند(اشخاص ثروتمند شما دست بدست نگردد       

است اجراء كنيد، و از چيزهائي كه شـما         آورده  ) از احكام الهي  (را كه پيغمبر براي شما      
. از خدا بترسـيد كـه خـدا عقوبـت سـختي دارد            . را از آن بازداشته است، دست بكشيد      

همچنين غنائم از آنِ فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و امـوال خـود بيـرون                    
خواهنـد، و خـدا و        آن كـساني كـه فـضل خـدا و خوشـنودي او را مـي               . اند  رانده شده 

  .» اينان راستانند. دهند پيغمبرش را ياري مي
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را بـر   ) صـادقين (بايد گفت كه محال است قصد و مراد خداوند آن باشد كه صـفت               
اگر خدا چنين قصدي را داشته باشـد، معنـيش ايـن      و منحصر كند، و     محدود مهاجرين
ن ممكن نيست كه منظـور و مقـصود خـدا           چنيو هم ). أنصار دروغگو هستند  ( است كه 

 أنصار باشد، و اگر مقصد خداوند چنـين باشـد، مهـاجرين              بر )مفلحين(صار صفت   انح

 (βÎ¨ � اينك مثال ديگري از قرآن بـراي توضـيح بيـشتر آن مطلـب             و. خسارتمند هستند 
nο£‰Ïã Í‘θ åκ’¶9 $# y‰ΖÏã «! $# $ oΨøO$# u/|³tã # \	 öκy− ’ Îû É=≈ tF Å2 «! $# tΠ öθ tƒ t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 
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ي متعـال، و مـضبوط در لـوح         (در حكم و تقـدير خـدا         شماره ماههاي سال قمري   «
 -   از آن روز كه آسمانها و زمين را آفريده است          - در كتاب آفرينش   )محفوظ، يا موجود  

 ،الحجـه  القعـده، ذي  ذي: آنهـا عبارتنـد از  و (دوازده ماه است كه چهار ماه حـرام اسـت        
 آئـين راسـتين و   )تحريم نبـرد ( اين   )جنگ در اين ماهها حرام است، و      .  و رجب  ،محرّم

  » است)خدا(تغييرناپذير
له منحـصر  أر ايـن مـس  دزو آيين راسـتين اسـت، و إال ديـن         ج د نبر اين تحريمِ : يعني
هم همانطور اسـت، يعنـي آنهـا        ). ياللهم هؤالء أهل بيت   : (�و فرمايش پيامبر  . گردد نمي

ي من هستند و جز آنها      ي من هستند، و به اين معنا نيست كه آنها خانواده          جزو خانواده 
  . من نيستي  ديگري خانوادهكس
  

   پنج نفر بودند نه چهارده����ي پيامبر كساء و جامهافراد زير

 كـه   باشـد ساني   چنين تركيب و ساختاري در كالم مانع دخول ك         اگر:  گفته شده  بازو  
قرار گيرند، پس چگونه    ) أهل بيت (برايشان دعا نخوانده شده، كه جزو مدلول و معناي          
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با وجود آنكه آن أفراد بـه     ! ند؟ا  هه امام معصوم ديگر به آنها پيوست      اي نُ  به صورت زنجيره  
  !، خلق نشده و به وجود نيامده بودند�هنگام دعاي مشهور فوق الذكر پيامبر

د به خـاطر وجـود داليـل ديگـري آنهـا جـزو اهـل بيـت محـسوب                    و اگر گفته شو   
كننـد كـه      داليل و شواهد بـر آن داللـت مـي          يتمام: شود  گفته مي  گردند، در جواب   مي

و طبق دستور زبان عربي، لغـت قـرآن و     . گان اهل بيت هستند    ويژه از �همسران پيامبر 
ي أول و   در درجـه   همسران پيـامبر      در طول تاريخ بشريت،    مردمي    همهعرف و عادت    
جائت (گويي مثال مي . گيرند  قرار مي  -� پيامبر يعني خانواده -)اهل بيت (اولويت مدلول   

و همـسر   .  همـسرت اسـت    ، از اهل  مقصودت .ام همراهم آمد   خانواده :يعني) معي أهلي 
ي يگوبـاز در برد، همانگونه كه قرآن       را به كار مي    )اهل( ، لفظ براي همسر نيز   عزيز مصر 

$ �: گويد ميآن داستان  tΒ â !#t“y_ ô tΒ yŠ# u‘r& y7 Ï=÷δ r' Î/ # ¹ þθ ß™ 	   )25/يوسف.(   

ني سزاي كسي كه به همسرت قصد انجام كار زشتي كند، جز اين نيست كه يا زنـدا                «
  .»گردد يا شكنجه دردناكي ببيند

بـه همـسر تعبيـر      ) اهـل ( و سـبب نـزول آيـه،         ،پس با توجه به ساختار و بافت كالم       
  به عنـوان   اي را نداشته باشد، و     ا است كه آن همه دليل، سود و إستفاده        مگر رو . شود مي

ي او شـوند و     ، كه وارد خانه    داده نشوند   قرار � براي همسران پيامبر   اي واسطه و وسيله  
ي ، و اجـازه   گردنـد   مي  تبعيد  دور و  )أهل بيت (بلكه از   ! ؟ قرار گيرند  ي او  خانواده عضو

  ونيـست ، منـزل آنـان   آن خانـه كه اعتراف كنند كه  اينورود به آن خانه را ندارند، مگر   
اند،   مانند مستأجري در آن اقامت و يا سكونت داشته         تنهابلكه  .  ندارد نهيچ ربطي به آنا   
 كارانه  گناه ه اجبارا و  ا، آنگ نمايد  مي وفات   شرسد و شوهر   مي به پايان    اش تا مدت اجاره  

  !؟آيند ميو بدون اجر و پاداش از آن خانه بيرون 
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  كند را نقض و رد مي) عصمت(حديث كساء 

را نقـض و ملغـي   ) عـصمت (بـر  آيـه  ، حـديث جامـه داللـت        بيانيات فوق اضافه بر   
) علـي، فاطمـه، حـسن و حـسين        (  برايشان دعا كرد   �، چون كساني كه پيامبر    سازد مي

  بـه  �اند و با دعاي پيامبر     اند و يا معصوم نبوده      يا قبل از آن دعا معصوم بوده       ؛ كه بودند
  . اند يت دست يافتهمعصوم

ـ اند، پس دعا براي آنها هـيچ توجيـه و دليلـي           اگر از اساس معصوم بوده     دارد، زيـرا  ن
، باشد  ميفايده   كه موجود است، ملغي و بي      حصل است و تالش براي چيزي     ماتحصيل  

  . و عاقلمندان از چنين كاري دورند تا چه رسد به پيامبران
نقض و بـي  ) عصمت(ند، ا اند و قبال چنين نبوده اك شدهو اگر بعد از دعا معصوم و پ       

اگـر از اول عمـر       -ي اماميه  بر حسب قواعد شيعه    -گردد، چرا كه غير معصوم     اعتبار مي 
ي كـه آنهـا بـه اثبـات     )عـصمت (، چـون  گـردد  معصوم نبوده باشد ديگر معـصوم نمـي   

 بـه معـصوم      والدت پيوسـته و چـسپيده       ابتـداي  ي اسـت و از    اند، طبيعي و فطر    رسانده
 گردد، و اگـر قـول أول را     نقض مي ) عصمت(بنابراين اگر آن قول را برگزينند        .باشد  مي

معنـاي  ) فأذهب عنهم الـرجس وطهـرهم تطهيـراً       ( ياختيار نمايند ناگزير بايد آن جمله     
  ماننـد  اگر به اين صورت نباشـد دعـاي پيـامبر         . داشته باش د) عصمت(غير از   را ديگري
، و مقصود و هدف     بعيد است  شأن او     از چنين چيزي  ، و ماند  مي معني  مفت و بي   يحرف
  .همين استنيز ما 
  

   در صحيح مسلم ���� حديث زيد بن ارقم

محمد بن بكار بـن     (روايت كرده كه    )صحيح مسلم (در كتاب خود بنام      �امام مسلم  
 يزيـد ( او هـم از    ،)يعني ابن مسروق  (  او هم از سعيد    ،)يعني ابن ابراهيم  ( ريان از حسان  
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: پرسـيديم :  چنـين آمـده     و در آن روايـت      نقل كـرده  )  او هم از زيد بن ارقم       و بن حيان 
 ،سـوگند بـه خـدا زن      . خيـر :  كي هستند؟ همـسرانش هـستند؟ گفـت        �خانواده پيامبر 

ي اقـوام و پـدرش      دهد، و به خانه     سپس طالقش را مي     و ماند روزگار درازي با مرد مي    
  . اند كساني هستند، كه از صدقه محروم شدهي اصلي او بلكه خانواده. گردد مي بر
 اهـل بيـت او   !پـس اي زيـد  : حـصين از او پرسـيد   كه كند با همان سند روايت مي     و
 همـسرانش  :گفتزيد ي او نيستند؟ ها هستند؟ مگر همسرانش اهل بيت و خانواده     كدام
 از �پيـامبر  بعد از د كهباشن مي او كساني   )اهل بيت (اما در واقع    . هستند) اهل بيت (نيز  

 و زكـات چـه       محرومين از صـدقه    : پرسيد حصين. اند قبول صدقه و زكات محروم شده     
حصين . باشند  مي عباس    و ي علي، عقيل، جعفر   آل و خانواده  :  هستند؟ زيد گفت   كساني
  ). آري: گفت زيد اند؟ ي آنها از قبول و اخذ زكات محروم بوده همه:گفت

آيـا  : شـود   از زيـد سـؤال مـي       وقتـي  ! دارنـد  تـضاد و منافـات    م با هم    روايتاين دو   
 ديگـر بـه     بـار  به منفي و     بار يكي پيامبر هستند؟    و خانواده ) اهل بيت (همسرانش جزو   
.  امـر محـال اسـت       يك ي منطق اجتماع دو ضد در       قاعده بنا به و  ! دهد مثبت جواب مي  
ند و  ويژه كه هر دو حـديث يـك سـ         ب) آري( :گفت و يا مي  ) خير:(فتگ زيد، يا بايد مي   
ويزان شدن به يكي    آو اما   . پس گزيري از ترجيح دادن يكي از آنها نيست        ! مدرك دارند 

 كـار و  -كننـد  ي اماميه رفتار مي آن چنانچه شيعه  -ركداز آن دو حديث بدون دليل و م       
   .ن حق طلب نيستاروش انس
بـه   - و. باشد  ممكن مي ميان آن دو حديث   موافقت  جمع و  ، به وجهي از وجوه    همانا

دهـيم، و تمـام      را تـرجيح مـي     آن  در صـدد انجـام آن جهـت هـستيم و           -ياري خداوند 
  . شويم  و با آنها وارد مناقشه ميدهيم احتماالت را مورد تحقيق و بررسي قرار مي

و آن  . آن است كه روايت فقط به صورت منفي صحيح باشد نـه مثبـت             :  احتمال اول 
  :  وجود دارديموانع آن احتمال، ؛ و برايي اماميه استهعقول شي
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ن بـه آن  آ در لغت عرب، كه قـر - است، بايد گفت كه همسرگويش مانع لغت و  :اول
از . ي مـرد محـسوب اسـت    جزو خانواده- عرف و عادت مردم   بنا به و  ،  زبان نازل شده  

به حـساب    ي او  اعضاي خانواده  �رو به هيچ وجه ممكن نيست كه همسران پيامبر         اين
   .نيايند

 گزارش گرديده اسـت، و آن        نيز  است كه روايت اثبات با دو سند ديگر        آن: مانع دوم 
دهد كه با لغت و زبان عرب متفق و جور در     روايت اثبات را ترجيح مي     چيزي است كه  

پس روايت نفي كه با سـند صـحيح گـزارش شـده اسـت، بـا روايـت ديگـري          . آيد مي
قلمـداد  حديث شـاذ    نوان  لذا روايت نفي به ع    . تر است  مخالفت دارد كه سند آن صحيح     

 سـخن مـا در    كـه اين احتمال دوم بـود  .  يكي از اقسام حديث ضعيف است      شود كه   مي
  .  سند و مدرك بودخصوص

ي ظـاهري آن را در نظـر        ي متن و عبارت حديث بحث كنيم و جنبه        بارهدرو اما اگر    
يل و  بگيريم، به هيچ وجه ممكن نيست كه روايت نفي صحيح باشد، چرا كه با تمام دال               

هر جـور كـه حـساب    را ) همسر(به هر حال . اسناد معتبر و موثق مخالفت و تضاد دارد 
و خـانواده   ) اهـل ( مـدلول و معنـاي      داخـل  ، تضميني، حقيقي و مطلقي     صورت كني به 
 نفي و   چگونه جايز است كه    ، صورت قطعي ثابت گرديده باشد     پس چيزي كه به   . است
  !  شود؟انكار

ـ و ا  -ت به جهت لغت ممكـن اسـت       اما جمع بين آن دو رواي      ن هـم احتمـال سـوم    ي
 ي اعتبـار  مثبت، و بـه اعتباريظ در لغت عرب به     الفا  كلمات و   كه ديمفهميپس   -است

قـرآن در جـايي آن را       : را در نظـر بگيـر     ) شـفاعت (براي مثال لفظ    . شود ديگر منفي مي  
  :فرمايد خداوند مي. دنماي مي  نفي آن راكند و در جاي ديگر اثبات مي
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 از دست كسي    )شود و   در آن به حساب همگان رسيدگي مي      (و بترسيد از روزي كه      «
  . »گردد براي كس ديگري، چيزي ساخته نيست، و از او ميانجيگري پذيرفته نمي

Ÿωuρ ßìx�Ζs? èπ � :فرمايد  ميبازاما  yè≈ x�¤±9 $# ÿ… çνy‰ΨÏã 
ω Î) ô yϑÏ9 šχ ÏŒ r& … çµ s9 4 	  
گردد، مگر شـفاعت كـسي كـه          هيچ گونه شفاعتي در پيشگاه خدا سودمند واقع نمي        «

  . »دهد) ميانجيگري(خدا بدو اجازه 
، و دگرد  ي ديگر نفي مياي اثبات و دفعه دفعه) شفاعت(بينيم كه لفظ  ها مي در اين آيه 

 اثبـات    نمـاييم  ملحـوظ   را )شـرعي (پس هرگـاه شـفاعت      . آن هم به دو اعتبار مختلف     
و نفـي و اثبـات در   . شود  را اعتبار نمائيم آنگاه نفي مي)شركي(گردد، و اگر شفاعت   مي

. شـوند   مختلف منفي و مثبت مي     و اعتبار د بنا به  همانگونه است، و     نيزدو روايت سابق    
 –ند، نفي جايز است؛ چـون بـه         ا  كه از زكات محروم   اني باشد   كس) اهل(اگر مراد ما از     

عـام و بـدون     به طور   ) اهل(اگر  ولي  .  بر همسران پيامبر زكات حرام نبوده است       -قولي
همـسرانش  : مانند آنكه زيد بگويـد    . ، اثبات واجب است   شودقيد و شرط تلقي و لحاظ       

 حرام شده اسـت، و  رايشان بجزو آنهايي نيستند كه زكات     ي او هستند، اما   جزو خانواده 
ي خـانواده  بـر دو قـسم    ) اهليـت (كه   اينگاه ديگري هم وجود دارد، و آن        ددر اينجا دي  

ي اصـلي، خويـشاوندان نزديـك و       خـانواده . شود  تقسيم مي  ي اكتسابي اصلي و خانواده  
ي مـرد  خانوادهدر رديف     همسر  همسر است، چون   ،ي اكتسابي و خانواده . پدري هستند 

و خـانواده شـدن     ) اهليـت (پـس   . اند بعد از آنكه هيچ نسبتي با هم نداشته       گيرد   قرار مي 
ي اصلي را گاه خانواده پس هر. همسر امري است اكتسابي و تحصيلي نه اصلي و طبيعي
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 ملحوظ و منظور نمائيم، جايز است كه همسران را از خـانواده نفـي و اسـتثناء كنـيم، و             
 اصـلي و اكتـسابي لحـاظ كنـيم،          هايو بدون قيـد   را به شكل عمومي     ) خانواده(هرگاه  

 در اعتبار  دوآن.  قرار گيرند  و خانوده ) اهل بيت ( واجب است كه همسران داخل مدلول     
 :ت زيـد گفـ    ،در روايـت اثبـات    : روايت آمده و به هـردوي آنهـا تـصريح شـده اسـت             

 معنـي    بـراي   و عمـومي   يعنـي در صـورت كلـي      ) ي او هستند  همسرانش جزو خانوده  (
همسر يـك عمـر بـا       : ( زيد گفت  ، نفي همسر از خانواده     استثناء و  و در روايت  . دهخانوا
در آن روايـت   ) اهل( كهدر روايت اول ذكر تحريم زكات آمده است،          و...). ماند مرد مي 

ي احـوال ممكـن نيـست كـه     بنا بـر آن در همـه  . اختصاص به خويشاوندان پدري دارد   
فقـره   از دو    پـس روايـت نفـي     : مستثني گردند ي او نفي و      از خانواده  �همسران پيامبر 
  :خارج نيست

 چون آن روايت اصح با سـه   ؛تر  شاذ است، به خاطر مخالفتش با روايت صحيح        يا -1
و .  با يك سند گزارش شده اسـت        همراه يت نفي ا در حالي كه رو    .سند گزارش گرديده  

  همچنـين   و ! گزارش شـده اسـت      هم  يكي از روايات اثبات    ،از طريق همان روايت نفي    
  .  و ساير ادله عربروايت نفي شاذ است به دليل مخالفتش با لغت و قواعد زبان

، پـس زيـد آن روايـت را         هـستند صحيح  هر دو    روايت اثبات    وو يا روايت نفي      -2
عـدم حـرام بـودن      ( مذكور را مد نظر داشته كه عبارتند از         و اعتبار  ديدگاه گفته و آن دو   

براي از دسـت دادن بـه       ش  ي ازدواج، و قابليت   به وسيله  »اهليت«  بودن  اكتسابي زكات و 
 »اهليـت «ي اصـالت     اهليت و خانواده بودن همسر، بـه انـدازه         كه ، و اين  ي طالق واسطه

  ).اصلي وحقيقي نيست خويشاوندان پدري
 به تنهايي صحيح باشد، آن امـري اسـت غيـر ممكـن بـه علـت             روايت نفي  اما اينكه 

  . اسبابي كه قبال ذكر گرديد
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 از  � از روي مجادله، زيد مطلقا نفـي كنـد كـه همـسران پيـامبر               كه   اين  فرض براگر  
 لغت ، حديث،قرآنبا اي است كه   آن قول زيد، نظريهباسد گفت كه. ي او باشندخانواده

و در علم اصول معلوم گشته كه رأي صـحابي هرگـاه بـا    . و فرهنگ مردم مخالف است   
در  شود مي رأي زيد رد ن نظريه وچگونه. شود يرد م ،قرآن و سنت مخالفت داشته باشد

ي زيد پذيرفته   پس ممكن نيست كه نظريه    . كه با لغت عرب مخالفت صريح دارد      حالي  
  .  گرديد و رويكردي كه ذكر اعتبارشود مگر به
 كه دليلي است و براي نفي اهليت و خانواده بودن           -ي زيد در روايت نفي    سپس گفته 

زنـدگي  والني بـا مـرد     طـ قسم همسر يك عمـر       به خدا  (:-د  به آن استناد مي كن     همسر
  .)گردد دهد و به سوي پدر و اقوامش بر مي  سپس طالقش را مي،كند مي

 ي مـرد نيـست و هـيچ يـك از همـسران     يعني همسر در حال طـالق جـزو خـانواده         
ي قرآن از طالق همسرانش نهي       به نص آيه   �اند، بلكه پيامبر    طالق داده نشده   �پيامبر
  .استه شد


ω� ‘≅ Ïts† š�s9 â !$ |¡ ÏiΨ9 $# . ÏΒ ß‰÷èt/ Iωuρ βr& tΑ£‰t7 s? £ ÍκÍ5 ô ÏΒ 8l≡ uρø— r& öθ s9 uρ 

š�t7 yf ôãr& £ åκß]ó¡ ãm 	) 52:األحزاب .(  

تـواني همـسرانت را بـه همـسران            و نمي  ، ديگر زني بر تو حالل نيست      ،بعد از اين  « 
اي  ي و به جاي وي همسران تـازه   و مثالً برخي از اينان را طالق ده       (ديگري تبديل كني    
  .» هر چند جمال آنان تو را به شگفت درآورد)را خواستگاري نمائي

  !باشد گمان برانگيز استصورتي كه هر  به پس موضوع نفي همسر
  



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

603603603603

  ي مذكري تطهير به صيغهيهآ در  قرار دادنخطاب

ر آمده نـه    به صورت مذك  ) ي تطهير آيه(چرا خطاب در    : پرسند و اما اين سؤال كه مي     

$ � :فرمايـد  مؤنث كه چنـين مـي      yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Ì	 ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh	9 $# Ÿ≅ ÷δ r& 
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زيـرا در   ،   سؤال بسيار جاهالنه و احمقانه است       اين ؟)عنكن( :فتگو ن ) عنكم: (فتگ
، خطاب به    شدند در خطابي مشترك    مذكر و مؤنث   لغت عرب معروف است، كه هرگاه     

ي مؤنث گفته شود فقـط بـه جـنس مادينـه            شود؛ و اگر به صيغه     ي مذكر گفته مي   صيغه
آنگـه  ) إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنْكُن الـرِّجس   (:فرمود پس اگر خدا مي   . يابد اختصاص مي 

و . آمـد    نمي � پيامبر  وشامل گرديد ميمحدود    منحصر و  �حكم تنها بر همسران پيامبر    
ي شخص پيامبر است،    ؛ زيرا كه آن همه احترام و تكريم به واسطه         آن هم درست نيست   

و هدف و مقصود اول در آن آيه او است، و همسرانش به خاطر همسر بودنـشان بـراي         
ي مـذكر،    خطاب قـرار دادن بـه صـيغه        اما .اند  تكريم روبرو شده    و  تشريف پيامبر با آن  

و كلـي    عـام  مذكر لغت ي    غهاستعمال صي  گفتني است كه  . شود شامل مذكر و مؤنث مي    
  :قرآن است مانند

� ô‰s% yx n=øùr& tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9   )1/مؤمنون( 	  #$

  .» مسلّماً مؤمنان پيروز و رستگارند«

ــد    و ــايش خداون ــد فرم βÎ) š¨ � :مانن Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# öΝçλ m; 
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بهشت از   ي پرنعمت رده و كارهاي شايسته و بايسته بكنند، باغها       كساني كه ايمان آو   «
     » .آن ايشان است

  ...سان همين و به 
تر اسـت؛   بليغ و رسـا در مدح مادر مسلمانان) عنكم(گوييم تعبير به لفظ      سپس ما مي  
چنـين بـه نظـر    .  آنها را با پيامبرش در يك ضمير جمع كـرده اسـت          �چرا كه خداوند  

ه و ب . هيچ فرقي ميان تك تك افراد آن خانواده نيست        : فرمايد  مي �درسد كه خداون   مي
باعـث  ) عـنكم (اند، و تعبير از آن به صورت مذكر        خاطر در يك ضمير جمع شده     همين  

ايـن  . باشـد  ي مادر مؤمنان مي    اليق و شايسته    آن تعظيم  تعظيم و احترام بيشتر است، كه     
 با دقت ايـن  بنده. باشد ميپوشيده نواقعيتي است كه بر هيچ عرب طبع سالمي مخفي و       

 به اين نتيجه رسيدم كه آن اعتراضات تنها          در نهايت  اعتراض را مورد مطالعه قرار دادم،     
خود به مهلكه انداختن و جستجو بـراي گريـز از دريافـت و قبـول آن آيـات، بـه هـر                       

ت  يـا مـسدود و بمبـس    و پـيچ و دشـوار     پر ه آن را   هرچند كه  ،باشد  مي ،ممكني    وسيله
 دچـار  ، هرگـز  رفـت  كـرد و طفـره نمـي       و اال اگر اعتراض گيرنده كمي دقت مـي        . باشد
 را از حكم آيه بيرون كند بـه دليـل           � كه همسران پيامبر   رو  اينازشد،   گويي نمي  تناقض

هـر  كنـد     همزمان فاطمه را وارد حكم آن مـي         و مذكر بودن آيه و مؤنث بودن همسران،      
پيروي از هـواي نفـس    دليل بر  ، با دو پيمانه   يماييدنپهمانا  !!  او هم مؤنث است    چند كه 
  .باشد ميي يك بام و دو هوا لهأيا مانند مساست و 
 صاحبان آن اعتراضات، علمـاء و دانـشمند هـستند و معـذرت آنهـا پـذيرفتني                  همانا
 اينان!  به تحقيق يا علم نداردي بلكه چنين اموري نيازبدان آگاهي دارند، چرا كه  ،نيست

  هستند، كه حتي مـردم بيـسواد هـم بـا آن تعامـل              ي مردم  و واژگان روزانه   اصطالحات
آوريم و  كنيم خطاب را به شكل مذكر مي       هرگاه سالم مي    ما يبه فرض مثال همه   . دارند
كني مؤنـث و     نها سالم مي  آ ه كه ب  يآن جمع ميان  هر چند در    ) السالم عليكم ( :مگويي مي
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، بـه همـان صـيغه    باشـند  ي آنها خـانم اگر همه وجود داشته باشد، بلكه حتي    ييا خانم 
: گـوييم  ي مـذكر مـي    ي ما خطاب به دختران و پسرانمان به صيغه        و همه . شود  سالم مي 

  و باسـواد ايـن     عـالم   انـسان  گفت كه هرگـاه    بايد. تا آخر ... كلوا و اشربوا   ،اقرؤوا، اكتبوا 
ـ دادانـد، پـس پـيچ      يا اگر مي  ! داند؟  پس چه مي   ، را نداند  مسايل سهل  ه دن و دور زدن ب
  !! خاطر چه؟

  

  دبي ا شرمي و بي كم

كـه   ي»بيت«لفظ   ،اش  علي و خانواده   هب) يرهي تط آيه( معناي   تخصيص همانا ادعاي  
بايـد گفـت كـه      . گيـرد   تعلق مـي   �ي پيامبر  نه خانه  �ي علي  خانه به ذكر شده    يهدر آ 
شـته اسـت و آن   اد به هنگام نزول آن آيه، خانه مستقل و مخصوص به خـود را       �علي

 بنـابراين، . باشـند  مـي ي علي خانوادهاز اعضاي ) علي، فاطمه، حسن و حسين (چهار نفر 
و اگر  ! ماند  هيچ فضل و مزيتي باقي نمي      �ي علي  در مقابل خانه   �ي پيامبر خانهبراي  

ي او از آن فـضل و        ي پيامبر منفصل و جدا سـازيم، بـه تنهـايي خانـه            آن آيه را از خانه    
هماننـد  گيـرد، و   قرار مـي  تابع نه متبوع به عنوان ي پيامبرماند، و خانه   يشرف محروم م  
 به علي، نه    آنگاه منحصر نمودن و اختصاص دادن معناي آيه       . شود نه اصل   فرع واقع مي  

تنها پيروي از آيات متشابه، بلكه كم شرمي و بي ادبي در برابر پيامبر بزرگوار است، بـه                  
 براي او قـرار  �ي كه خداوند پيامبر از آن فضل و كرامتيي محروم نمودن خانه واسطه

 ش از خـود   � كه آن فضل و بزرگـواري پيـامبر        شود و آنگه نتيجه چنين مي    . داده است 
اما حقيقت و راستي اين است، كـه        . نيست، بلكه از راه كسان ديگري به او رسيده است         

ت فـرع از اصـل نـه     به صورت تبعيـ -�ي پيامبر  خانه وجودي علي تنها به خاطر      خانه
  . فضل و بزرگواري دارد-عكس
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  بيش از دوازده نفر استبراي ) اهل بيت(ي  يت واژهشمول)  د

گيـري لغـوي خـود، شـامل         به جهت عموم و همه    ) اهل بيت  (ي  واژهكه  :  بايد گفت 
اضـافه بـر    -  هنگام نزول آيه   و آن افراد به   . گردد  مي �ي خويشاوندان پدري پيامبر   همه

. مه فاط  و قاسم، عبداهللا، ابراهيم، زينب، رقيه، ام كلثوم      :  عبارت بودند از   -برهمسران پيام 
و يكـي از     تواند كه جـسارت كنـد      يا كسي مي  آ! ي پيامبر نيستند؟    عضو خانواده  آيا اينها 
 �تـوان گفـت كـه خداونـد        آيـا مـي   ! ي پاك و پاكيزه بيـرون كنـد؟       ا را از آن خانه    اينه
ي يا همه آو  ! ها را از آنان دور نمايد؟      و نجاست و پليدي   خواهد آنها را پاك گرداند       نمي
   ! معصوم هستندانآن

حمـزه سـاالر شـهيدان و       (، عموهايش   �خويشاوندان پدري پيامبر  ي    از جمله  سپس
و . دباشـن    مـي  )جعفـر، علـي و عقيـل      ( هايش و عموزاده . هستند) عباس بن عبدالمطلب  

ي آنهـا شـامل     همـه . باشند عباس مي پسرش عبداهللا بن    : همچنين پسران عباس از جمله    
ي خمـس را    در آيـه  ) ذي القربي (ي   كلمه نيزي اماميه   و شيعه . شوند مي) اهل بيت (لفظ  

 تمـام فرزنـدان   عبارتنـد از ذي القربـي  : انـد  اماميـه گفتـه  . همانگونه تفسير كـرده اسـت    
  ! آيا آنها معصوم هستند. )1(عبدالمطلب اعم از پسر و دختر

محمد بن حنفيه، عباس، عمر، زينـب و   (ي آنها    از جمله  ؛بسيارندسپس فرزندان علي    
پس چرا تنها به دو نفر از آنهـا كـه حـسن و حـسين هـستند، اكتفـاء                  . هستند )ام كلثوم 

مانگونـه كـه بـراي مـا        كنيد، حال آنكه آيه عمومي و كلي است؟ و حديث كـساء ه             مي
اگـر   -ت  اسر و توانا قاد� خداوندهمانا. دگنج  تخصيص نمي ، براي   روشن شده است  

                                           
  .اه كنگرا ن 1/540 )كليني( تĤليف  أصول الكافيمثال )1(
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رد كه صراحتا فقـط بـر آن         را به كار ب    اي  واژه توانست  مي -قصد حسن و حسين داشت    
  .دو نفر داللت كند

 تـر  تـر و بـزرگ     از حـسين فاضـل     ي مذاهب   حسن به اتفاق همه   : ي ديگر آنكه  لهأمس
هم  آيه شامل حال او بنابر اين،.  است� بلكه او بزرگترين فرزند حضرت علي؛باشد مي
 نصيب هيچ يك )عصمت( ، پس چرا باشد  مي  هاوالد و نوه و ذري    ايشان داراي   شود و    مي

 حسين منتقل شود و به ي هبه ذري) عصمت(از آنها نشده است؟ چه دليلي باعث شد كه          
-طبق داللت آن آيه به گفته     را  و چه چيزي اوالد حسين      ! نسل حسن نرسد و قطع گردد     

ي طبـق داللـت همـان آيـه     والد حسن را بـه همانگونـه   و أ قرار داده  )معصوم(ي شيعه   
 در حـالي كـه همگـي آنهـا بـدون فـرق و               ،اسـت  به حـساب نيـاورده    ) معصوم(تطهير
بلكه الزم است كه اوالد حسن استحقاق و و         ! بندي داخل در حكم آن آيه هستند؟       امتياز

و ! دن حـسن شايستگي بيشتري نسبت به آنها داشته باشند، به دليل افضليت و بزرگتر بو   
 بر يكـي از آنهـا  ) عصمت(زيادي داشته، چرا ي    كه حسين اوالد و نوه    : سپس بايد گفت  

و آنها اعـم از     .  و نه از آنها بزرگتر است       است،  منحصر شده، كه نه تك فرزند      محدود و 
اي  سپس آن ذريت و نسل بـه صـورت زنجيـره     .  جمع بسيار فراواني هستند    ،آقا و خانم  

ه يافته و سپس يكدفعه قطع و قيچي شده، اينهم در حـالي كـه               مايكي پس از ديگري اد    
ـ   !  خبر است؟  هچ! شوند؟ نسبت داده مي  ) اهل بيت (ي آنها به    همه  چـه زبـاني     اآن قوم ب

   !و با چه صنف و قشري از مردم هستند؟! گويند؟ سخن مي
 از نظـر  شرع و بلكه نـه      از نظر     نه  عرف و  از نظر لغت و نه    از نظر   آن گزينشي كه نه     

هـيچ چيـز     خود خواهي بـدون مـدرك و دليـل           جز! قانون هيچ مجوز و توجيهي ندارد     
تعامل دل بخواهي و خودسري بدون قاعده و قـانون بـا           بايد گفت كه    و  . ستديگري ني 
  !آيات است
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   تاريخ  به گذراينگاه  

جعفـر بـن   ) امامـت (، كه ميـان     است تاريخ از   به يك مقطع زماني    ااه گذر گاين يك ن  
 از    برهـه  ايـن پسرش موسي بن جعفر محدود و منحصر شده اسـت،           ) امامت(محمد و   

درگمي در  ، و بلكـه آن سـر       آن خـود خـواهي و خودسـري        ، تعبيري اسـت بـراي     زمان
نفساني ي ها آرزوي به زير سلطهسرگرداني در تطبيق آيات و قرار دادن آنها        استدالل، و 

  : باشد ميآرزو  و  برحسب ميل قرآنيو تفسير آيات
وقتي كـه اسـماعيل در      ، پس   اسماعيل بن جعفر هستند   ) امامت(ي اماميه قائل به   عهشي

 :حال حيات پدرش فوت كرد، به چندين دسته و فرقه تقسيم شدند
اسماعيل ادامه دادند، و امامت را در ميـان  ) امامت(برخي از آنها بر قول به   •

ن دسته موسوم اي. اي و دست به دست قرار دادند بازماندگانش به مراتب سلسله
و مدام تا به امروز برخي از امامهايـشان جانـشين           . ي اسماعيليه هستند  به اماميه 

 اسماعيليه براي برپايي دولتي در مغرب و مصر كه          همانا! گردند  ديگر مي  يبرخ
 تـا    آن دولـت   و. موفـق گرديدنـد    نـاجح و     ،اسـت ) فاطميان(مشهور به دولت    

اعليه تـا چنـد سـالي پـيش از تمـام            ي اسـم  و شـيعه  . برقرار مانـد   چندين قرن 
برخـي از آنـان قائـل و معتقـد بـه      گفتني است كه . هاي ديگر بيشتر بودند    فرقه

گوينـد كـه مهـدي       هستند، و مـي    غيبت و پنهان شدن اسماعيل و عدم فوت او        
 !منتظر فقط او است

 و برخي از آنها بعد از مرگ اسماعيل به برادر دومش ملقب به أبطح روي            •
بدون آنكـه بعـد از    اما ابطح بعد از گذشت هفتاد روز از وفات پدرش            ،آوردند

 . فوت كرد بگذارد،خود پسري را جا
و بعداً  ! است) محمد(برخي از آنها مدعي شدند كه پسري دارد اسمش           و  •
 .ودر انتظارش نشستند! را پنهان نمودند   او
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قائـل و   ) محمـد (نام  ه  برادر سوم اسماعيل ب   ) امامت(و برخي از آنها به       •
هجري از مكه بيرون رفت، حال آنكه خود را امير 200معتقد بودند، كه در سال 

ي دولتـي   و موفق به اقامـه    . كرد ي مسلمانان معرفي و اعالن مي     مؤمنان و خليفه  
 !شد كه دوام زيادي را نداشت، بعد از آنكه بسياري از شيعيان با او بيعت كردند

بـاره رويكـرد ديگـري داشـتند، و          يـن به استثناي برخي از آنان كـه در ا         •
) آغـاز و شـروع    (بـه طريـق   ) موسي بن جعفـر   (را به پسر كوچكترش     ) امامت(

 امامت را از اسـماعيل      �خداوند: و براي توجيه كار خود گفتند     . منتقل نمودند 
 ! از امامت او خبر داده است،پدرش جعفر: گفتند بعد از آنكه مي. شروع كرد

ـ جويانه و لحروشي صو برخي از آنان به     • از ) امامـت ( انتقـال  ه با قياس ب
اي كـه    انـد؛ علـي رغـم وجـود قاعـده           حسين، امامـت را انتقـال داده       هحسن ب 
    )!!افتد بعد از حسن و حسين امامت در دو برادر اتفاق نمي(:گويد مي
  !كه قياس در مسايل اعتقادي ناجايز و باطل است  اين آن،اضافه بر

 يك برهه و مقطـع بـسيار كوتـاه زمـاني را بـه      نمايم كه مياكتفاء  گذرا  نگاه همينبه  
در تـا   ! باشـد   مي مال از اختالف و نزاع     كه ماال است  ولي مقطع زماني    . كشاند تصوير مي 

در ،  هـاي شـيعه اماميـه       عمق اختالف و نزاع حاصـل ميـان فرقـه          بهخالل آن جريانات    
  !!به شما معرفي نمايمرا ي صدها سال فاصله
ات و تضادهايي كه با هـم       اختالف با وجود تمامي     -ها  آن فرقه  تماميكه   اين علي رغم  
  :فرمايد  مي�نمايند كه خداوند  استدالل مياين آيهه  ب-دارند

� $ yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Ì	 ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh	9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø;t7 ø9 به نفـع خـود      تا   	 #$

 !!نماينداد  استنمورد نظر خويش »ي ائمه« »امامت« و »عصمت«بر 
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  ���� اهل بدر و اهل بيت پيامبرمياني  فاصله

  :در قرآن دو بار آمده است) تطهير و اذهاب رجس (ي واژه
  :فرمايد مي تعالم خداوند كه اينو آن .  است در مورد أهل بدر باريك

� ãΑÍi”t∴ãƒ uρ Νä3ø‹ n=tæ z ÏiΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ Νä.t	 Îdγ sÜã‹ Ïj9 ÏµÎ/ |= Ïδõ‹ ãƒ uρ ö/ ä3Ζtã 

t“ ô_ Í‘ Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# xÝÎ/÷/zT Ï9 uρ 4’ n? tã öΝà6Î/θ è=è% |M Îm7 sWãƒ uρ ÏµÎ/ tΠ#y‰ø%F{ $# 	    

  ). 11/األنفال(              
 پـاكيزه دارد و  )از پليـدي جـسماني  (و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شـما را        «

ان را ثابت  دلهايت)با اين نعمت( و   ، شيطاني را از شما به دور سازد       )هاي  وسوسه(كثافت  
و روحيه شما   ( استوار دارد    )در شنزارهاي بدر  ( و گامها را     ، نمايد )و به ياري خدا واثق    (

  .»را تقويت و بر ميزان استقامت شما بيفزايد
  :و آن هم اين آيه است.  است�پيامبر) اهل بيت(ديگر در خصوص و بار 

� $ yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Ì	 ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh	9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø;t7 ø9 $# 	 

  ).33/األحزاب(
ور كند و شما را كامالً       د )پيغمبر(خواهد پليدي را از شما اهل بيت          خداوند قطعاً مي  «

  .»پاك سازد
اي   غزوهدر پي  كه نازل گشتنداي ي فوق به سبب مشكالت مالي  هر يك از آن دو آيه     
ا بـه دسـت آورده   كه سربازان اسالم در آن غنـائم و أمـوال زيـادي ر    به وجود آمده بود     

  . بودند
و . ، ميـان خـود نـزاع و اخـتالف داشـتند     ير تقسيم غنائم و أموال جنگ داما اهل بدر    

  :خداوند سبحان اين آيه را نازل فرمودند
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� y7 tΡθ è=t↔ó¡o„ Ç tã ÉΑ$ x�ΡF{$# ( È≅è% ãΑ$x�ΡF{ $# ¬! ÉΑθ ß™§	9 $#uρ ( (#θà)̈?$$ sù ©!$# 

(#θ ßsÎ=ô¹r& uρ |N#sŒ öΝà6ÏΖ÷;t/ ( (#θ ãè‹ÏÛr& uρ ©!$# ÿ… ã& s!θ ß™u‘uρ βÎ) Ο çFΖä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∪  

   ).1/األنفال (	
گوينـد كـه غنـائم جنـگ بـدر چگونـه تقـسيم                و مي (پرسند     از تو درباره غنائم مي      «
و پيغمبر ( غنائم از آن خدا و پيغمبر است :بگو) گيرد؟ گردد و به چه كساني تعلّق مي   مي

اخـتالف را كنـار     ( پس از خدا بترسـيد و        .)گيرد  عهده مي به فرمان خدا تقسيم آن را به        
 و اگر مسلمانيد از خدا و پيغمبرش        ،بگذاريد و در ميان خود صلح و صفا به راه اندازيد          

  .» فرمانبرداري كنيد
دارد و بـه آنـان دسـتور      مهربان آنها را از ايجاد تفرقه و اختالف بر حظر مـي          وندخدا
 نـان آبـه    �حـال آنكـه خداونـد     .  را بر قرار نمايند    دهد كه ميان خود صلح و آشتي       مي

د، كه آنان را براي أمر بسيار عظيم و بـزرگ و موضـوع مهـم و واالتـري              نماي  يادآور مي 
طلبد كه دنيـا و متعلقـات آن را نـاچيز            آماده خواهد كرد؛ كه آن موضوع مهم از آنها مي         

  :طمع كار و گيرندهاي باشند كه دلباز و بخشنده واقع شوند نه  بگيرند، و گونه

� $ yϑ̄ΡÎ) šχθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# t Ï%©!$# #sŒ Î) t	Ï.èŒ ª!$# ôM n=Å_ uρ öΝåκæ5θ è=è%...  š Ï%©!$# 

šχθßϑ‹ É)ãƒ nο4θ n=¢Á9 $# $£ϑÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)Ï�Ζãƒ ∩⊂∪  y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ tβθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 

$ y)ym ....øŒÎ) ãΝä3ŠÏe±tóãƒ }̈ $ yè ‘Ζ9 $# ZπuΖtΒ r& çµ÷ΨÏiΒ ãΑÍi”t∴ãƒ uρ Νä3ø‹ n=tæ z ÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ 

Νä.t	 Îdγ sÜã‹ Ïj9 ÏµÎ/ |= Ïδ õ‹ãƒ uρ ö/ ä3Ζtã t“ ô_Í‘ Ç≈ sÜø‹   ).11- 2/األنفال (	 ¤±9$#

 دلهايـشان هراسـان   ، تنها كساني هستند كه هر وقـت نـام خـدا بـرده شـود         ، مؤمنان  «
نـد و از آنچـه بديـشان عطـاء          خوان   آنان كسانيند كه نماز را چنان كه بايد مي          ...گردد  مي
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! اي مؤمنـان  (... آنان واقعاً مؤمن هـستند   ...بخشند مي) مقداري را به نيازمندان ( ايم،  كرده
خـواب  ) آبي به هـراس افتاديـد و خداونـد          از دشمنان و كم   (زماني را كه    ) به ياد آوريد  

دا گـردد، و  از ناحيه خ ) روح و جسم شما   (سبكي بر شما افگند تا مايه آرامش و امنيت          
پـاكيزه دارد و كثافـت      ) از پليدي جـسماني   (از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را           

  . » شيطاني را از شما به دور سازد)هاي وسوسه(
ي بني  ي پيامبر فقط از او درخواست نفقه نمودند، و آن هم بعد از غزوه             دهو اما خانوا  

و مسلمانان در آن جنگ، دارايي      . ق افتاد قريضه كه بال فاصله به دنبال جنگ احزاب اتفا        
  :فرمايد چنانچه خداوند مي. هاي يهوديان جنگجو را به غنيمت گرفتند و زمينها و خانه

� öΝä3rOu‘ ÷ρr& uρ öΝåκyÎö‘r& öΝèδ t	≈tƒ ÏŠ uρ öΝçλ m;≡uθ øΒ r&uρ $ZÊ ö‘r&uρ öΝ©9 $ yδθä↔sÜ s? 4 šχ%x.uρ 
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هايشان و دارائي آنان، و همچنين زميني را كه هرگز بدان گام ننهـاده   و زمينها و خانه   «
  .»گمان خداوند بر هر چيزي توانا است بي. بوديد، به چنگ شما انداخت
و .  كردنـد  �ي شـرعي خـويش از پيـامبر       خواست نفقه رو همسران پيامبر، اقدام به د     

  :ي سابق نازل فرمودش را بعد از آيه بال فاصله فرمايش خوي�خداوند
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اگـر شــما زنـدگي دنيــا و زرق و بــرق آن را   : بــه همـسران خــود بگــو ! اي پيغمبـر  «
   .اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكوئي رها سـازم           خواهيد، بيائيد تا به شما هديه       مي

و به زندگي ساده از نظر      (خواهيد    گر شما خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را مي         و اما ا  
خداوند براي نيكوكاران شما پـاداش بزرگـي را         ) مادي، و احياناً محروميتها قانع هستيد     

از ( هر كدام از شما مرتكب گناه آشكاري شود          ! اي همسران پيغمبر     .آماده ساخته است  
محيط تأثير سوئي دارد و به شـخص پيغمبـر هـم لطمـه       آنجا كه مفاسد گناهان شما در       

 و هر كس      .خواهد بود، و اين براي خدا آسان است       ) ديگران(كيفر او دو برابر     ) زند  مي
از شما در برابر خدا و پيغمبرش خضوع و اطاعت كند و كار شايسته انجام دهد، پاداش         

نعمـت ارزشـمندي فـراهم       رزق و    )در قيامـت  (او را دو چندان خواهيم داد، و براي او          
عـادي  ( مثل هيچ يـك از زنـان         )در فضل و شرف   ( شما   !اي همسران پيغمبر  . ايم  ساخته
صدا را نرم و نازك     ) انگيز  به گونه هوس  (خواهيد پرهيزگار باشيد      اگر مي .  نيستيد )مردم
ه و بلك. كه بيمار دالن چشم طمع به شما بدوزند) و با اداء و اطواري بيان ننمائيد(نكنيد 

بدان گونه كه مورد رضاي خدا و پيغمبر او  . (به صورت شايسته و برازنده سخن بگوئيد      
و جز براي كارهائي كه خدا بيرون رفتن براي انجام (هاي خود بمانيد   و در خانه ). است

و همچـون جاهليـت پيـشين در ميـان          ) ها بيرون نرويد    آنها را اجازه داده است، از خانه      
و انـدام و وسـائل زينـت خـود را در معـرض              (خودنمائي نكنيـد    مردم ظاهر نشويد و     

 و نمـاز را برپـا داريـد و زكـات را بپردازيـد و از خـدا و                    )تماشاي ديگران قرار ندهيد   
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) پيغمبـر (خواهد پليدي را از شما اهـل بيـت           خداوند قطعاً مي  . پيغمبرش اطاعت نمائيد  
  .»دور كند و شما را كامالً پاك سازد

، براي او جـايز     برخوردار است چنين جايگاه و منزلتي     از  روردگار   پ نزدپس كسي كه    
 بلكه  ؛، كه مانند ساير زنان عادي مشغول و سرگرم امور دنيوي باشد           نيستقابل قبول    و

 تالوت كند كه را يآن آيات ذكر و اوراد مشغول نمايد و  خود را به كه  است  بر او واجب    
  : است نازل فرمودهشانيها  خانهدرخداوند بزرگ 
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شـود    را كه در منازل شما خوانده مـي       ) پيغمبر(انگيز    و آيات خدا و سخنان حكمت      « 
  » .مان خداوند دقيق و آگاه استگ بي. ياد كنيد) بياموزيد و براي ديگران(

 بـاالتر از جايگـاه و       اي   درجـه  چـه ؟ و    از ايـن   تر  رفيع و عالي   ي منزلت و جايگاه   چه
اش وارد گردد، و   آيات قرآن به خانهدسته دستهي زني است كه از جانب خداوند درجه

 اي اسـت   خانـه ،قطعا كه آن  !! از چهار چوب و اطراف آن خانه علم و حكمت بجوشد؟          
پـس اي  . ها را از آن دور كند و آن را كامال پـاك سـازد   خواهد پليدي  مي �خداوندكه  

  .  منزلتي را داشته باشيد و اهليت و شايستگي چنين مقام!زنان پيامبر
 كسي كه در چنين منزلتي قرار بگيرد ناچـار بايـد از دنيـا و لذايـذ زودگـذر آن              همانا

  .بپرهيزد و روي برتابد
ارزنـده    شما را براي يك امر بسيار � بيدار باشيد كه خداوند    !و شما هم اي اهل بدر     

خداونـد قـادر   . كنـد   بزرگ در زندگي و تاريخ بشريت، آماده مـي يو مهم، و ايفاي نقش 
 بلنـد مخالفـت     وخواهد كه شما را پاك گرداند از هر چيزي كه با آن مقـصد رفيـع                  مي

ر خداوند داشته باشـد بـراي او    و كسي كه چنين جايگاه و منزلتي را از منظ،داشته باشد 
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ي آن  جايز و روا نيست، كه خصومت و كشمكش او بر دنيا و لذايذ و تجمالت فريبنده               
 بر شما الزم و ضروري است كه همگي از دنيا رو برتابيد و از آن           !پس اي مؤمنان  . باشد

  . باالتر و فراتر رويد
در مورد هر يـك از       ستند و  تقريبا يكي ه   الفاظ آيات نازل شده در مورد هر دو دسته        

 ؛ي نماز و أداي زكات شده است      ، اقامه �ي خدا و پيامبر   آن دو دسته امر به تقوا، اطاعه      
 ،كردنشانها از آنان و پاك       كردن پليدي  دوري  باره در �سپس اراده و خواست خداوند    

  ! ذكر گرديده است
 و )عـصمت (يـان  ي ما سازد كه هـيچ ارتبـاط و عالقـه         اين مسئله به خوبي روشن مي     

  .موضوع آيه و اسباب نزول و مقاصد آن وجود ندارد
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   عصمت مجتهدان: تكميليي مبحث

م بـا آن     حقيقـت مـسلّ     يـك   كه ماننـد   -يكي از اشتباهات و خطاهاي شايع و مشهور       
 دوازده اشخاص معتقد    »عصمت«تنها به   ) ي دوازده امامه  شيعه( آنكه   -تعامل شده است  

 كه حقيقت امر نزد آنها اين است كه معصومين غير منحصر و هستند، و آن هم در حالي   
 »عـصمت «ز  تيامازيرا كه آنها براي هر يك از مجتهدان خود قايل به            ! باشند  مينامحدود  

  .كنند  توصيف نمي»عصمت«   را بهنهستند، هر چند كه صراحتا آنا
قـت   د، اماميـه يترين مصادر و منابع شيعه در يكي از معتبر   نوشته شده   اين عبارتِ  به

l m��n :گويد   مي كن كه  m�� co�. �.� poq" r��s� B��X�� @ ���B!6�lt u ���!  T�[ @
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g�5 dq� B[ (� &�> g� (� ��� m��;� (� ����> m��;� (� ��� �!"�u    
ـ د جامع  خصوص مجتهدر -ي اماميه يعه ش -ي ما   عقيده( شرايط، بـه ايـن صـورت    ال

باشد، او رئيس و حاكم بدون چون  در حال غيبتش مي) امام زمان(است كه او نائب عام      
 دارا اسـت، از جملـه     ) امـام زمـان   (و چرا اسـت، داراي مزايـا و صـالحيتي اسـت كـه               

 مـا   مردم در تمـام قـضاياي زندگيـشان، و    فيصله دادن و حكومت كردن ميان     صالحيت
 رد كردن بر امام زمام است، و رد كردن بر امام زمـان بـا                 مجتهد  رد دادن بر   معتقديم كه 

   )1().يكسان است �شريك قرار دادن براي خداوند

                                           
محمـد رضـا    : تـاليف  )عقائد الـشيعة  ( كتاب   ، و 124/ زنجاني :تاليف) عقائد اإلمامية االثنى عشرية   (كتاب   )1(
  .ي علميه نجف است هزتدريس در مدارس حوبراي ه د كه أن يك كتاب مقرر و تعيين ش9/مظفر
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 امام   از ، مانند اعتراض  ش به خطاكاري و خالف    متهم كردن   مجتهد و  ازيعني اعتراض   
او است، و رد بر مجتهد رد بر امام است، بلكه رد بر خدا است           و گناهكار قلمداد كردن     

ـ   قرار دادن  كي شر  مختلف كه يكي از انواع    آنچـه مـن    !! العيـاذ بـاهللا   ! اسـت   خـدا  راي ب
 كـه در آن كتـاب   بلكه تنها تكرار همـان سـخن اسـت   . گويم تفسير آن سخن نيست   مي

از امـام جعفـر صـادق       ) كليني(اين گفته را مقارنه و برابر كن با آنچه          !! ده است آممعتبر  
  :كه گفتهكند  روايت مي

l J� �5 
�- ��lt u��� %��.� ��� yz ��> �5 L$U… �k��E[� �k� 
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  مـن هـم  هكـرد نهي ه او ازش  و آنچكنم عملي مي و نمايم  دنبال مي  هآنچه علي آورد  «
پرسي از خدا و    علي در أحكامش مانند تعقيب و باز      پيگيري و تعقيب بر      ...كنم حظر مي 

پيامبر در احكامشان است، و انكار و رد كردن بر او در امور كوچك يا بزرگ در حـد و            
   )1(.»ميزان شريك قرار دادن براي خدا است

 را »معصوم«ي با هم ندارند، جز آنكه صفت بيني كه اين دو گفته هيچ فرق و تفاوت  مي
 چند كه تمام مزايا و صالحيات     ، هر گويند  نمي »مجتهد«گويند، ولي براي     مي »امام«براي  

  !  بدون استثناء به او واگذار شده است»معصوم«
 بـا  همراه بـا معـصومين كردنـد، كـه            مجتهدينِ ه ب  را ي اماميه همان كاري    شيعه همانا

 پيـامبري را   نبوت وزيرا كه صالحيات و مزاياي! نده بودپيامران كرد  همراه با    معصومينِ
و به همانگونه تمام صـالحيات      .  اينكه او را پيامبر نخواندند     جز ، دادند »معصومامام  «به  

  .نخواندند) معصوم( تنها او را  ولي دادند،»مجتهد« را به »معصوم «و مزاياي

                                           
 .1/196: )أصول الكافي( كتاب )1(
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ن هم هـيچ معنـا و نقـش و         آ، و   اند   نموده  دو برقرار   ميان آن  ي است كه  تفاوتاين تنها   
تأثيري ندارد؛ چون يك تفاوت اسمي و صورتي است نه حقيقي، پس در حقيقت ميـان                

  .  تفاوتي وجود نداردگونه آنها هيچ
همانگونـه كـه    .  نبوتي كامل بدون پيامبر بودن اسـت       ،»عصمت «يهمانا رتبه و درجه   

  . )1(صوم بودن است كامل بدون معي»عصمت«ي اجتهاد درجه و رتبه
اگر به دنبال دليل قطعي قرآن بر چنين اعتقاد خطرناكي باشيم، كـه هرگـاه آن را رد و      

ـ      محكـم و دقيـق،   اي همخالفت كني مانند آن است كه بر ذات اهللا رد كرده باشي؟ آيـا آي
در  اسـت  نبـردي بلكه كـلّ قـرآن   ! ؟يابيد مي رابطه اين در  ي را بلكه مشتبه و غير صريح    

ي ويرانگر در جامعه را بـه       ترين طبقه  ، بزرگ )أفراد ديني (آن اعتقاد فاسدي كه از       مقابل
و از حكام و قدرتمندان، اشخاص مقدس و مبارك، بلكه خدا يـا نيمـه               . آورد وجود مي 
را بر زبان جاري    لفت با آنان جايز نيست، چون كالم خدا         اسازد، كه رد و مخ     مي خدا را 
  :فرمايد ود و نصارا ميخداوند در مورد يه. كنند مي

� (# ÿρä‹ sƒªB$# öΝèδ u‘$ t6 ômr& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘uρ $ \/$t/ö‘r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# 	   )31/التوبة.(   

 علماء ديني و پارسـايان خـود را هـم بـه خـدائي         ،يهوديان و ترسايان عالوه از خدا     «
  . »اند پذيرفته

  :فرمايد و خداوند در مورد اهل دوزخ از زبان خود آنها مي

                                           
، چرا  باشد  ميي تحقيق و بررسي     اي است كه شايسته    ي اماميه قضيه  زد شيعه ي اسم و مسمي ن    لهأ مس )1(

تالف  به رغم اخ– كه اسم يك امر ظاهري است  در حالي-زند  كه خيلي وقتها نزاع آنها اطراف اسم دور مي
براي مثـال تقيـه، صـيغه و        . كنند ، يا اسم را اثبات و يا نفي مي        ر مسمي كه يك امر اصلي و عنصري است        د

  !و تا آخر را در نظر بگير...خمس
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  ). 67/األحزاب(
ايم و آنان ما را از راه   ما از سران و بزرگان خود پيروي كرده!پروردگارا: گويند   و مي   «

   .» اند اند و گمراه كرده به در برده
  :فرمايد و همچنين مي

� «! $$s? βÎ) $ ¨Ζä. ’Å∀s9 9≅≈n=|Ê AÎ7 •Β ∩∠∪  øŒÎ) Νä3ƒ Èhθ|¡ èΣ Éb>t	 Î/ tÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩∇∪  !$ tΒ uρ 

!$ uΖ̄=|Ê r& 
ω Î) tβθ ãΒ Ì	 ôfãΚ ø9 $# ∩∪  	) 99-97/الشعراء.(  

معبـودان  (آن زمـان كـه مـا شـما            .ايـم   به خدا سوگند ما در گمراهي آشكاري بـوده         «
و مـا را جـز        .دانـستيم   برابر مـي  ) در عبادت و طاعت    ( را با پروردگار جهانيان    )دروغين
  .»  گمراه نكرده است)شياطين نام(بزهكاران 
-عقايد شيعه(مبحث اي است كه در  ي اين تسويه و يكنواختي همان جريمه     و جريمه 

رد كـردن بـر     (: گفتنـد  جرمش اين بود كه مي    . رانديمبحث  راجع بدان   ) ي دوازده امامه  
دن بر خدا است و آن هم در در حد شـريك قـرار دادن بـراي خـدا                   مجتهد مانند رد كر   

  ).باشد مي
  كه هاي پادشاهان كسري و قيصر است       هاي سده   مانده  اين أفكار و عقايد فاسد از پس      

 تا به خوبي در ذهن و عقليت فقراء و مـساكين غافـل و               اند  كردهآن  لباس دين را بر تن      
 اسالم براي رد آنان به اين نكته پي نبردند كه    ؛  بدون مراقب و مواظب، رخنه و نفوذ كند       

ي  براي انقالب بر عليه ايـشان آمـد تـا آنهـا را از صـفحه                همچنينبر آن آمده است، و      
 ملتهاي آزاده درياهايي از خون خود ريختند تـا از            همانا . سازد خاموشهستي براي ابد    

 ينو اساسي است كه قائل     و اين افكار و عقايد اصل        ؛آن افكار فاسد و غلط رهايي يابند      
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ترين ي كـه بـد    »واليـت فقيـه    «.نـد نك بر آن تكيه مي   ) واليت فقيه (ي    به ايده  ينِو معتقد 
و مصيبت را بويژه بر ايران و به شكل كلي بر تمام شيعيان جهان در تـاريخ آنهـا                 فاجعه

ترين ميخي است كه در ساخت صندوق  بزرگ) واليت فقيه(و به گمان من . آورده است
  .ي سياسي يا دولت شيعه به كار رفته استعهشي

ي دين را با نام ديـن بـه عقـب           خواهند چرخ و يا أرابه     به درستي كه فقهاي تشيع مي     
  ! گردانند بر

 كه چنين أفكار و اقوال منافي با شرع، عقل و منطق حـوادث و تـاريخ                 عقلهائي همانا
رنـد فقـط بـه خـاطر اينكـه آن      گي ي آنها را ناديده ميپندارد و همه را، حق و درست مي 

 و اشتباه را به     يهو ي روحانيت كه عبارت است از معصوميت و دوري از         درجه و رتبه  
كـه  : بايد گفت) مجتهد(يا ) فقيه(يك انسان عادي بدهند، تنها بخاطر متصف بودنش به  

، شمارند اي را جايز و پسنديده مي  و مكيدن هر ايده پذيرند   را مي  چنين عقلهايي هر فكر   
حق و حقيقت متضاد و منافي باشند و بـه آن لطمـه زننـد، ولـي                  هرچند كه آن افكار با    

 از درون كـاهن هـم       تر بگويم   دقيقو يا   ) مجتهد(و يا   ) فقيه(كه از بطن و درون       مادامي
اما در واقع چنين افكاري بيشتر موجـب و         !! بيرون آيد، نزد آنها مقبول و پسنديده است       

سف بر آن ريخته شود، نه اينكه از آن تقدير و احترام به عمل              شود كه اشك تأ    باعث مي 
      .آيد تا در نتيجه موجب وارد شدن انسان پيروي كننده به جهنم گردد
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  أصل سوم

  مهدي منتظر 
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  فصل اول

  مهدي منتظر و انتظار شده

) محمد بن حسن عسكري   (يكي از أصول و اركان بزرگ دين، ايمان به مهدي منتظر            
ي دوازده امامـه و سـاير       ي بـين شـيعه     كه از جهتي حد فاصل و اصل جداكننـده        است،  

و از جهت ديگر ايمان به مهدي يكي از عقايـد بزرگـي اسـت كـه                 . شيعيان امامي است  
  . سازد ي مسلمانان جهان جدا ميي اماميه را از بقيهشيعه

رعي آن گاه دانستي كه فـرو پاشـيدن آن اعتقـاد بـه معنـي فروپاشـي وجـود شـ            و هر 
دهد، كـه شـمار آنهـا        اي است كه اغلبيت شيعيان جهان را در عصر ما تشكيل مي            طائفه

رسد، و در كـشورهاي مختلـف جهـان بـه ويـژه ايـران، آذر              ليون مي يحدودا به هفتاد م   
ي آن اعتقاد به معني فرو پاشي       شاند، و همچنين فروپا    پراكنده شده  بايجان، عراق و لبنان   
 از جمله واليـت فقيـه، نظـام حكـم حـالي در ايـران و                 ،ر آن است  تمام احكام مترتبه ب   

ي دوازده امامه ، بلكه شيعهشود آوري مي جمع) مهدي(موردهاي مالي هولناكي كه به نام 
پس هرگاه از اين مسائل مطلع شدي،       . بدون وجود مهدي در حكم عدم محسوب است       

  .طلع خواهيد شداز جايگاه آن اعتقاد و خطر آن نزد آن طايفه خبردار و م
  

  تكفير يك و نيم مليارد مسلمان

ي أفزايد، اين است كه شـيعه      كه به خطرناك بودن آن اعتقاد مي        و از جمله چيزهايي   
بلكـه از آن    . كننـد   نمـي  اكتفـا  يكي از اركان ايمان       عنوان ايمان به مهدي به   تنها با   اماميه  
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در حالي كه   ! نمايند  تصريح مي  ،رندفراتر رفته و به كافر بودن كساني كه اعتقاد به او ندا           
 طوائـف  سايررسد، و اضافه بر  مي) سني(حدودا به يك مليارد و نيم مسلمان شمار آنها   

ي دوازده  ي آنها مطابق اعتقـاد شـيعه      برآن همه بنا. ه مانند زيديه و اسماعليه    ي امامي شيعه
ل بودن خـون و مـال      كنند به حال   بلكه بدون هيچ ترديدي تصريح مي     . امامه كافر هستند  

كساني كه در آن اعتقاد با ايشان مخالفت كنند، و لعن و نفرين فرستادن بر آنان را جـزو       
، دشـنام  ي متهم نمودنشان به دروغ و بهتـان به وسيله، و همچنين   دانند واجبات خود مي  

و امـا غيبـت كـردن و طعنـه زدن بـه آنهـا را از                 . انـد   بر خود واجب نمـوده     دادنشان را 
در اينجا كافي است كه به فتواي يك مرجع بـزرگ           !! دانند ترين واجبات خود مي    واجب

يـت  آكه نزد آنها ملقّب به استاد بزرگ و استشهاد نماييم   ي دوازده امامه    از مراجع طائفه  
ي رئيس حوزه كه  ) ابو القاسم خوئي   (باشد، يعني   شيعه مي جع  امر از   اهللا العظمي است و   

هـم مـرور    ) امامـت (و آن فتوا را در مبحـث        .  بوده است  ي نجف در دوران خود    علميه
) خـوئي . (ايمنمـ  كنم و در اينجا هم ذكر مـي         قسمتي از آن را قيچي مي       كه اكنون  كرديم

مقصود از مؤمن كسي اسـت كـه ايمـان بـه خـدا و           : (گويد صراحتا و علنا و آشكارا مي     
 علـي بـن ابـي    كه اول آنهـا . داشته باشد) عليهم السالم(گانه ي دوازدهپيامبرش و به ائمه  

 خداوند ظهور او را شـتاب بخـشد، و     حجت منتظر است؛    و قائم و آخر آنان     �طالب
انكـار كنـد غيبـت      را  و هر كسي كه يكـي از آنهـا          . ما را از انصار و أعوان او قرار دهد        

  :كردنش جايز و درست است به چند دليلي
گرديده كه لعن و نفرين مخالفان كه در روايات و دعاها و زيارات ثابت       اين: دليل اول 

هچنين وجوب تبرئه از آنان و دشنام دادن و غيبـت و بـدگويي     درست و جايز است، و    
دانند، چـون اهـل بـدعت و شـك           ده و جزء واجبات خويش مي     يكردن آنها به ثبت رس    

) واليت فقيه(چرا كه انكار . گويند شكي در كافر بودن آنان نداريم بلكه حتي مي  . هستند
حتي اگر آن انكار و مخالفت نسبت به يكي از آنها صورت گيـرد، و           ) ي معصوم ائمه(و  
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هاي خرافي مانند اعتقـاد بـه جبـر و شـبيه آن،               اعتقاد و باور به خالفت غير آنان و ايده        
و تكفير معتقـد     بر تكفير منكر واليت      ي و أخبار متواتر   .گردد موجب كفر و بي ديني مي     
  . 1ندنك مشابه آنها از ضاللت و گمراهي، داللت ميبه آن عقايد فوق الذكر و 

 از  و اما در رابطه با حالل دانستن ريختن خونها، مصادر و مراجع معتبر شـيعه لبريـز                
حالل بودن خون و مال : (بحراني در مبحثي زير عنوانشيخ يوسف . چنين فتاوايي است

بدان : گويد  مي،ر كرديمآن را ذك) امامت(، كه مفصال در بحث    )منكران و منتقدان امامت   
 در مورد حالل و مباح بودن خون و -سالم اهللا عليهم-كه أخبار و گذارش از سوي أئمه   

ـ    : (از جملـه  . ، زياد و فراوان اسـت     )امامت(مخالفان و منكران    ... مال  يطوسـي در روايت
مـال و دارايـي   : نقل كـرده كـه او گفتـه    �صحيح از حفص بن بختري از ابي عبد اهللا      

و صدوق در كتـاب     . 2 بردار و خمس آن را براي ما بفرست        ، هر جا كه يافتي     را مخالفان
: گفتم � از داوود بن فرقد روايت كرده و گفته است كه به ابي عبداهللا             )علل الصحيح (

   .�گويي؟ گفت كه خون آنها حالل و مباح است در مورد قتل مخالفان چه مي
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در ) مهدي(هيت اختالف و نزاع شيعه در مورد تشخيص هويت و ما

  طول تاريخ

 تنها يك   تاريخ شيعه در  ي دوازده امامه    كنند كه مهدي شيعه    بسياري از مردم خيال مي    
گـاه بـه    ويـژه هر  و بـه    . گـردد  و آن توهمي است كه به سرعت تبخير مـي         .  است مهدي

هـا اشـخاص حقيقـي و        ي ده گيرنـده  يابيم كه تاريخ شيعه در بـر       گذشته برگرديم در مي   
ي از جملـه  !! اند را به آنها زده   ) مهدي بودن (و  ) غايب شدن ( كه بر چسب     وهمي است، 

  :آنها
ادعاي غيب شدن و مهدي بودن      ) ي سبئيه شيعه(علي بن ابي طالب، كه       -1

  .اند و دوباره بر گشتن او را كرده
 .اند كيسانيه ادعاي مهدي بودن محمد بن علي بن ابي طالب كرده -2
 . ابي طالبعبداهللا ابو هاشم محمد بن علي بن -3
و برخي از آنها به مهدي بودن يكي از پـسران محمـد بـن علـي بـدون                    -4

 .اند تعيين نامش معتقد شده
 .عبد اهللا بن معاويه بن عبد اهللا بن جعفر بن ابي طالب -5
 . زيد بن علي -6
 ).صاحب نفس پاك(محمد بن عبداهللا بن حسن ملقب به  -7
 ). باقر( محمد بن علي بن حسن ملقب به  -8
 .د به مهدي بودن جعفر صادق هستندناووسيه معتق -9
 .اسماعيل بن جعفر -10
 .محمد بن جعفر ملقب به ديباج -11
 .محمد بن اسماعيل بن جعفر -12
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 بـن جعفـر     ي فطحيه معتقد به وجود پسري هستند بـراي عبـد اهللا           فرقه -13
 -اهللا مذكور مانند حسن عسكري بدون جانشين فوت كـرد       كه در واقع عبد    -صادق

و علماء و فقهاء شيعه، بعد از وفات جعفر صـادق           . اند آن پسر را محمد نام نهاده      و
كه -عبد اهللا، پسر بزرگ جعفر صادق، بعد از اسماعيل اتفاق نظر دارند، ) امامت(بر 

ي اي است كه شيعه اين مسئله!  اما بدون فرزند-او در حال حيات پدرش فوت كرد
اي  دسـته : كرده استاماميه را دچار مشكل كرده است، و آنها را به سه دسته تقسيم    

ي دوم به امامت موسي     و دسته . اند اهللا بازگشت و پشيمان شده    از آنها از امامت عبد    
ي سوم قائل به وجـود يـك      و اما دسته  . اند بن جعفر پسر كوچك جعفر معتقد شده      

انـد، و ادعـاي    نام نهـاده ) محمد(اهللا هستند، كه او را      براي عبد  پسر وهمي و خيالي   
ي دوازده اماميـه ايـن      و علماء شـيعه   . كنند ر او را در مستقبل مي     پنهان شدن و ظهو   

هـا از روي ناچـاري و بخـاطر رهـايي از      آن:  و گفتنـد ،ادعاي فطحيه را رد نمودند    
بـا  . 1حيرت و راه بسته شده مجبور به وجود شخصي وهمي و خيالي روي آوردند             

داننـد ولـي در       هر دو قائل به غيبت شخصي هستند و شخصي را غايب مـي              كه  اين
  .ادعايشان بر شخص غايب دعوا دارند

  كه عجيب اين. ـ اما واقفيان، به غيبت موسي بن جعفر و مهدويت او معتقد هستند14
قسمت اعظم اوالد موسي بن جعفر و همچنين ياران مقربش مانند مفضل ابن عمر و 

بلكه علي . اند ي مهدويت او سخن گفته داود الرقي و ضريس كناني و ابي بصير درباره
اند و براي آن،  نوشته) غيبتش(ابن حمزه و علي بن عمر أعرج هر دو كتابي پيرامون 
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هفتمين (روايت : ها ي آن از جمله. اند كنند، قرار داده رواياتي كه ادعاي تواترش را مي
  ).ما است) مهدي(امام ما قائم 

 فوت كرده استو �پيامبردهد كه  و موسي بن جعفر براي اينان با اين استناد پاسخ مي
باشد؟ بله، به خداوند قسم موسي بن جعفر جان داد و  اما موسي بن جعفر زنده مي

اينان به : ها گفت و به آن. مالش را تقسيم كرد و كنيزانش را به نكاح ديگران درآورد
خواست مرگ   نازل كرد كافر هستند و اگر خداوند مي� بر محمد�آنچه كه خداوند

. 1كرد  را طوالني مي�آدم را به خاطر نياز مردم به تأخير اندازد، عمر پيامبريكي از بني 
  .عشري منطبق است ي اثني و اين دليل، خود نيز كامالً بر تمام عقيده

  .ـ محمدبن قاسم علوي15
  .ـ يحيي بن عمر علوي16
  .ـ محمد بن علي هادي17
  .ـ حسن بن علي هادي عسكري18
  .ـ محمد بن حسن عسكري19
اي ديگر گفتند كه نامشخص است و او در آينده به دنيا خواهد آمد و او   و عدهـ20

  . است� فاطمهو �فرزند علي
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  )مهدي(داليل قرآني اماميه بر اصل 

ي بزرگ كه ايمان بدون آن استوار نخواهد بود و اگر  بدون شك ايمان به اين عقيده
 بكند كافر است و خون و مالش گردد و كسي كه اين كار را نابود شود، ايمان نابود مي

  . باشد؛ الزم است كه اوالً از خالل آيات قرآن كريم اثبات شود حالل مي
اند كه اين حقيقت اولين  اماميه اثني عشري از البالي نظريه و در واقع شناخته شده

. شوند رو مي چيزي است كه در هنگام مناقشه با طرف مخالف و موافق خود با آن روبه
اي از احتجاج به قرآن   چاره هيچ. ين مواقع الزم است حاضر جواب باشندلذا در ا
بيند در حالي كه قبالً در مرور زمان چنين چيزهايي را تجربه كرده بودند و كوشيده  نمي

ها باشد بر طرف پيروز شوند، لذا به  ي آنچه كه پاسخگوي اين علت بودند كه به وسيله
  .اند ها استناد نموده  كه به ظلم بدانكردند، آياتي اين آيات مراجعه مي

 بدون شك ـ نزد هر انسان عاقل و منصفي ـ استدالل به اين آيات براي بيان اين 
ها را در باب  توانيم آن اعتقاد نوعي دروغ بستن به حق و علم و حقيقت بود و حتي مي

  .متشابهات داخل گردانيم
  :فرمايد  خداوند بزرگ مي-1

� !$ oΨø‹ŸÒ s%uρ 4’n<Î) û Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ u/ó  Î) ’ Îû É=≈tGÅ3ø9 $# ¨βß‰Å¡ ø�çGs9 ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 

È ÷s?§	 tΒ £è=÷ètGs9 uρ # vθ è=ãæ # Z/T Î6 Ÿ2 ∩⊆∪ #sŒÎ* sù u !% ỳ ß‰ôãuρ $ yϑßγ8s9ρé& $ oΨ÷Wyèt/ 

öΝà6 ø‹n=tæ # YŠ$t6 Ïã !$ uΖ©9 ’ Í<'ρé& < ù̈'t/ 7‰ƒ Ï‰x© (#θß™$ y∨sù Ÿ≅≈n=Åz Í‘$ tƒ Ïe$!$# 4 
šχ%x.uρ # Y‰ôãuρ Zωθ ãè ø�̈Β ∩∈∪ ¢Ο èO $ tΡ÷Š yŠ u‘ ãΝä3s9 nο§	 x6ø9 $# öΝÍκöj n=tã 
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Νä3≈ tΡ÷Š y‰øΒ r& uρ 5Α≡ uθøΒ r' Î/ š ÏΖt/uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_ uρ u/sYò2r& # ·/T Ï�tΡ � ) اسراء /

  )6ـ4
اسرائيل اعالم كرديم كه دوبار در سرزمين   به بني)تورات( در كتاب  «
كنيد و  وئي بزرگي ميج ورزيد و برتري  تباهي مي)فلسطين و دوروبر آن(

هنگامي  .رسانيد  و ظلم و جور را به نهايت مي،طغيان و عدوان را به غايت
 بندگان پيكارجو و تواناي خود را بر شما ،كه وعده نخستين آن دو فرا رسد

كوبند و براي به  شما را سخت درهم مي(داريم كه   برانگيخته مي)گماريم و مي(
غلبه و ( اين وعده .كنند يش و جاها را جستجو ميها را تفت  خانه)دست آوردنتان

شما راه صالح در پيش (سپس .  انجام پذيرفتني است) حتمي و قطعي و،انتقام
 ،گردانيم  شما را بر آنان چيره مي)كشيد و آن گاه گيريد و از فساد دست مي مي

از (دهيم و تعداد نفراتتان را بيشتر  و با اموال و فرزندان مدد و ياريتان مي
  .» نمائيم  مي)دشمن

  .1هستند بر اين اساس كه اين آيات بيانگر نزول قائم يا مهدي منتظر

θ#)�ـ 2 à)Î7 tF ó™$$ sù ÏN≡ u/öT y‚ ø9 $# 4 tø r& $tΒ (#θ çΡθ ä3s? ÏNù' tƒ ãΝä3Î/ ª! $# 

$ ·èŠÏϑy_�  ) 147/ بقره(  

 پس به سوي نيكيها بشتابيد و در انواع خيرات بر يكديگر سبقت «
  ».آورد ا كه باشيد خدا همگي شما را گرد مي هر ج.بگيريد

  .2بر اين مبنا كه مخاطب اين آيه اصحاب قائم الزمان است

                                           
  .8/175 الكافي ـ الروضة، -1
  .8/220 الروضه-  كافي-2
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�4®Lـ 3 ym ẗ t7 oKtƒ öΝßγ s9 çµ ¯Ρr& ‘, ptø:   )53/ فصلت (   �#$

  . »ها آشكار گردد كه او حق است تا براي آن«
  .1يعني خروج قائم

ßϑn=÷ètGs9£�ـ 4 uρ … çνr' t7tΡ y‰÷èt/ ¥Ïm ∩∇∇∪�  ) 88: ص (  

را خواهيد  آن]  راستين بودن[و به راستى پس از مدتى خبر «
  .» دانست

  .2)مهدي(يعني هنگام خروج قائم 

%!�ö≅è%uρ u ـ5 ỳ ‘, ys ø9$# t,yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈t6 ø9   )81: اسراء(   �#$

   .»شود آيد و باطل نابود مي و بگو كه حق مي«
  .3شود هنگامي كه قائم آمد دولتِ باطل نابود مي

ϑn=sù (#θ£$�ـ 6 p¡ymr& !$ uΖy™ù' t/ #sŒ Î) Νèδ $ pκ÷]ÏiΒ tβθ àÒä.ö	 tƒ ∩⊇⊄∪ Ÿω (#θ àÒ ä.ö	 s? 

(# þθ ãè Å_ö‘ $#uρ 4’ n<Î) !$ tΒ ÷Λä øùÌ	 ø?é& Ïµ‹Ïù öΝä3ÏΖÅ3≈ |¡tΒ uρ öΝä3ª=yès9 tβθè=t↔ó¡ è?�   
  )13ـ12/ انبياء (  

                                           
  .8/312 همان، -1
  .8/239 همان -2
  .8/240 همان -3
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هنگامي كه عذاب ما را احساس كردند، ناگهان پا به فرار گذاشتند «
رار نكنيد و به زندگي پر ناز و نعمت و به مسكن پر زرق و ف* 

  .»!برقتان باز گرديد؛ شايد از شما تقاضا كنند

yϑsù Ms9#y— š�ù=Ïo? öΝßγ1$� ...گريزند زماني كه قائم آمد بني اميه از خاك مي uθ ôãyŠ 

4 ®Lym öΝßγ≈ uΖù=yèy_ # ´‰‹ ÅÁ ym tÏ‰Ïϑ≈ yz�   ) 15/ انبياء(   
. »! را درو كرده و خاموش ساختيمها آنكردند، تا  را تكرار مىو هم چنان اين سخن «

  .1با شمشير

̈L#�ـ 7 ym #sŒ Î) (# ÷ρr& u‘ $ tΒ tβρß‰tãθ ãƒ�  ) 75/ مريم(  

  .»اند بينند آنچه را بدان وعده داده شده تا آن گاه كه مي«
  .2و آن هنگام ظهور قائم است

�tΠـ 8 öθ tƒ tβθ ãèyϑó¡o„ sπys øŠ¢Á9 $# Èd,ys ø9 $$ Î/ 4 y7 Ï9≡ sŒ ãΠ öθ tƒ Ælρã	èƒø: $# ∩⊆⊄∪�   
  ): 42/ق(

شنوند؛ آن روز، روز  ي رستاخيز را بحق مي روزي كه همگان صيحه«
  .»خروج است

  .3شنوند يعني فرياد قائم را از آسمان مي

                                           
  .عصر بني اميه تمام شد و هنوز مهدي ظهور نكرد. 5/44 همان، -1
  .2/390 تفسير قمي، -2
تطور الفكر السياسي الشيعي من الشوري إلي والية الفقيه از استاد احمد : ، نگا-2/327 تفسير قمي -3

  .139 و پاورقي ص 134-133كاتب ص 
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	çνt…�ـ 9 Îγ ôàã‹ Ï9 ’n? tã ÇƒÏe$!$# Ï& Íj#à2 öθ s9 uρ oνÌ	Ÿ2 šχθä.Î/ô³ßϑø9 $# �   

  )33/ توبه (  
ها غالب گرداند، هر چند مشركان كراهت داشته  ي آيين را بر همه تا آن«

  . »باشند

  .هنگام قيام مهدي

%�y‰tãuρ ª!$# tÏـ 10 ©!$# (#θ ãΖtΒ#u óΟ ä3ΖÏΒ (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# 

óΟßγ ¨Ζx�Î=ø⇐tGó¡uŠs9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑŸ2 y# n=÷‚ tGó™$# šÏ%©!$#  ÏΒ öΝÎγ Î=ö6 s% 

£ uΖÅj3uΚ ã‹s9 uρ öΝçλ m; ãΝåκs]ƒ ÏŠ ”Ï%©!$# 4 |Ós?ö‘ $# öΝçλ m; Νåκ̈]s9 Ïd‰t7 ãŠs9 uρ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ 

öΝÎγ Ïùöθ yz $ YΖøΒ r& 4  Í_tΡρß‰ç6 ÷ètƒ Ÿω šχθä.Î/ô³ç„ ’ Î1 $ \↔ø‹x© 4  tΒuρ t	 x�Ÿ2 

y‰÷èt/ y7Ï9≡ sŒ y7Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθ à)Å¡≈x�ø9   )55/ نور (  �#$
ايسته اند و كارهاي ش  خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده «

 و ،پيشينيان(دهد كه آنان را قطعاً جايگزين   وعده مي،اند انجام داده
تا آن را ( در زمين خواهد كرد )وارث فرماندهي و حكومت ايشان

 همان ) در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند،پس از ظلم ظالمان
 را جايگزين )دادگر و مؤمن ملّتهاي گذشته(گونه كه پيشينيان 

در ادوار و اعصار دور و دراز ( قبل از خود ) ياغيان ستمگرطاغيان و(
 ).و حكومت و قدرت را بدانان بخشيده است( كرده است )تاريخ

در ( حتماً ،پسندد  ايشان را كه براي آنان مي)اسالم نام(همچنين آئين 
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 و نيز خوف و هراس آنان را ، پابرجا و برقرار خواهد ساخت)زمين
ت و آرامش مبدآن چنان كه بدون دغدغه و دلهره (، سازد ل ميبه امني

 بعد از .گردانند پرستند و چيزي را انبازم نمي  مرا مي) تنها،از ديگران
 آنان كامالً بيرون شوندگان ، كساني كه كافر شوند)وعده راستين(اين 
و متمرّدان و مرتدان حقيقي ( بشمارند )از دائره ايمان و اسالم(
  .»)باشند مي

ß‰ƒ �ـ11 Ì	çΡuρ βr& £ßϑ̄Ρ ’n? tã š Ï%©!$# (#θ à�Ïè ôÒçGó™$# †Îû ÇÚö‘ F{ $# 

öΝßγ n=yè øgwΥ uρ Zπ £ϑÍ←r& ãΝßγ n=yè ôf tΡuρ šÏOÍ‘≡ uθ ø9   )5/ قصص (  � #$

را پيشوايان و   ناخواستيم بر مسضعفان زمين منت نهيم و آن ما مي«
  .»وارثان روي زمين قرار دهيم

ô‰s)s9 �ـ 12 uρ $ oΨö;tF Ÿ2 ’Îû Í‘θ ç/̈“9$# . ÏΒ Ï‰÷èt/ Ì	 ø.Ïe%!$# ;χ r& uÚö‘ F{ $# 

$ yγ èOÌ	 tƒ y“ ÏŠ$t6 Ïã šχθßs Î=≈ ¢Á9   )105/ انبياء (  � #$

گمان  ايم كه بي  نوشته)انبياء پيشين( در تمام كتب ، ما عالوه بر قرآن «
و آن را به ( زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد )سراسر روي(

  ».)دست خواهند گرفت
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  دومفصل 

  قض عقيده مهدي منتظر مطابق روش قرآنين

  
ي اين آيات ـ چه  اي آشكار است اين است كه همه حقيقتي كه براي هر خواننده
وابستگي دور و نزديكي به وجود شخصي به آيد ـ هيچ  آيات پيشين و چه آياتي كه مي

ندارند كه او حجتي است و در سرداب سامرا غايب ) محمد بن حسن عسكري(اسم 
ت، كسي كه به او ايمان داشته باشد نجات يافته و كسي كه او را انكار نمايد شده اس

  . نجلت نخولهد يافت
كنم تحليل و   احساس مي نويسم كه  ذكر است در هنگامي اين سطرها را مي الزم به

كاري است  ي مذكور نوعي بيهوده بررسي اين آيات جهت رد بر استدالل آن براي عقيده
 شده، خود را از آن   آراسته  با عقل و انديشه اي كه آن مخلوق برجسته بايد انسان،  كه

 ساحت عقل   اين نوع استدالل در واقع اهانت به   دارد، زيرا گوش فرا دادن به دور نگه
 داليل معتبر از   چنين استداللي بيانگر عدم اطالع صاحب آن، به كه  اين  به است، با توجه

   و گستاخي به�اين نوعي افترا بر خداوند باشد، و  خود ميي  آيات قرآني براي عقيده
ي   آيه دهند، آنان كه  خود نمي منان واقعي چنين جرأتي بهؤ هرگز م باشد كه مقام الهي مي

  .اند  درستي فهم كرده زير را به

� Ï !$ uΚ ¡¡9$#uρ ÏN#sŒ Æìô_ §	9 $# ∩⊇⊇∪ ÇÚö‘ F{$#uρ ÏN#sŒ Æíô‰¢Á9 $# ∩⊇⊄∪ … çµ̄ΡÎ) 

×Αöθ s)s9 ×≅óÁ sù ∩⊇⊂∪ $ tΒ uρ uθ èδ ÉΑ÷“oλ ù;$$ Î/ �  ) 14ـ11/ طارق(  
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امواج راديـوئي و بخارهـاي آب بـه         (سوگند به آسمان برگرداننده      «
در برابر قدرت   ( و سوگند به زمين شكاف بردار           )!صورت برف و باران   
 مـسلّماً قـرآن        )! و يا بر اثر عوامل ديگر      ،دواني آنها   حركت گياهها و ريشه   

 و حق و باطل را      ، و خوب و بد    ،كه خير و شر   (ه بخشي است    سخن فيصل 
 و  ، و يگانـه وسـيله راه تـشخيص حقـائق از اوهـام             ،سـازد   از هم جدا مي   

 و سـخن گزافـه نبـوده و         ).هـاي زمينـي اسـت       ديانتهاي آسماني از خرافه   
بلكـه جـدي و قطعـي اسـت و از آسـتانه باعظمـت و         ( .باشد  شوخي نمي 

  .») شده استمحكمه دادگرانه الهي صادر
 - ام  خود را بدان ملزم نموده كه–منهج قرآني كنم و  مي ولي من بحث را كمي طوالني 

  :گويم پس مي. دارم  برمي  پرده ها با اين عقيده دهم و از ارتباط آن بر آن آيات تطبيق مي
  
  :ـ عدم وجود نص صريح در مورد آن1

كنند، گفتني است  لت نمي طور صريح و روشن بر هدف مورد نظر دال آيات فوق به
ي صريح و آشكار كه نصي قاطع در اين موضوع باشد،  ي قرآن كريم يك آيه در همه  كه

را در   وجود آوردند، آن  را به  اين عقيده  پس از آنكه ي اثني عشريه  اماميه.وجود ندارد
آيات قرآني  بايد  در حالي كه.  ارتباطي با هم ندارند گونه  هيچ اين آيات جاي دادند كه

 وجود   طور قطع به  اين، به اي را بيان دارد و سپس انسان بدان ايمان بياورد كه عقيده
 اگر همين آيات را در دسترس كسي قرار دهيم   است، زيرا واقعيت اين است كه نيامده
 باشد، هرگز چنين معنايي را از آن   قبال از موضوع مهدي غايب چيزي نشنيده كه

 براي مدت مديدي در آن بيانديشد و تمام عمر خود را  مايد، اگر چهن استنتاج نمي
   نيازي به  بدون هيچ گونه  عقيده  آيات مربوط به صرف آن نمايد، اين در حالي است كه
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رسانند و بر هدف مورد نظر داللت   اصل مطلب مي  را به ، خواننده فكر و انديشه
  .كافي است) مهدي منتظر(ي  كردن عقيده و بدون شك اين خود براي باطل نمايند؛ مي
  

  :ـ عدم وجود شرط تكرار2
هاي اصول اعتقادي تكرار است به اين معني كه به صورت آشكارا و صريح  از شرط

  .در جاهاي زيادي از آيات قرآن آمده باشند، ولي اين شرط در اين مورد وجود ندارد
  

  :ه شودـ فقدان مرجعي از آيات محكمات كه به آن ارجاع داد3
جهت ي آيات متشابهي كه به اصول اشاره دارند، بايد  همچنان كه بيان داشتيم همه

 كه خداوند شان، آيات محكماتي در قرآن آمده باشد؛ همچنانرفع اشتباهات و احتماالت
  : فرمايد مي
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و معاني مشخّص و اهداف (است  »  محكَمات« هاي   آيه، بخشي از آن«
 و بخشي از آن ، آنها اصل و اساس اين كتاب هستند)روشني دارند و

  .»است »  متَشَابِهات« هاي  آيه
ي اثني عشر معتقد هستند از  ي اماميه و اعتقاد به مهدي منتظر بدان صورت كه شيعه

پس . رود د آنان است و منكر آن و يا عدم قبولش كافر به شمار ميضروريات اعتقا
وجود آيات مرجع و محكمي كه آيات متشابه به آن متعلق باشند ضروري است وگرنه 
سخن گفتن درباره آن پيروي از متشابهات و كار منحرفان است، و اين شرط وجود 

ب بر آن اعتماد شود و نه پس آيات ذكر شده نه از محكماتي است كه در اين با. ندارد
ها مراجعه كنيم تا معنايش آشكار و  هم از آيات محكمات مرجعي دارند كه بدان
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پس اعتقادي كه بر اين مبنا باشد باطل است و انحراف از راه راست . مشخص گردد
  .است) صراط مستقيم(

ست، با استدالل به آيات ذكر شده از راه استنباط است و نص ني) مهدي(ـ سخن از 4
  .و استنباط در اصول اعتبار ندارد

  .ـ در كل قرآن دليلي عقلي براي اثبات اين عقيده وجود ندارد5
نمايد، وجود ندارد،  ) مهدي منتظر(ـ در كل قرآن حتي يك آيه كه امر به ايمان به 6

محمد (اي نيامده كه بر  آري نه به صورت عمومي و نه هم به صورت خصوصي آيه
 كفر ورزيدن به او را  كه  كند؛ همچنان كه تنها يك آيه هم بر اينداللت) حسن عسكري

و اين چيزي است كه متناقض با روش قرآن است، . يابي نهي كند و يا اخطار دهد، نمي
  . گويد گاه كه از اصول اعتقادي سخن مي آن
  توانند براي مهدي مخصوص خود به  مي هاي اماميه ي فرقه  همه گفتني است كهـ 7
ها هويت مهدي مزعوم را بيان   فوق استدالل نمايند، زيرا هيچ يك از اين آيهآيات
ي يكي نيست و ديگري   ويژه باشد كه دارند و امكان حمل آن براي مهدي عامي مي نمي

 از  عشري نصيبي از آيات فوق ندارند كه ي اثني  باشد، بنابر اين، اماميه از آن بي بهره
  .ي مخصوص خود را بدان اثبات نمايند عقيدهي  ها صحت اصل و پايه طريق آن

. گيرد سرچشمه مي) مهدي(ـ گزينش مصلحت ديني ـ بلكه دنيوي نيز ـ از اعتقاد به 8
اصول به صراحت در قرآن كريم : دين ـ همچنان كه بيان داشتيم ـ اصول و فروعي دارد
و شناخت آن   است دار شده را عهده آمده است و اما فروع دين، سنت نبوي ضمانت آن

 اختالف در آن تا حد  باشد، گفتني است كه  نيز امكان پذير مي از طريق اجتهادات فقيه
 ذكر  الزم به. باشد منتظر خالي از ضرر و زيان مي  مهدي  رسد به  امام معصوم چه نياز به

 در   از مواردي را كه  استفاده  مراد از مهدي همان شخصيت موهومي است كه است كه
   .دهد  و اصول نيستند، تغيير ميفروع
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شان به فقهائي كه اسمشان  ي اثني عشري براي مسايل و امور ديني بدين جهت اماميه
 بسا اختالف در  رو چه از اين. كنند نه به مهدي غايب خوانند، رجوع مي مي) مراجع(را  

ايم  شنيدهدهند، اما نديده و ن ها به حدي رسيده كه به هم نسبت فسق و كفر مي بين آن
استفاده ) مهدي(از  مسايل كوچك   رسد به بزرگ چهكه براي حل اين اختالفات 

باشند و  كنند كه منتسب به فقه مذهب جعفر بن محمد مي سپس ادعا مي. بگيرند
را  است؟ و چرا خودشان ) مهدي(نهند، اما چه نيازي به  اسم مي) جعفري(را  خودشان 

  نهند؟ نام نمي) مهدوي(
سازد و گرفتن مسايل  ي يك شخص را بري مي ذمه) مراجع(ماد به فتواي اگر اعت

و عدم وجود اثري از ) مهدي(بر امت واجب است، با غيبت ) صادق(ديني از امام 
ي اينها پس چه ضرورتي براي نياز به او وجود دارد كه او را اصلي از  ايشان در همه
  دانند؟ اند و روگرداني از او را كفر مي اصول قرار داده

  

  

  بلكه زيان محض است
 يك چيز اضافي و مورد نياز نيست و به هيچ وجه  كه  با وجود اين-ايمان به مهدي 

  :هاي مهمي را نيز به همراه دارد، از جمله  زيان-باشد مصلحتي بر او مترتب نمي
ي دوازده امامي ـ كه يك ميليارد و نيم  ي امت اسالمي ـ غير از شيعه تكفير همه: الف
  .باشند ميمسلمان 
كند و هر   متفرق شدن امت به طوايف مختلفي كه هر كدام ديگري را تكفير مي:ب

تصور كن كه خود اماميه هم بر طبق اين اعتقاد به . داند كدام خون ديگري را حالل مي
  .اند  گروه تقسيم شده14
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 ي اثني عشري آمده هاي اماميه جـ براي مهدي مزعوم صفات خطرناكي در كتاب
! 1رساند آيد اكثريت عرب را به قتل مي  زماني كه بيرون مي كه است، از جمله اين

ها تا اين اندازه،  ي اسالم بودند و كشتن آن ترديدي نيست كه عرب حامالن پيام و ماده
  فساد است، و چه فسادي بزرگتر از اين فساد؟

د را بايد ابتدا با نص ـ اما روايات و اسباب نزول در اينجا ارزشي ندارند، زيرا عقاي9
خداوند را صريح و آشكار از قرآن اثبات كرد؛ نه با رواياتي كه ضمانت حفظ و نگهباني 

پس سرگرم . هاي جعل و حذف و دروغ محفوظ نيستند ندارند و از اختراع و روزنه
معني است، زيرا عقايد مربوط به  شدن به موضوع ضعف و صحت روايات در اينجا بي

 است، با   در اثبات اصول، منهج قرآني را شناسايي كرده  كسي كهتند وامر اصولي هس
دارد؛  تر جعلي و ساختگي بودن تمامي روايات مذكور را اعالم مي  تمام قاطعيت هر چه

 ندارد و روايات نيز در نص صريح قرآن وجود) مهدي( اساساً  كه  اين  به با توجه
ي روايت  دهند، و اين وظيفه اند، توضيح مي چيزهايي را كه در قرآن ابتداء اثبات شده

  .2نيست كه اصولي را كه در قرآن به اثبات نرسيده، تأسيس نمايد

                                           
  .اثر دكتر عبداهللا غفوري نگاه كنيد» پروتوكوالت آيات قم« در تفصيل اين كتاب به -1
 ياسيتكامل فكر س( كسي كه بخواهد به صورت تفصيلي از ضعف اين روايات اطالع يابد به كتاب -2

استاد كاتب زحمت اين بحث را برعهده . مراجعه كند  اثر استاد احمد كاتب،)هي فقتي تا والي از شورعهيش
خواه روايات از . كند  تفصيلي ضعف اين روايات و ساختگي بودنشان را اثبات ميگرفته است و با داليل

بحث ) مهدي(هاي مربوط به  اي كه از مكان تولد و غيبت و معجزه نقل شده باشد، يا روايات تاريخي) ائمه(

ست اند و در كتب رجالي كه نزد اين طايفه معتبر ا و اين روايات از مردان مخدوش نقل شده. كنند مي
ها روايتها را از باب غريقي كه  به عقيده من آن«: گويد حتي كاتب مي. ها ثبت شده است مخدوش بودن آن

ها از همه  ند، وإال آنا هتكه چوب كوچكي چنگ مي زند تا نجات يابد، در كتابهايشان آورد در آب به هر
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  كند قواعد اماميه نياز به نصوص ديني را در اثبات عقيده باطل مي

كنند  هايشان ـ آشكارا در اصولشان تصويب مي اماميه ـ به خصوص اصولي  گاه كه آن
، بسيار )آيات و روايات(نه نصوص ديني نگاه عقلي است كه اساس اثبات عقايد 

دارند؛ در عين حال خود را   و به حقيقت ظلم روا مي كرده و حق را پوشيده روي  زياده
 در راستاي اثبات عقايد خود   بيهوده نمايند كه  و ديگران را سرگرم مي  زحمت انداخته به
  .نمايند  اين نصوص ديني استناد مي به
باشد؛ كه در اين صورت استناد به نصوص  استدالل عقلي مورد اعتماد ميپس يا  

 در اين  باشند كه  نصوص ديني مورد اعتماد مي كه ماند و يا اين ديني بي معني مي

                                                                                                           
شان   براي اثبات حقانيتشان يا اماماناي بي اعتبار هستند، اگـر فرقه بهتر مي دانند كه اين روايتها ضعيف و

ها را به   مورد مسخره واستهزاء ديگـران قرار ميگـرفتند و آنحتماكردند،  به چنين روايتهايي استناد مي
كه فرقه اثنا عشريه با گروهي از شيعه فطحيه  كردند، كما اين سبكي عقل ومخالفت با عقل ومنطق معرفي مي

وه از فطحيه ادعاي وجود فرزندي در خفا براي امام عبد اهللا االفطح فرزند آن گر. انجام داداين كار را 

جعفر صادق كردند وگـفتند نامش محمد است و او مهدي منتظر مي باشد وادعا كردند كه او در خفا 
 همچنين  ادامه يابد و پيوستهها عقيده داشتند كه امامت بايد چون آن.. در يمن مخفي شد والدت يافت و

.  ديگر جايز نيست كه دو برادر امامت را بر عهده بگيرندحسين جز امامت حسن وه  ببودند كهمعتقد 

ها شخص وهمي كه اصال وجود خارجي نداشت براي  آن«: شيعيان اثنا عشريه در باره آن گـروه گـفتند
ها به بن  ون آنگـذاشتند، چ) المهدي محمد بن عبد اهللا االفطح(نامش را  عبد اهللا االفطح اختراع كردند و

شود و  ند كه اساساً وجودش رد ميكن  چيزي دنبال ميخود نيز راها  در حالي كه آن. »بست رسيده بودند

در اين اواخر كتابي از دكتر عداب محمود الحمش به نام . باشد ميآن وجود پسري براي حسن عسكري 
به دستم رسيد كه اين » ديثية نقديةالمهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة اإلمامية دراسة ح«

  .ها را مورد بحث قرار داده است روايات را در آن آورده و تك تك آن
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هاي عقلي باطل و غير صحيح قلمداد   توسط استدالل صورت نيز اصول تأييد شده
   و مورد تصريح واقع شده ها تأييد شده آن اين اصل نزد  كه  اين  به ، اما با توجهشوند مي

ي استناد هيچ هدفي جز لجاجت و  ها به آيات و روايات در زمينه  روي آوردن آناست،
  .جدل ندارد

ـ و براي ديگر عقايدي كه منحصر به ) مهدي منتظر(لذا زماني كه اماميه براي 
د و اساساً هيچ دليلي نمايند، هيچ معنا ندار خودشان است ـ به نصوص ديني استدالل مي

  .ها بر طبق قواعد اصوليشان وجود ندارد در آن
اي  ها است از اين كار دست بردارند و بيشتر در راستاي استدالل عقلي پس بر آن

كنند اصل مورد اعتماد براي اثبات عقايدشان است، و بر ما  تالش نمايند كه ادعا مي
ي نصوص  و ـ از همان ابتدا ـ بر همهاست كه به اين مغالطه كاري آگاهي پيدا كنيم 

كنند، خط بطالن بكشيم؛ زيرا آن نصوص  اي را كه آنان به عنوان حجت استفاده مي ديني
 پس چه نيازي دارند ؛چه رسد به ديگران هيچ اعتباري ندارندديني، از نظر خودشان هم 

  . كه در غير اين زمينه تالش و كوشش نمايند
را به ) مهدي منتظر( را در راستاي نقض اعتقاد به جا سخنان مطلوب خود در اين
 از   باقي مانده چه هر آنباشد و  ، زيرا آنچه بيان داشتيم كافي و وافي ميرسانم پايان مي

   تنها جهت تأييد و تقويت منهج و اسلوب ارائه باشد كه ي فوايدي اضافي مي باب عرضه
  .شوند  مي داده
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  سومفصل 

  )مهدي منتظر(ي  هنقض دليل عقلي بر عقيد

ي اثني عشري اعم از قديم و جديد، مانند مفيد، مرتضي  ي اماميه علماء برجسته شيعه
دليل عقلي ) مهدي منتظر(دهند كه دليل مورد اعتماد مبني بر وجود  و طوسي توضيح مي

 است و اين  گذاري شده ها بر همين مبنا پايه  تمامي اصول آن گفتني است كه. است
  .نمايد ها مطابقت مي  با قاعد اصولي آن هچيزي است ك

را در شخص معيني  كنند و ايمان  را ملزم به اين اعتقاد مي بر اين مبنا جميع مسلمانان 
اين . نمايند كه داراي صفات مشخصي است خالصه مي) محمد بن حسن عسكري(

 سال 70 هـ در سرداب سامرا غيب شد، غيبت صغراي وي حوالي 260شخص در سال 
اي از سفيران يا نمايندگاني كه چهار نفر بودند  در اين مدت، او با مجموعه. دامه داشتا

با نامهاي مشخص و معلوم، برخورد كرده است، سپس غيبت كبرايش تا روز ظهورش 
اگر ظهور نمايد . آغاز شد و او از آن تاريخ تاكنون پيوسته غايب و ناپيدا بوده است

 و هر كس به غير  است گيتي را در بر گرفتهز آنكه ظلم شود بعد ا زمين پر از عدل مي
  . مهدي ايمان آورد، كافر است

اكنون سؤال ما اين است كه آيا ـ حتماً ـ براي عقل ممكن است كه به شناخت چنين 
شخصي با اين صفات تعريف شده نائل آيد؟ و آيا اماميه خود براي اين شناخت از راه 

اند؟ يا  ي عقلي و منطقي و مورد قبول استفاده كرده لهگيري عقلي مبتني بر اد نتيجه
اند، اثبات  هايشان نقل و روايت كرده را از طريق رواياتي كه در كتاب اند آن كوشيده
  كنند؟ 
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ورزي و شناخت اين شخص با اين صفات ويژه،  بدون شك عقل كامالً از تالش
  . داند را محال مي آنناتوان است و عقل بدون هيچ استنادي از روايات رسيدن به 

گيرند نه از  فرا ميسنين كودكي را از راه تلقينات ) مهدي( به اعتقاددر واقع شيعه 
كنند و اين اعتقادي است كه به حكم  را مي  آن مجردشان كه ادعاي استقالل طريق عقل

شود و  اند چنانچه كسي در چين يا ژاپن متولد مي ريزي كرده را پايه شرايط محيطي آن
شود و همچنين كسي كه در اروپا   حكم شرايط محيطش نه به حكم عقل، بودايي ميبه

و به همين دليل كسي كه در سرزمين .... شود و شود مسيحي مي و يا آمريكا متولد مي
غير شيعي ـ مانند مصر، الجزاير، يمن، عربستان و يا شهري يا روستايي غير شيعي ـ 

كند، اگر چه  به ذهنش خطور نمي) مهدي(موضوع كند،  شود و رشد و نمو مي متولد مي
اين در حالي است كه . ها نيز باشد از علماي بزرگ و متفكرين و فالسفه و منطقي

شان چه سني باشند و چه شيعه به خدا  ي مسلمانان با وجود اختالف محيط زندگي همه
ز و زكات و آورند و نما  و كتاب آسماني و پيامبران و روز آخرت ايمان مي و مالئكه

  .دانند دانند و زنا و دروغ و ربا را هم حرام مي جهاد را فرض مي
ي عقل، اثبات قضاياي كلي است، اما در اين ميان  كنم كه وظيفه اين نكته را اضافه مي

ما را به تبعيت از قضاياي خاص و جزئي .  ايمانمان صحيح باشد ـ كه شرع ـ براي اين
كند اما اين اثبات  را اثبات مي وت معنايي كلي است و عقل آننمايد، بنابر اين، نب ملزم مي

عقلي شرعاً بدون ايمان به نبوت خاص و محدود به شخص معيني مانند پيامبري 
و اگر از روي جدل فرض كنيم كه عقل برايش ضرورت رسيدن .  كافي نيست�محمد

 از يك ممكن شده باشد، براي عقل غيرممكن است كه به بيشتر) مهدي(به وجود 
بنابراين دليل عقلي . مهدي عمومي و نامشخص، بدون كمك گرفتن از روايات نائل آيد

از اثبات مهدي عاجز است، زيرا اماميه مهدي معين با نام و خصوصيات خاصي را مد 
ي اماميه در طول  هاي شيعه مورد ادعاي فرقه» مهدي«ي آنان  بدين خاطر همه. نظر دارند
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، لذا اند و تنها مهدي مورد نظر خود را تأييد نمودهاند  طرد كردهتاريخ را رد نموده و 
  .را ثابت كند تواند آن عقل به تنهايي نمي

دارند، در غير اين   را به اين عقيده خاص وا مي ها با اين وجود ديگران سپس آن
ها را نيز  كنند بلكه خون و حرمات آن ها كافر بوده و تنها به اين اكتفا نمي صورت آن
ي اماميه در مورد اين اشكاالت به  پس مادامي كه چنين است بايد شيعه. دانند حالل مي

  :ما جواب بدهند
نرسيد، با ) امام مهدي محمدبن حسن عسكري(اش به  اگر انسان با نگاه و ديد عقلي 

  كنيد؟ مي) مهدي(چه دليلي او را ملزم به ايمان آوردن به 
 بدوندر برابر شما كند و تسليم شدن  ن داللت ميآيا به تبعيت از آنچه عقل شما بر آ

 زيرا ، دليل و مدركي؟ و اين افكار از جانب غير شما در نظرتان صحيح نيستگونه هيچ
  .تقليد بوده و تقليد در عقايد متروك است
 روايات خارج از باب اجتهاد هستند و در كه يا با روايات ما را ملزم به آن مي كنيد؟ 

  . عقلي استاستدالل ،ه اعتقاد به آننزد شما تنها را
يزي چكه عقل تسليم چنين  ؟ در حالي ما را ملزم به آن مي كنيد يا با عقلش

  . شود نمي
  ! كه البته چيز ديگري وجود ندارد؟يا با چه چيز ديگر؟

و نزد ! بر چه اساسي، در حالي كه هيچ اساسي نزد شما نيست كه به آن استناد كنيد؟
  !ترس نيستما هم سندي در دس

كنيم نهايت پستي  اساس براي شما استدالل عقلي است و زماني كه با عقلمان نگاه مي
اما اساس ما نص قرآني آشكار است كه در اينجا ! يابيم و ضعف اين عقيده را در مي

اگر عقل يك ميليارد و نيم مسلمان براي مقايسه غيرمعتبر است، پس چرا . مفقود است
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ايد؟ آيا تنها عقل شما معتبر است؟ پس  معتبر نزد خود قرار دادهعقل را حجت و دليلي 
  !ايد؟ اي اين اعتبار را براي خود اختصاصي كرده با چه دليل عقلي

دوازده امامي خارج از دليل عقلي ) مهدي(گردد كه موضوع  سان مشخص مي به همين
  .باشد و نقلي مي

دهند   به عنوان شرط قرار ميكه اماميه زماني كه ديدگاه قطعي عقلي را شگفت اين
دهند در  هاي متشابه ظني را حجت و دليل قرار مي كامالً در تناقض هستند، سپس نص

حالي كه قواعدشان خالي از نصوصي ديني ـ اعم از قطعي و ظني ـ است، سپس آنان 
  . آورند كنند و جهت استدالل به اكاذيب و موضوعات روي مي ي اينها را ترك مي همه
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  چهارم فصل

      استاد احمد كاتب و وداع با مهدي منتظر

ي اثني عشري در كربال متولد شد و فكر شيعي را در  احمد كاتب محقق و متفكر شيعه 
ايـشان شخـصيتي بـسيار شـوريده بـود، از لحـاظ نـشاط در        . هاي آن ياد گرفـت     حوزه
 بيـشتر  ي داعيـان  هاي اين فكر و ادعاي مرجعيت دينـي و واليـت فقيـه از همـه       ديدگاه

وقتي كه خميني از تأسيس دولت ديني در ايران فارغ شد احمـد كاتـب        . كرد  فعاليت مي 
  .به ايران روي آورد و سِمتي را در بخش راديوي عربي كسب كرد

 با  ي واقع، استاد را بر آن نمود كه  در عرصه ي واليت فقيه درپي نظريه هاي پي ناكامي
 بنگرد و در نهايت از مراجعي تأريخي   اين نظريه و بههايي فقهي از ن ل  از استدال استفاده
 و تناقضات و اختالفات   ناگهان با ميداني پر از شك و شبهه برداري نمود كه نيز بهره
   اين نتيجه  موضوع امام مهدي رساند تا به  شد، بحث و بررسي كم كم او را به مواجه

ي ندارد، و براي نخستين بار در  واقعيت گونه اي است و هيچ  مهدي اسطوره رسيد كه
هاي  هاي مدارس و حوزه ي تاريخ در برنامه  رشته  اين واقعيت پي برد كه اش به زندگاني

   و منطق مدارسه ، اصول، فلسفه هاي لغت عربي، فقه  و تنها رشته آنان حذف شده
  .شود  تاريخ اسالمي و يا شيعي نمي ترين توجهي به شود و كوچك مي

توانم آن احساسات به وجود آمده در خودم را توصيف  نمي«: گويد مياحمد كاتب 
) محمد بن حسن عسكري ( مهدي منتظر  پس از ويران شدن بنياد ايمان به كهكنم 
زيرا من در يك  من دست داد،  ، به)ها و تغييردهنده عالم ي آسمان و آرزوي ملت توشه(
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س در وجود اين امام شك ندارد، ام، جايي كه هيچ ك محيط كامالً شيعي زندگي كرده
گيرند و  ي مراسمات بزرگي جشن مي امامي كه هر سال سالگرد تولدش را به شيوه

برند و براي او احترام و تعظيم  ها مي  نامه مردم پيوسته نامش را در دعاها و زيارت
  1».خاصي قائلند

 انتشار آن را نصيحت برخي از دوستان،و زماني كه بحثش را به پايان رساند بنا به 
 اطمينان   دست آمده  از نتايج به  تأخير انداخت تا در اين برهه براي مدت پنج سال به
اي را براي تعداد   نامه-گويد  خود مي كه  چنان– در اين ميان  خاطر حاصل نمايد كه

 بودم و  فرستاده...  قم، نجف، تهران، مشهد، بحرين، كويت، لبنان واز دانشمندانزيادي 
را   آن  قبل از نشر رساله  بودم و از آنان خواستم كه ايج خود را با آنان در ميان گذاشتهنت

 كمال اطمينان داشتم، اما   دست آمده  نتايج به  به  كه و هر چند. تحليل و بررسي نمايند
محمد بن حسن ( ممكن است براي اثبات والدت و وجود امام مهدي  احتمال دادم كه

رو   باشم، از اين ها اطالع نداشته  از آن  بنده براهيني ديگر باشند كهداليل و ) عسكري
 اشتباهاتم  ام، اعالم آمادگي نمودم، در صورتي كه اي كلي و سوزاندن نوشته براي مراجعه

هاي آنان را نيز   اگر قناعت ننمايم تمامي پاسخ را بيان دارند و همچنين اعالم داشتم كه
  .نمايم منتشر مي
ي مرا اجابت كردند و اين كتاب را براي  از علماء بزرگ در قم خواستهتعدادي 

گيري و  را رد كردند و جانب كناره اي به تندي آن در حالي كه عده. مناقشه خواستند
دسته سوم انكار كردند كه من درخواست مراجعه به آن كتاب كنم به . سستي را گرفتند

دسته چهارم از . ثابتي وجود دارند در زمينه اعتقادشان مسلمات  كه خاطر اين

                                           
  . م1995ق برابر با تشرين الثاني . هـ1416 صحيفة الشوري، شماره هفتم، جمادي الثاني -1
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 كه قبالً از 1ي اجتهاد پرسيدند ام مشروط بر رسيدن به درجه هاي علمي صالحيت
ها و  فرض كنيد من در كوهستان: ها گفتم به آن. ام ي قم كسب نموده ي علميه حوزه

ام و ربع قرن عمرم را در حوزه و تأليف و تدريس  ها زندگي كرده پشت كوه
دهيد و به جاي آن، به شخصيتم  م، پس چرا بحث را مورد بررسي قرار نميا نگذرانده

   2».نگريد مي
ي  ي ديوارهاي حوزه بحث و گفتگو بايد در محدوده: گويند بعضي از برادران مي«

من چند سالي . ي قم به پايان برسد و جايز نيست كه در انظار عمومي انتشار يابد علميه
ه بسياري از مراجع و فقها و متفكرين متوسل شدم كه بر ميز پايبند به اين كار بودم و ب

هاي گوناگوني فرار  زدند و از راه مذاكره بنشينند، اما آنان به داليل مختلفي سرباز مي
كردند و براي برپايي يك همايش بسته در قم يا لندن يا بيروت و يا تهران دعوت  مي

ي انگشتان دست  اي كه تنها به اندازه دهكردم، ولي براي اينكار به من جواب ندادند و ع
 به من برسند در يك  كه كردند بدون اين اي ديگر ادعا مي هستند پاسخ مثبت دادند و عده

  3»جلسه به تفصيل مرا رد كنند و ساكتم كنند
يكي از مردان دين كه به صراحت براي مناقشه پيرامون تحقيقم دعوتش كرده بودم، 

كنيم را درهم  ي صاحب الزمان كه ما بر آن زندگي مي  سفرهخواهي آيا مي: به من گفت
اي ديگر  و دسته. گيرند، اشاره كرد مي) امام(بپيچي؟ و به اموال خمسي كه علماء به اسم 

                                           
الحيش كرد، ي اجتهاد است، و زماني كه شروع به انتشار افكار اص  دكتر موسي موسوي داراي درجه-1

او : هاي ديگري روي آوردند مثالً گفتند  وسوسهرو به ، از ايننتوانستند از اين جهت به او طعنه بزنند

  .هاي بيگانه است جاسوس دستگاه
  . منبع قبلي-2
  . همان منبع-3
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خواهي اين مسئله را موردي  ما كامالً با تو موافقيم، اما تو از ما مي: اند پنهاني به من گفته
  ر آوريم؟ چون ما به آنچه كه عموم مردم از خمسسياسي، اقتصادي و اجتماعي به شما
اي از طرف ما يا تأييد افكار تو،  و هر اشاره. كنيم و زكات به ما مي پردازند، تكيه مي

كنيم  يعني قطع شدن رزق و روزي و منحل كردن مؤسسات و اماكني كه در آن كار مي
 كساني كه مهارت تقيه  كه عجيب اين. هايمان ي مردم با مسجد و حسينيه و يا قطع رابطه
ي شخصي طفره  اند ـ به صورت تغيير يافته ـ در اظهار خالف و حمله را تمرين كرده

ها با   افكار مرا به بحث بنشانند و اين به خاطر ناتواني و تناقض آن كه روند بدون اين مي
   1.خودشان و معامله با احساسات مردم است
 م در كتاب 1997پيرامون مهدي در سال و اخيراً استاد احمد كاتب بحثش را 

6h!�(اش  پرآوازه� :�a> Q� }�&=� �� Q<!=� Q	�!�� �Ehاو . منتشر كرد) )٢( ��&� �
اي را وارد كرده كه من هيچ شخص  هاي كشنده طعنه» مهدي منتظر«به اصل عقيده 
 به آنچه  كه ر اينام كه هدفش رسيدن به حق باشد و به آن اطالع يابد، مگ عاقلي را نديده

اي بيش نيست و دليلي   رسد كه اعتقاد به مهدي خرافه يا افسانه كاتب به آن رسيده، مي
  . در قرآن و سنت و ميراث ائمه براي آن نيست و وجودي در تاريخ ندارد

هايي كه استاد كاتب به ديدگاه شيعه در خصوص مهدي وارد   اينك اعتراضات و طعنه
  :كنم  نقل ميكرده، با اندكي تصرف

   
  

                                           
  . همان منبع-1
  و بـه فارسـي هـم ترجمـه    »تكامل فكر سياسي شيعه از شورى تا واليـت فقيـه       « تحت عنوان  و   -2
  )مصحح. (شر شده و در سايتها موجود استتنم
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  )امام مهدي (ي هاعتراضات استاد كاتب به نظري

  فرزندتولد وفات حسن عسكري بدون  - 1

نكـه   هجـري بـدون اي     260 در سامراء در سـال       �مرگ امام يازدهم حضرت عسكري    
مجتمع شيعيان موسـويه گــرديده، چـون         بحراني سخت در  فرزندي از او بجاي بماند،      

ز طرف خداوند تا روز قيامت      ر امامت الهي وتعيين شده ا     آنها عقيده به ضرورت استمرا    
 خود سبب بوجود آمدن شك وحيرت ونگـراني درباره سرنوشت امامت           امر، اين   بودند

هـا بـه چهـارده       اين منجر به تقسيم شدن شيعه      گـرديد، و  �بعد از حضرت عسكري   
قمـي   األشعري   بد اهللا وسعد بن ع  ) فرق الشيعه (گـروه شد، بنا به قول نوبختي در كتاب         

وصدوق در كتاب   ) الغيبه(وابن ابي زينب نعماني در كتاب       ) لمقاالت والفرق ا(در كتاب   
 .ديگـران و) الغيبه(طوسي در كتاب و ) اإلرشاد(و مفيد در كتاب ) إكمال الدين(

نام داشت، ادعاي ) صقيل( حضرت عسكري كه زكنيكنند  آنچه مؤرخان شيعه ذكر مي
به متوقف كردن ) المعتمد باهللا(ري را كرده، خليفه عباسي حاملگـي از حضرت عسك

هاي  به زن ، ونمودرا به خانه خود منتقل ) صقيل(كنيز  ، ودستور دادعمل تقسيم ميراث 
دستور داد تا از كنيز ) ابن ابي الشوارب(هاي قاضي  وزن) الواثق(هاي وليعهد  زن خود و

همه  بعمل آيد تا) استبراء( يا عدم آن از حامله بودنش د وه عمل آورنمواظبت كامل ب
 تا وقتيكه ،بودند) صقيل(آن مجموعه از خانمها كه ذكر كرديم با  مطمئن شدند، و
باشد، آنگـاه خليفه دستور تقسيم ميراث حضرت  او حامله نمياز مطمئن شدند 

 نمود كه 1بود و بين برادرش جعفر » حديث « را بين مادرش كه موسوم به عسكري

                                           
  .2440، دالئل االمامة اثر طبري 44 إكمال الدين اثر صدوق -1
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عثمان ابن ) نائب اول(ي شيعيان از جمله كرد، و همه  امامت بعد از برادرش را ميادعاي
   1.به او پيوستند سعيد عمري

نام نهادند، ) حيرت(باشد را به عصر  شيعيان اين دوره كه تا نصف قرن چهارم مي

��~w� �� V�V(حتي شيخ علي بن ابي بابويه صدوق كتابي به اسم � > :���a� ( را
  .نوشت

حالت حيرت و شگفتي را توصيف ) الغيبة( محمد بن ابوزينب نعماني در كتابش 
جمهور شيعيان راجع به «: گويد كند كه در آن زمان عموم شيعه در آن بودند، او مي مي

او كجاست؟ اين چگونه است؟ تا چه زماني غيبت : گفتند پسر امام حسن عسكري مي
اي از آنان بر   سي و چند سال گذشته؟ و عدهكند؟ تاكنون كند؟ و تا كي زندگي مي مي

كنند و تصديق  اي هم والدت وي را انكار مي و عده. اين باور بودند كه او مرده است
: گويد  و مي2» .دانند و دسته ديگري زمان تولدش را دور مي. كنند را مسخره مي كننده آن

  و بهين راه خارج شدند چه حيرتي بزرگتر از اين حيرت كه تعداد زيادي از مردم از ا(
ي كمي از مردم كسي باقي نمانده  جز عده  خاطر وجود شك و شبهات در اين زمينه

   3.)است
بستي رسيده كه به  ي اماميه در خصوص مهدي به بن پرواضح است كه اين نظريه

ناچار بايد از آن خارج شوند و گرنه همانند ديگر اعتقاداتشان بي پايه و بي اساس 
  .شود مي
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ساخته شده كه بعد از  ي شيعه در خصوص مهدي از دو جزء نظريه- 2

  اند زماني طوالني با همديگر درآميخته

  
ها در ابتداي امر براي  رسد كه آن كاتب از خالل نگاه به ميراث اماميه به اين مي

رهايي فكرشان از سقوط و نابودي معتقد به وجود فرزندي براي حسن عسكري شدند 
بلكه معتقد . گفتند كه او امام آخر است و ائمه فقط دوازده تا هستند ميو در ابتدا ن

  .ي اين فرزند مخفي تا روز قيامت ادامه دارد بودند كه امامت در ذريه
  شيعه، قرنتفرقه ميان غيبت و شدت گرفتن حيرت و ني بودن طوالبر اثرو اما 

شيعه دوازده « وجود آمدن باشد و آن به ي اماميه مي چهارم شاهد سير جديدي در نظريه
ي موسوي است كه به شدت به قانون  هاي تندرو جناح شيعه در ميان گروه» امامي

  . كردند گيري را در آن قبول نمي وراثت عمودي ايمان داشتند و هيچ آسان
اين سير فكري، عملياتي بود براي رهايي از امري كه قبال براي رهايي از آن، عملياتي 

، پس كاري جديد و عملياتي ديگر ضروري به  شد ما با ناكامي مواجه، ااجرا شده بود
كند و يكي پس  هايي كه يك قمر مصنوعي را پرت مي دقيقاً مانند كپسول. رسيد نظر مي

رسد، ديگري براي  هاي كپسولي به پايان مي هر وقت شعله. شود از ديگري منفجر مي
  .شود تداوم حركت و رسيدن قمر به مدارش منفجر مي

است، و اين را ) ائمه( پسر حسن عسكري خاتم  كه اماميه در ابتدا معتقد نبودند 
به تصريح بيان » الفرقة التي قالت بوجود ولد للعسكري/ فرق الشيعه«نوبختي در كتابش 

  ».امامت در بازماندگان امام دوازدهم تا روز قيامت ادامه دارد« :گويد داشته و مي
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كند و  اي كه شورا را رد مي بق با اصل نظريه است، نظريهو اين يك چيز طبيعي و مطا
نياز كند،  را از شورا و انتخاب بي گويد كه وجود امامي در هر عصر كه مسلمانان  مي

  بنابراين چرا عدد ائمه تنها در دوازده تا محصور شده است؟. ضروري است
  

  گانه دوازده) ائمه(ادعاي ليست قبلي به اسم -3

گانه را  طر تقويت ديدگاهش، وجود ليست قبلي به نام ائمه دوازدهاين گروه به خا
گفتني ايت كه اماميه . اند را به پهناي ديوار تاريخ شيعه و اماميه زده كنند و آن ادعا مي

 60رو تقريباً حدود  از اين! اند ي امام بعد از آن اختالف برپا كرده بعد از هر امامي درباره
  .ها شده است ريخ شيعه ادعاي امامت براي آنامام وجود دارد كه در تا

كند و هر بار به ناچار با  و گاهي اين نظريه در الي تاريخ از دو گذرگاه تنگ عبور مي
ي جعفر صادق بود، يعني زماني كه در  اولي در دوره: شود مواجه مي) بالء(ي  انديشه
 ارجاع امامت به ي ي حياتش، پسر بزرگش اسماعيل وفات يافت كه مطابق نظريه دوره

پس از طريق . پسر بزرگ پس از وفات امام قبلي، به عنوان نامزد امامت معرفي شده بود
بعد از آنكه امامت را بعد از . امامت به پسر كوچك موسي بن جعفر انتقال يافت) بداء(

 70مرگ اسماعيل به برادر دومش عبداهللا بن جعفر ملقب به أفطح انتقال دادند، اما او 
در .  فرزندي از خود به جاي گذارد كه بعد از وفات پدرش وفات كرد بدون اينروز 

اي قائل به وجود پسري در خفا و پنهان براي او بودند كه اسمش محمد  حالي كه فرقه
  .بودند) فطحيان(ها  بود و آن

آن هم در ) هادي(همين مسأله دوباره در زمان مرگ محمد پسر بزرگ علي ملقب به 
امامت را به برادر دومش حسن ملقب ) بداء(سپس از طريق .  تكرار شدحيات پدرش،

سپس .  فرزندي از خود به جاي بگذارد كه اما او مرد بدون اين. به عسكري انتقال دادند
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 آن چيزي كه - حق بود كه امامت را به برادر سومش جعفر بن علي هادي انتقال دهند 
د سال قبل اين كار را كردند زماني كه همچنان كه در بار اول ص. -در اول حاصل شد

نقل و انتقال ) اسماعيل و محمد و موسي پسران صادق(امامت را سه بار بين سه برادر 
مبني بر وجود فرزندي براي پسر دوم يعني عبداهللا ) فطحيه(كردند و درستي ادعاي 

سلوك موسوي ها اين بار فكر فطحيه را برگزيدند و راه و  اما آن. كردند افطح را رد مي
بود، ) حسن عسكري(را ترك كردند و ادعاي فرزندي را براي پسر دوم علي هادي كه 

را ترك ) جعفر(گذاشتند، و پسر سوم ) محمد(كردند و اسمش را به اسم خودش 
 شايستگي حمد و  تنها كسي است كه و خداوند متعال.... كردند و داستاني طوالني دارد

  .باشد ستايش را دارا مي
آمد و ناچار به  داشت هرگز اينها به وجود نمي  اگر ليستي قبلي وجود مي كه  اينمهم

گفتند كه امامت بعد از جعفر براي  نبودند و از همان اول مي) بداء(ي زشت ـ  اين گفته
  .باشد پسرش موسي است و بعد از علي براي پسرش حسن مي
توانند   نمي كه اضافه اينكند ـ به  و آنچه بر دروغ نسبت به ليست قبلي داللت مي

را اثبات كنند ـ وجود روايات متعددي است كه عدم آگاهي ائمه نسبت به  ادعايشان 
ي قبل از   امامت بعد از خود را جز در لحظه كه دارد و يا اين امامتشان را بيان مي

  توانند تشخيص بدهند مرگشان را نمي
عد از جعفر صادق دار فاني را وداع  امامت ب  زراره بدون آگاهي از كه و همچنين اين

گفت و زيد با وجود علم، آگاهي، تقوا، عالقه و صميميتي كه با برادرش داشت، اما در 
  .زمان برادرش محمد باقر خواستار خالفت بود
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  »كتاب سليم بن قياس هاللي«كتاب مشهور به  -4

) و األشرافالتنبيه (مذهب در  اصل اين گفته ـ همچنان كه مسعودي، مؤرخ شيعي
و در قرن چهارم هجري از مؤلف . است) كتاب سليم بن قيس هاللي(گويد ـ آن   مي

 است و در اين كتاب �مجهولي ظاهر شد كه گفته شده او از ياران علي ابن ابي طالب
گانه مشخص شده است و كليني و نعماني و صدوق در گفته شان نسبت  هاي دوازده نام

كنند و اما عموم شيعه در  ه اين كتاب استدالل و اعتماد ميب) اثني عشري(ي  به نظريه
) محمد بن علي صيرفي أبوسمينه(اين كتاب مشكوك بودند، زيرا روايتش از طريق 

آن شخص ملعوني بود كه ادعاي نيابت ) احمد بن هالل عبرتائي(گوي مشهور و  دروغ
  .كرد را مي) مهدي(از 

د كه سليم شناخته شده نيست و نامي از اصحاب ما معتقدن: گويد  ابن غضائري مي
 و شيخ 1.)و اين كتاب ساختگي است و بر كسي پوشيده نيست... شود وي برده نمي

اين كتاب غير موثق است و عمل : گفت دانست و مي را ضعيف مي) كتاب سليم(مفيد 
آيد و شايسته است  به بيشتر آن جايز نيست، و در آن اشتباه و آميختگي به وجود مي

ها دوري كند و به تقليد از رواياتش اعتماد  نسان مسلمان به كلي از عمل به همه آنا
را به  كند و آن  و مفيد از صدوق به خاطر نقل اين كتاب و اعتماد به آن، انتقاد مي2.نكند

  .دهد روش اخباريش نسبت مي
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ها، فطحيه را به خاطر شرايطي كه در آن قرار گرفته  اثني عشري -5

  كنند سخره ميبودند، م

فقهاي شيعه و مشايخشان ـ به غير از اسماعيليه ـ بعد از وفات جعفر صادق بر 
امامت عبداهللا پسر بزرگ ايشان متفق شدند كه او بعد از اسماعيل كه در زمان حيات 

ولي عبداهللا بعد از مدت كوتاهي . شد پسر بزرگ صادق محسوب مي پدرش فوت كرد،
پس شيعيان به سه گروه تقسيم .  به جاي بماند، وفات كرد فرزندي از او كه بدون اين
اي ديگر ادعا كردند كه فرزندي در  ها از امامتش برگشتند و دسته اي از آن دسته: شدند

خفا و پنهان دارد و دسته سوم امامت را به برادر سوم يعني موسي بن جعفر انتقال دادند 
نمودند و  ها را مسخره مي كردند و آن ر ميكردند، انكا ي قبل ادعا مي و آنچه را كه فرقه

بستي به آن  دانستند كه از روي ناچاري و براي فرار از حيرت و راه بن را خيالي مي آن
 و اما اثني 1.همچنان كه سيد مرتضي علم الهدي بر زبانش جاري شد. اند معتقد شده

قبالً فطحيه در آن ها تنها بعد از يك قرن خودشان هم در آن شرايطي افتادند كه  عشري
  . واقع شده بودند

كردند و ما بيش از اين  ها را به سبب آن كارشان مسخره مي در حالي كه آن
را رد كنيم و تنها به سخن شريف مرتضي اكتفا مي كنيم كه  خواهيم ادعايشان  نمي
كنيم همان ادعاي فطحيه است و تنها اختالف در نامشان  آنچه كه ما ادعا مي: گفت
  . است
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ي  كند كه نظريه واقفيه را به داليلي رد مي) رضا(علي بن موسي  -6

  نمايد  اثني عشري را نقض مي

بزرگترين اصحاب نزديكش ـ و ) كاظم(بعد از وفات موسي بن جعفر معروف به 
) غيبتش(حتي علي بن أبي حمزه كتابي را پيرامون . فرزندانش ـ قائل به غيبتش بودند

  !!نوشت) غيبتش(عمر أعرج كتابي را در مورد نوشت و همچنين علي بن 
مشهور شدند كه قائل به پايان يافتن امامت در موسي بن جعفر بودند ) واقفيه(آنان به 

ولي فرزندش علي . گويد او غائب و قائم است، انتشار دادند و روايات زيادي كه مي
 داليلي را براي ها دوري جست و را رسوا كرد و تكفيرشان كرد و از آن اينان ) رضا(
  :ها آورد، از جمله آن

شود مگر با امامي كه شناخته شده و زنده است و  ـ حجت خداوند بر مردم تمام نمي
  .اين با غيبت در تناقض است

خواست مرگ يكي از بني آدم را به خاطر نياز مردم به او، به تأخير  ـ اگر خداوند مي
لذا آيا جايز است كه رسول . كرد ني مي را طوال� عمر رسول اهللا�اندازد، پس خداوند

بلكه به خداوند قسم او مرد و اموالش !  بميرد ولي موسي بن جعفر زنده بماند�اهللا
   1.تقسيم شد و كنيزانش هم به نكاح ديگران در آمد

خودشان ديگري را ) امام معصوم(كنيم به آنچه كه  ما نيز ادعاي اثني عشري را رد مي
  !جوابشان چيست؟كند، پس  بدان رد مي
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  داليل عقلي به دور از اين وصف هستند -7

 نامگذاري پروسه استدالل نظري بر وجود پسري براي 1:گويد استاد احمد كاتب مي
از باب تسامح و استعاره است و گرنه اين امر بسيار ) عقلي(حسن عسكري به دليل 

مقوالت نقلي استوار اي از  دورتر از استدالل عقلي است؛ چون اين نظريه بر مجموعه
باشند  ها اخبار آحاد هستند و نيازمند اثبات داللت و سند مي است كه بعضي از آن

ي وراثت عمودي و عدم جواز انتقال امامت به دو برادر بعد از حسن و  همانند مقوله
بدين خاطر اثبات وجود : گويد او در ادامه مي. حسين كه از استدالل عقلي به دور است

از راه عقلي براي ساير مردم يا ساير مسلمانان يا ) دي محمد بن حسن عسكريامام مه(
موافق نيستند، ) وراثت عمودي(هاي اماميه كه با  هاي شيعه و حتي ساير فرقه ساير فرقه

غيبت، فرعي از اصل است كه اگر : گويد سيد مرتضي مي. كاري مشكل يا محال است
و واضحي است، چون بر آن متوقف است اصل صحيح باشد، سخن از غيبت چيز آسان 

   2.و اگر نادرست باشد، سخن راندن از غيبت كاري سخت و غيرممكن است
كه تسليم شدن به امامت حسن عسكري به ضرورتِ تسليم به وجود  با وجود اين

شود، بلكه اين گفته منجر به ضرورت استمرار امامت  فرزندي برايش منجر نمي
گردد  شود و سبب واجب بودن وارثاني به شكل عمودي مي خداوندي تا روز قيامت مي

لذا ناصر مكارم . و اين چيزي جز يك امر متروك، وهمي، ظني و بدون علم نيست
استدالل فلسفي مي تواند قضاياي « : گويد مي) المهدي الثورة الكبري(شيرازي در كتابش 
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انگشت نهد و وجودش را تواند در خارج، بر انساني  كلي و عام را اثبات كند ولي نمي
   1».اثبات كند

  

  هيچ دليل نقلي مورد قبول وجود ندارد -8

استاد كاتب با داليل نقلي زيادي مناقشه كرده است ـ چه روايتي باشد و چه تاريخي 
  : كند؛ از جمله ها را اثبات مي ـ و از چندين راه ساختگي بودن آن

 تحقيق نموده و برايش معلوم داند و در تك تك روايات ها را ضعيف مي  سند آن
هاي شيعه دوازده امامي  ها بر وجود افرادي است كه در خود كتاب شده كه اسناد آن

   2 .اند مورد جرح و ضعف قرار گرفته
ها اختالفاتي فاحش و مشخص وجود دارد، كه با يكديگر در  و از جمله در بين آن

   3.ي دين، در تضاد هستندا تناقض هستند و با مقررات مذهب و يا با اصول پايه
  

 ادعاي فراوان براي نيابت و اختالفاتشان با هم و وجود شبهاتي -9

  4ها زياد پيرامون آن

در تاريخ شيعه تنها يك بار نبوده است، ) غائب(از ) نيابت(و همچنين ) غيبت(ادعاي 
ن  در نهايت ادعاي فرزند مزعومي را براي حس كه بلكه چندين بار حاصل شد، تا اين
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همچنان كه ادعاي غيبت موسي بن جعفر شده بود، سپس يكي از ! عسكري كردند
ادعاي جانشيني او را كرد، سپس فرزندان و نوادگانش ) محمد بن بشير(يارانش به نام 

  .جانشيني را به ارث بردند
بيست و چند نفر ادعاي جانشينيِ او را ) محمد بن حسن عسكري(و اما راجع به 
اين بدين خاطر بود كه . ها شريعي، منيري، عبرتائي و حالج بودند ه آنكردند كه از جمل

ادعاي نيابت به خاطر مصالح مادي و جايگاه اجتماعي و سياسي بود كه براي مدعي به 
  .آمد وجود مي

ها نسبت به ادعاي تمامي اين مدعيان  گفتني است كه بعضي از هم عصران شيعي آن
اما ادعاهايشان براي ! اند باشند، شك داشته  اينها ميكه نائبان چهارگانه نيز در رديف

و دانايان و محققان خبره نيز ) خورند و گول مي(گيرد  هاي ساده لوح روپوش مي انسان
  .پذيرند را نمي آن

داند، در هنگام  اما رواياتي كه اين جانشينان چهارگانه را جدا از ديگران، معتبر مي
، زيرا متكي بر اسنادهاي خيالي و ادعاهاي باطلي كند تحقيق هيچ چيزي را ثابت نمي

. شود هستند كه با مصالح مادي مشترك و دشمني و اختالفاتِ زيادي در هم آميخته مي
اند، همانند نسبت دادن علم غيب به  ها تازه به وجود آمده و تعداد زيادي از اين متون

  .جانشين مشخصي كه دليلي بر راستگويي او است
) ي بغداد در زمان خودش شيخ شيعه(ها احمد بن هالل عبرتائي  ائبيكي از اين ن

ايفا نمودند  نقش بزرگي را ادعاي نيابت عثمان بن سعيد عمري، يشان در تقويتاست؛ ا
اما او به نيابت پسر خودش . به اين اميد كه بعد از خودش به نيابت وي وصيت كند

 و ادعا نمود كه نيابت از آن خودش رو عبرتائي او را رد كرد محمد وصيت كرد، از اين
  .است
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و محمد بن علي شلمخائي كه وكيل نائب سوم يعني حسين بن روح نوبختي در بني 
با ابو : (گويد بسطام بود و سپس از او جدا شد و براي خود ادعاي نيابت را كرد، مي

م و ما سر دانستي را مي  دليل آن كه شديم جز اين قاسم حسين ابن روح وارد اين كار نمي
  1.)افتند ها بر سر الشه به جان هم مي انداختيم همچنان كه سگ اين امر به جان هم مي

ها روايتي از  ها مشكوك بودند حتي در نزد آن بسياري از شيعيان نسبت به اين نائب
آن ) خدمتگذاران و اميران ما بدترين خلق هستند: (گويد اهل بيت مشهور است كه مي

و طوسي بر صحت . نمود  به درستي ادعاي نيابت خاص، مشكوك ميها را چيزي كه آن
را بر خائنان و كساني كه اين كار را به جاي ديگري  كند، اما عمداً آن روايت تأكيد مي

داده ) عمري(را به   اموالشان  كه بعضي از شيعه از اين. كند اند، تأويل و تفسير مي كرده
هايي كه عمري  و دست نوشته) مهدي( به وجود بودند، پشيمان شدند، بلكه اصالً نسبت

  .در شك افتادند را اخراج كرده و به او نسبت داده است، آن
را به نوشتن ) عمري(، و اين امر ي اين شكاكان مرداني از اهل بيت بودند از جمله

اي ديگر  همچنان كه دسته. ها را بدان محكوم كرد كتابي بر زبان مهدي وادار نمود و آن
يابت نوبحتي شك دارند و از او در مورد مصرف اموالي كه به اسم مهدي گرفته به ن

  .كنند بود، سؤال مي
 را به  ها در ميان بيست و چند نائب بر چهار تا استقرار يافتند و ديگران  اثني عشري

. جرم دروغ از روي حرص و طمع به اموال و ارتباط با حكومت عباسي، متهم كردند
 - اند  از حكومت عباسي دور نبوده كه –ها متوجه نائبين چهارگانه هم  البته اين تهمت

  .شود مي
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ي اينها، غيرقابل اعتماد است و حتي موجب  بعد از همه) مهدي(آري ادعاي ديدن 
شود، بلكه به عنوان دليلي بر دروغ بودن اين افسانه محسوب  ظن راجع هم نمي

ن نائبان نقشي در روند فرهنگي يا فكري يا كدام از آ كه هيچ اضافه بر آن، اين. گردد مي
اند و كاري جز چپاول اموال مردم و  سياسي براي خدمت به شيعه و مسلمين نداشته

دادند، در هالي كه آنان نيز  چيز ديگري را انجام نمي) امام مهدي(ادعاي پرداخت آن به 
  .همانند ديگران به سرانجام او آگاهي نداشتند

حل مشكالت طايفه و گفتن توجيهات امام براي امت ها به  هيچ يك از آن
اينك راجع به : اند، بلكه مشكالت خود نائبان از غير اين راه حل شده بود نپرداخته

امام (ها نتوانستند قولي را از  مشكل نوبختي با بدهكارش شلمغاني، هيچ كدام از آن
ي حل مشكلش به بلكه نوبختي برا. را حل نمايد اثبات كنند كه مشكلشان ) مهدي

ها فرستاد تا صحيح را از غير صحيح  را براي آن) التأديب(علماء قم پناه برد و كتابش 
كرد، مادام در خفا و پنهاني  عرضه مي) مهدي(را بر   ولي بهتر اين بود كه آن1.جدا كنند

از فراغت و بيكاري زيادي برخوردار ) مهدي ( كه كند، خصوصاً اين با او مالقات مي
و به خاطر اموال بسيار زيادي كه در اختيار داشت، از مشغول شدن به كاري بي است 

) مهدي(نياز بود و اين خود دليل واضحي بر عدم وجود اتصال و ديدار بين او و بين 
  .است

  .نمود كرد و از درستي و نادرستي آن، به او مراجعه مي و اال كتاب را بر او عرضه مي
را از  را عصر نوبختي تأليف كرد و آن) الكافي(معروف است كه كليني كتابش 

 ديگري پر  كند و امور باطله احاديث ضعيف و موضوعاتي كه از تحريف قرآن بحث مي
روي روايات موضوع تعليقي ننوشتند و هيچ موردي از » سمري«يا » نوبختي«ولي . كرد
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ين، باعث شده را از مهدي نقل نكردند، كه ا كتاب را تصحيح ننمودند و چيزي از آن
شيعه در طول تاريخ با عدم توانايي ايجاد تفاوت بين احاديث صحيح و نادرست و 

  . ها مواجه شود اختالفات در بين آن
آنچه كه شك برانگيز است عدم قيام مدعيان جانشيني به گفتن مسايلي فقهي و 

حله ها در اين مر اي است كه تبيين و توضيح آن توضيح بسياري از مسايل پوشيده
  .واجب بود

واجب است كه امام : گويد كند كه در آن مي را ابداع مي) لطف(سيد مرتضي عقيده 
را بر باطل  مهدي براي صحت اجتهاد فقهاء در عصر غيبت وساطت كند و اجماعشان 

ـ اگر وجود ) امام مهدي(تر و آسانتر اين بود كه  تر و اولي  از بين ببرد، بنابراين شايسته
اصالح كند و يا در عصر غيبت كبري ) را كه پر از اشتباه است( كليني داشت ـ كتاب

و اين تاكنون . كتاب جامعي را كه شيعه بدان رجوع كنند، از خود به جاي بگذارد
اند؛ يعني چيزي را در اين باره  حاصل نشده است و مدعيان نيابت نيز قدمي بر نداشته

ر راستگويي و همچنين در ادعاي وجود ذكر نكردند و اين همان چيزي است كه ما را د
  . اندازد به شك مي) امام غايب(

ها را به اسم  نوشته ها و دست نامه) عمري( وقتي  كه آور اين از جمله چيزهاي خنده
ها براي هيچ كسي اثبات نشد، بلكه تنها  نوشته منتشر كرد، خطوط و دست) مهدي(

اي  و در اين اشاره! موده استرا استنساخ ن همين آشكار شد كه با خط خودش آن
ها و دست  واضح و دليلي اضافي براي عدم وجود شخصي حقيقي پشت اين نامه

داشت بايد براي اثبات شخصيتش  باشد، زيرا اگر چنين شخصي وجود مي ها مي نوشته
كه از راه وسائلي خود را مطرح نمايد كه امكان  برد، نه اين به صورتي قاطعي پناه مي

  .نمايد  آن وجود ندارد بلكه بذر شك را در الي خود حمل مياطمينان به
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ها به مواردي مانند اينترنت، ايميل،  اند، آن در عصر جديد وسائل ارتباط تغيير كرده
و قدرت بر مخفي ) مهدي( و هر كسي كه اوصاف اند افزايش يافته... فاكس، ماهواره و

كند و با يارانش ارتباط برقرار نمايد تواند از اين وسائل استفاده  شدنش را داراست، مي
تا خود و وجودش را هر چند از پشت پرده باشد، اثبات كند، همان كاري كه اسامه بن 

 تمام دنيا دنبالش  كه دهد، با وجود اين  انجام مي- !خداوند متعال حفظش كند-الدن 
  !گردد مي

 ارتباطي خبر دارد؟ در غيبتش از تغيير حال و وضع و تغيير كردن وسائل) مهدي( آيا 
 چيزي  پس او در چهترسد؟  كه با وجود قدرت بر مخفي شدنش، تا اين درجه مي يا اين

  ؟  امامي است  چگونه كه امام است؟ و يا اين
بعد از خود علمي را به ) مهدي( كه روشن است، اينبراي همگان واضح و آنچه 

اين در حالي است كه . د معضلي را حل كنجاي نگذاشته كه از آن نفع برده شود و
د، ان الي خطرات كالني عبور كرده اند و از البه  شده مسلمانان با مشكالت فراواني مواجه

حال بگوييد . زند   و حرفي نمي ، ساكتي ماندهدهد  نمي حلي ارائه راه او آرام نشسته و اما
اي زمان اي دارد؟ غير از جمع كردن اموالي كه شيعه در ابتدا بر كه او چه وظيفه
 اموال را  كردند كه آن كردند و يا يكي از آنان به ديگري وصيت مي ظهورش مدفون مي

 پي برد و عمل به  پس هنگامي كه شيعه با مرور زمان به ضعف اين نظريه. به او برسانند
آوردند كه با اين نظريه قابل جمع  فايده دانست، به آراء و نظرات ديگري روي  را بي آن

در كتابش ) دوست خميني(اي بينشان نيست، حتي شيخ حسن زيد  يچ رابطهنيستند و ه
كند كه چرا كليني از  كند و با شگفت از اين راز سؤال مي تعجب مي) رسالة في الخمس(
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) عصر غيبت( وكيلش نوبختي راجع به حكم مسأله خمس در طريقاز ) صاحب الزمان(
  1.سؤال نكرده است

  

 تفسيري معقول براي غيبت ي ارائهش در ناتواني نظريه و اضطراب -10

  مهدي

  
هاي اماميه را بنياد  يعني آنان كه پايه(اند  همچنان كه نخستين متكلمين اماميه بيان داشته

يعني از حكومت (جايز نيست كه زمين از امام :  قائل است كه) امامت الهي(ي  نظريه) نهادند
بايد معصوم باشد و از )  يا رهبر بزرگيعني رئيس يا خليفه(خالي شود و امام ) و دولتش

جانب خداوند تعيين شود و شوري باطل است و انتخاب امام از طرف مردم و ملت جايز 
ي اماميه اثني عشري است و موازي و همسان با  كه اصل نظريه(ي موسوي  نظريه. نيست

ن و نسل امامت به شكل وراثت عمودي در بازماندگا: گويد مي) باشد ي فطحيه مي نظريه
پيوندد و از همين جا متكلمان وجود پسري را براي  علي و حسين تا روز قيامت به هم مي

پدرش : گويند شود، مي كنند و زماني كه از وجود او سؤال مي امام حسن عسكري فرض مي
اش كرده است، اما زماني كه غيبتش طوالني شد با  از ترس حكومت و قانون گذاران مخفي

اگر امامت در اين شخص محصور است و : سؤال اين بود. رو شدند وبهسؤال بزرگتري ر
براي ديگر مردم عادي و يا افراد غير تأييد شده از جانب خداوند جايز نيست، همچنان كه 
براي هيچ كسي جايز نيست كه هبري كردن مردم و عملي كردن وظايف رهبري را بر عهده 
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شود و  بري شيعه و مسلمانان آشكار نميغايب است و براي ره) امام(بگيرد، پس چرا 

  كند؟  ها ضروري است، تأسيس نمي اسالمي كه براي آن حكومتي
تواند امامتش را عملي كند و  مادام كه زمين نبايد از امام خالي باشد و امام غايب نمي

مردم را رهبري نمايد، پس چه رازي در غيبت وجود دارد؟ و غيبت تا چه زماني است؟ 
  يان غايب و كسي كه وجود ندارد، چه تفاوتي هست؟ و اصالً م

 مدت زمان زيادي از  كه توجيه كردن غيبت به خاطر ترس كافي نيست حصوصاً اين
هاي متعددي كه داراي قدرت و امكانات زيادي بودند  غيبتش سپري شده است و دولت

البويهيه دادند همانند دولت  آشكار شدند كه شب و روز به تعجيل ظهورش ندا سر مي
) مهدي(چرا : در قرن چهارم هجري، كه سؤالي به اين مضمون را از شيخ مفيد پرسيد

ايم؟ و خواستار جواب اين سؤال  غيبتش اسمترار دارد در حالي كه ما براي نجاتش آماده
راز غيبت را فقط خداوند «: بود، شيخ مفيد جوابش را به خداوند ارجاع داد و گفت

ها در آن موقع  جود شكي كه در راستي، شجاعت و تقواي شيعه، ايشان با و»داند مي
  . اما او از جواب گريزان است1داشت،

و دولت صفويان به وجود آمد و در دوران خود بر زبان مردم به خارج شدن 
هاي مشابه ديگري به وجود  ها تمام شد و دولت ندا داد و حكومت آن) صاحب الزمان(

وجود ) مهدي( بر همان روش است؛ پس اگر - يني امروزآمدند و اين دولت ايران ـ خم
يابد؟ اگر صرفاً با مردم متصل است پس براي مردم به طور قاطع  دارد چرا ظهور نمي

اثبات كند كه موجود است با وجود پيشرفت وسايل ارتباطي هر چند كه در اختفا هم 
  باشد؟

                                           
  .390 األمالي اثر مفيد، ص -1



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

667667667667

دويت موسي كاظم و غيبتش را دادند كه قائل به مه شان  نظريه) واقفيه(و زماني كه 
ها را مستنداً در  ها را علي بن موسي الرضا برعهده گرفت و ادعاي آن بودند، رهبري آن
با ضرورت وجود امامي كه براي رهبري مسلمانان گمارده ) غيبت(مورد تناقض فكر 

از اين جهت كه براي امام جايز نيست از ميدان و عرصه غيبت كند . كند شود، رد مي مي
همانا حجت خداوند بر «: گويند مي. اند ه ضرورت همكاري با امام زنده استفاده كردهو ب

اين از يك طرف و از طرفي » .شود بندگانش جز به وسيله امام زنده و ظاهر تمام نمي
اي معجزه آسا به خاطر  ديگر آنان به باطل بودن فكر طوالني شدن عمر انسان به گونه

اگر خداوند در اجل و مرگ يكي از فرزندان «: گويند كنند و مي نياز مردم به او استناد مي
 را به تأخير مي �كرد، قطعاً مرگ رسول اهللا آدم به خاطر نياز مردم به او، درنگ مي

ي اثني عشري به حواله كردن حكمت غيبت به  علماء اماميه...  و اخيرا1ً».انداخت
آن باخبر است و از هيچ كس غير از اند؛ چون او تنها كسي است كه به راز  خداوند قائل

  .شود خدا در اين زمينه سؤال نمي
شوند و با  منتقل ميها كه از يك جواب به جواب ديگر  همانا اين آشفتگي در جواب

آن (نمايند  را اختيار مي كنند و سپس آن رأيي را رد مي  گاه كه شوند آن  مي تناقض مواجه
اگر از جوابي قانع كننده و صحيح ناتوان ماندند، ؛ سپس )گونه كه با واقفيه چنين كردند

  .كنند را به امري مجهول حواله مي آن
اي بيش نيست كه الزم  قضيه مهدي جز خرافه«اين چنين برايمان روشن گرديد كه 

ي ميان معجزه كه هيچ تناقضي با عقل  است دانايان از آن دوري جويند، و گرنه پرده
  .رود پذيرد، از بين مي را نمي قل سالمي آنندارد و ميان خرافات كه هيچ ع
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 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

668668668668

  

  پنجمفصل 

  فرق بين خرافات و معجزه

خرافات و معجزه از اين جهت با هم مشترك هستند كه هر دو خارج از عادت و 
باشند كه مبتني بر اسباب  هايش مي سنت هستي يا سنت طبيعي خداوند در آفريده
اشند، زيرا خداوند سبحان از هيچ ب ممكن است و هر دو در توان خداوند متعال مي

  .چيزي عاجز و ناتوان نيست
ها چه تفاوتي با هم دارند؟ يا چگونه خرافات و معجزاتي را كه در دين ما   پس آن

اي كه به وقوع حوادث  ثابت هستند، از هم جدا كنيم؟ و فرق ميان انسان خرافي
ؤمني كه به حاصل شدن ي عوج بن عنق اعتقاد دارد و انسان م اي مانند قصه اسطوره

هايي مانند انتقال تخت بلقيس از يمن به فلسطين در كمتر از يك  معجزات و كرامت
  چشم به هم زدن، معتقد است، چيست؟

 .تفاوت در آوردن دليل كافي بر اثبات وقوع يا عدم وقوع امري خارج از عادت است
تري نيز  مند دليل قويبنابراين هر كاري بيشتر از عادت و عادي بودن خارج شود نياز

همچنين است هر گاه بر امري كفر يا ايمان بنا شود؛ پس امر خارق العاده هر . باشد مي
اي كه انكار آن، موجب كفر و اعتقاد به آن، موجب  گاه اعتقاد بدان خواسته شود به گونه

م ايمان باشد، در اين صورت جهت اثباتشان نياز به دليلي قطعي هم از لحاظ ثبوت و ه
ي فرعي و يا جزئي باشد، حالت هم فرق  از لحاظ داللتش دارد و زماني كه مسئله

  .كند مي



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

669669669669

ي كافي قوي و داراي  بنابراين، دليل همان فرق است و الزم است كه دليل، به اندازه
را از عادت و عادي  اي دنيايي باشد آن اي باشد كه اگر مسئله ارتباط باشد و به اندازه

. اي ايماني باشد اي ديني است داراي درجه ي ديگر اگر مسئله از جنبهبودن خارج كند و 
ممكن است راست بگويد تنها به ) زني پنج بچه را زائيد: (شود پس زماني كه گفته مي

ي اين خبر  مثالً گوينده.  اصل خبر از فردي مورد قبول و موثق باشد كه دليل اين
آنجا تمام شده باشد و به راستگويي خدمتكار بيمارستاني باشد كه عمل زايمان در 

اي  در اينجا به هيچ گونه) ها بيست تاست تعداد بچه: (اما اگر بگويد. معروف باشد
ماند كه هر چه را كه به  امكان راست گفتنش وجود ندارد و گرنه عقل به اسفنجي مي

  .مكد و اين همان عقل خرافي است مي آن برسد،
و )  شد  دفنش كنند، زنده كه  جان داد اما قبل از اينمردي: (شود  مي گفتهو زماني كه 

كسي اين خبر را به من بدهد كه به او اطمينان دارم و او خود شاهد اين كار بوده است؛ 
اما اگر همان شخص از مرگ مردي كه مرده و دفن شده . كنم را باور مي پس من آن

  كه كنم مگر اين مياش برگشته، به من خبر دهد، تصديقش ن سپس به سوي خانواده
  . داراي عقلي اسفنجي و خرافي باشم

پس اگر اين منبع مرا ملزم به تصديق آن شخص و آنچه برايش رخ داده، كند و گرنه 
باشم؛ پس اين مصيبتي عقلي و در عين حال ديني هم است، زيرا  الدم مي كافر و حالل

، و باشند فر بر آن مبتني ميباشد كه معموال ايمان و ك اين خبر داراي داليل درستي نمي
  شود ي داليلي قطعي بنيان مي پذيرد، زيرا دين بر پايه هرگز دين چنين بنيادي را نمي

خواهد، وگرنه  را از مردم مي ي اثني عشري آن اين همان چيزي است كه دقيقاً اماميه
ود هايشان وج آنان كافراني هستند كه هيچ حرمتي براي وجودشان و احترامي براي عقل

  .ندارد
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پس چه تفاوتي ميان مثال فوق و تصديق شخصي وجود دارد كه مخفيانه متولد شده 
ي داليل و از جمله تقسيم ميراث بر عدم وجودش  و يك نفر هم او را نديده و همه

اين بچه را از ترس مخفي كردند، سپس مختفي و پنهان گرديد و مدت . استوار است
اي كه هزار  به گونه! لي كه دهها نسل از بين رفتندطول كشيد در حا) غيبتش(اختفايش 

   1 !و دويست سال از پنهان شدنش گذشته و هيچ اثري از او نيست
 در قرآن و يا سنت پاك نبوي يادي از اين شخص نشده   كنم كه ين را نيز اضافها

پس چگونه به . است؛ نه به صورت آشكار و قطعي و نه به صورت شك و احتمال
حقا كه ! و چگونه ايمان به همچون شخصي را بخواهم؟! ايمان بياورم؟چنين شخصي 
  !!اين خرافه است
كردند،   اماميه اثني عشري در عين حال عقايد مشابهي را مسخره مي گفتني است كه
. گفتند كه اين خرافه است كردند، به محض خارج شدن از عادت، مي بلكه تحقير مي

 در تولد  كه  كه پيوسته زنده است، با وجود اين�)خضر(مثالً اعتقاد به پيامبرخدا 
حضرت خضر و وجودش در اين زمين، اتفاق و اتحاد آراء وجود دارد، زيرا داستانش 

كه نامش با صراحت   آمده، غير از اين�ي كهف همراه با پيامبر خدا موسي در سوره
  .نيامده، و در استمرار حياتش تا امروز اختالف وجود دارد

                                           
، چنان ترس   رشد نموده  از همان سنين كودكي با تلقينات ترس و واهمه ممكن است اين شخص كه -1

 براي  كه  اين  رسد به  ذهنش خطور نكند چه  با ظلم و ستيز به جاعت و مبارزه هرگز ش  كه او را فرا گرفته

خواهم   عنوان پيشنهادي براي اهل تشيع مي رو به  فنا بكشاند، از اين  ظهور نمايد و ظالمان را به مبارزه
تر درخور حال او  اين به  مهدي كه  به ترسو نام نهند نه ترس و يا   شخص را به  بهتر اين است آن بگويم كه

  )ويراستار. (باشد مي
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نمايد كه والدتش  ني عشري استمرار حيات شخصي مزعوم را تصديق ميپس چرا اث
ثابت نشده و بر وجودش اتفاق نظري وجود ندارد، و در عين حال استمرار زندگي و 

دانند فقط به  حيات شخص ديگري را كه وجودش در تاريخ اثبات شده، دروغ مي
  . حياتش از عادت مألوف خارج شده است كه خاطر اين
كنيد؟   را تا اين مدت تصديق مي ها بگوييم چگونه استمرار حيات انسان  آنو اگر به
كه اين، انحراف از جواب . خداوند بر هر چيزي قادر و توانا است: دهند جواب مي

سؤال از قدرت و توانايي خداوند يا خارج شدن كاري از قدرت خداوندي . است
پس چرا با اين دليل كه خداوند اي براي خداوند مقدور است،  نيست وگرنه هر خرافه

ي خضر را  آيا هنگامي كه قصه. كنيم بر هر چيزي توانا است، هر چيزي را تصديق نمي
يا قدرت خداوند تنها مختص ! كنيد، خداوند بر چيزي قادر و توانا نيست؟ تصديق نمي

  !آن چيزي است كه به آنان مربوط است؟
اي  رامت يا معجزه است و گرنه خرافهالعاده اگر با دليل كافي اثبات شود ك خارق

ناچيز و پست است و هيچ سببي براي چسباندن اين موضوع به قدرت خداوند در اين 
اي براي مسايل باطل و  ها وجود ندارد، وگرنه دين خدا تماشاخانه ادعاها و سستي

  !!بدين ترتيب كار اماميه اثني عشري براي خودشان است. شد خرافي مي
كند هر كسي كه كتاب خداوند متعال و راه واضح و آشكارش  ل ميو بدين سان عم

گردان شود، تا در آن  را ترك كند و از آيات آشكار و داليل قاطع و واضحش روي
كند كه در كدام  خداوند هيچ اعتنايي نمي شود و هاي مهلك و تاريك نابود  وادي
  !!!شود اي هالك مي وادي
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  ششمفصل 

  ت مهدي از ديدگاه اهل سن

زنند كه  ي اثني عشري جهت اثبات اعتقادشان به دليل بسيار ضعيفي چنگ مي اماميه
پس وقتي همه در عقيده . معتقد هستند) مهدي(اهل سنت به : مفاد آن چنين است

  گيرند؟ اند، چرا شيعيان مورد انكار قرار مي مشابهي مشترك
  :اي آشكار است؛ از جمله و اين، بنا به داليل زيادي مغالطه

اي كه اثني عشري بدان معتقد  ـ مهدي اهل سنت كسي است غير از آن مهدي1
هستند او محمد بن حسن عسكري نيست، اسم او محمد بن عبداهللا است و از نسل 

يا كسي نيست كه . حسين نيست، بلكه از نسل حسن است و او اكنون وجود ندارد
ا غايب شده باشد، بلكه در زمان بيشتر از هزار سال پيش به دنيا آمده و در سرداب سامر

شود و هيچ خوارق عادتي در آن نيست و به  اي كامال طبيعي متولد مي خودش به گونه
كند و عرب   حكم مي�كند بلكه به شريعت محمد  حكومت نمي�شريعت آل داود

  .كشد بلكه عرب اولين مددكاران ايشان هستند را نمي
مان به مهدي ركني از اركان اسالم باشد و يا  اي كه ـ اهل سنت معتقد نيستند به اين2

اعتقاد به وجود او اصلي از اصول دين نيست كه ايمان جز با آن صحيح نباشد و 
كنند و هيچ حكمي از احكام شرعي را بر آن  براساس آن هيچ كسي را تكفير نمي

دات او نزد اهل سنت از اعتقا اند، بلكه  و يا تعطيلش ننمودهاند گذاري نكرده پايه
اي در ايمان  اي است كه اختالف در آن ضروري نيست و انكارش هيچ لطمه فرعي

  .كند ايجاد نمي
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اي ديگر  اي قبولش دارند و عده ـ اهل سنت بر اين عقيده اجماع ندارند، بلكه عده3
كنند و از كساني كه منكرش هستند از پيشينيان ابن خلدون و از متأخران  انكارش مي

و شيخ عبداهللا بن زيد آل ) الشيعة ـ الدروز ـ المهدي(النمر در كتاب استاد عبدالمنعم 

ال مهدي ينتظر بعد (هاي شرعي در قطر در كتابش  محمود رئيس مسايل ديني و دادگاه

  .مي باشند)  خير البشر�الرسول محمد
 و منكران براي اثبات نظر خود چنين استدالل مي كنند كه اين امر در قرآن و در 

 مانند بخاري و مسلم نيامده است و تنها در رواياتي ضعيف يا آحادي كه صحاح سنت
 طريق عقايد يهوديت و  چنين بينشي از گفتني است كه. قابل احتجاج نيست، آمده است

و من شخصاً به اين رأي اعتقاد دارم، اما .  است  عقايد ما رخنه كرده نصرانيت و شيعه به
  .بر آن قاطع نيستم

ه نزد اهل سنت آمده هيچ ضرر بزرگ و خطرناكي در لزوم اعتقاد به ـ بر طبق آنچ4
مهدي نيست، برخالف آنچه كه در نزد شيعه به آن دستور داده شده است و ما 

ها آمده است را ذكر  هاي كمي از ضررهاي خطرناكش بر طبق آنچه كه نزد آن جنبه
  .كرديم
، بنا به روايات صحيحي از معتقد هستند) مهدي(ـ از اهل سنت كساني كه به آمدن 5

  .اند نه از طريق استدالل عقلي ديدگاه خودشان، اعتقاد يافته
. كند پس از آنكه پر از جور شده است ـ اعتقاد به شخصي كه زمين را پر از عدل مي6

كنند كه اين امر   عموم شيعه تصور مي كه  به ويژه اين-اگر منظور از زمين همه آن باشد 
ي امور تغيير خواهد كرد و  و به مجرد آمدن مهدي همه. دهد  رخ مي هفرماني ساحرانبا 

طلوع كن و ! اي مهدي(سرايند كه  تصفيه خواهند شد و در مورد آن، اين گفته را مي
هاي مخالف با  ترين گفته ترين و پست ـ در اين صورت اين گفته از سخيف) صفا بده

ي كرام و   و ديگر انبياء و صحابه�منقول و متضاد با معقول است، زيرا خود رسول اهللا
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اند  به اين نقشه خيالي نپرداخته  كه از مهدي موهوم برتر هستند�خود علي ابن طالب
بلكه حضرت علي در امرش مغلوب بود و در پايتخت خالفتش چه رسد به ساير نقاط 

  .ناكام ماندي عدالت  در توسعه
 با  كه پر از عدل كند بعد از اين و عقالً محال است كه شخصي به تنهايي زمين را 

 ساكنان زمين زياد شده و به ميلياردها  كه خصوصاً بعد از اين. جور پر شده است
هاي ويرانگر و قادر بر يورش و مقاومت  اند و داراي امكانات سهمگين و اسلحه رسيده
ي بشريت نابود گردند جز روستايي كوچك كه  مگر در اين صورت كه همه. هستند
اي ممكن است كه  كند و براي شيخ قبيله با امكانات ساده  در آن حكومت ميمهدي

  . عدل مطلوب در آن روستا را گسترش دهد
 تغيير كند و با اين سرعت سحرآميز اصالح   ممكن نيست كه فطرت بشر يك مرتبه

هايش است كه بر ترقي و پيشرفت از  بلكه اين مخالف با سنت خداوند در آفريده.. شود
پس انتقال از نهايت ظلم و فساد به نهايت عدل و . ي به چيز ديگر مبتني استچيز

 با بني اسرائيل رخ �و گرنه براي موسي. رحمت ـ در يك نسل ـ امري محال است
  . سال در سرزميني سرگردان باشند40داد و الزم نبود كه  مي

 آن چيزي است هدف خداوند اين نيست كه در اين زمين ظلم كامالً از بين رود بلكه
  :گويد گاه كه مي كه براي زندگي آخرت به تأخير انداخته شده، آن

� Ÿω zΝù=àß tΠ öθ u‹ ø9   )17/ غافر (  � $#4

  ».امروز هيچ ظلمي وجود ندارد«
  .شود زماني كه عدل خداوند به صورت واقعي متجلي مي

ال پس چه معني دارد كه ظلم چند سال محدود از بين برود در حالي كه هزاران س
بوده است و زير فشار و زورش از پا در آيد؟ آيا اين امر استحقاق اين همه اهتمام و 
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اي دارد در حالي كه هزاران نسل مردند و  پس چه استفاده! ها را دارد؟ ها و بشارت وعده
  !از ظلم و شكنجه رنج كشيدند؟



 

  
  

  اصل چهارم 

  
  چنگ زدن و تمسك به اهل بيت
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  فصل اول

   و جايگاه آن نزد شيعهماهيت اين اعتقاد

 را  زنند پس فقط دينشان  چنگ مي�رسول اهللا) اهل بيت(ها به  شيعه معتقدند كه آن
گيرند و اين انحصار از ضروريات دين  ها است، مي از طريق رواياتي كه منحصر به آن

 كه  نيست گونه ، آنها نزد آن) اهل بيت(و مفهوم . است كه ايمان بدون آن صحيح نيست
ن، استعمال گويششاي عرب در   بر طبق استفاده�غت قرآن نازل شده و رسول اهللادر ل
دوازده شخص معين و  جز كه ها آن مخصوص ي استاصطالح) اهل بيت( بلكه،  كرده

است با ) مهدي (ها آن و آخر �اولشان علي: باشد محدود شامل هيچ احد ديگري نمي
تند اگر  چهارده نفر هسها آن: گويند  و گاهي ميذكر شدهتفصيلي كه در كتابهايشان 

  .  و فاطمه را به آنان اضافه كنيم�رسول اهللا
) امامت(اين مفهوم از اصول بسيار بزرگ نزد اماميه است و معني تطبيقي براي عقيده 

معنايشان و يا هدفي ) امامت و عصمت(است، و بدون آن اين دو عقيده ) عصمت(و 
  . دهند ست مياند، از د كه به خاطر آن وضع شده
 50اختالف دارند و براساس اين اختالف به بيش از ) ائمه(اما عموم اماميه در تعداد 

ي  از جمله. باشند ها برقرار مي شدند كه بيشترشان نابود گشتند و بعضي فرقه منشعب 
ي اثني عشري  ي اماميه ايمان دارند يعني فرقه) امام(اي است كه به دوازده  ها فرقه آن

هاي اماميه ـ ايمان به ائمه مخصوص  ين فرقه نيز ـ به پيروي از ساير فرقها. است
  :اند خودشان را به عنوان خط فاصل ميان ايمان و كفر قرار داده
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اي جز شناخت ما را ندارند و براي  چارهكند كه مردم  كليني از ابوعبداهللا روايت مي
، كسي كه ما را شناخت مؤمن و اي در دست ندارند، بنابر اين عدم شناخت ما هيچ بهانه

   1.كسي كه منكر ما شد كافر است
 تكفيري است كه اين فرقه در برابر مسلمانان و خلفا و  ي گره ايهاين عقيده اصل و پ

ها و برانگيختن  اند و نيز سبب مشروع بودن خروج عليه آن ها به كار گرفته حكام آن
  . لمين استها به نام جهاد در مقابل مس ها و فتنه نگراني

و اين اساس نپذيرفتن خالفت خلفاي راشدين و بغض و دشمني نسبت به آنان 
ها بر  است، و اساس عدم احساس نسبت به تاريخ اين امت و سرپرستي آن

  .شود اي است كه بر اين عقيده بنا نمي هايشان است، زيرا آن تاريخ و واقعه سرزمين
ها  شود و انبياء نيز به غير آن م نمي حجت خدا بر مخلوقاتش جز با اين ائمه تما

 نيز حجت و رسالتش تكميل نشده مگر به �محمد. شود حجت برايشان تمام نمي
  ها؛ وسيله آن

ها  كند كه آن  روايت مي� و ابوحسن الرضا� و ابوعبداهللا�كليني از عبدصالح
ه شده شود مگر با امامي كه شناخت همانا حجت خداوند بر مخلوقاتش كامل نمي: گفتند
   2 )اي كه شناخته شده است مگر به وسيله امام زنده: و در بعضي روايات آمده(است 
مقارن با قرآن هستند، بلكه تنها به وسيله گذاري و  مصدر قانون) اهل بيت(ها  و آن

  :شد فهم نمود و اگر آنان نبودند، حق از باطل شناخته نمي توان قرآن را  ها مي آن

                                           
  .1/187 االصول -1
  .1/177 االصول -2
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خداوند زمين را : كند كه گويد  روايت مي� يا محمدباقركليني از جعفر صادق و
بود حق از باطل تشخيص داده  بدون عالم رها نكرده است و اگر اين چنين نمي

   1.شد نمي
هرگز زمين از حجت الهي خالي نخوهد :  روايت كرده كه او گفت�و از ابو عبداهللا

   2.خدا دعوت كنندشد تا حالل و حرام را شناسايي نمايند و مردم را به راه 
رو ما معتقديم كه احكام شرعي خداوندي تنها از  از اين«: گويد محمدرضا مظفر مي

ي مكلف با  ها جايز نيست و ذمه شود و گرفتن آن از غير آن ها سيراب مي چاه آب آن
گردد، اگر  ها و خداوند اطمينان حاصل نمي شود و ميان آن ها تبري نمي رجوع به غير آن

ها مانند كشتي نوح هستند كه از  آن. ها ادا كنند ض را از غير راه و روش آنتكاليف فر
گر با  سوار شدنش نجات و از تخلف از آن غرق شدن در اين درياي مواج طغيان

   3.»شود ها، ادعاها و منازعات حاصل مي هاي شبهات، گمراهي موج
پس (ر است خالصه اين دين با همه اصول و فروعش بر اين اصل يا ركن استوا

را نابود كند دين را نابود  را انجام داد دين را برپا داشته است و هر كس آن كسي كه آن
  )!كرده است

                                           
  .1/178 االصول -1
  .1/178 االصول -2
 چاپ پنجم ـ قم -69ص )  عقيده ما در اطاعت از ائمه-26( عقايد اماميه تحت عنوان، -3

1423/2002  
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  دومفصل 

  طبق اسلوب قرآني] تمسك به اهل بيت[ي  نقض عقيده

تواند  و اگر اين مفهوم، چنين جايگاه خطيري در دين دارد، پس هر مسلماني مي
طعي و آشكاري از كتاب خداوند متعال بر آن وجود چه داليل ق: مصرانه سؤال كند

  دارد؟
  

  وجود دارد؟) اصل(اي براي اثبات اين  چه ادله

بدون شك اثبات چنين اصلي به داليلي قطعي از قرآن كريم نياز دارد كه به دو امر 
  : اي كه هيچ ابهام واحتمالي در آن نباشد تصريح نموده باشد به گونه

  . ها و فقط تبعيت از آن) اهل بيت(ستن به  واجب بودن تمسك ج-اول 

اي كه مانع از اشتباه و  دوازده شخص معين است به گونه) اهل بيت( هدف از -دوم 
احتمالي شود كه اين تصور را القا نمايد كه مقصود از اهل بيت كساني ديگر غير از آنان 

  .است؛ يعني تصريحي جامع و مانع باشد
ل شود كه اثبات امر اول بي نياز از اثبات ديگري و حتماً بايد اين شناخت حاص

ها  رو آن دانند، از اين نيست، زيرا شيعه ايمان به دوازده امام معين و مشخص را شرط مي
ديگر فِرَق اماميه مانند اسماعيليه، نصيريه و زيديه را قبول ندارند، به خاطر اختالف 

  ).امامت(يمان به مبدأ با وجود اتفاق نظرشان بر ا) ائمه(ها در تعيين  آن
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ـ كه به عنوان دليلي بر ) امامت(طفره رفتن در پشت داليل عمومي جهت اثبات 
اند  شوند ـ نيرنگي است كه به آن ناچار شده ها ارائه داده مي درستي هر يك از اين فرقه

  .ـ و بايد هم باشد ـ زيرا دليل خاصي براي آن ندارند
   شده  داليل عرضه اثبات نمايند كهديگري نياز دارند تا ها به داليل   فرقه هر كدام از آن

اين داليل   فتني است كهگ. باشد باشد و شامل ديگري نمي يها م)ائمه( اين مخصوص
و آن براي جميع اماميه غير . باشد ها قطعي   داللت آنثانياً قرآني باشند و اوالًبايد 

براي . گردند اهايشان باطل ميي ادع ممكن است، پس به خاطر محال بودن داليل همه
كند به مناقشه زير روي  خواهد و به اجمال اكتفا نمي كسي كه تفصيل بيشتري را مي

  : آوريم مي
  گانه تصريح كند، كدام است؟ اي كه بر اين ائمه دوازده دليل قرآني

ها برده باشد، وارد  بدون شك ـ حتي يك آيه ـ كه نامي از اين اشخاص يا يكي از آن
ي اثني عشري ـ براي صحت  ي اماميه  مسلمان ـ بنا به عقيده كه با وجود اين.  استنشده

  ! ها ايمان داشته باشد ايمان و قبولي اعمالش، بايد به تك تك آن
گرداند به لفظ عمومي و  قرآن عظيم زماني كه ايمان به نبوت و انبياء را واجب مي

ها را با اسمشان نام  كند و آن  را ذكر ميها اي از آن كند، بلكه مجموعه تعميم اكتفا نمي
كند و اگر ايمان  ها، بدون جدايي و تفريقي تصريح مي برد و بر وجوب ايمان به آن مي

 ـ اسمش را با � مانند پيامبر ما محمد–را واجب گرداند  به فرد خاصي از آنان 
 را   انساني ايمان در قرآن است، پس چگونه اين اسلوب و شيوه. كند صراحت بيان مي

  ! كنند ها در قرآن نشده، مجبور مي بر ايمان به اشخاصي كه به قطعيت يادي از آن
ها تصريح  تر از آن پايين بلكه قرآن كريم به ذكر كساني ـ بر حسب اعتقاد شيعه ـ

منظور عموم مهاجرين . نمايد ها تصريح مي و تمسك به آن) ها تبعيت از آن(كند و بر  مي
  : نان كه در قول خداوند متعال آمدهو انصار است همچ
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 و كساني كه به نيكي روش آنان ، پيشگامان نخستين مهاجران و انصار «
 خداوند از آنان ،را در پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند

 و خداوند براي آنان بهشت ،خوشنود است و ايشان هم از خدا خوشنودند
ها جاري   آن رودخانه)درختان و كاخهاي( كه در زير را آماده ساخته است

 اين است پيروزي بزرگ و رستگاري .مانند است و جاودانه در آنجا مي
  ».سترگ

و بدون شك اين . كند ها را مدح و ثنايشان مي اي است كه آن و اين غير از صدها آيه
حق آنان كوتاهي پس چگونه در . ها است ها و اقتداء به آن امر مستلزم متابعت از آن

و تنها ! ها راضي است كند و از آن ها تصريح مي كنيم در حالي كه قرآن به تبعيت از آن
  !!ها نيامده است؟ اكتفا به اشخاصي كنيم كه در قرآن نامي از آن

كه سخن آنان صحيح و مقبول باشد،  به فرض اين. اند آنان مرتد شده: گويند اماميه مي
ز آنان ـ هر چند كم ـ بر دينشان باقي مانده و از اسالمشان اي ا اما حتماً بايد عده

البته در هر . كند محافظت كرده باشند كه اين نص قرآني به تبعيت از آنان تصريح مي
) اهل بيت(توانند نصي را بياورند كه بر تخصيص  حال ـ و اين مهم است ـ اماميه نمي

  !!به اتباع تصريح نموده باشد
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كند، بلكه تبري  ها اكتفا نمي ها به دوست داشتن اينها و اقتدا به آنتن) امامت(ي  عقيده
شود؛ همراه با اضافه  جستن از غير ائمه به ويژه مهاجران و انصار، به آن اضافه مي

 ائمه حجت  كه اي كه قبالً ذكر شد، مانند اعتقاد به اين نمودن ديگر اعتقادات اغراقي
شود، كه اين دليلي  ها تمام مي وند تنها با آنخداوند بر مخلوقاتش هستند و حجت خدا

  !جز روايات ندارد
ي تمسك به  ها خالي است دليلي قطعي بر بطالن فرضيه  قرآن كريم از ياد آن كه  اين
بوديم بايد در قرآن صريحاً يادي از  ها بدون ديگران است، اگر ملزم به اين عقيده مي آن

  !ن عوام و نادانان به آن چه قدر آسان استآمد، اما جعل روايات و فريب داد آن مي
شود، زيرا به  گونه ـ و به اين سادگي ـ اين عقيده از اساس ويران مي آري اين

گويند آراء،  ي آنچه مي و همه استء  اي استناد ننموده  دليل صريح قرآني گونه هيچ
ها  طي به آنهايي هستند كه هيچ ربطي به قرآن ندارند و قرآن هم هيچ رب فلسفه و جدال

  !ندارد
 ي مفهوم و اگر ما به عدد و تعيين اشخاص توجه نكنيم و به طور عموم به مناقشه

  :توانيم كه بگوييم بنا به ديدگاه شيعه بپردازيم، مي) تمسك به اهل بيت(
  

   قرآني فقدان نص آشكار 

  : كه شود؛ و آن اين اين اصل با يك سؤال ويران مي
و خطير يك نص با داللتي قطعي وجود دارد؟ جواب براي ي مهم  آيا براي اين عقيده

  : فرمايد كنند كه مي ها به سخن خداوند استناد مي آن. اين منفي است
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 دور كند و )پيغمبر(ا از شما اهل بيت خواهد پليدي ر خداوند قطعاً مي«

  ».شما را كامالً پاك سازد
ايم و عدم حجيتش  ما در جاهاي ديگري راجع به داللت اين نص قرآني بحث كرده

براي آگاهي و اطمينان بيشتر به آن مراجعه . ايم ي اين احتماالت را بيان كرده براي همه
  1.شود

كدام از  اين نص به هيچ: گوييم  پس ميو اگر قرار باشد كه چيزي را اضافه كنيم
كه بر تعداد مخصوصي از اهل  اند، از جمله اين اي كه زير اين باب درج نموده  معاني

نمايد؛ هدف از اين آيه مدح اهل بيتي  ي مؤمنان داللت كند، تصريح نمي بيت و يا بقيه
پس اگر . دان  پرداخته�است كه به شرع خداوند پايبندند و به اطاعت او و رسولش

  :فرمايد  را در نظر گيريم كه مي�تناقض اين اصل با قول صريح خداوند
� šχθà)Î6≈ ¡¡9 $#uρ tβθ ä9̈ρF{ $# zÏΒ tÌ	 Éf≈ yγßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡF{ $#uρ tÏ%©!$#uρ 
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  )طهير و عالقتها بعصمة االئمهآية الت(ي  و رساله) نظرة في عصمة األئمه(و ) عصمت( مانند كتاب -1
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كه بر وجوب تبعيت از عموم پيشگامان مهاجرين و انصار تصريح  با توجه به اين
 كالم خداوند متناقض  كه به خاطر اين! كند را از بنيان باطل مي) امامت(دارد، اين اصل 

  .نيست
  

  ل اثبات عقلي قرآنيفقدان دلي

  : گيرد قرآن اصول اعتقادي را به دو گونه در بر مي
  .ها داللت دارد بار با نصي كه به صراحت بر آن ـ يك

ها تا اثباتشان كند، همراه با دادن وعده ثواب  بار با آوردن داليلي عقلي بر آن ـ و يك
  .زندها و تهديد به عقاب و عذاب براي كساني كه به آن كفر ور بر آن

اش  ي اثباتي كجاست؟ و ادله) تمسك به اهل بيت(پس نص صريح بر اصل 
كجاست؟ سپس در كجا ثواب را براي كسي ذكر كرده كه به آن ايمان داشته باشد و 

  سزاي سخت را براي كسي بيان داشته كه به آن كفر ورزد؟ 
  

  اي بر آن مترتب نيست هيچ فايده

  شود؟ ر آن مترتب مياي ب ي شرعي چه فايده: گوئيم سپس مي
 ما از  باشند كه ي اصول شريعت، حاوي مصالح و فوائدي مي همه  گفتني است كه

  ! وجود دارد؟) اصل(اي براي اين  نياز نيستيم، پس چه فايده ها بي آن
  :ندارد) ائمه(ي دين اعم از اصول و فروع حفظ شده و نيازي به   همه

ت و با حفظ قرآن آن اصول نيز چون اصول دين به صراحت در قرآن موجود اس
  .اند محفوظ
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ندارد و دليل همانا واقعيت است؛ چون هر ) امام(و شناخت فروع هم نيازي به 
مكلف ـ چه سني باشد و چه شيعه ـ اگر در امري فرعي برايش اشكال به وجود آمد به 

 و به كند نمايد و از او درخواست فتوي را مي كند و از او سؤال مي فقيهي مراجعه مي
  .رود و او معتقد است كه فقيه براي شناخت حكم شرعي كافي است نمي) امام(سوي 

! باقي مانده است؟) اهل بيت(ي تمسك به  بنابراين چه چيزي براي معناي گفته
ي مردم از فقهاء   كه همه؟يا احكام شرعي فرعي. ي ما دوستشان داريم  همه؟دوستي
د اماميه در آن؛ اختالفي كه اماميه در آن منحصر به كنند، همراه با اختالف شدي تقليد مي
پس چه چيزي . ؟ قرآن براي شناسايي آن كافي استو اگر اصول ديني باشد. فرد هستند
  !!!ماند؟ باقي مي

چيزي نمانده جز ايجاد تفرقه ميان امت اسالمي با طعن و عيب جوئي از بهترين و 
  .بزرگوارترين مردانش

   

   استفايده ضرر محضي كه بي

اي، حاوي  جز ضرر محض و بركندن هرگونه فايده) اصل(بلكه بايد گفت كه اين 
  !! باشد هيچ چيزي ديگري نمي

  :ي اين ضررها از جمله
ي  هاي مسلمانان از دوره ها نسل  و آن.به آن اعتقاد نداردكه كسي  ـ كافر شمردن1

  !باشند ياردها مسلمان ميها امروز بيشتر از ميل خلفاي راشدين تا روز قيامت هستند و آن
هايي مختلف بر اساس اين   با تقسيمشان به گروهاسالمي امتميان تفرقه ايجاد ـ 2
اين عقيده براي صاحبش جز اعتقاد به دوري جستن از صحابه كه نص خداوند . اعتقاد

 ةخير أم(ها تصريح دارد و جز طعنه به  به صراحت بر عدالتشان و وجوب تبعيت از آن
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زيرا در هنگام . آورد  بنا به نص قرآن، چيز ديگري را به ارمغان نمي)ناسأخرجت لل

  .نزول اين آيه، امت اسالمي فقط صحابه بودند
.  به خاطر مخالفت ناقالنش ـ كه صحابه هستند ـ با اين عقيدهـ طعن زدن به قرآن3

بر كنند،  استفاده مي) تقيه(از همين رو علماي اثني عشري جز كساني كه از مبدأ 
  !اند تحريف قرآن اجماع نموده

 كه امت اسالمي از طريق � يعني به احاديث پيامبر. سنت نبويبهـ طعن وارد كردن 4
كه در مقابل جز ادعاي صرف، چيزي مقبول  اند، بدون اين ها را روايت كرده صحابه آن

ي  خال�ها از احاديث پيامبر را عرضه بدارند؛ چون چه بسا منابع حديثي اثني عشري
  .منسوب است) ائمه(است جز رواياتي كه به بعضي از 

 و تبديل آن به رواياتي از � چون عدم ذكر احاديث پيامبر؛���� نقش پيامبرالغايـ 5
 است، � و تعطيل حقيقي نقش رسالتي پيامبر�بعضي از ائمه، در واقع تبديل پيامبر

 هيچ گونه �مان به پيامبرشود و در واقع براي اي  مي�زيرا عمالً امام جانشيني از پيامبر
  ! ماند نقش و يا اثري باقي نمي

  

  ؟)كتاب اهللا و عترتي(؟ يا )كتاب اهللا و سنتي(

ي الوداع ابالغ   بر روي بلندي عرفه در حجه� كه پيامبر�رو به حديث پيامبر از اين
آن پيامبر در . اند كند، رخنه وارد كرده را روايت مي آن) در موطأ خود(كرد و امام مالك 

  :فرمايد حديث مي
�![ ��R=v �� ��)F� �� ��1�� �R@	 NO1� :
@�- U�" �  � l��O#A 
گذارم كه هر كس به آن دو چنگ زند، گمراه نخواهد  ز را براي شما به جا مي چيدو«
 است و )كتاب اهللا و عترتي(صحيح آن : گويند مي» كتاب خداو سنت پيامبرش: شد
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را به عنوان بديلي براي سنت قرار ) عترت(پس . باشد يصحيح نم) كتاب اهللا و سنتي(
  ! اي آشكار براي الغاي سنت است دهند، كه اين وسيله مي

 بر آن متفق هستند و در قرآن نصوص  ي امت چنگ زدن به سنت اصلي است كه همه
صريح زيادي آمده كه بر اثبات آن و وعده دادن به ثواب در برابر آن و تهديد بر ترك و 

دارد كه شناخت اغلب احكام عملي بر آن  گرداني از آن تصريح نموده، بيان ميروي 
  .استوار است

  : فرمايد  است كه مي�از آن جمله سخنان خداوند

� !$ ¨Β u !$ sùr& ª!$# 4’n? tã Ï&Î!θ ß™u‘ ô ÏΒ È≅ ÷δr& 3“ t	à)ø9 $# ¬Tsù ÉΑθ ß™§	=Ï9 uρ 

“Ï% Î!uρ 4’n1ö	 à)ø9 $# 4’yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ ÈÅ3≈ |¡yϑø9 $#uρ È ø⌠$#uρ È≅‹Î6 ¡¡9 $# ö’s1 Ÿω tβθä3tƒ 

P' s!ρßŠ t÷ t/ Ï!$ uŠÏΨøîF{ $# öΝä3ΖÏΒ 4 !$ tΒ uρ ãΝä39s?#u ãΑθ ß™§	9$# çνρä‹ã‚ sù $ tΒuρ 

öΝä39 pκtΞ çµ ÷Ψtã (#θßγ tFΡ$$ sù 4 (#θ à)̈?$#uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïè ø9 / حشر (� #$

7(  
باديها به پيغمبرش ارمغان داشته  چيزهائي را كه خداوند از اهالي اين آ «
 و يتيمان و )پيغمبر( متعلق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان ،است

 اين بدان خاطر است كه اموال .باشد مستمندان و مسافران در راه مانده مي
و نيازمندان از آن (تنها در ميان اشخاص ثروتمند شما دست بدست نگردد 

 آورده )از احكام الهي(بر براي شما  چيزهائي را كه پيغم).محروم نشوند
 دست ، و از چيزهائي كه شما را از آن بازداشته است،است اجراء كنيد

  ». از خدا بترسيد كه خدا عقوبت سختي دارد.بكشيد
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� ̈Β ÆìÏÜ ãƒ tΑθ ß™§	9$# ô‰s)sù tí$ sÛr& ©!$# ( tΒ uρ 4’̄<uθ s? !$ yϑsù y7≈oΨù=y™ö‘r& 

öΝÎγ øŠn=tæ $ ZàŠÏ�ym �  ) 80 /النساء(  

چرا كه ( در حقيقت از خدا اطاعت كرده است ، هر كه از پيغمبر اطاعت كند «
 و جز از ،دهد كه خدا بدان دستور داده باشد پيغمبر جز به چيزي دستور نمي

به اوامر و نواهي ( و هر كه )كند كه خدا از آن نهي كرده باشد چيزي نهي نمي
 ما شما را به عنوان )اشخودش مسؤول است و باك نداشته ب( پشت كند )تو

بلكه بر رسوالن پيام باشد (ايم   آنان نفرستاده)اعمال( و نگهبان )احوال(مراقب 
  ».)و بس

� ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™§	9$# �  ) 54/ نور(  

  ». از خدا و از پيغمبر اطاعت كنيد:بگو«

� Ÿξ sù y7 În/u‘uρ Ÿω šχθãΨÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑÅj3ys ãƒ $ yϑŠÏù t	 yf x© óΟßγ oΨ÷;t/ 

§ΝèO Ÿω (#ρß‰Ågs† þ’ Îû öΝÎηÅ¡ à�Ρr& % [` t	ym $ £ϑÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θ ßϑÏk=|¡ ç„ uρ $VϑŠÎ=ó¡n@ �  

  )65 /النساء (  
آيند تا تو را در   به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نمي! نه، اما «

ل خود از اختالفات و درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي در د
  ».باشند )قضاوت تو(داوري تو نداشته و كامالً تسليم 

� y# ø‹ x.uρ tβρã	 à�õ3s? öΝçFΡr& uρ 4‘n=÷F è? öΝä3ø‹ n=tæ àM≈ tƒ#u «!$# öΝà6ŠÏùuρ 

…ã& è!θ ß™u‘ 3 tΒ uρ ΝÅÁ tF ÷ètƒ «! $$Î/ ô‰s)sù y“ Ï‰èδ 4’ n<Î) :Þ≡ u/ÅÀ 8Λ)tF ó¡ •Β �  

  )101 /آل عمران (  
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 شويد و حال آن كه آيات خدا بر شما فرو خوانده  و چگونه بايد شما كافر «
و نور قرآن راه را تابان و رهنمودهاي (شود و پيغمبر او در ميان شما است  مي

 بيگمان ، و هركس به خدا تمسك جويد!)دارد فرستاده خدا حقيقت را عيان مي
  ».ست رهنمود شده ا)رستگاري(به راه راست و درست 

� #sŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝçλ m; (# öθ s9$ yès? 4’ n<Î) !$ tΒ tΑt“Ρr& ª! $# ’ n<Î)uρ ÉΑθ ß™§	9$# |M ÷ƒ r&u‘ 

tÉ)Ï�≈ uΖßϑø9 $# tβρ‘‰ÝÁ tƒ š�Ζtã # YŠρß‰ß¹ �  ) 61/ النساء(  

بر ( به سوي چيزي بيائيد كه خداوند آن را : و زماني كه بديشان گفته شود «
 شما تا قرآن را براي( و به سوي پيغمبر روي آوريد ، نازل كرده است)محمد

 منافقان را خواهي ديد كه سخت به تو پشت ،)بخواند و رهنمودتان دارد
  ».)دارند گريزند و ديگران را نيز از تو باز مي و از تو مي(كنند  مي

پس چگونه بر حديث كه تفسير و تطبيقي براي آيات صريح قرآن . و دهها آيه ديگر
ز كتاب خداوند روايت ها بعد ا ترين كتاب و در صحيح! كنيد؟ است، اعتراض مي

  !اند؟ شده
 كه ايمان آورده بودند و او را �؛ تقسيم پيروان پيامبرـ تناقض با رسالت جهانگير6

ي  اهل بيت و اصحاب، بدعتي ساختگي است كه در دوره: دادند به دو گروه ياري مي
: شود هيچ اصلي برايش وجود ندارد جز شناسايي آنان همچنان كه گفته مي� پيامبر
اينان خزرج و اينان أوس : و گفته مي شود. هايش  و دامادهايش يا همسايه�ن پيامبرزنا

ها موجود بود، اما به شكل  ها و نام گذاري بندي اين تقسيم. هستند... هاشم و يا از بني
ها تقسيم گرداند،  ها يا دوستي با آن طبقاتي ديني كه جامعه را بر اساس تبعيت از آن

ها همسرانش باشد و چه  گونه بودند چه مقصود از آن  هم همين�راهل بيت پيامب. نبود
  .نزديكانش باشد
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همه چيز اعم از جايگاه،مال، ) اش خانواده( دعوتي خانوادگي نبود كه �دعوت پيامبر
منصب و وراثت ملك را در اختيار گيرند و يا از نفوذ ديني استفاده كنند كه با آن 

  .اند ها را منحصر كرده آنوراثت مرجعيت ديني و مقدس شمردن 
اي بود كه صاحبان  ها خانه هاي اديان باطله است كه براي هر يك از آن اين از ويژگي

و . آوردند بردند و احترام خاصي را به دست مي آن، دين و تقديس را به ارث مي
هاي پادشاهان دنيا است كه در زندگي براي تأسيس پادشاهي يا  همچنين اين، از ويژگي

  .كردند ها به ارث ببرند، با همديگر رقابت مي تي كه فرزندانشان بعد از آنمملك
اش اين   پيامبر، با رسالت جهانگيري كه الزمه منحصر كردن علم و دين در خانواده

ي پيروان پيامبر به تبليغ آن بپردازند، در تناقض است و بدين خاطر  است كه بايد همه
  :فرمايد پيامبر مي

�� � '�( ��?)U�3 �#A  
  » .اي هم باشد از من ابالغ كنيد حتي اگر آيه«

��: فرمايد و مي`�?�� �R�� 0����� �)�@�#A  
بايد كساني از شما كه حضور دارند به كساني كه حضور ندارند پيام دين را «

  :فرمايد و خداوند متعال مي.  به فردي مختص باشد كه بدون اين» .برسانند

� öΝçGΖä. u/öTyz >π̈Β é& ôMy_ Ì	÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρâlß∆ ù' s? Å∃ρã	 ÷èyϑø9 $$ Î/ 

šχöθ yγ ÷Ψs?uρ Ç tã Ì	 x6Ζßϑø9 $# tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3 öθ s9 uρ š∅tΒ#u ã≅÷δ r& 

É=≈tGÅ6 ø9 $# tβ% s3s9 # Z/öTyz Νßγ ©9 4 ãΝßγ÷ΖÏiΒ šχθãΨÏΒ÷σßϑø9 $# ãΝèδ ç/sYò2r& uρ 

tβθ à)Å¡≈x�ø9   )110 /آل عمران (  � #$
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 بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده )اي پيروان محمد( شما  «
نمائيد و به خدا ايمان   امر به معروف و نهي از منكر مي)مادام كه(ايد  شده
 ايمان )مثل شما به چنين برنامه و آئين درخشاني( و اگر اهل كتاب .داريد
 ولي تنها عده .از باور و آئيني كه برآنند( براي ايشان بهتر است ،بياورند
و خارج از حدود ايمان و ( از آنان با ايمانند و بيشتر ايشان فاسق )كمي

  ». هستند)وظائف آن

ö≅è% Íν �: فرمايد و مي É‹≈ yδ þ’ Í?ŠÎ6y™ (# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >ο u/TÅÁ t/ O$ tΡr& ÇtΒ uρ Í_ yè t6 ¨?$# �

  )108/ يوسف (  
 بينش به سوي خدا  با آگاهي و)مردمان را( اين راه من است كه من : بگو«
  ».)باشند چنين مي(خوانم و پيروان من هم  مي

 بر آنچه كه �اين نصوص عام هستند و براي يك شخص خاص نيست و عمل پيامبر
ها و  دهد؛ چون پيامبر انسان صالحي از صحابي به سوي قبيله گوئيم، شهادت مي مي
ها  را به آن روردگارشان ها را به اسالم دعوت كند و رسالت پ فرستاد تا آن ها مي ملت
  .برساند

اند كه مبلغ دين صحابه باشد؛ بلكه به آن دستور داده   راضي شده� خدا و پيامبر
كند، به عنوان نمونه  است و خداوند به شدت از كتمان و پوشيدن اين رسالت نهي مي

  : فرمايد مي
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دارند آنچه را كه از دالئل روشن و  گمان كساني كه پنهان مي  بي «
تورات و ( در كتاب  بعد از آن كه آن را براي مردم،ايم هدايت فرو فرستاده

چه از ميان (كنندگان   خدا و نفرين،ايم  بيان و روشن نموده)انجيل
و (كنند   ايشان را نفرين مي،)فرشتگان و چه از ميان مؤمنان انس و جان
  ».)خواستار طرد آنان از رحمت خدا خواهند شد

اند؛ پس  را خاص اهل بيت پيامبر قرار نداده اين آيه عام است و خداوند و رسولش آن
پذيريم كه تنها از طريق ائمه نقل  ما روايات يا احكامي را مي: چه معني دارد كه بگويند

  !شده باشد؟
اين به خاطر عدم ايمانشان : ها آن ائمه اهل بيت جز دوازده تا و تكفير به زدن هـ طعن7
با امام زيدبن علي امام زيديه . اثني عشري است) ائمه(معاصرانشان از ) امامت(به 

رغم  آنگاه كه زيد، علي: مخالفت پرداختبه ) باقر(برادرش محمد بن علي ملقب به 
خواست كه او امام يا  هشدار و نهي برادرش، عليه او با شمشير خارج شد، زيرا مي

باشد و اين بر  مي) امامتش(و عدم اعتراف به ) امام(و اين خروج از رأي . خليفه باشد
  !حسب قواعد اماميه كفر است

كه امام عبداهللا محض بن حسن المثني سيد اهل بيت در زمان خودش   و همچنين اين
خواست براي  گاه كه جعفر صادق مي پردازد، آن است كه با جعفر صادق به مخالفت مي

 براي محمد  گفتني است كهپسرش محمد بن عبداهللا ملقب به نفس زكيه بيعت بگيرد، 
  .باشد  اين ـ بر حسب اعتقاد اماميه ـ كفر مي ادعاي مهدويت شده است و بن عبداهللا

  .1و اين چيزي است كه در مصادر اماميه صراحتاً آمده است! و غير از اينها زيادند

                                           
  .365-1/358 نگاه كن به اصول الكافي -1
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همانا تكفير اينان و تكفير خلفاي راشدين يا ديگر سالطين دولت اسالمي از يك منبع 
  .شود خارج مي

كنند يا جاهل است يا   نمي را تكفير اماميه غير خودشان: گويد  پس كسي كه مي
  .كند بازي است كه از تقيه استفاده مي زند يا حيله خودش را به جهالت مي

ها  پس انكار يكي از آن! مساوي ايمان به نبي يا از آن هم بيشتر است) امام(ايمان به 
  .با انكار ديگري برابر است

 مؤمن است و هر كس ما را بشناسد«:  و در اين خصوص رواياتي آمده؛ از جمله
ـ كه قبالً ذكر شد ـ و علمايي مانند حلي به آن » .باشد كسي كه ما را انكار كند كافر مي

  .اش ذكر شد ـ كنند ـ و عين گفته تصريح مي
و . است) تمسك به اهل بيت(از لوازم اعتقاد به اصل ... و اين ضررها و يا مفاسد و

 هيچ چيز ديگري را در بر ندارد، و باشد، زيرا جز ضرر ها مي ترين باطل اين از باطل
بطالنِ الزم دليلي بر بطالن ملزوم است پس اين اصل به خاطر بطالن لوازمش باطل 

  .است
اي در بر  شود كه اين اصل ضرري محض است و هيچ فايده اين چنين مشخص مي

  .را آورده است  الهي خالف آن و شريعت. ندارد
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  سومفصل 

  ]  اهل بيتتمسك به[نقض ادعاي شيعه در 

  : اعتبار استوار استدودر نزد شيعه بر ) تمسك به اهل بيت(

يعني فقه امامي ـ يا مذهب . گانه دوازده) ي ائمه( تمسك جستن تنها به فتواهاي -اول 
) فقه جعفري(و آنچه به . ها و فتواهاي خود ائمه امامي در فقه ـ كه عبارت است از گفته
  .باشد دق ميمعروف است فقه خود امام جعفر صا

يعني . اند  تمسك جستن به احاديثي كه تنها از طريق اين دوازده نفر روايت شده-دوم
هاي  روايت شده و روايت) ي اهل بيت ائمه(پذيرند كه از طريق  آنان تنها احاديثي را مي

گويند حق هستند و نسبت  خودشان است و مي) ي ائمه(موجود در مصادرشان روايات 
  .دهند نميها  دروغ به آن

 تنها ادعاهايي هستند كه  كه آيا براي اين ادعاها مستندي از حقيقت وجود دارد؟ يا اين
 به - در واقع هيچ حقيقتي برايش وجود ندارد؟ اين چيزي است كه در صفحات بعدي

 جوابش را خواهم داد و هر كدام از اين دو موضوع را به طور -اذن خداوند متعال 
  : نمودجداگانه بيان خواهيم
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  حقيقت و منابع فقه امامي: مبحث اول

اثني عشري نه ديگر علماي امت اعم از اهل بيت ) ائمه(اما موضوع عمل به فتواهاي 
مانند شافعي، زيد و عبداهللا بن صدوق يا غير اهل بيت مانند ابوحنيفه، احمد و مالك، 

را  آنبه طور كلي  فقه اماميه تأمل كني چون اگر در واقعِچه رسد به فقهاي متأخر؛ 
ها و   در حقيقت گفتهها آنيابي؛ زيرا فقه  كنند، مي مخالف با آنچه كه ادعايش را مي

ها و فتواهاي   بلكه گفته،اهل بيت اثني عشري نيست) ي هائم(فتواهاي هيچ كدام از 
  !!فقهاء و مجتهدين است

لي دارد كه فتواها و اي عم كند، بلكه هر فقيهي رساله را نقل نمي) امام(ي  و فقيه گفته
اي  اش نيست و براي هر فقيهي مجموعه و يا گفته) امام(آورد و رأي  رأيش را در آن مي

  .ها جايز نيست كه از ديگري تقليد نمايد از مقلدان وجود دارد كه براي هيچ يك از آن
طعاً بود، ق ي خود امام مي بود يا نظريه مي) امام(ي  و اگر نظريات فقهاء نماينده نظريه

داشتند، و تقليد از ساير فقها را براي مقلد حرام  بودند و اختالف نمي يكي مي
  . دانستند نمي

ي اماميه از فتواهاي   شيعه كه همانا اينها داليلي واضح، واقعي و ملموس هستند بر اين
و اين اعتقادشان به تمسك به اهل بيت را . كنند نه از نظريات ائمه فقهاء پيروي مي

را از اساس نقض  گرداند و التزامشان به اين اصل و ادعايشان  اساس مي وچ و بيچيزي پ
  .كند مي
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دهند كه ـ بر حسب  ها براي فتواهاي فقهاء آن تقديسي را قرار مي كه آن تر اين شگفت
كه حرمت رد بر فقيه را  هاي ائمه قائل هستند، با توجه به اين اعتقادشان ـ براي گفته
   1 .مي دانند) امام(بر مساوي با حرمت رد 

  

   دارد را جداگانهيهر مجتهدي مذهب

ها پيروان  هر فقيهي از فقهاي اماميه ـ در واقع ـ مذهبي جداگانه دارد، هر كدام از آن
  .و مقلداني دارند كه تقليد از مجتهد ديگري، برايشان حالل نيست

 به وضوح بر اين 2 )ي علميشان رساله( اين فقهاء ميان خود اختالف زيادي دارند و 
  .دهند ها شهادت مي اختالف

گفتني است كه اختالف بين مقلدين به حدي است كه پشت كسي كه از غير مرجع 
خوانند و مراجع نيز با هم اختالف دارند به حدي كه هر  كند، نماز نمي ها تقليد مي آن

  .داند نميكند و تقليد از غير خودش را جايز  ها ادعاي علم بيشتري مي كدام از آن
هستند كه هيچ اختالفي ـ بر طبق اعتقاد ) مخصوصي(و اگر اينان پيروان مذهب 

هايشان وجود ندارد، پس چرا در ميانشان اين همه اختالف وجود  خودشان ـ در گفته
  دارد؟

كنند؛ آنان بر مذهب فقها و مجتهدانشان  اماميه از مذهب جعفر صادق پيروي نمي
د مذهبي دارد و اگر فقيهي بميرد ديگر براي كسي جايز هستند و هر فقيهي براي خو

يعني . كه در حال حياتش از او تقليد كرده باشد نيست كه از او تقليد نمايدو مگر اين

                                           
  .ابراهيم زنجاني و محمدرضا مظفر ذكر شد  همچنان كه نقل از-1
كتابي فقهي است كه از شخص فقيه صادر شده، زماني كه به نظر خودش به درجه :  رساله علمي-2

  . اي دارد يعني مذهب جداگانه. اجتهاد رسيده است
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رود و اگر مذهب و فقهش، مذهب و  بافرا رسيدن مرگ شخصي مذهبش نيز از بين مي
بود، زيرا مذهب  نميفقه خود جعفر صادق است هرگز بعد از مرگش تبعيت از او حرام 

كنند كه بر  ها ادعا مي ها معصوم است ـ پيوسته پابرجاست و آن جعفر ـ كه نزد آن
اند،  مذهب جعفر هستند، پس اگر آن قسمت از فقه را كه با مرگ صاحبش ترك كرده

كردند زيرا ترك آن بيانگر ترك  را رها نمي نمود، هرگز آن مذهب جعفري را بازگو مي
حال اين قسمت از فقه كه ترك شده يا مطابق با مذهب جعفر . باشد مذهب جعفر مي

است كه در اين صورت مذهب جعفر را ترك كرده و بعد از فوت فقيهي مشخص 
 اين قسمت ترك شده مذهب جعفر نيست كه  كه اند، يا اين فتواي فقيه ديگري را گرفته

  .در جايي ديگر استكند كه فقه اماميه در جايي و فقه جعفر  هر دو امر ثابت مي
  

  اختالفات موجود در ميان فقهاء اماميه 

ها بر  كند كه آن پس اختالف فقهاي اماميه در ميان خود به صورت قطعي اثبات مي
و اين امر . كنند ها ادعاي عصمتش را مي  آن كه مذهب جعفر صادق نيستند، خصوصاً اين

پس تعدد . جود داشته باشداي، يك قول واحد و اش اين است كه بر هر مسئله الزمه
كه جعفر  پس يا اين. كند اقوال و تناقضش به طور قطع، عدم وحدت مصدر را بيان مي

كه او غير  هاي متضاد ازآْن او نيست و يا اين صورت گفته صادق معصوم است كه در اين
شود و با وجود اين معقول  صورت مذهب از اساسش نابود مي معصوم است و در اين

ي اين اقوال متضاد از يك فقيه يا يك امام صادر شود، زيرا اين اقوال  همهنيست كه 
كند و به آن  پس اماميه تنها بر يك مذهب نيستند چنان كه ادعا مي. زياد و متضاد هستند

  .بالند مي
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  اي از اختالفات شديد فقهي در ميان فقهاي اماميه نمونه

 و آن هم عبارت از فتواي شيخ دارم اي براي سخنان خود عرضه مي و اينك نمونه
 به طور مطلق ابوجعفر طوسي در مقايسه با فتواي يكي از مراجع محدث بزرگ،  طايفه

موضوع فتواهايشان يك امر . نياز هستند ابوقاسم خوئي است كه هر دو از تعريف بي
  !باشد، ولي نگاه كن كه چه قدر با هم اختالف دارند؟ است و آن هم خمس مكاسب مي

اما در حالت غيبت براي شيعيان رخصت داده شده كه در كارهايشان : گويد ميطوسي 
بنا به هيچ  ها ها و مكان تجارت تصرف كنند، اما در غير آن مانند آداب ازدواج و خانه

ها و غيره  شرايطي تصرف برايشان جايز نيست، و اما راجع به آنچه از خمس گنج
 نظر دارند و در مورد آن نص معيني وجود كنند، اصحاب ما با هم اختالف دريافت مي

  : اند كه مقتضي احتياط است ها حرفي را زده  هر كدام از آن كه ندارد، مگر اين
در حال غيبت، خمس نيز بنا به منوال نكاح زنان و تجارت، : ها گفتند اي از آن عده

  .باشد مباح مي
باشد، پس  است واجب مينگهداري از آن تا زماني كه انسان زنده : و گروهي معتقدند

را به فردي مورد اعتماد از برادران مسلمانش  زماني كه مرگ بر او عارض شد، آن
اگر ظهور كرد، تحويل دهد، يا وصيت كند حسب ) امام زمان(بسپارد تا به صاحب كار 

  .رسد آنچه كه بدان وصيت شده تا زماني كه به صاحب امر مي
هايش را  شده  ذخيره ش واجب است، زيرا زمينو گروهي ديگر بر اين باورند كه دفن

  .كند هنگام قيام قائم خارج مي
سه قسمت :  قسمت تقسيم شود6واجب است كه خمس به : عده ديگري مي گويند

آن براي امام وقف شود يا نزد كسي مطمئن به وديعه گذاشته شود، و سه قسمت ديگر 
  . ن و در راه ماندگان جدا كنند و مسكينا�را براي مستحقين اعم از يتيمان آل محمد
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را دارد كه بدان عمل شود، زيرا مستحقين اين سه قسم ظاهر  و اين شايستگي آن
زكات مورد  نيستند و كسي در آوري و تقسيم آن ظاهر هستند، هرچند كه متولي جمع

  .جايز نيست به مستحقش داده شودنگفته كه 
هاي قبلي كه ذكر شد از دفن يا  تهو اگر انساني از روي احتياط به يكي از اين گف

  1 .وصيت كردن، عمل كند گناهكار نيست
: شود خمس در زمان ما ـ زمان غيبت ـ به دو نصف تقسيم مي: گويد  ميخوئياما 

يتيمان و : هاشم است و نصفي براي بني) حجت منتظر(نصفي از آن براي امام عصر، 
  .مسكينان و در راه ماندگانشان

  2 .مالك در توزيع نصف ذكر شده آزاد است: دوي در ادامه افزو
را به حاكم شرعي بدهد يا در دادن به مستحق از  و از روي احتياط مستحب است آن

  .او اجازه بگيرد
شود كه   است، در زمان غيبت به نائبش مراجعه مي�و نصفي كه مربوط به امام

شود و  يم به او داده مي شناخت دارد، كه يا مستق فقيه اميني است و به مصارف آن،نائب
بدان  �و خمس بايد در مواردي صرف شود كه امام. شود يا از او اجازه گرفته مي

و به خاطر حفظ احتياط . ؛ مانند رفع احتياجات مؤمنان از سادات و ديگرانراضي باشد
و آنچه الزم است مراعات . مستحب است نيت صدقه دادن از جانب او را داشته باشد

و از مهمترين مصارف آن در اين زمان كه تعداد . كردن اولويت هاستشود، رعايت 
هاي دين و بلند كردن   هدايت كنندگان و هدايت شدگان كم هستند، بر پا داشتن پايه

ها و ترويج شرع مقدس و نشر قواعد و احكام و تأمين مخارج علمايي كه  پرچم

                                           
  .201-200 النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي ص -1
  . يعني نصف مربوط به بني هاشم-2
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و به خاطر احتياط بيشتر . باشد مي... كنند را در تحصيل علوم ديني صرف مي اوقاتشان 
  1 ).الزم است كه به مراجع بزرگ و آگاه به مصارف عمومي مراجعه شود

  

  هاي فقه و اصول اهل سنت در كتاب) قول اماميه(عبارت 

هاي مذاهب  هاي فقه و اصول اهل سنت شايع شده كه وقتي گفته اخيراً در كتاب
آورند، كه خواننده چنين در  را مي) ميهقول اما(معتبر را عرضه مي كنند، به دنبال آن 

اي داراي يك قول  يابد كه اماميه در فقه يك مذهب واحد دارند و در هر مسئله مي
قولي براي مالك و : واحد هستند، اما در عين حال اهل سنت آرائشان مختلف است

  !قولي يا دو قول و يا بيشتر براي احمد و ديگري براي شافعي و بدين شيوه
امري است مخالف با حقيقت و واقعيت؛ چون اماميه بر مذهب فقهي واحدي و اين 

شان جداي از مسايل  نيستند و بر قول واحدي در اغلب مسايل حتي مسايل اصولي
ها راجع به واليت فقيه  ها و اصولي مثالً اختالف بين اخباري. فروعشان اتفاق نظر ندارند

  .را بين موافقان و مخالفان در نظر بگير
  دانم چه چيزي سبب شده كه فقهاي ما اين اكاذيب را تثبيت كنند؟ ن نميم

  .آيا به حقيقت امر آشنا نيستند؟ كه اين بعيد است
  دانند ولي تساهل مي كنند؟ آيا اين در شرع خداوند صحيح است؟ ها مي يا آن

يكي از دوستان من يكي از اين فقهاي برجسته را ديده بود، پس آن دوستم به او 
پس چرا : گفت. بله: شان متفاوت هستند؟ گفت داني كه اماميه در آراء فقهي تو مي: گفت

كنيد و تنها يك مذهب واحد را براي اماميه ذكر  مخالف اين را در كتابهايتان ذكر مي
  !!ايم اين چيزي است كه در حق آن ظلم كرده: كنيد؟ جواب داد مي

                                           
  . چاپخانه ديواني ـ بغداد ـ چاپ بيست و نهم349 -347عبادات ص /  منهاج الصالحين-1
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   1ق وجود ندارداي بين فقه اماميه و فقه جعفر صاد هيچ رابطه

ها به عنوان پيروي براي  و اعتبار آن) جعفري(هاي شايع، توصيف اماميه به  از غلط
است، اما حقيقت اين است كه آن، تنها غلطي مشهور ) رحمه اهللا(مذهب جعفر صادق 

  .باشد مي
كنند، آن چيزي ـ كه در  اماميه ـ همچنان كه گفته شد ـ از فقه امام جعفر تبعيت نمي

 فقهايشان است و اين فقها هر كدام مذهبي  ها است ـ تبعيت از مذاهب كار آنواقع 
رساند كه  جداگانه را دارد و آنان اقوال و آرايي دارند كه به طور جزم اين واقعيت را مي

  .صدور آن اقوال از عالم محترمي مثل امام جعفر صادق بعيد است
كه من فتواهاي شاذ پيشينيان را دنبال مثالً اين فتواها را در نظر بگيريد؛ گفتني است 

ام، و اين فتواها چيزي نيست كه بدان عمل نشود، بلكه فتواهايي معاصر از آن  نكرده
  : ام كه عموم شيعيان امروزه از آنان تقليد مي كنند فقهاي معاصر را مورد تحقيق قرار داده

شد، خواه نكاح با  جايز نمي گي نرسيده سال9 سن  نوز بهـ جماع با همسري كه ه
ها مانند لمسِ با شهوت و در  جويي ، ولي ديگر بهره موقت باشد كه دائمي باشد و يا اين

  2.آغوش گرفتن و روي ران قرار دادن حتي در دوران شيرخوارگي، اشكالي ندارد
 بشود، براي او جايز   مرتكب كار حرامي  باشد كه را داشته اگر كسي خوف اينآيا -

  جويي نمايد؟ بهره مسلماني   باكره ي ولي و سرپرست، از دختر بچه ازه بدون اج است كه

                                           
) افسانه مذهب جعفري)(أسطورة المذهب الجعفري( سخن از اين موضوع را در كتاب مستقلي به اسم -1

  .رده امبه تفصيل بيان ك
  .2/241 اثر خميني   تحريرالوسيله-2
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كه   بله، اگر ولي و سرپرستش او را از ازدواج با همطراز خود منع كند با وجود اين
ي ولي  بدان رغبت و ميل داشت باشد و اين منع برخالف مصلحت دختر باشد، اجازه

 دخول از جلو و يا از عقب، جايز شود و اگر عقد موقت باشد به شرط عدم ساقط مي
  1 .است
  ي سرپرست براي دختر باكره هر چند بدون دخول هم باشد، شرط است؟  آيا اجازه-

ي ولي شرط نيست اما شرط لفظي عدم دخول در عقد شرط  در عقد موقت اجازه
  2 .است
ايز ي سرپرستش، ج ي اروپايي غربي بدون اجازه جويي از دختر بچه آيا بهره): 289(ـ 

  است؟ 
اگر فرض كنيم كه سرپرستش دختر را رها كرده است و در كارهايش او را به 
 خودش سپارده باشد، پس احتياجي به اجازه خواستن از او حتي در مورد مسلمان هم

يا اگر در مذهبش نيازي به اجازه نباشد پس بدون مراجعه به سرپرستش جايز . نيست
شد، همچنان كه اگر او را از ازدواج با همطرازش است حتي اگر در مورد مسلمان هم با

منع كند و همطراز ديگري وجود نداشته باشد، در اين صورت نيز اجازه ولي از اعتبار 
  3 .شود ساقط مي
ها مشهور است و منبع  كشورهاي زيادي وجود دارند كه زنا در آن): 237(ي  ـ مسأله

گر شخصي بخواهد با يكي از اين ا. درآمد بسياري از دختران اين كشورها زنا است

                                           
  .55 محمدصادق صدر ص - مسائل و ردود-1
   همچنين-2
   همچنين-3
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دختران متعه كند، آيا سؤال از متزوجه بودن و يا زناكار بودن و يا در عده بودن او الزم 
  است يا خير؟

 يقيناً شوهر داشته و يا  كه سؤال از وضعيتش واجب نيست، اما اشكال دارد مگر اين
ل نمايد كه آيا طالق پس اگر در مورد طالق زن اولي شك كند، بايد سؤا. مطلقه باشد

و اما اگر در مورد زن دومي . داده شده يا نه، كه اگر جواب مثبت باشد، اشكالي ندارد
اش را سپري كرده يا نه، بايد از از آن سؤال كند اگر گفت بله  شك كند كه آيا عده

اطر اما متعه با زناكاران مشهور به زنا به خ. ام، بدان اكتفا نمايد ام را سپري نموده عده
 يقيناً از كارش توبه كرده باشد كه در اين  كه احتياط بيشتر درست نيست مگر اين

  1 .صورت عقدش چه براي متعه و چه براي عقد دائمي صحيح است
خواهد با زني عمل جماع  آيا خبر دادن به مردي واجب است كه مي): 293(ـ مسئله 

قبالً با آن عمل جماع انجام داده، ي اين زن از مردي كه   عده كه انجام دهد بنا بر اين
  تمام نشده؟

  2. نه، خبر دادن به او واجب نيست
مردي با زنش از دبر جماع : كند كه از او پرسيده شد ـ كليني از رضا روايت مي

   3.مي تواند چنين كاري بكند: كند؟ گفت مي
  : كند چنين روايت مي) ابوجعفر طوسي(ـ اما شيخ طايفه 
 در مورد مردي كه از دبر با زنش �از ابوعبداهللا: يت است كه گويداز ابويعفور روا

  . اگر زن راضي باشد، اشكالي ندارد: گفت. جماع كرده بود، سؤال كردم

                                           
   همان منبع-1
   همان منبع-2
  .5/540 فروع كافي -3
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:  در مورد جماع مردي با زنش از دبر سؤال كردم؟ گفت�)رضا(ـ از ابوالحسن 
  :كه فرمود �را حالل كرده است، قول لوط اي از كتاب خداوند متعال آن آيه

Ï Iω àσ̄≈yδ ’ ÎA$ uΖt/ £ èδ ã	 yγ ôÛr& öΝä3s9   

من حاضرم آنان ( ترند  پاكيزه) از آميزش با ذكور ( اينها دختران منند و براي شما  «
  .»)را به عقد شما درآورم 
  .خواهند ها جز دبر را نمي و معلوم است كه آن

نويسد يكي از آن دو از  ياي م ـ و طوسي بر دو روايت در تحريم جماع از دبر حاشيه
عقب «:  فرمود�رسول اهللا: گفت  مي�شنيدم ابوعبداهللا: سدير روايت شده كه گفت

اين دو خبر بيانگر نوعي كراهيت است، زيرا : گويد طوسي مي. »زنان بر امتم حرام است
و آنچه كه احمد بن . افضل اين است كه از آن دوري شود هر چند كه حرام نيست

از او در : گويد كند او مي را تأييد مي كند آن  و او از ابويعفور روايت ميعيسي از برقي
اشكالي ندارد ولي من دوست ندارم كه : (مورد جماع با زن از عقب سؤال كردم، گفت

  1 .باشند و احتمال دارد آن دو خبر از روي تقيه وارد شده )... را انجام دهي آن
  2.ـ نگاه به صورت زنان زيبارو مباح است

  3.ـ نگاه به عورت زنان غير مسلمان مباح است
و آسان است كه به اين نص منسوب و ساخته شده بر اهل بيت در خصوص حالل 

  .هاي جنسي خارجي استناد نمود كردن نگاه به فيلم

                                           
  .3/242 طوسي - االستصار-1
  .5/542 فروع كافي -2
  .6/501 همان -3
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 اما دبر  بگذارد، دستخودبر آلت كه  عورت مسلمان كافيست يدنـ اما براي پوش
   1 !پوشانند را مي دو باسن آن چون نيازي به پوشيدن ندارد،

براي نماز ستر عورت معتبر است كه عورت براي مردان عبارت ) 222(ي  ـ مسأله
  2 .است از جلو و دبر و دو بيضه

يا ! خواند نمازگزاري را تصور كن كه در اين حالت نماز مي! و اين در نماز است
  !!خوانند جماعتي از مسلمانان كه بدين شيوه نماز مي

. ز است كه برهنه و در انظار مردم به حمام بروي و بدنت را با صابون بشوييـ جائ
  3 .اند اين امر شنيع را به خود امام باقر نسبت داده

هاي بدون حجاب به شرط عدم لذت بردن شهواني صحيح است  ـ نگاه كردن به بدن
ورت و دو طور كه فرقي بين ص ها نيست همان و در اين فرقي بين زنان كفار و غير آن

   4.كف و بين ساير اجزايي كه عادتاً لخت هستند، نيست
شراب خواري با : مانند اين است كه بگويي) عدم لذت بردن شهواني(بدون شك قيد 

  .شرط عدم مستي جايز است
  5!!ـ خلوت با زن بيگانه به شرط اطمينان از فساد، اشكالي ندارد

                                           
   همان منبع-1
  . خوئي ـ سيستاني و100 المسائل المنتخبه ـ ص -2
  .503ص /6/ فروع كافي-3
  )1020(ي   ـ مساله100 المسائل المنتخبه ـ سيستاني ص -4
  ).1030( همان ـ مساله -5
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هايي كه  توانند به مكان گانه برود و ميتواند براي تعليم رانندگي پيش مردي بي زن مي
هر چند كه خالي از مردم باشد البته به شرط عدم وقوع در . گنجد، بروند براي تعليم مي

  1؟!!حرام
  2.ـ جايز است كه مرد ميان دو زن و روي يك بستر بخوابد

اش نگاه كرد و آرزوي او را كرد، با او مجامعت  ـ جايز است كه مرد اگر به زن بنده
كند و بنده را به ترك زنش وا دارد تا مدتي كه دلش بخواهد با او باشد و سپس او را 

  3.به سوي او برگرداند
 جايز است كه كنيز را به عنوان عاريه به برادر داد تا با او مجامعت كند سپس به او -

  4.برگرداند
ر  عمر دختر علي را غصب كرد و علي به خاطر ترس بر هالك شدنش به اين ام-

ها از  اند و با الفاظي كه درون و اين سخن ياوه را به امام صادق نسبت داده. راضي شد
  5)ايم را غضب كرده اين فرجي است كه آن: (اند را ساخته كند آن آن وحشت مي

جماع با دبر خنثي لزوماً موجب غسل براي فاعل است و اگر خنثي با مرد يا زني 
آيد و اگر مردي با خنثي  اعل و مفعول واجب نميجماع كند و انزال نكند غسل بر ف

                                           
  ).407(ي   ـ مساله77 مسائل و ردود ـ محمد صادق الصدر ـ ص -1
  .560/ 5/  فروع الكافي -2
  .481ص / 5/  همان -3
  .470ص / 5/  أيضا -4
   همان منبع-5
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شود ولي بر مرد  جماع كند و آن خنثي هم با زني جماع كند، غسل بر خنثي واجب مي
  1.شود و زن واجب نمي

و اين احتياط براي  .ـ جماع با قُبل و دبر زن موجب غسل براي زن و مرد است
  2.د داردنيز وجو) مرد باشد(زماني كه مفعول غير زن باشد 

شود هر چند بر آن پايبند  ي زنا بر همسرش حرام نمي زن به واسطه) 989(ي  ـ مسأله
  3 !!باشد و اگر توبه نكرد بهتر آن است مرد طالقش دهد

اگر زني ازدواج كرد و سپس با پدر يا برادر يا فرزندش جماع كرد ) 992(ي  ـ مسأله
  4.شود بر مرد حرام نمي

كند جماع است كه با دخول سر آلت در جلو يا  ا محقق ميـ از مواردي كه جنابت ر
يابد اما براي جماع در غير، احتياط آن است كه فاعل و مفعول غسل  عقب زن تحقق مي

البته اگر حدث اصغر داشته باشند و در غير اين صورت . و وضو را با هم انجام دهند
  5 !!فقط غسل كافيست

آيا معقول است كه ! ا امام جعفر صادق دارد؟اي ب اين اعمال سخيف و پست چه رابطه
نه هرگز، پس فقه يا ! جعفر اين عالم بزرگ رباني به چنين سخناني دهان باز كند؟

  !!مذهب جعفري كجاست؟
  

                                           
  .1/48حين ـ خويي ـ  منهاج الصال-1
  .15 و 14 المسائل المنتخبة ـ خويي ـ ص -2
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  !چرا؟).... امام زمان(عدم پيروي از فقه 

اماميه معتقدند كه در هر عصري وجود يك معصوم ضروري است و هرگز معصومي 
شد و مردم به  كند و گر نه عصمت با فوت پيامبر قطع مي فايت نميبه جاي ديگري ك

  .معصومي بعد از آن نياز نداشتند
 طبق -كند كه اماميه از فقه امام عصرشان پيروي كنند و او آيا اين واجب نمي

 فقه پدرش حسن  كه شان ـ مهدي است، پس فقه مهدي كجاست؟ يا اين عقيده
ي ائمه كجاست؟ چرا فقط دنباله  درش موسي؟ فقه بقيهيا فقه علي الرضا يا پ! كجاست؟

رو فقه جعفري هستند نه كس ديگري؟ آيا با مرگ جعفر انتقال به امام ديگر و پيروي 
  از او واجب نيست؟

) امام(آيد پس چه نياز به  نياز از فقهي است كه بعد از او مي و چنانچه فقه جعفري بي
ايد؟ و  يست پس چرا روي فقه او توقف كردهبعد از اوست؟ و اگر فقه جعفري كافي ن

) و قبل از او نيز(دهيد و بس؟ تا حدي كه بعد از او  چيست كه تنها بدان اهميت مي
  ! ي مذهبي باشد شود كه تشكيل دهنده قوال هيچ امامي يافت نميا

بغداد و (كليني كه براي مدتي در جوار حسن عسكري و تقريباً در يك سرزمين 
باشد و حاوي رواياتي است كه   جلد مي8ـ كه ) كافي( اما در كتابش زيسته، )سامرا

 چيزي را به نام حسن عسكري ثبت نكرده - اكثرشان به جعفر صادق نسبت داده شده
و به جعفر رويي آورده ! رسد جز چند رواياتي كه عددشان به انگشتان دست نمي. است

  !! ي وجود داشتكه بين او جعفر مسافتي طوالني از نظر زماني و مكان
 سال با هم فاصله داشتند و از لحاظ مكان نيز جعفر در 200از جهت زمان تقريباً 

را رها ) حسن عسكري(چرا قرابت زماني و مكاني !! زيست و كليني در بغداد مدينه مي
در حالي كه بهتر و بلكه واجب بود آثار حسن عسكري را ! اي دور رفت؟ كرد و به نقطه
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ي سفيران  او بسيار به كليني نزديك بود؟ و بلكه واجب بود كه به وسيلهجمع كند، زيرا 
  .و هم عصر بودنشان با هم، اقوال مهدي را گردآوري كند

 امام را 5و چرا ! ها روايت كند؟  امام را رها كرده تا از هفتمين آن6چرا كليني پيوسته 
  !...ها روايت كند؟ ترك نموده تا از امام ششم بعد از آن

  

) امامت(حفظ شده است، مفهوم نيازمندي به تداوم ر فقه جعفري اگ

  چيست؟

كند، پس راز تعدد ائمه چيست؟ و  اگر پيروي از اقوال يكي از ائمه شرعاً كفايت مي
  ها چيست؟ معني احتياج به تداوم آن

كند، لذا نيازي به امام بعد از او  فقه اولين امام، نياز به فقه ديگري را برطرف مي
اند؟ آيا غير از جعفر، فقه  چرا اماميه فقه علي كه اول امام است را ثبت نكرده (.نيست

آيا ! اند؟ علي نيز همانند فقه ساير ائمه ضايع شده است و به همين خاطر جعفري شده
   به حفظ فقه امام بعد از او اهتمام نشود؟ كه فقه جعفر حفظ شده است براي اين
 نيازي به حفظ فقه جعفر نبود، يعني امامت، شد در نتيجه اگر فقه علي حفظ مي

. كند امامت فقه است، لذا اگر فقه امام اول حفظ شود كسي ادعاي امام بعد او را نمي
  !پس براي چه امامت بعد از جعفر ادامه يافت در حالي كه فقه جعفر حفظ شده بود؟

  

  عصر ائمه

آيد، زيرا  به شمار نمي يك چيز طبيعي و موافق با عصر باشد،  كه اين امر از اين
گيري مذاهب فقهي بود كه  عصري كه جعفر در آن به وجود آمد، عصر ائمه فقه و شكل

لذا . در زمان جعفر يا كمي قبل از او به وجود آمده و كمي بعد از جعفر خاتمه يافتند
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مذهب ابوحنيفه و مالك ـ هم عصر جعفر ـ و مذهب شافعي و احمد ـ در حدود يك 
در آن زمان . ها ـ شكل گرفت، پس مذاهب فقهي، مستقل تشكيل شدند آننسل بعد از 

ي مذاهب، ابوحنيفه، مالك، جعفر، شافعي و احمد بن حنبل بودند، لذا تدوين اقوال  ائمه
 معصوم بودند بلكه به  كه رسد، نه به خاطر اين امام جعفر امري كامال طبيعي به نظر مي

ازي به امام فقهي بعد از او نيست كه پيروان مستقل  امام فقه بود، لذا ني كه خاطر اين
  . داشته باشد

تمركز ) قبل از او(چرا روي جعفر و علي بن محمد «و اين مطلبي است كه پاسخ 
گيري مذاهب  عصر ابتداي شكل) محمد(دهد؟ زيرا پدر جعفر  را توضيح مي» ايد؟ كرده

 سالي رسيده بود و براي را درك كرده بود، كسي كه در زمان پسرش جعفر، به سن و
همين اقوال علي بن حسين ـ جد جعفر ـ ثبت نشده بود؛ چنانچه اقوال هيچ يك از 

 او امام مذهب است، ثبت نشده بود، زيرا آن موقع مذاهب فقهي  كه فقهاء مبني بر اين
  .ظهور پيدا نكردند

د، اهتمام آي به همين خاطر نيازي نيست كه به تدوين فقه كسي كه بعد از جعفري مي
  .داد
  

  :از بين رفتن فقه جعفري نزد اهل سنت و شيعه

ي مهمي وجود دارد كه دروغ بستن به جعفر از جانب زنادقه بسيار رخ داده  مالحظه
فايده  اند، لذا فقه جعفري عمالً بي است و علماي متعهد نيز از اين روايات حاشا نموده

  .شده و از بين رفته است
باشد كه اين رواياتِ صرف  ر ما است مؤيد اين مطلب ميآنچه امروزه در اختيا

ها و اكاذيبي است كه  ي مذهب نيستند يا دروغ چيزهاي اندكي هستند كه تشكيل دهنده
  .كنند هاي موثق از قبول آن ابا مي بدو نسبت داده شده و كتاب
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بر ساير ها  كنند، پس برتري آن و اگر چنانچه اماميه عمال از اقوال مجتهدين پيروي مي
  ها نيز دنباله رو اقوال مجتهدين هستند، چيست؟ مذاهب فقهي اسالمي كه آن

ي  گوئيم و فقهاي بقيه كنند، مي ي امام اجتهاد مي فقهاي ما در پرتو گفته: اگر گفته شود
 از عموميت و �كنند و بدون ترتيب قول پيامبر  اجتهاد مي�مذاهب در پرتو اقوال نبي
 به قول امام برخوردار است و اين يك مزيت و فضيلتي درخشندگي بيشتري نسبت

  !است براي مذاهب اهل سنت كه مذاهب فقهي اماميه فاقد آن هستند
اين مطالب، بر فرض صحت روايت از امام است، پس اگر غالب آنچه روايت شده 

  ! حالي پيدا خواهند كرد؟ د، چه شوند و نقل نگردن برچيده
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  وايات اماميهحقيقت و منابع ر: مبحث دوم

  
باشد، گفتني است كه اين  اين حقائق مهمي است كه مربوط به روايات اماميه مي

كند و بس؛ بلكه  را نقض نمي) تمسك به اهل بيت(ها در  حقايق تنها ادعاي پهناور آن
 ارجاع دهند، در � را به سنت رسول اهللا ها احكامشان كند كه آن اين مسأله را نقض مي
ار دادن سنت امري است كه دين بدون آن تمام نشده و مقبول واقع حالي كه مرجع قر

  :شود نمي
  

  كنند   روايت نمي����از پيامبر

سازد  اي را از اين روايات ظاهر مي نگاهي در منابع روايي اماميه حقيقت نااميد كننده
 كنند، يعني روايات نقل  روايت نمي�كه اماميه جز مقدار بسيار كمي از پيامبر و آن اين

  .باشند  جعفر صادق نمي-مثالً– مقارن با روايات نقل شده از �شده از پيامبر
  !پس معناي تمسك به اهل بيت بدون تمسك به صاحب بيت و سرور آن، چيست؟

  

  ! اماميه از ائمه، در سندشان احدي از اهل بيت وجود نداردمنقوالت

پذيريم  ايات شما را نميكنيد لذا ما رو شما از اهل بيت روايت نمي: گويند اماميه مي
كنيم و اهل بيت به آنچه در محتواي روايات است،  ولي ما از اهل بيت روايت مي

  . ترند لذا روايات ما صحيح و معتبرند آگاه
  .اين ادعا حاوي حقيقتي نيست تا بدان استناد شود

  : باشد  مراد از اين ادعا يكي از دو مورد زير مي:توضيح آنو 
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ي  شان از روايت اهل بيت اين است كه رواياتشان در نهايت سلسله منظور كه يا اين
شود و اين براي قبول و ثبوت  سند به امام جعفر صادق يا ديگر ائمه اسناد داده مي

ي ائمه  روايات مستند به امام امت و همه: گوييم اما ما مي. صحت آن روايات كافي است
تبرتر است، زيرا هيچ منزلتي به مقام تر و مع ي قبلي صحيح طبق قاعده) �رسول اهللا(

ماند، لذا بهتر آن است كه به آن عمل شود، از اين رو ترك آن از جانب   نمي�رسول
  !اند آنان به خاطر مخالفت با قواعدي است كه وضع نموده

ي راويان سند باشد كه به امام  ي سلسله  منظورشان از روايت اهل بيت حلقه كه يا اين
فقط از امام يا حداقل از اهل بيت تشكيل شده باشد؛ كه قطعاً چنين  برسد و �يا نبي

) بحار(كليني يا ) كافي(چيزي وجود ندارد و رجوع به هر كدام از منابع روايي مانند 
ي سند  سازد، زيرا راوياني كه در سلسله مجلسي بطالن اين ادعا را به روشني آشكار مي

كسي از اهل بيت چه رسد به ائمه در ميان   هيچ-رسند كه به صدها نفر مي–باشند  مي
مگر بسيار اندك طوري كه به نسبت هر هزار روايت، يكي يا كمتر را ! ها نيست آن

ي  خواهد درباره و كسي كه مي!! ها غير عربي هستند بلكه بيشتر آن. دهند تشكيل مي
ها  انتواند بد سخنم به يقين برسد اينك منابع در دسترس هستند و اگر بخواهد مي

  .مراجعه كند
ماند كه بدان اسناد داده شود؟ و آيا روايات  آيا براي اين ادعا حجت يا اصلي باقي مي

  !ي خاصي از روايات ديگران هستند؟ اماميه داراي مشخصه
  

 ي سند اهل تشيع حاوي راويان اهل سنت بيشتر از سلسلهي سند   سلسله

  باشد  مياهل بيت
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ها  ي راويان آن شود كه در سلسله جماعت يافت ميدر مقابل روايات اهل سنت و 
اند، از اهل  آنان چنانچه از غير اهل بيت روايت كرده. مرداني از اهل بيت وجود دارند

 خود را به زحمت اندازند بلكه با  كه بدون جدايي و بدون اين. اند بيت هم روايت كرده
اي  د؛ زيرا راويان امت اسالم عدهرا مي طلبي انسجام همراه با طبيعت امر و آنچه منطق آن

اي از اهل بيت نيستند، كه اين طيف اخير بيشتر هستند، زيرا تعداد  اند و عده از اهل بيت
و برخي از افراد . و اين امري كامال طبيعي و منطقي است. ها در جامعه بيشتر است آن

ا طبق ه در برابر آن موقف مسلمانان  هستند كه) غير عرب(ي سند عجم  سلسله
ها مورد  لذا اگر كسي از آن.  است قواعد علمي در علم روايت بودهدستورات دين و 

را  كنند و اگر كسي مخدوش و مجروح باشد آن اطمينان است روايت را از او اخذ مي
  .كنند ترك گفته و از او پرهيز مي

 كه شود كه روايات اهل سنت از اين جانب، بر روايات اماميه اين چنين معلوم مي
  . ها از روايت اهل بيت خالي است، برتري دارد ي سندهاي آن سلسله

زيرا كساني كه با موضوعيت : ها برعكس است شود كه ادعاي آن و همچنين معلوم مي
ها، كساني  باشند نه غير آن اند، اهل سنت مي و انصاف و منطق از اهل بيت روايت كرده
كنند نه از  ها از امام روايت مي زيرا آن. كه بدون دليل ادعاي چنين امري را دارند

  .باشند  و اغلب راويانشان از امام نه از اهل بيت هستند و نه از عرب مي�پيامبر
اين به طور كلي بود اما از ناحيه جزئي و تفصيلي اظهار نظرهايي داريم كه حقائق 

  : كشاند بسيار مهمي را به تصوير مي
  

  !اند، غيرعرب هستند ه را نوشتهي كساني كه منابع روايي امامي همه

  : گردد روايات اماميه در اصل به چهار منبع زير بر مي
  ).329ت، (ـ الكافي ـ محمد بن يعقوب كليني 1
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  ).381ت (ـ فقيه من ال يحضره الفقيه ـ محمد بن علي قمي 2
  .ـ تهذيب االحكام3
  ).460ت (كه دو تاي اخير از آن محمد بن حسن طوسي هستند . ـ االستبصار4

  . باشند ها مي ها نه عرب بوده و نه از ائمه اهل بيت و نه از عوام آن هيچ كدام از آن
هاي غير عربي  آل بويه نيز ايراني. اند اين منابع در عهد آل بويه منتشر يا تأليف شده

  .كردند و در آنجا مرتكب فساد شدند بودند كه در بغداد حكمراني مي
انيان غيرعرب ـ آمدند تا بار ديگري حركت تأليفي اماميه به دنبال آنان صفويان ـ اير

را نوشت كه ايشان فارس و غير عرب » بحاراالنوار«را نيرو بخشند، لذا مجلسي كتاب 
 كه تمام روايات اماميه را در برگرفته و بيش »دايرة المعارفي«باشد و كتابش به عنوان  مي
  .شود  جلد است، محسوب مي100از 

ها هستند،  اي عرب و عده اي ديگر غيرعرب ابع روايي اهل سنت، عدهاما مؤلفان من
  . زيرا دين و علم فقط ميان يك قوم منحصر نشده است

است )  هـ179ت (ترين كتب در روايت نزد اهل سنت، كتاب موطأ امام مالك  قديمي
  .و امام مالك عرب و اصالتاً اصبحي بوده است

 هزار حديث را در 40باشد كه تقريباً  مي)  هـ241ت (به دنبال آن مسند امام احمد 
  .و امام احمد از اعراب بني شيبان عراق بوده است. خود جاي داده است

شافعي قريشي نسب و عرب بود كه نسبش در جد سوم )  هـ204ت (مسند شافعي 
  .رسد  مي�به عبدالمناف جد رسول اهللا

  .باشد ير عرب ميمؤلفش امام بخاري است كه غ) 256ت (اما صحيح بخاري 
ي قشير  مؤلفش امام مسلم است كه از اعراب قبيله) 261ت (و صحيح مسلم 

  .باشد مي
  .ي ازد و عربي األصل است نيز از قبيله)  هـ275ت (ابوداود 
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 و راويان ! نيست؟ها آن راويان اماميه عجم بوده و عربي در ميان ي هپس چرا هم
 زيرا در ميان ،كند نطق امور چنين اقتضاء ميمركب از دو گروه نيستند همان طوري كه م

مسلمانان هم عرب هست و هم عجم، و عربها همان حامالن دين هستند و دين عبارت 
  .پس به ناچار در ميان راويان بايد عرب نيز باشد. است از كتاب و سنت

 كند كه اين امر، انگيزد و اشاره مي  همگي غير عرب باشند اين شك بر مي كه اما اين
ها  كنيم كه اين منابع در آن خصوصاً اگر منابع را بخوانيم، مشاهده مي. هدفمند است

عقايد منحرف و افكار ويرانگري وجود دارد و اين بيانگر اين نكته است كه هيچ يك از 
اند، زيرا عرب به خاطر ايمانش امكان ندارد اساس دين را به  ها عرب نبوده مؤلفان آن

ها نيست خصوصاً در قرون   در اين كار مصلحتي براي آن كه ايننابودي بكشاند و دوم 
ها اگر هم منحرف شده باشد ـ به هر دليلي ـ در انحراف و  اول و كسي از آن

اش به اين درجه نرسيده است كه در نزد اعاجم، شايستگي مقام مرجعيت را  گمراهي
  .داشته باشد

كه آنان تنها رواياتي كه از  د، اينان اين شرطي را كه اماميه براي خودشان وضع كرده
:  هم نقض شدني استيي سوم پذيرند، از ناحيه طريق رجال اهل بيت مروي باشد، مي

 را حديثي احدي از راوياني كه منابع ، چون اصل سند فاقد اين شرط استرازي
گونه كه شرط اقتضا  باشند همانتبار علوي   كه عرب نيستند صرف نظر از اين ،اند نوشته
عبارتي اين شرط از ه ي سند براي اين شرط ـ ب كند ـ عالوه بر فقدان رجال سلسله مي

  . استمردودپايه منقوض و 
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  سلسله راويان در طول سند مجروح هستند

رسد، كافي نيست  براي صحت روايت تنها پايان آن كه به امام صادق يا ديگر ائمه مي
و بين ) مثل كليني(اوي منبع يا نويسنده ي سند بين ر بلكه تحقيق در مورد رجال سلسله
اما در نزد عموم اماميه امري ديگر شايع است بدون . امام جعفر صادق ضروريست

 هر روايتي را كه به هر -در حقيقت-ها  زيرا آن: گويند  تصور كنند كه چه مي كه اين
  .پذيرند بدون تحقيق درباره صحت و ضعف آن، مي امامي نسبت داده شود،

شود، روايتي صحيح  هر روايتي كه به امام نسبت داده مي: ه است كه بگوييمشايست
دهد، زيرا در اين صورت به  را صحيح قرار نمي  صرف نسبت به امام آن كه نيست يا اين

بود؛ در حالي كه اماميه   يقيناً صحيح مي�ي روايات منسوب به پيامبر طريق اولي همه
ها ـ هنگامي  ي آن حتي عامه! كنند م با آن مقابله ميبا اين موافق نبوده و با كوشش تما

شود ـ مي گويند كه صحت سند اين روايت ضروري   آورده مي�كه روايت رسول اهللا
راويان اين احاديث از اهل : گويند پذيرند و مي  را نمي�همچنين احاديث پيامبر. است

اند، اما اين  رك كردهها ضرورت معتبر بودن رجال سند را د بنابراين آن. بيت نيستند
اين است واقعيت، البته با . كنند هاي منسوب به ائمه تطبيق نمي شرط را با روايت

در باب سند حديث آنچه خويي . پوشي از قواعدي كه در كتب اصول وجود دارد چشم
هاي كتب اربعه به اثبات رسيده  ي روايت صحت همه: بدان سخن رانده اين است كه

ها الزم است، پس اگر شروط صحت در آن  ن در سند هر كدام از آناست، لذا نگاه كرد
   1 .شود شود و در غير اين صورت پذيرفته نمي يافت شد، پذيرفته مي

  

                                           
  .110ص  / 1ج /  معجم رجال الحديث -1
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  راويان اماميه از اهل بيت نيستند 

. ها از اهل بيت نيستند شود اين است كه آن اي كه متوجه رجال سند مي اولين خدشه
ها نيستند،  اهل سنت را با اين دليل كه اهل بيت رواي آنهمان گونه كه اماميه احاديث 

  .كنند رد مي
محمد بن مسلم، جابر بن يزيد جعفي، زراره بن أعين، ابوبصير مرادي، هشام بن 

شود در  حكم و هشام جواليقي از اهل بيت نيستند، پس چگونه رواياتشان پذيرفته مي
  كنند؟ ميرا با همان علت رد  حالي كه روايات غير خودشان 

  

   يا اصحاب جعفر؟����اصحاب نبي: كدام يك برترند

 يا ياران جعفر صادق؟ بدون ترديد � كدام يك برترند، ياران پيامبر كه مطلب دوم اين
ها در كتاب و سنت وارد آمده و  دليلش آنچه در باب فضايل آن. ياران نبي افضل هستند

باشد؛ پس معقول نيست كه  مي دهد، شان گواهي مي نيز آنچه را كه تاريخ و سيره
 برتر باشند؟ چگونه روايات اصحاب جعفر كه از اهل �اصحاب جعفر از ياران محمد

  .شود شود و روايات اصحاب پيامبر رد مي بيت نيستند، پذيرفته مي
به هر صورتي اين ادعا ـ معتبر بودن : گويد مي» معجم رجال الحديث«خوئي در 

ديق است، زيرا اگر منظورش اين باشد كه ي اصحاب صادق ـ غير قابل تص همه
ماند كه همه  اصحاب چهار هزار نفري صادق همه معتبر هستند به مانند اين ادعا مي

ابراهيم : ها از جمله اي از آن  شيخ طوسي دسته كه با وجود اين.  عادلند�اصحاب محمد
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ماعت بن ابوحبه، حارث بن عمر بصري، عبدالرحمن بن هلقام، عمرو بن جميع و ج
  1 .ديگري را ضعيف دانسته است

ها توصيف شخصي را كه با يكي از معصومين مصاحبت  برخي از آن :گويد دوباره مي
  كه اند در حالي كه تو آگاه هستي به اين هاي معتبر بودن او قرار داده داشته از نشانه

رادي با مصاحبت اصالً دال بر اعتبار و حسن نيست؛ چگونه چنين نباشد در حالي كه اف
اند كه نيازي به بيان حال و فساد اخالق و   و ساير معصومين مصاحبت داشته�پيامبر

  2!روش و بدكرداريشان نيست؟
  
  

  ، مخدوش هستندها آن رجالي نابعراويان اماميه در م

 اين راويان ـ چه از اصحاب جعفر باشند يا از آنان روايت كرده باشند ـ  كه سوم اين
  ! مجروح و مخدوش هستنددر خود كتب اماميه 

آيد و كسي كه خواهان تقصيل بيشتر است به  اينك دليل آن به طور خالصه مي
  . مراجع رجال مانند رجال الكشي مراجعه كند

  : باشد ها مي اين بيان حال راويان چهارگانه است كه مدار روايات اماميه پيرامون آن
بن مسلم و بريد بن معاويه زراره بن أعين، ابوبصير ليث بن عدي مرادي، محمد 

  .عجلي
  

                                           
  .70ص  / 1جلد /  همان منبع -1
  .90ص  / 1ج / نبع  همان م-2
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   :ـ زراره بن أعين1
. اند گروهي بر تصديق و فرمانبرداري او اجماع كرده: گويد ي او مي حائري درباره

  ]324ص  / 1ج / ي  جامع الرواه[
 � از علي بن ابو حمزه از ابوعبداهللا132 و 131اما كشي در كتابش صفحات 

  : كند كه گفت روايت مي

tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6 ù=tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù=Ýà Î/   

) پرستش چيزي با خدا (  ساني كه ايمان آورده باشند و ايمان خود را با شرك «
  .»نياميخته باشند

  . از شر اين ظلم خود و شما را به خدا پناه ميدهم:  گفت�جعفر
اين اختالف را به خدا گواه است كه زراره و ابوحنيفه : مگر آن چيست؟ گفت: گفتم

  . اند وجود آورده
ها نشسته بودند و عذافر صيرفي و  كند كه آن  از كليب صيداوي روايت مي135/كشي
:  گفت�ابوعبداهللا. اي از اصحابش كه ابوعبداهللا هم با آنان بود، همه با هم بودند عده

  . را لعنت كندخداوند، زراره را لعنت كند، خداوند، زراره را لعنت كند، خداوند، زراره 
زراره شري است از جنس يهود و نصاري : كند كه گفت  روايت مي�و از ابوعبداهللا
اگر مريض شد به عيادت او نرو و اگر بميرد بر . گويد خداوند سه تاست و كسي كه مي

  .ي او حاضر مشو جنازه
شنيدم كه  �از ابوعبداهللا: كند كه گفت  از عمران زعفراني روايت مي134/در
هايي كه زراره  ي بدعت در اسالم كسي چيز جديدي نساخته است به اندازه: فتگ مي

  !ساخته است، لعنت خدا بر او باد
: گفت شنيدم كه مي �از ابوعبداهللا: كند كه گفت  از ليث مرادي روايت مي134/ در

ي  اي كه حائري گفته و اين است حال زراره. ميرد جز با گمراهي و آوارگي زراره نمي
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ترين   نفرند و فقيه6ترين پيشينيان  فقيه: اند ي زراره گفته درباره.  را درباره او گفتپيشين
  .آورند را از اصحاب باقر و صادق و كاظم به شمار مي  و او 1.ها زراره است آن

  2.همانا اسم تو در اسامي اهل بهشت است! اي زراره: ي او گفت و امام صادق درباره
هاي بسيار زيادي روايت  زراره از امام صادق از راهدر حالي كه مذمت و نكوهش 

  3.داند امام باقر او را جاسوس پادشاه بر خودش مي. شده است
كند كه زراره در امامت و علم جعفر و فرزندش موسي  روايت مي» كشي«و بلكه 
  4 .كرد شك مي

هنگامي كه : ي زراره است كه گفت و اين روايت ديگر از نضربن شعيب از عمه
خواهم، پس برايش  را مي) قرآن(مصحف : ماري مرگ بر زراره شدت يافت گفتبي

اش قرار دادم، او مصحف را از من گرفت و گفت اي  را باز كردم و بر سينه آوردم و آن
  .تو گواه باش كه امامي جزو اين كتاب ندارم! عمه

قسم (: كند خوئي در معجمش روايت وارده در ذم زراره را به سه قسم، تقسيم مي
گروهي كه قائل به اين هستند كه زراره در امامت موسي كاظم شك كرده است، : اول

زيرا وقتي كه صادق وفات كرد، فرزندش عبيد را به مدينه فرستاد تا از امر امامت آگاه 
  .شود

  .اند رواياتي دال بر افعال منافي ايمان از زراره صادر شده: قسم دوم
  .بدگويي امام راجع به زراره وارد شده استآنچه در مورد طعن و : قسم سوم

                                           
  .137 نقد الرجال ـ تفرشي ـ ص -1
  .112 ص - رجال الكشي-2
  .139 ص - رجال الكشي-3
  .131- 133- 139 ص -  همان-4
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  !شود؟ پس چگونه به چنين شخصي اطمينان مي
  
   :ـ ابوبصير ليث مرادي2

  !حال او در جرح و تعديل همانند حال زراره است شرح
 �ابوبصير بر در ابوعبداهللا: كند كه گفت ي او از حماد نائب نقل مي درباره» كشي«

اگر موافق : د، اما ابوعبداهللا به او اجازه نداد و بدو گفتنشسته بود تا از او علم طلب كن
. ي ابوبصير شاشيد در اين هنگام سگي آمد و بر چهره: گفت. يافت بود، اجازه مي ما مي
  1.ي تو بول انداخت اين سگي است كه روي چهره: واي واي اين چيست؟ گفتم: گفت

  2.شد ئمه ميهاي ا و روايت شده است كه او در حال جنابت وارد خانه
ي اينها، چيزي  از نمونه!! كرد و امام جعفر صادق را به جمع مال و حب دنيا متهم مي

من براي پيدا كردن چند درهم براي : كند كه گفت است كه كشي از ابويعفور روايت مي
. ما گروهي بوديم كه در ميانمان ابوبصير مرادي نيز بود. ي شهر رفتم حج به حومه

از خدا بترس و حج را با مال خودت انجام بده، ! اي ابوبصير:  گفتمبه ابوبصير: گفت
ساكت باش اگر دنيا بر سر رفيقت بريزد : گفت. زيرا تو داراي مال فراوان هستي

  3.گيرد را با ردايش فرا مي آن) منظورش از رفيق خودش است(
را  ، آنبر آن چيره شود) ابوبصير(اگر رفيق شما : از او روايت شده است كه گفت و
  4.گرداند مخصوص خود مي) مال دنيا(

                                           
  .155 ص - رجال الكشي-1
  .152 ص - همان منبع-2
  .152 ص - رجال الكشي-3
  .154 همان، ص -4
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او به امامت موسي بن جعفر ايمان نداشت و او را به بي سوادي و عدم شناخت 
  1.كرد احكام متهم مي

  
  :ـ محمد بن مسلم3

  !اش ندارد سرگذشت او نيز چندان اختالفي با دو يار قبلي
خداوند : گفت ه مي شنيدم ك�از ابوعبداهللا: كند كه گفت كشي از مفضل روايت مي

 واقع  كه اين داند تا خداوند چيزي را نمي: گويد محمد بن مسلم را لعنت كند كه مي
  2.نشود و به وجود نيايد

 شنيدم �كند كه گفت از ابوعبداهللا  همان منبع قبلي از ابوصباح روايت مي156/ در
از جمله !! خداوند مدعيان وراثت در اديانش را هالك كند! اي ابوصالح: گفت كه مي

  !محمد بن مسلم؟
اين دو در اين :  روايت شده كه درباره او و زراره گفت�از جعفر بن محمد

   3.شوند سرزمين به هيچ چيزي حساب نمي
  
  : عجلي بريد بن معاويه ـ4

هاي دين  هاي دين و نشانه اند كه او از ستون گفته. او از ياران باقر و صادق است
خداوند بريد را لعنت : كند كه گفت  روايت مي�بوعبداهللا از ا208/ اما كشي در. است
  !خداوند زراره را لعنت كند! كند

                                           
  .154 ص -1
  .155 ص -2
  .151 ص - رجال الكشي-3
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زراره و :  به من گفت�از عبدالرحيم قصير روايت شده است كه گفت ابوعبداهللا
دانيد كه  ايد؟ آيا نمي چيست اين بدعتي كه ابداع كرده: پس به آن دو گفت. بريد را بياور
قسم به خدا هيچ وقت از آن دست : بريد گفت ...؟. OU�S� U(0:  فرموده�رسول اهللا
   1.دارم بر نمي

هاست، پس  حال و سرگذشت معتبرترين راويان اماميه و مشهورترين آن اين شرح
  !ها بايد چه باشد؟ حال غير آن

باشد و قول به صحت  ها مي اين داليل و شرح احوال مانع اطمينان به مرويات آن
ها وجود ندارد و اين   به ائمه را تهي قرار داده كه امكان اعتماد بداننسبت اين روايات

  .كند شان در مورد تمسك به اهل بيت را منهدم مي از داليلي است كه گفته
  

  ها كثرت دروغ گويان بر اهل بيت و تأثير كذب در روايت از آن

، زياد كذاباني كه محبت اهل بيت را براي اهداف خودشان در آغوش گرفته بودند
 جابر ؛2هشام بن حكم مجسم: ها مانند ي قبلي و امثال آن شدند، كساني همچون دسته

عوف عقيلي كه دائم ! بن يزيد جعفي كه هفتاد هزار روايت را به امام باقر نسبت داد
 كه اموال 5؛ علي بن ابوحمزه بطائني4؛ ابوحمزه ثمالي دائم الخمري ديگر3الخمر بود

، )كردند كساني كه امام رضا را تكفير مي(خورد، او از واقفيه  ميمردم را به اسم ائمه 
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 بطائني اولين كسي بود كه اين توقف را آشكار كرد؛ عبداهللا بن ابويعفور نيز 1.بود
 و سيد حميري كه 2همواره سكران بود؛ ابوهريره بزار؛ هشام بن سالم جواليقي مجسم

   3.همواره دائم الخمر بود
را از عبداهللا روايت كرده كه  با سند خود آن) 196ص ( كشي و مغيره بن سعيد كه

هاي ياران پدرم را  بندد و كتاب مي) باقر(مغيره بن سعيد عمداً دروغ بر پدرم : گفت
را به  پس آن. دهد گيرد و كفر و خدانشناسي را دسيسه كرده و به پدرم نسبت مي مي

. د كه در ميان شيعه ترويج دهندده ها دستور مي گرداند و به آن بر مي) باقر(اصحاب 
پس هر چه درباره غلو در كتب اصحاب پدرم وجود دارد، چيزي است كه مغيره بن 

كند كه اين مغيره   نقل مي4ي كتابش مامقاني در مقدمه. ها چپانده است سعيد در كتاب
بو ام؛ و ا رسد، دسيسه كرده در بسياري از اخبار شما كه تقريباً به هزار حديث مي: گفت

ابوخطاب بر پدرم دروغ بسته است، : ي او گفت خطاب اسدي كه امام رضا درباره
به همين شيوه اصحاب ابوالخطاب تا امروزه اين ! خداوند ابوالخطاب را لعنت كند

اند كه آنچه مخالف قرآن  احاديث كتب اصحاب ابوعبداهللا را مورد دسيسه قرار داده
  5.است، از ما نپذيريد
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 نعمان أحول ملقب به مؤمن طاق كه برخي او را به شيطان طاق و محمدبن عي بن
او شايع كرده بود كه اماميه در مردماني مخصوص از اهل بيت . مجسم ناميده بودند

  كه را با استناد به اين وقتي كه امام زيد بن علي بر اين شايعه آگاه شد آن. اند منحصر شده
اي پس  چه ناپسند خبر داده: د كرد و گفتنشنيده است، ر) باقر(اين امر را از پدرش 

  . و صدها نفر امثال اينها1.داراي هيچ شفاعتي نيستي) باقر(اي و تو از طرف او  كافر شده
ي اسالمي اول بود كه عبارت بود از كثرت   جامعهبرايي آشكاري  همانا كه اين نتيجه

 عدم فراواني  بيت؛ و اين چيزي است كه سببدروغ و دروغ گويان بر مشاهير اهل
را بيان  تدوين روايات توسط علماي حديث مانند بخاري، مسلم و اصحاب سنن

 خاطر ترس از واقع شدن در   بهدر ايام تدوين منابع اولي حديث، زيرا آنان كند مي
و نيز سختي تشخيص بين صحيح و مكذوب نتوانستند كه روايات را گرداب دروغ 
در واقع ثابت شده است كه هر كسي كه براي . دبراي مردم نقل كنن تدوين نمايند و

چنين كاري و تدوين روايات از ائمه كوشش كرده در محذوري گير كرده است كه 
همان گونه كه مصادر اماميه آكنده . ورزيدند از آن امتناع مي) اهل سنت(محدثان مذكور 

قل كرده و از روايات افراطي و باطلي است كه به سبب نقل از هر كسي كه از ائمه ن
حتي اگر بدين منابع مراجعه كني سختي را . باشد بدون بحث و تحقيق در مورد آن مي

يابي، زيرا بدون نياز به نگاه كردن در  در تشخيص روايات ضعيف و مكذوب نمي
وقتي كه سند محقق شد، علت . ها معلوم است سندهاي اين احاديث، علت در متون آن

  . راويان دروغگو هستندشود كه همانا اين نيز واقع مي
  2 :گويد عشري معاصر مي هاشم معروف، دانشمند شيعي اثني
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بعد از پيگيري و جستجو در احاديث منتشر شده در مجامع حديث مانند كافي، وافي 
بينيم كه از هر دري براي فساد  و غيره، غاليان و حسوداني را بر اين ائمه هادي مي

اند، به دنبال آن به قرآن مراجعه  ها داخل شده ناحاديث ائمه و بي ادبي به منزلت آ
 را بر آن بپاشند، زيرا قرآن تنها كالمي است كه  هايشان اند تا سموم و دسيسه كرده

باشد، لذا صدها آيه را  ها نمي محتمل چيزهايي است كه هيچ چيز ديگري محتمل آن
ها را به ائمه  زي آنسا اند، تفسير كردند و با دروغ، دسيسه و گمراه طوري كه خواسته

علي بن حسان و عمويش عبدالرحمن بن كثير و علي بن ابوحمزه بطائني . چسباندند
ها تحريف و خرافات و گمراهي  اند كه همگي آن هايي را در تفسير تأليف كرده كتاب

  .است و با اسلوب، بالغت و اهداف قرآن هماهنگي و همخواني ندارد
  

   قديمي است،علت

 باشيم، بلكه امر   افشاي آن پرداخته گوئيم رازي نيست كه ما به چيزي كه ما مي
معروف و مشخصي است كه علمايان سلف اماميه از آن شكيت به عمل آوردند، اما 

  ! گونه اقدامي را از خود نشان ندادند براي تصحيح و عالج اين امر مهم هيچ
مفيد ـ استاد شيخ كه استاد شيخ )  هـ436(سيد شريف مرتضي ملقب به علم الهدي 

  : گويد الطائفه ابوجعفر طوسي ـ بوده است مي
وجود دارد كه يا در خبر اصل هستند ص   افراد مذهب واقفيهدر سند اكثر احكام فقه، 

باشند، از ديگري روايت كرده و از او روايت شده است؛ و همچنين در  كه فرع مي يا اين
، اصحاب حلول مانند فالني و فالني و ي سند افرادي از غالت، خطابيه، مخمسه سلسله

. شود كه مشبه و اهل جبر است كساني كه بيشمارند، وجود دارند، و به قمي متصل مي
ها بدون استثناء جز ابوجعفر بن بابويه، همه شان مشبه و  ي قمي گغتني است كه همه
  .دهد ها و تصانيفشان بدين چيز گواهي مي جبري هستند و كتاب
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دانستم  اي كاش مي: كند كه ي مهم خالصه مي ، بحث را به اين گفتهمرتضي در پايان
 روايتي سالم و عاري از اين است كه اصل يا فرعش، واقفي، غالي يا قمي مشبه   چه كه

هاست ـ تا جايي كه به  باشد، آزمايش در ميان ما و جستجو در ميان آن و جبري نمي
كنند، چگونه براي ما صحيح  يپس روايت خبر واحدي كه نقل م: گويد صراحت مي

  .است
 كلي اعتبار محدثين   مستقيم و به كند، طوري كه را متهم ميبلكه اصحاب حديث 

 رها نمايد، زيرا در  ما را با اصحاب حديث خودمان«: گويد ميبرد و   را از بين مي اماميه
استدالل   شود كه شود و همچنين شخصي پيدا نمي ميان آنان فردي استداللي يافت نمي

  1»!اند وضع نشدهو كتابهايشان نيز براي استدالل را بشناسد 
اين گواهي خطير از اين عالم بزرگ از علماي اهل بيت نيازمند وقت طوالني است 

شود تا بدان مراجعه كرده و در پرتو آن محاسبات  كه از هر برادر شيعي خواسته مي
ايم بر صرف تعصب يا اتهام  سيدهجديدش را آغاز كند و بداند نتايجي كه ما بدان ر
  .باشد بدون دليل علمي معتمد به قواعد بحث علمي، نمي
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  معتبرترين منابع روائي اماميه ـ الكافي، اثر كليني است 

ترين منبع روايت اهل بيت كه كتاب كافي كليني است  ي معتبر بنگر كه اماميه درباره
 با 1!روايت ضعيف و دروغ وجود دارد هزار 9در كتاب كافي : گويند مي! گويند چه مي

پس ارزش .  هزار حديث است16 جلدش 8 مجموع روايات كتاب با  كه آگاهي به اين
  آن دروغ يا ضعيف و بدون اعتماد است، چيست؟) يك سوم(كتابي كه بيشتر از 

  

  عدم تمييز ضعيف از صحيح 

ارزش  اقدامي بيها از صحيح به جريان افتد،  اگر تعيين روايات ضعيف و تفكيك آن
 به روايات صحيح متمسك :؛ چون ممكن است گفته شوداند  را انجام داده مايه و كم

 آنان بر قسمت هنگفتي از روايات حكم  ر نتيجهاما د. شويد و ضعيف را رها كنيد
 باشند،   را تعيين نموده  روايات متفق عليه كه نمايند، بدون اين ضعيف بودن را اطالق مي

زيرا ممكن نيست براي كسي كه از اين . ن است كه كاري انجام نداده باشندلذا مثل اي
كند مادامي كه اتفاق بر تمييز صحيح و ضعيف وجود نداشته  ي عملي مي حكم استفاده

باشد، در غير اين صورت احتمال ورود ضعف بر هر روايتي از روايات كتاب، پابرجا 
اند از وراي اينها استنباط كند، وجوب ترك تو اي كه عاقل مي باشد؛ اما تنها نتيجه مي
ي اين روايات است به خاطر حذر از واقع شدن در باطل خصوصاً در اصول و  همه

  .هر روايتي بدين شيوه باشد  احتمال دارد كهمسايل خالفي بزرگ، زيرا 

                                           
 به تحقيق محمد 194-195:  اثر يوسف بحراني صص»لؤلؤة البحرين« اثر مجلسي، »مرآة العقول« -1

مدخل «بنگر به . 44 اثر هاشم معروف حسيني ص »الموضوعات في اآلثار و االخبار«صادق بحرالعلوم، 

  .394 اثر يحيي محمد ص »الي فهم االسالم



 طلي حق از با روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
731731731731

 9 هزار بطري دارو جمع كند كه 16اش  كند كه داروساز در داروخانه آيا عقل قبول مي
ي  كه داراي عالمت تشخيص از بقيه ها محتوي سموم هستند بدون اين  تاي آنهزار

ي او دارو  فرض كند كه از غير داروخانهبر بيماران سپس اين داروساز . داروها باشند
پس . رود ها احتمال وجود سم در آن مي براستي كه هر كدام از اين بطري! تهيه نكنند؟

ي اين داروهاست در غير اين  دوري كردن از همهتنها راه حل براي نجات از هالكت، 
  .صورت مريض خودش را در معرض مرگ قرار داده است

 هزار مسأله آن كامالً اشتباه 9 هزار مسأله دارد و 16آيا ممكن است از كتابي كه 
 اين روايات اشتباه در كتاب شايع هستند بدون تمييز  كه هستند، استفاده كني؟ جز اين

ين مسايل صحيح؟ آيا به هر جهت علمي اعتماد به اين كتاب به عنوان ها و ب بين آن
شوند، وجود دارد؟ و  ي آن آزموده مي منهجي براي تحقيق و بررسي كه طالب بر پايه

شود؟ چگونه ممكن است از اين امتحان سربلند بيرون آيند در  ها تحميل مي كتاب بر آن
  !شناسند؟ حالي كه خطا را از اشتباه نمي

 را  شان دهند، هنگامي كه پيروان را انجام مي  عين همان چيزي است كه اماميه آناين
كنند و اين به دليل كثرت روايات ضعيف و شايعي است كه  ملزم به آن روايات مي

  .بدون مشخصه در مصادرشان آمده است
 اين به لحاظ مروي بود، اما به لحاظ راوي كه اين نوع و تعداد از روايات را روايت

كند، به مانند پزشكي است كه كتابهايي را در اين  ها را مي كرده و ادعاي صحت آن
را ملزم به خواندن آن نمايد، بعد معلوم شود كه  زمينه تأليف كند، سپس دانشجويان 

آن مخالف با قواعد و اكتشافات معتبر علمي است و بسياري از معلومات ) سه چهارم(
آيا درست است امثال اين احمق، . شود نابودي ميآن منجر به بيماري و هالكت و 

آيا معقول است كه اين كتاب به عنوان مرجعي در علم طب، ! پزشك ناميده شوند؟
  !مورد استفاه قرار گيرد؟
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 دانشجويان ملزم به پاسخگويي  كه اما حد فاصل بزرگ و مصيبت و بالي بزرگتر اين
! بر اساس معلومات معتبر جديد باشدهايشان هستند و تصحيح جوابها  بر اساس آموخته

و بر اساس مضمون و محتواي آن كتاب عجيب نباشد، پس چگونه و چه وقت نمره 
  !!قبولي را كسب مي كنند؟

اند و مردم را ملزم به پيروي  را بر اين كتاب و امثال آن بنا نهاده ي دينشان  اماميه همه
اصالح (اما حساب . اشتباه استگويند سه چهارم آن  كنند در حالي كه مي از آن مي
را  نزد خداوند متعال مطابق كتاب و سنت و دين معتبري كه خداوند آن) جوابها

فرستاده، خواهد بود نه مطابق با آنچه كه در كتاب كافي آمده كه خود پيروانش اقرار 
 چگونه نزد خداوند نجاتپيروان چنين كتابي .  بيشتر آن اشتباه است كه كنند به اين مي
  !يابند؟ مي

 بيشتر آنچه در معتبرترين منابعشان آمده، ضعيف و دروغ  كه همانا اعترافشان به اين
ها  كند؛ زيرا آن را در رابطه با تمسك به اهل بيت از بيخ و بن نابود مي است، ادعايشان 

  !دهند صدق آنچه روايت شده را از كذب آن، تشخيص نمي
  

   استشان ان راوي كفرروايات كفرآميز مستلزم

اگر به دنياي واقعيت بيايي و به ورق زدن كتاب كافي بپردازي غيرمستقيم رواياتي را 
ي  بيني كه صراحتاً به قرآن طعنه زده است و طعنه زدن به قرآن به اتفاق همه مي

مسلمانان كفر است، يا همچنين رواياتي كه به ائمه صفات خدا مانند علم غيب را 
توان بر استهزاء به دين و مقام رسول رب  تي كه تماماً ميدهد و نيز روايا نسبت مي

  .هاي ديگري كه از خرافات و اساطير بيشتر نيستند العالمين حمل كرد و روايت
ي كتابش آورده كه تنها  ي اينها اعتقاد دارد، زيرا در مقدمه ظاهراً كليني به صحت همه

  .ستاند را روايت كرده ا رواياتي كه به نظر او صحيح بوده
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و بر همين ! شود اي دارد، اطمينان مي اش چنين عقيده پس چگونه به روايتي كه راوي
  .شيوه قياس كن

خواهد بايد به اين منابع رجوع كند تا با چشم  گويم، دليل مي اگر كسي بر آنچه كه مي
هذا هو (در اين مورد كتابي نوشتم . ها اشاره نمودم خودش ببيند آنچه را كه بدان

ي كتب  و مثالي براي بقيه) كافي(كه تنها صرف چند نمونه برگزيده از كتاب ) الكافي
  .باشد روائي اماميه مي
  :شود هايي را براي شاهد بر آنچه كه گفتم، آورده مي اينك نمونه

   

   تحريف نصوص قرآن

را براي  قرآني كه جبرئيل آن: كند كه گفت  روايت مي�كليني از ابوعبداهللا) 1
  1 .ده هزار آيه است آورده هف�محمد

  !رسد  قران به هفت هزار آيه نمي كه با وجود اين
كليني از ابوجعفر روايت ) را جمع نكرده جز ائمه كسي تمام قرآن (در ذيل عنوان ) 2
،   نازل كرده� خداوند  قرآن را طبق آنچه هر كس ادعا نمايد كه: كند كه گفت مي
طالب و ائمه بعد از ايشان كسي  ي بن ابي، و جز عل است ، دروغ گفته آوري نموده جمع
   2 .را نازل فرموده است اي كه خداوند آن را جمع و حفظ نكرده به شيوه آن

را گردآوري كرده  را جمع نكرده بلكه ابوبكر آن قرآني كه در اختيار ماست، علي آن
ه است، ولي علي يكي از افراد هيأتي بود كه ابوبكر جهت جمع آوري قرآن تشكيل داد

                                           
  .634 / 2/  اصول كافي -1
  .228/ 1/ اصول -2
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اي است واضح بر قرآن كريم   اند و اين طعنه اما ائمه ارتباطي با جمع قرآن نداشته. بود
  :كليني روايت صريحي را در تحريف قرآن ذكر مي كند، از جمله. كه كفر است

  :  كه گفت�از ابوعبداهللا) 3

� Ÿωuρ (#θçΡθ ä3s?  ÉL©9 $% x. ôMŸÒ s)tΡ $ yγ s9 ÷“xî .ÏΒ Ï‰÷èt/ >ο§θ è% $ ZW≈x6Ρr& šχρä‹ Ï‚ −Fs? 

óΟä3uΖ≈ yϑ÷ƒ r& Kξ yzyŠ öΝä3oΨ÷;t/ βr& šχθä3s? 1E�Io� �� QM�� Q� :Io� �  

ما «: گفتم. آري، قسم به خدا ائمه بخوانيد: گفت. فدايت شوم ائمه بخوانيم: گفتم
را دور  با دستش اشاره كرد و آن! أربي چيست؟: خوانيم گفت مي» ما أربي«را » أزكي

  1 .انداخت
  : گونه است در قرآن ايندر حالي كه آيه 

����...Ÿβr& šχθä3s? îπ̈Β é& }‘Ïδ 4’ n1ö‘r& ô ÏΒ >π̈Β é& 4 t����  ) 92/ نحل(  

را » ائمه« ـ كه او راوي است ـ اين آيه را تحريف كرده و �كليني بر زبان ابوعبداهللا
  ! قرار داده است» أربي«را به جاي » أزكي«و » أمة«به جاي 

  : هد كه اين قول خدا راد  نسبت مي�كليني به ابوعبداهللا) 4

� #sŒ Î)uρ äοyŠ… â öθ yϑø9 $# ôMn=Í× ß™ ∩∇∪  Äd“ r' Î/ 5=/ΡsŒ ôM n=ÏGè% ∩∪ �  
  )8/ تكوير (  

سبب كدامين گناه به . شود بگور پرسيده مي  و هنگامي كه از دختر زنده «
  .»؟ كشته شده است

                                           
  .292 / 1/  اصول-1
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ي مودتي كه  هخداوند از شما دربار:  گفت» سئلت ةو إذا المود«: گونه تغيير داد اين

ها  كند كه به كدامين گناه آن باشد، سؤال مي فضيلت آنان بر شما به مانند مودت قربي مي
   1 را كشتيد؟

ي احزاب را بدين گونه تحريف   سوره71ي  دهد كه آيه  دوباره به او نسبت مي-5
  : نمود

� tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θ ß™u‘uρ )B<5 �� :Ioa� :�a> > Q"� :�a> QH ô‰s)sù y—$ sù # ·—öθ sù 

$ ¸ϑŠÏà tã ∩∠⊇∪  �  
  2 .اين چنين نازل شده است: گفت
  :  نسبت داده كه گفت� كليني اين اتهام را به ابوعبداهللا-6

� tΑr' y™ 7≅ Í←!$ y™ 5>#x‹yè Î/ 8ìÏ%#uρ ∩⊇∪  tÌ	 Ï�≈ x6ù=Ïj9 ')( U�I� }§øŠs9 …çµ s9 ÓìÏù#yŠ 

∩⊄∪  �  
  3 .شده است نازل �و قسم به خدا اين چنين بر محمد
شود كه كليني راجع به تحريف قرآن روايت كرده  و همچنين دهها روايات يافت مي

. باشد بدون شك وقوع در اين مسايل، كفر اكبر و خارج شدن از امت اسالمي مي. است
  !ماند؟ پس چه تمسكي به اهل بيتي كه در نزد اين راويان اين چنين هستند، مي

  

                                           
  .295 / 1/  اصول-1
  .414 / 1/  اصول-2
  .422 / 1/  اصول-3
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  تحريف معنا 

ي تحريف مقاصد و معاني، همان  ف الفاظ و مباني بود، اما دربارهآنچه گذشت تحري
هايي   نمونهكشود ـ و اين پوشي مي ـ كه گاهاً از برخي چشم. ها است منابع آكنده از آن

  :از روايات اين تحريف

	ö≅t/ tβρã« : ي اين آيه گفت  روايت شده كه درباره�از ابوعبداهللا) 7 ÏO÷σè? nο4θ uŠysø9 $# 

$ u‹÷Ρ‘‰9 	äοt« يعني واليت ابوبكر و عمر و عثمان؛ » #$ ÅzFψ$#uρ ×/öT yz #’ s+ö/r&uρ « يعني واليت 

   1 .اميرالمؤمنين

ßìŸÒ «: ي كند كه منظور از موازين در آيه دوباره از او روايت مي) 8 tΡuρ tÎ—≡uθ yϑø9 $# 

xÝó¡ É)ø9 $# ÏΘ öθ u‹Ï9 Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9    انبيا و وصيت » #$

   2 .شدگانند

$ «: ي اين آيه گفت كند كه درباره ايت مياز او رو) 9 tΒ óΟä3x6 n=y™ ’Îû t	s)y™ ∩⊆⊄∪  

(#θ ä9$s% óΟ s9 à7 tΡ š∅ÏΒ t, Íj#|Á ßϑø9 از پيروان ائمه «3 :يعني؛ لم نك من اتباع االئمة»  #$

  ».نبوديم
  
  : ي آيه كند كه درباره  روايت مي�از ابو جعفر) 10

                                           
  .418ص  / 1ج /  اصول-1
  .419 ص -  همان-2
  .419 ص -  همان-3
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� ö≅ è% !$yϑ̄ΡÎ) Νä3ÝàÏãr& >οy‰Ïm≡ uθ Î/ �  )46 / بأس(  

  ».كنم  من شما را تنها يك نصيحت مي:بگو «
  1 .منظور از واحده واليت علي است: گفت
  : ي ي آيه كند كه درباره از او روايت مي) 11

� $ oΨô_ t	÷zr' sù  tΒ tβ% x. $ pκj Ïù zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊂∈∪ $yϑsù $ tΡô‰ỳ uρ $ pκj Ïù 

u/öT xî ;MøŠt/ z ÏiΒ t ÏΗÍ>ó¡ßϑø9   )36- 35/ ت ذاريا(  � #$

  2 .مانند ها باقي نمي  است كه غير آن�، آل بيت پيامبر»بيت«منظور از : گفت

=|«: ي اين آيه روايت شده  درباره�از ابو عبداهللا) 12 ¬7ym ãΝä3ø‹ s9 Î) z≈yϑƒ M}$# 

…çµ uΖ−ƒ y— uρ ’ Îû ö/ ä3Î/θè=è% «منظور علي است و در ادامه :  كه گفت»oν§	 x.uρ ãΝä3ø‹s9 Î) t	ø�ä3ø9 $# 

s−θÝ¡ à�ø9 $#uρ tβ$ uŠóÁ Ïè ø9 $#uρ 4 «3. منظور ابوبكر و عمر و عثمان است  

چه كسي از عقالء نسبت اينها را !! ها در اين منابع بسيار است گويي و امثال اين ياوه
  !كند؟ ي اهل بيت، تصديق مي به ائمه

ت را بر عقل اين روايتي كه كليني امام صادق را در آن متهم كرده، را بخوان، سپس آن
  ...عقلي را تصديق كردي، به راستي كه بي عرضه دار اگر آن

                                           
  .420 ص -  همان-1
  .420 ص - همان منبع قبلي-2
  .426ص / 1ج/  اصول -3
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13 (� üΝm ∩⊇∪ É=≈tGÅ6 ø9$#uρ ÈÎ7 ßϑø9 $# ∩⊄∪ !$ ¯ΡÎ) çµ≈oΨø9 t“Ρr& ’Îû 7' s#ø‹ s9 

>π x.t	≈t6 •Β 4 $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. zƒÍ‘ É‹ΖãΒ ∩⊂∪ $ pκj Ïù ä− t	ø�ãƒ ‘≅ä. @	 øΒ r& AΟŠÅ3ym �) دخان /

1-4(  
منقوص و كه بر او نازل شده باشد  ميب هود  در كتااينمحمد است و » حم«: گفت

. فاطمه است) الليلة(باشد و اما   مي�اميرالمؤمنين) الكتاب المبين( اما... الحروف است

»$ pκj Ïù ä−t	 ø�ãƒ ‘≅ ä. @	øΒ r& AΟŠÅ3ym«شود خير فراواني، به مانند مرد   يعني از او خارج مي

  1(!!)حكيم و مرد حكيم و مرد حكيم 
لذا اين روايت را به ابو جعفر نسبت ! دهد انبياء فاحشه را نسبت ميكليني به زنان 

  : داده كه

 چيزي جز فاحشه را براي خيانت »	�s-����«در اين گفته خداوند : گفت) 14

  2. (!!)بينم نمي
كه اين . دهد  نسبت مي�رسد كه اين عمل پست را به محمد كليني به اين جرأت مي

  .شود مان صادر نميترين مرد نظر جز از بي اخالق
خواست زني را  پيامبر هرگاه مي: (از برخي اصحاب ما رسيده است كه گفت) 15

به قوزك : گفت نمود و به او مي نكاح كند كسي را براي نگاه كردن به آن انتخاب مي
  3 !...؟)!!!پايش نگاه كن اگر كعبش زيبا بود، فرجش بزرگ است

                                           
  .479ص / 1ج /  اصول كافي-1
  .402ص / 2ج /  همان-2
  .335ص / 5ج /  فروع كافي-3
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خورد  ماميه است؛ پيامبري كه خداوند قسم مياين جايگاه نبي نزد بزرگترين راويان ا
    كه به اين

� y7 ¯ΡÎ)uρ 4’n? yès9 @,è=äz 5ΟŠÏàtã ∩⊆∪  �  )5/قلم(  

  ) به راستي كه تو داراي اخالق ستوده هستي (
  !بدون شك اين كفر صريح و بي حرمتي به مقام نبوت است

  

  جايگاه ائمه 

  : شود مانند دهد، مشخص مي يها نسبت م اما منزلت ائمه نزد كليني از آنچه بدان
وكيلي داشت ) حسن عسكري(ابو محمد : از يحيي قشيري روايت شده كه گفت) 16

 امام اتاقي را گرفته بود و خادمي سفيد رنگ به همراه داشت؛ وكيل، خادم  كه در خانه
 شراب  كه پيش خود فرا خواند، اما خادم امتناع ورزيد تا اين) همجنس بازي(را براي 
  1. و با شراب او را گول زدآورد

روايت كرده ) با عمر بن خطاب( در مورد تزويج ام كلثوم �از زراره از ابو عبداهللا
  2.را غصب كرديم اين فرجي است كه آن: كه عمر گفت

ماند در حالي كه  شود يا ساكت مي ي كسي است كه راضي مي چه نامي شايسته
  !! نزد كليني�ت علياين است منزل! گر غصب فرج دخترش است؟ نظاره
كند و  ها را گرم مي خوردن هويج كليه:  روايت شده كه گفت�از ابو عبداهللا) 18

  .گرداند آلت را راست مي

                                           
  .511/ 1 اصول كافي -1
  .5/346 فروع -2
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  1 .كند و آلت را بلند و سفت مي:.....  روايت است كه گفت�از ابو جعفر) 19
فت و ر كند كه او بدون لباس و برهنه به حمام مي كليني امام باقر را متهم مي) 20

  2 !!ديدند ماليد و مردم عورت او را مي صابون را بر جسمش مي
  

  نسبت علم غيب به ائمه 

دانند و همچنين آنچه واقع  ائمه علم غيب مي«كليني باب ديگري را تحت عنوان 
كند و در ذيل مطلب روايات  باز مي» ها پوشيده نيست دانند و چيزي بر آن افتد را مي مي

  : كند از جمله ايت ميافراطي بسياري را رو
ها و زمين است  من آنچه را در آسمان: ( روايت است كه گفت�از ابو عبداهللا) 21
دانم و نيز آنچه را كه در بهشت و جهنم و آنچه را كه در گذشته بوده و در آينده  مي

  3 .)دانم افتد، مي اتفاق مي
ئمه مخفيات زير زمين ي روح القدس، ا به واسطه: كند كه دوباره از او روايت مي) 22

  4 .دانند ها را مي تا آسمان
از ! هاست كند كه بيانگر آگاهي امام به رازهاي سينه و بلكه كليني رواياتي را نقل مي

  : جمله
 داخل �بر ابو محمد: آنچه كه از محمدبن قاسم روايت كرده است كه گفت) 23

و اجازه گرفتم كه براي شدم، هنگامي كه نزد او بودم تشنه شدم، پس با احترام از ا

                                           
  .6/372 فروع -1
  .597-503ص / 6ج /  الفروع-2
  .261ص / 1ج /  اصول كافي-3
  .272ص / 1ج /  همان منبع-4
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خواستم بلند شوم  پس هرگاه مي. او را آب بده! اي غالم: لذا گفت. آوردن آب فراخوانم
  1 .حيوان او را فراموش نكن! اي غالم: گفت كردم كه مي در اين گفته فكر مي

  

  ائمه از نور ذات خداوند هستند

كند كه در آن تعدادي  را ذكر مي) ائمه نور خدا هستند(كليني بابي را تحت عنوان 
  : روايات است از جمله

  : ي اين آيه كه  درباره�از ابو جعفر) 24

� 4 tëó¡o„ Νèδ â‘θçΡ t ÷ t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& / ÏSÏΖ≈ yϑ÷ƒ r' Î/uρ �  ) 12/ حديد(  

ي مؤمنين است كه در روز قيامت در ميان مؤمنان  منظور ائمه«گفته كه 
  2».هشتي وارد سازندها را به منازل ب گردند تا آن و ايمانشان مي

كند و در آن تصريح  حتي در جايي ديگري روايت كفرانگيز و عجيبي را روايت مي
  ...؟!اند  ائمه از نور ذات خداوندي خلق شده كه كند به اين مي

خداوند ما را از نور عظمتش آفريد، : (كند كه گفت  روايت مي�از ابو عبداهللا) 25
پس ما را . وير كرد و اين نور را در آن جاي دادي عرش تص سپس ما را از خاك پوشيده
هايي نوراني خلق كرد كه مانند اين خلق ما نصيبي براي هيچ  به عنوان مخلوق و انسان

را از گل  كس قرار نداده است و ارواح شيعيان ما را از سرشت ما آفريد و بدنهايشان 
ها قرار نداده  انند خلقت آنتر از اين گل قرار داد و خداوند كسي را به م پوشيده پايين

                                           
  .512ص / 1ج /  اصول-1
  .195ص / 1ج /  همان منبع-2
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ي ديگر مردمان براي آتش و  ها مردم شديم و توده براي همين ما و آن. است مگر انبياء
  1.به سوي آتش تبديل شدند

شود، زيرا ائمه را مخلوقي از نور خدا  هاي مختلفي از كفر ديده مي در روايت شيوه
  !دانسته در حالي كه نور خدا غير مخلوق است

تا ... ارواح ائمه: تر از سرشت انبياء قرار داده است تر و گرامي مه را پاكو سرشت ائ
  .آخر روايتي كه گذشت

  

  عفير، اين خر دروغگو 

 خري به نام عفير داشت و �كند كه رسول خدا كليني در صحبتش روايت مي
  : كند نقل مي) خر(رويات زير را در مورد آن 

كرد و   صحبت مي�اين خر با پيامبر:  روايت شده كه گفت�از اميرالمؤمنين) 26
پدر و مادرم فداي تو باد پدرم از پدرش و او از جدش و او از پدرش روايت : گفت

نوح به سوي او رفت و قسمت دم او را . كرده است كه او با نوح در كشتي بوده است
 ها بر شود كه سيد انبياء و خاتم آن از پشت اين خر، خري خارج مي: مسح كرد و گفت

  2 .پس سپاس براي خدا كه مرا اين خر قرار داد. شود آن سوار مي
  !!گذارم تعليق و حاشيه بر اين روايت عفيريه را ـ در سند و متن ـ به خواننده وا مي
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  آكنده از خرافات است ) الكافي(اين منبع 

يكي در : همانا خداوند دو مدينه است:  روايت است كه گفت�از حسن) 27
ها  در مغرب كه بر آن دو ديواري از آهن است و بر هر كدام از آنمشرق و ديگري 

ها هفتاد هزار هزار لغت است كه هر لغتي به خالف لغت  هزار هزار لنگه و در آن
هاست  دانم، آنچه در آن دو و در بين آن ي لغات را مي كند و من همه ديگري تكلم مي

  1 .حجت غيرِ من و غيرِ برادرم حسين بر آن است
شود فقط هزار انسان بدان صحبت  ر فرض كنيم كه هر لغتي كه بدان تكلم مياگ
 60يعني ! رسد  ميليارد انسان مي70تعداد ساكنان هر شهري از اين دو شهر به . كند مي

وقتم را صرف حاشيه .  برابر تعداد ساكنان جهان امروز10برابر تعداد ساكنين چين و 
  !!!كنم بر آن نمي

 نشسته بود، �هنگامي كه رسول اهللا:  روايت است كه گفت�از ابو الحسن) 28
محبوبم، :  گفت�رسول اهللا. اي بر او داخل شد كه بيست و چهار چهره داشت فرشته
! �اي محمد. جبرئيل نيستم: فرشته جواب داد.  تو را در اين چهره نديده بودم!جبرئيل

كيستند؟ : گفت. ر آورمخداوند مرا مبعوث كرده است تا نوري را به ازدواج نوري د
: وقتي كه فرشته پشت كرد در بين كتفش نوشته شده بود. فاطمه و علي: پاسخ داد
 پرسيد از چه هنگامي اين در بين � پيامبر خداست و علي وصي اوست، پيامبر�محمد

                                           
  .642ص / 1ج /  اصول-1



 طلي حق از با روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
744744744744

 آدم خلق  كه بيست و دو هزار سال قبل از اين: دو كتف تو نوشته شده است؟ گفت
  1 .شود

  : كند كه گفت  امام، كليني برايمان از اسحاق بن جعفر روايت ميدرباره تولد
شود به صورت نشسته به  هنگامي كه امام متولد مي: (گفت از پدرم شنيدم كه مي) 29
 چهارزانو متولد شود سپس بعد  كه شود تا اين آيد، جلوي مادرش براي او باز مي دنيا مي

نمايد و سه بار عطسه  اش رو به قبله مي شود و با چهره از افتادنش به زمين گرد مي
دو . شود نمايد و شاد و ختنه شده متولد مي كند و با انگشتش به حمد اشاره مي مي

خندانند و دو پايش در ميان دستانش مانند شمش  دست و پايش از باال و پايين او را مي
خارج گذراند در حالي كه از ميان دستانش طال  طال هستند و شب و روزش را مي

  2.)شود مي
و بوي مدفوعش ... امام ده عالمت دارد:  روايت است كه گفت�از ابو جعفر) 30

  3.دار پوشيدن و خوردن آن است مانند بوي مشك است و زمين عهده
 هنگامي كه متولد شد، چند �رسول اهللا:  روايت است كه گفت�از ابو عبداهللا) 31

  4.روزي از پستان ابو طالب شير خورد
صاحب عطسه تا هفت روز از مرگ در امان : باره از او روايت است كه گفتدو) 32
   5 .است
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  پوستان و آنان كه چند رنگي هستند  طعنه به نژاد كردها، سياه

كسي را از كردها نكاح مكنيد، زيرا :  روايت است كه گفت�از ابو عبداهللا) 33
  1 .تها برداشته شده اس ها از جنس جن هستند كه پرده از آن آن

پوست بپرهيزيد،  از نكاح با سياه:  روايت است كه گفت�از اميرالمؤمنين علي) 34
كند يا مسلماني كه اين فرموده را   آيا انسان اين را قبول مي2.اند ها مسخ شده زيرا آن

  : خواند بدان اعتقاد دارد مي

� $pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θà)®?$# ãΝä3−/u‘ “Ï%©!$# / ä3s)n=s{  ÏiΒ <§ø�̄Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ �  

  )1 /نساء (  
 پروردگاري كه شما را از . پروردگارتان بپرهيزيد)خشم( از !اي مردمان«

  ».يك انسان بيافريد
ها فرستاده است؟  چرا خود أكراد؟ يا سياه پوستان؟ آيا خداوند دين را مخصوص آن

  .ها نه رنگ ديگر يا خاص رنگ آن
كند كه شيعه از   نيست كه روايت ميتر از كسي هاي نژادي عجيب اما اين جدايي

اي   اعتقاد اهل تشيع رابطه كه با وجود اين. سرشتي غير سرشت بشري ساخته شده است
شود يا اعتقاد شيعي به سني تغيير  به اصل خلقت او ندارد زيرا گاهاً يهودي، شيعه مي

  . با اين توصيف اصل يكي است. يابد مي
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  تغيير دين 

ر توحيد، شرك، ايمان، كفر، نبوت و ديگر مفاهيم بزرگ با اما تغيير دين و تفسي
اند و نه در سنت و نه در لغت عرب ياغت  وسايلي كه نه در قرآن شناخته شده

 در كتاب   آنچه و راجع بهر از اين. شوند، بلكه صرفاً نسخ كاملي براي دين حق است مي
  .گردد  شما نمي  مشكلي متوجه تواني سخن بران كه  مي ، هرآنچه ايشان آمده

  كه خداوند تبارك و تعالي قبل از اين:  روايت است كه گفت�از ابو عبداهللا) 35
 او را رسول  كه ي خود قرار داد و نيز قبل از اين ابراهيم را پيامبر قرار دهد او را بنده
قبل از  او را خليل گرداند او را رسول قرار داد و  كه كند، او را نبي قرار داد و قبل از اين

ها در او جمع  ي آن پس وقتي كه همه.  او را امام قرار دهد، او را خليل گردانيد كه اين
  : شد، خداوند فرمود

� tΑ$ s% ’ ÎoΤÎ) y7è=Ïæ% ỳ Ä¨$̈Ψ=Ï9 $ YΒ$ tΒÎ) (و آن را در چشم ابراهيم بزرگ نشان داد�  :� 

Α$ s% ÏΒ uρ ÉL −ƒ Íh‘ èŒ ( tΑ$ s% Ÿω ãΑ$ uΖtƒ “Ï‰ôγ tã tÏϑÎ=≈ ©à9 $# �1  
كساني كه به واليت (سخت است بر مشركان : از امام رضا روايت است كه گفت) 36

  2)از واليت علي. ( از آنان خواسته است�آنچه را كه خداوند.) اند علي شرك ورزيده
خداوند متعال علي را به عنوان پرچمي بين : از ابو جعفر روايت است كه گفت) 37

را انكار كند،  ا شناخت مؤمن است و كسي كه او كسي كه او ر. خود و مردم برافراشت
 كسي كه همراه او چيز ،كافر است و كسي كه از او اطالع نداشته باشد، گمراه است
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ديگري قرار دهد، مشرك است و كسي كه به واليت او اقرار كند، داخل بهشت 
   1 .شود مي

/ö �: كند از او درباره اين آيه روايت مي) 38 ä3ΖÏϑsù Ö	Ïù% Ÿ2 / ä3ΖÏΒ uρ ÖÏΒ ÷σ•Β 4 � گفت :

ها  روزي كه آن. ها را شناسايي كرده است ي واليت، ايمان ما و كفر آن خداوند به وسيله
  2 .از پشت آدم ميثاق گرفتند در حالي كه هنوز ذريه بودند

تحقيق در مورد حكمي از احكام صادر :  روايت است كه گفت�از ابو عبداهللا) 39
باشد و نپذيرفتن و  خدا و رسولش مي در مورد حكم همچون تحقيق � از علي شده

  3 . ايشان در حد شرك به خداست  و كبيره رد احكام صغيره
  : ي اين گفته خدا كند درباه دوباره از او روايت مي) 40

� ô‰s)s9 uρ z Çrρé& y7 ø‹ s9 Î) ’n<Î)uρ tÏ%©!$# ÏΒ š�Î=ö6 s% ÷ È⌡s9 |M ø.u/õ°r& 

£ sÜt6 ós u‹ s9 y7 è=uΗxå �  )65/ ر زم(  

آيا مراد از تمسك به اهل بيت اين  4».اگر در واليت كسي را شريك او گرداني«يعني 
را براي گردآوري اين خرافات،  هايمان  و عقلاست كه بدين كفر صريح متمسك شويم 

  !خوار گردانيم؟
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كتاب كافي با هشت جلدش به طور غير مستقيم به هزاران روايات اين چنيني اشاره 
ها  يه منابع نيز همين طورند كه اماميه براي شناخت اصول و فروع دينشان آنبق. كند مي

  .اند اي براي مراجعه قرار داده را به عنوان پايه
نقش قرآن حتي در معرفت اصول نيز ملغي شده است، زيرا قرآن مطابق اين روايات 

ان بدترين توانند به عنو ي عرضه شده نمي  نمونه40شود، رواياتي كه اين  فهميده مي
  .آنان شناسايي شوند

  

  ها است  واي بر كتابي كه سفارشات زير در آن

دهم به روايتي  ها را خاتمه مي هايي بود كه عرضه نمودم و آن اين روايات تنها نمونه
تأليف محمدبن علي قمي ملقب به ) 358، ص 3فقيه من اليحضره الفقيه، ج (از كتاب 

  : ميهو رئيس محدثين در نزد اما) صدوق(
  : را وصيت كرد و گفت
 علي بن ابيطالب�رسول اهللا
نشيند، كفشهايش را در آور و  ات عروس آوردي، وقتي كه مي  به خانه!اي علي

ي آن آب بپاش كه اگر  پاهايش را شستوشو كن و از جلوي درت تا دورترين نقطه
نوع بركت را  هزار 70راند و  ات مي  هزار نوع فقر را از خانه70چنين كردي خداوند 

زند تا  كند كه بر سر عروس بال و پر مي  فرشته را بر تو نازل مي70كند و  داخل آن مي
ات برساند و عروس را از ابتال به جنون و جذام و  ي زواياي خانه  بركتش به همه كه اين

عروس را در طول هفته . دارد بيماري پوستي تا زماني كه در اين خانه هستيد، ايمن مي
 چرا �!اي رسول خدا: علي گفت. ردن شير، سركه، گشنيز و سيب ترش منع كناز خو

كنند و يك  زيرا رحم را نازا و مزاج را سرد مي: اين چهار چيز را بر او منع كنم؟ گفت
خطر ! �اي رسول اهللا: علي گفت. ي خانه بهتر از زن عقيم است حصير كهنه در گوشه

اگر در هنگام خوردن سركه حائض :  گفتسركه چيست كه او از خوردن آن منع شود؟
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گشنيز، خون حيض را در شكمش پراكنده . گردد گاه از خون حيض پاك نمي شود هيچ
سيب ترش نيز خون حيض را قطع . گرداند  را بر او سخت مي گرداند و زايمان مي
در آغاز و وسط و آخر ! اي علي: سپس گفت. شود كند در نتيجه تبديل به بيماري مي مي
ه با همسرت مجامعت مكن، زيرا جنون و جذام و گيجي به سرعت به طرف او و ما

  .آيد فرزندش مي
ي كودكي در   بعد از ظهر با همسرت جماع مكن، زيرا اگر در آن هنگام نطفه!اي علي

شود و شيطان به چپ چشمي در انسان  ميان شما منعقد شود، كودك چپ چشم مي
  .شود خوشحال مي

ع صحبت مكن چون اگر كودكي بين شما مقدر شود از بيماري  هنگام جما!اي علي
گنگي و اللي در امان نيست و هيچ كدام به فرج زنش نگاه نكنند و هنگام جماع 

  .شود ها را پوشيده دارد، زيرا نگاه كردن به فرج سبب كوري در فرزند مي چشم
ترسم اگر  ي با همسري كه قبالً با ديگري جماع كرده، جماع نكن، زيرا م!اي علي

  .فرزندي ميانتان به وجود آيد خنثي يا مؤنث گيج باشد
ترسم كه آتشي   اگر كسي در بستر با زنش، جنب است قرآن نخواند، زيرا مي!اي علي

  .ها را بسوزاند از آسمان بر آن دو فرود آيد و آن
 تنها هنگامي با زنت جماع كن كه لباسي داشته باشي و عيالت نيز لباسي !اي علي

اشته باشد و به لباس يكي از شما اكتفا نكنيد، زيرا عداوت را به دنبال دارد و در د
  .شود نهايت منجر به طالق و جدايي بين شما مي

 ايستاده با زنت جماع نكن، زيرا اين از فعل خر است و اگر فرزندي ميانتان !اي علي
  .شاشد  ميكند مانند خر كه در هر مكاني به وجود آيد روي بسترها ادرار مي
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 در شب عيد قربان با زنت جماع نكن، زيرا اگر ميانتان فرزندي منعقد شود، !اي علي
  . انگشت خواهد بود14 انگشت يا 6داراي 

اي ميان شما منعقد گردد،  اي مجامعت نكن، زيرا اگر نطفه  زير درخت ميوه!اي علي
  .شود جالد، قاتل و فسادكار مي

ي   پرده كه رتوهاي آن با همسرت جماع نكن جز اين مقابل خورشيد يا زير پ!اي علي
نازكي شما را بپوشاند؛ زيرا اگر فرزندي ميان شما منعقد گردد، همواره تا هنگام مرگ 

  .برد در بيچارگي به سر مي
 بين اذان و اقامه با زنت جماع نكن، زيرا اگر ميانتان كودكي به وجود آيد، !اي علي

  .شود حريص بر ريختن خون مي
اگر زنت باردار شد فقط با حالت وضوء با او جماع كن، زيرا اگر فرزندي  ! علياي

  .ميان شما منعقد شود، كوردل و تنگ دست خواهد شد
ي شعبان با زنت جماع نكن، زيرا اگر از شما فرزندي به وجود آيد،   در نيمه!اي علي

  .اش است ي نحسي در چهره كه بدشوم بوده و نشانه
 شعبان اگر دو روز باقي مانده بود با عيالت هم بستري نكن، زيرا  در اواخر!اي علي

ي مردم بر  اگر كودكي ميانتان پديد آيد كه باج ستان يا ياور ظالمان خواهد بود و توده
  .دستان وي هالك خواهند شد

ها با زنت جماع كن، زيرا اگر فرزندي در ميان شما به   تنها در سقف خانه!اي علي
  .شود ق، رياكار و مبتدع ميوجود آيد، مناف

 اگر براي سفر خارج شدي آن شب با عيالت جماع نكن، زيرا اگر فرزندي !اي علي
  .كند ميانتان منعقد شود، مالش را در غير حق انفاق مي

‘βÎ) tÍ̈ «:  اين آيه را خواند�پيامبر Éj‹ t6ßϑø9 $# (# þθçΡ% x. tβ≡ uθ÷zÎ) ÈÏÜ≈ u‹¤±9 $# («.  
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دارند و در  هاي ايشان مي و گوش به وسوسه(دوستان اهريمنانند گمان باد دستان  بي «
  .»)انجام بديها همسان و همگامند

 با عيالت مجامعت نكن وقتي براي سفري خارج شدي كه مسير سه شب و !اي علي 
  .روز راه است، زيرا اگر فرزندي از شما متولد شود، ياور هر ظالمي خواهد بود

زيرا اگر از شما فرزندي منعقد . ها ع شب دوشنبه بر تو واجب است جما!اي علي
  .شود حافظ قرآن خواهد بود و راضي به آنچه كه خداوند براي او تقسيم نموده، است

شود كه  اي منعقد مي  اگر شب سه شنبه با عيالت جماع كردي، بين شما نطفه!اي علي
ند او را با مشركين رسد و خداو به كاميابي شهادت ـ ال اله اهللا و محمد رسول اهللا مي

دهد و قيافه و دهانش خوشبو، قلبش بخشنده، دستش سخاوتمند، زبانش  عذاب نمي
  .پاك از غيبت و دروغ و بهتان خواهد بود

آيد   اگر شب پنج شنبه با عيالت جماع كردي فرزندي ميان شما به وجود مي!اي علي
وز پنج شنبه هنگام زوال با شود و اگر ر كه پادشاهي از پادشاهان يا عالمي از علماء مي

گردد كه شيطان تا پيري نزديك او  او مجامعت نمودي، ميان شما فرزندي پديدار مي
  .بخشد شود، او ولي شده و خداوند سالمت را در دين و دنيا به او مي نمي

اي منعقد شد،   اگر شب جمعه با او مجامعت كردي و بين شما نطفه!اي علي
 خواهد شد و اگر روز جمعه بعد از عصر با او مجامعت پرداز سخنوري بليغ و سخن

كردي و فرزندي ميانتان انعقاد بست، معروف و مشهور عالم خواهد شد و اگر در شب 
) جانشينان خدا در زمين(رود كه از ابدال  جمعه بعد از عشاء با او جماع كردي اميد مي

  باشد ـ ان شاء اهللا ـ 
سرت جماع مكن، زيرا اگر ميانتان فرزندي به  در ساعات اوليه شب با هم!اي علي

  . دنيا را بر آخرت ترجيح دهد كه وجود آيد، از ساحر بودن در امان نيست و اين
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  .را از جبرئيل حفظ نمودم  وصيت من را حفظ كن، همان گونه كه من آن!اي علي
  .1اند را بيان كرده اين روايت نزد فقهاء معمول و مشهور است چنانچه رسايل عمليه آن

كنيم كه مصادر روائي اماميه غير معتبر  شود كه ما به قطعيت اقرار اين موارد باعث مي
آورند  ها امكان ندارد؛ زيرا اينها ديني را به وجود مي هستند و به هيچ وجه اعتماد بر آن

راويان اين مصادر و كتابهايشان عقايد كفر و تصورات . كه پيوندي با اسالم ندارد
ي مرويات  اعتباري همه دين و عقل و اخالق دارند كه اين امر قطعاً به بيمنحرفي از 

  .شود ها منجر مي آن
در ) تمسك به اهل بيت(اكنون، تو را به پروردگارت قسم، به من بگو چه معني از 

  !ماند؟ ها باقي مي نزد آن

                                           
  ).8(ي  ، مسأله240-239: ، صص2 به عنوان نمونه بنگر به تحرير الوسيلة خميني، جلد -1
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  روايت اهل سنت از اهل بيت: مبحث سوم

اند   روايت كرده� را از طريق اهل بيت نبيمجامع حديثي اهل سنت روايات فراواني
  : گنجانم كه برخي از حقائق را در اين جا مي

  

  تبليغ بر همگي واجب است 

 داراي مردماني بوده كه با او مصاحبت داشته و از او �كه پيامبر اكرم با توجه به اين
 مكلف به ها بر حسب علم و قدرتش وجوباً اند، هر كدام از آن اند و شنيده روايت كرده
را كامالً از كتمان علم و دين بر حذر   بوده است، زيرا خداوند مؤمنان �تبليغ از پيامبر

  : دارد مي

� ¨βÎ) tÏ% ©!$# tβθ ßϑçF õ3tƒ !$ tΒ $ uΖø9 t“Ρr& z ÏΒ ÏM≈uΖÉi;t7 ø9 $# 3“y‰çλ ù;$#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ 

$ tΒ çµ≈ ¨Ψ̈;t/ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ Îû É=≈tGÅ3ø9 $#   y7Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝåκß]yè ù=tƒ ª!$# ãΝåκß]yè ù=tƒ uρ 

šχθãΖÏè≈ ¯=9 $# �  

  )159 /بقره (  
دارند آنچه را كه از دالئل روشن و  گمان كساني كه پنهان مي  بي  «

تورات و ( بعد از آن كه آن را براي مردم در كتاب ،ايم هدايت فرو فرستاده
چه از ميان (كنندگان   خدا و نفرين،ايم  بيان و روشن نموده)انجيل

و (كنند   ايشان را نفرين مي،)و چه از ميان مؤمنان انس و جانفرشتگان 
  ».)خواستار طرد آنان از رحمت خدا خواهند شد
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  : فرمايد كند و مي و هر مؤمني را به دعوت به سوي آن امر مي

�ö≅è% ÍνÉ‹≈ yδ þ’Í?ŠÎ6 y™ (# þθãã÷Š r& ’n<Î) «!$# 4 4’n? tã >οu/T ÅÁ t/ O$ tΡr& ÇtΒ uρ 

 Í_yèt6 ¨?$#�  

  )108 / يوسف(  
 با آگاهي و بينش به سوي )مردمان را( اين راه من است كه من : بگو  «

  ». )باشند چنين مي(خوانم و پيروان من هم  خدا مي
از الفاظ عموم است و شامل هر كسي اعم از عرب، غير عرب، اهل ) اتبعني(لفظ 

  .شود ها كه از رسول خدا پيروي كرده، مي بيت يا غير آن
6!��:��: ايدفرم  مي�پيامبر� m&� ��. �� m�X"5 g� �Is� �"� 1�M �07�  

هر كس علمي را پوشيده دارد خداوند روز قيامت با افساري از آتش او را لگام (
  ) كند مي

1 �|��co: فرمايد يا ميE�� B��=� �"�!7�  
  ) را به غايب برساند تا حاضرين، آن(

& �U:�: فرمايد يا مي> %�� �&|"7 5�  
  ).اي نيز باشد ن ابالغ كنيد حتي اگر آيهاز م(

 را داشته باشند و عقالً و �لذا به ناچار بايد اين صحابه سهمي از روايت از پيامبر
  . شود�شرعاً صحيح نيست كه گرفتن روايت منحصر به اهل بيت نبي
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   به نسبت صحابه ����كم بودن افراد اهل بيت علي

حاب كمتر است، لذا طبيعتاً احاديث  نسبت به اص�به دليل اين كه اهل بيت نبي
منقول از صحابه بيشتر است و كثرت روايت از صحابه امر طبيعي و غير هدفمندانه 

  .را فرض كرده و به وجود آورده است باشد و تنها واقع آن مي
  

  ي طاليي سلسله

باشد و آن سلسله  ي طاليي معروف مي نزد محدثين چيزي وجود دارد كه به سلسله
 كه در ضمن آن مرداني وجود دارند كه به واسطه رسيدنشان به باالترين سندي است

ي  ، ممتاز هستند از جمله)اتصال سند و سالمت آن از اشكاالت(درجات ضبط و يقين 
  .شود  ختم مي�ها؛ مخصوصاً رواياتي است كه به علي آن
  

   :)اهل بيت(كثرت روايت از متقدمان و كمي روايت از متأخرين 
 بودند مانند علي، عبداهللا بن عباس �اني از اهل بيت كه اصحاب پيامبرروايات كس

بدين علت . جعفر و پدرش محمد: اند مانند ها آمده بيشتر از كساني است كه بعد از آن
عصر ( بسيار كم بود و دروغ گويان در آن عصرِ پويا �كه دروغ در زمان اصحاب نبي

لذا تشخيص روايت صحيحشان .  رخنه كنندي اسالمي نتوانسته بودند در جامعه) صحابه
تر از آن بود كه متأخران به خاطر كثرت كذابين ـ كساني كه روايات به  از ضعيف آسان

  .اند را خاص كرده دادند ـ آن ها نسبت مي آن
  

  :است) ابوبكر، عمر و عثمان(نزد اهل سنت بيشتر از روايات ) علي(روايات 
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وايات بيشتري از علي بن طالب نسبت به ساير مجامع و كتابهاي حديثي اهل سنت ر
صحيحين، (گانه   در كتب نه
مجموع روايات امام علي. اند خلفاي راشدين نقل كرده

كه تقريباً معادل . رسد روايت مي) 1598(به ) سنن اربعه، مسند احمد و مالك و دارمي
ها در  اي آنه مجموع روايات ابوبكر و عمر و عثمان با هم است، زيرا مجموع روايت

  :رسد كه به صورت زير تقسيم شده است روايت مي) 1741(اين كتب به 
  تعداد روايات  خليفه

  229  ابوبكر صديق
  1158  عمربن خطاب
  354  عثمان بن عفان

  1598  علي بن ابي طالب
  

روايات ! اند و بلكه از محمدباقر بيشتر از آنچه از ابوبكر روايت شده، روايت كرده
 229روايت است در حالي كه روايت حضرت ابوبكر ) 244(در كتب تسعه امام باقر 

  !روايت بيشتر نيست
 روايت را از ابوبكر نقل كرده در 9بيند كه مسلم  البته اهل سنت از اين تعجب نمي

  . روايت را از محمدباقر آورده است19حالي كه 
 روايت را از 56 كند و  روايت را از ابوبكر نقل مي22كند كه نسائي  و تعجب نمي

  .باقر
 روايت را از 16 روايت را از باقر نقل كرده و 24و در شگفت نيست كه ابن ماجه 

  .علي
 روايت را از علي، 96 حديث را از ابوبكر روايت كرده و 32 بخاري  كه و نيز در اين
  .كند تعجب نمي
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 روايت را 67كند و   حديث را از ابوبكر نقل مي9افتد از آنكه مسلم  و به حيرت نمي
  .طالب از علي بن ابي
 حديث را 142كند اين در حالي است كه   روايت را از ابوبكر نقل مي22اما ترمذي 

  .كند از علي روايت مي
  .كند  روايت را از علي نقل مي137 روايت را از ابوبكر و 22نسائي هم، 
را از علي  حديث 110كند در حالي كه   حديث را از ابوبكر روايت مي11ابوداوود 
  .نمايد نقل مي

  .كند  روايت را از علي روايت مي109 روايت را از ابوبكر و 16ابن ماجه 
 روايت را از ابوبكر نقل 81ي اينها برتري دارد، زيرا  اما مسند امام احمد بر همه

  !!...كند  روايت را از علي نقل مي804كند و ده برابر يعني در حدود  مي
  

  ) رضي اهللا عنهما (ميان علي و ابو هريره

بسياري اوقات اماميه به اين سخن پراكني مي كنند كه اهل سنت علي و اهل بيت را 
اند در حالي كه هزاران  ها را در كتابهايش نقل نكرده قبول دارند ولي چيزي از آن

 او دير اسالم آورد و علي از  كه اند علي رغم اين حديث را از ابوهريره روايت كرده
كنيد از  ني است كه مسلمان شد، پس چرا آن گونه كه از ابوهريره روايت مياولين كسا

  !كنيد؟  روايت نمي�علي
  

  علي مرد جنگ و سياست و ابوهريره مرد علم و روايت بود

گنجد و قياس يكي  ي بين علي و ابوهريره از جهت روايت اساساً نمي مقايسه: جواب
باشد و صحيح آن است كه علي و  يبر ديگري فاسد است، زيرا قياس مع الفارق م
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ي  علي مرد جنگ و سياست است و اين وظيفه. ابوهريره با همگونان خود مقايسه شوند
دارد هر  اساسي اوست و اين وظيفه، او را از فراغت جهت علم و نشر روايت باز مي

بدين خاطر اين فرصت براي بيشتر مردم حاصل نشده كه . چند عالم و حافظ هم باشد
و روايت كنند و احاديث را از او بگيرند به طوري كه از كسي كه براي نشر علم از ا

  .اين فرصت حاصل شده است) مانند ابوهريره(فراغت داشته 
 با امثال خودش از مردان جنگ و فرماندهي و سياست مانند ابوبكر و عمر و �علي

ا را از نشر علمي كه ه شود و نيز كساني كه اشتغال به اين وظيفه، آن عثمان مقايسه مي
كردند   روايت مي�داشتند، باز داشته بود و اگر اهل سنت از اين گروه بيشتر از علي

ها غير از علي تعجب برانگيز  رفت و ممكن بود كه توجه به آن احتمال هدف مذكور مي
پس چگونه اين امر ممكن است در حالي كه امر كامالً برعكس است و اندكي . باشد
  !فتيم؟را گ قبل آن

) 440(روايت بيشتر است و ) 1369(مرويات علي از مرويات ابوبكر، در كتب تسعه 
  ! روايت بيشتر است) 1244(و از مرويات عثمان ! تر است روايت از روايات عمر افزون

آيا !!! بلكه مرويات علي به تنهايي تقريباً برابر مرويات هر سه خلفاء با هم است
ها خلفاي ثالثه  اماميه ـ اين امر را چنين تفسير كنيم كه آنصحيح است كه ـ طبق قواعد 

 اين امري طبيعي است كه  كه دانستند و علي را مشخص كرده بودند؟ يا اين را ناپسند مي
  !به اسباب و علل خود ارتباط دارند؟

اند، اهل  اند، از ابوهريره روايت كرده آيا اهل سنت بيشتر از آنچه از علي روايت كرده
اند و اين چيزي است  از ابوهريره باز بيشتر از ابوبكر و عمر و عثمان روايت كردهسنت 

بنابراين، اين نيز .  امكان سوء برداشت از آن شود كه كه خاص علي نيست تا اين
  .امريست طبيعي و مرتبط با علل و داليل خود
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ابوهريره بيشترين روايات را نقل كرده، اما روايات زيادي را گزارش 

  ادهند

 �آيد كه ابوهريره تنها سه يا چهار سال هم عصر پيامبر گاهي اين اشكال پيش مي
بوده است، پس چگونه توانسته است اين مقدار فراوان از روايات را نقل كند كه ديگر 

اند  ي او روايت كنند حتي آنان كه قبل از ايشان اسالم آورده اند به اندازه صحابه نتوانسته
  !اند؟  با پيامبر بودهو از ابتداي دعوت

 به طور  كه  ابوهريره از ديگران بيشتر روايت كرده، صحيح است اما اين كه اين: جواب
فراوان روايتهاي بسياري را روايت كرده باشد طوري كه بعيد به نظر برسد كه در 

  .:را شنيده باشد؛ بنا به داليل زير غير صحيح است دوراني كه با پيامبر بوده آن
 4 بوده است و كسب چهار هزار حديث در طول �ريره چهارسال با پيامبر ابوه-1

  .شود سال به عنوان زياد قلمداد نمي
آري كه او از ديگران بيشتر روايت كرده است اما در واقع اين مقدار خيلي زياد هم 

  .نيست خصوصاً مردم آن زمان به قوي بودن حافظه معروف بودند
را حفظ  شنيد در اولين بار آن ها بيت را مي اي با ده دهها قصي چنانچه اگر يكي از آن

ي ما نسبت به آن زمان دهها برابر  نمود و امروزه هر كدام از ما ـ هر چند كه حافظه مي
تواند كه هر سال هزار حديث را حفظ كند و در طي چهار سال چهار  ضعيف شده ـ مي
كار وقف  هريره خود را براي اينابو  و بايد اذعان داشت كهنمايد؛  هزار را از بر مي

  .نموده بود
ها  اند و بسياري از آن  شنيده نشده�ي اين احاديث به طور مستقيم از پيامبر  همه-2

 از �اند كه او هم از صحابي شنيده است و روايت صحابي از پيامبر از كسي شنيده شده
) و روايت شدهكسي كه از ا(حتي اگر راوي . طريق صحابي ديگر معروف و معتبر است

را روايت نمايد، معتبر مخسوب  ذكر نشده باشد ولي بدون تصريح به شنيدن، آن
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اي؟  را شنيده آيا خود آن: و هنگامي كه سؤال شود) قال النبي: (گويد گردد، مثالً مي مي
ام؛ و اين امري است كه هنوز كاربرد دارد؛ چنانچه  نه بلكه از فالني شنيده: گويد مي

لذا . در حالي كه او مستقيم از پيامبر نشنيده است) قال رسول اهللا: (شود  مي  گفته امروزه
صحيح نيست كه گفته شود ابوهريره چگونه چهار يا پنج هزار حديث را در خالل 

ي ديگر و از رسول  بيشتر اين احاديث از طريق صحابه! چهار سال حفظ كرده است؟
  .اند  گرفته شده�اهللا
 روز هجرتش در سال هفتم شروع نشد، بلكه او در مكه و در  اسالم ابوهريره از-3

اوائل دعوت نبي بنا به دعوت طفيل بن عمر الدوسي ايمان آورد، اما هجرتش به عقب 
افتاد و بعيد نيست كه در اين دوره بسياري از اقوال، احوال و افعال نبي براي او نقل 

  .شده باشد
عمر كرد و اين فرصتي را )  هـ57تا سال (ي اصحاب يعني   ابوهريره بيشتر از همه-4

پيش روي او فراهم نمود كه بيشتر از ديگران آنان كه قبل از او فوت كرده بودند، را 
 � هجري و ابوبكر23 در سال � هجري، عمر40 در سال �زيرا علي. روايت كند
  . ماه بعد از پيامبر وفات نمودند6 هجري و فاطمه 13در سال 

ها به  مشغول شدن آن: ها كم است به داليلي مانند  از آن  روايت برخي از صحابه،-5
ها به دليل دوري محل سكونتشان از مراكز  زارعت يا تجارت يا جهاد و برخي از آن

عبداهللا بن عمر بن عاص بعد از فتح : ها به داليل ديگري كسب علم و برخي از آن
ها بود روايت   استناد آنچه در آنلذا به. هاي بسياري از اهل كتاب را ديد فلسطين كتاب

اند جز در مواردي كه از  كرد، اما اهل حديث از نقل روايات فراوان از او حاشا نموده مي
 مبادا امر بر راويان مختلط شود و بين  كه صحت آن اطمينان دارند به خاطر ترس از اين

تمييز قائل  روايت شده، �آنچه از اهل كتاب روايت شده و انچه كه از رسول اهللا
بلكه خواستم . ها نيستم نشوند و البته اسباب ديگر نيز وجود دارد كه در صدد روايت آن
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كه اهل سنت در تعامل با روايت حديث، طبق طبيعت مسايل قدم  اشاره كنم به اين
باشند و آنچه كه غريب  نهند و بنا به داليل هدفمند و از قبل ساخته شده، منفعل نمي مي
ه خاطر اسبابي حقيقي و طبيعي است كه اگر دانسته شوند تعجب برطرف نماياند ب مي
  .شود مي
  

  راويان اهل بيت در نزد اهل سنت بيشترند تا در نزد شيعه 

ها نقل  از جمله كساني كه اهل سنت از ميان اهل بيت بيشترين روايات را از آن
 و عقيل بن �امبرعبداهللا بن عباس و نيز پدر عباس عموي پي: اند عبارتند از كرده
طالب و عبداهللا بن جعفر بن ابي طالب كه اين گروه در كتب اماميه روايت ندارند با  ابي

همچنين اهل سنت از علي بن حسين و !  هستند� از اهل بيت پيامبر  كه وجود اين
اند و بلكه از محمد باقر ـ چنانچه اندكي  محمدبن علي و جعفر بن محمد روايت كرده

  .اند  رويت كرده�اره داشتيم ـ بيشتر از ابوبكر صديققبل بدان اش
اش ـ مادران مؤمنان ـ مانند عايشه ـ  و اهل سنت از اهل بيت نبي يعني ازواج گرامي

اند، اين در  كه بيشتر از همه روايت كرده ـ و حفصه و ام سلمه و ام حبيبه روايت كرده
كه اين امر باعث ضايع شدن ! ستها خالي ا حالي است كه منابع اماميه از روايت از آن

ي زوجيت است؛ زيرا  امري كه وابسته به احكام خانوادگي و رابطه. گردد نصف دين مي
 ممكن نيست كه اين امور را روايت كنند، با توجه به �براي كسي جز ازواج پيامبر

پس چگونه گفته . ها كسي سكونت نداشته است  غير از آن�ي پيامبر كه در خانه اين
  !اند؟ ها متمسك نشده اند و بدان اهل سنت از اهل بيت روايت نكرده: شود كه مي

اند، اين صحيح است، زيرا  اكتفا نكرده) اهل بيت(ها   اهل سنت به روايت آن كه اما اين
كند و طبيعت اين اشياء بدان تمايل دارد و  را اقتضا مي اين چيزي است كه منطق آن
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ي مقدس منحصر شود، را   را كه دين در يك خانواده اسالم اين مفاهيم كه براي اين
  .شناسد نمي

ها از يك طرف با عقل و  آن) يعني اماميه(ها كند  اما كسي كه روايت را مخصوص آن
 را براي ملت روايت �اند و از طرف ديگر احاديث پيامبر منطق و دين مخالفت كرده

ي تصحيح و تضعيف در  رباره است ـ و د�اند ـ منابعشان خالي از احاديث نبي نكرده
ها افرادي مخدوش و نامتعادل هستند  اند، زيرا راويان آن اقوال ائمه اهل بيت موفق نشده

  .اند، مورد اطمينان نيستند كه در آنچه روايت كرده
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ي  اهل بيت نسبت به آنچه در خانه(اي پيرامون  مناقشه: مبحث چهارم

  ...)ترند گذرد، آگاه پيامبر مي

  
خواهيم كه به حقيقت اسناد داده شوند نه به  اما زيباي را مي.... ي زيبايي است مقوله

  .رود اي از آن نمي خيال؛ زيرا زيباي كه اساس ندارد خيال و نيرنگ است و اميد فايده
 بوده، �ي نبي را آورد فقط مخصوص آنچه كه در خانه  آن�آيا دين الهي كه محمد

  ي مشكالت روحي و مادي جامعه، آمده است؟  همهباشد؟ يا به عنوان عالجي براي مي
داد يا   رخ داده، اهميت مي�اگر دين ما تنها به آنچه كه در چهار ديواري بيت پيامبر

شد، بنابراين مرجعيت در اهل اين  ي خويش مبعوث مي پيامبري صرفاً براي خانواده
  .از ديگرانندتر  گذرد، آگاه ها به آنچه در آن مي شد، زيرا آن خانه منحصر مي

ي نسلها فرود آمده و به منظور  ي مردم و همه و چنانچه اين دين بزرگ براي همه
دهد اهميت داده، وقايعي  ي جوامع آمده و به وقايعي كه در اجتماع رخ مي اصالح همه

اي با  اند، لذا اين مقوله رابطه  بوده�كه سبب نزول اغلب آيات قرآن و نيز سنت پيامبر
  .ها ـ نه ديگران ـ ندارد  دين از اهل بيت و گرفتن دين از آنانحصار تبليغ

  : شود حيات پيامبر كه اقوال و افعالش متعلق بدان بود به دو بخش تقسيم مي
 بخشي كه عبارت است از اقوال و افعال و احوال خانواده و زوجيت، كه در -1
  : چنانچه در اين فرموده آمده است. ي ايشان جريان داشته است خانه

� $pκš‰r' ¯≈ tƒ LÉ< ¨Ζ9 $# zΟÏ9 ãΠ Ìh	 ptéB !$ tΒ ¨≅ym r& ª! $# y7s9 ( ‘ÉótGö;s? |N$ |Ê ö	tΒ 
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 به خاطر ، چرا چيزي را كه خدا بر تو حالل كرده است! اي پيغمبر  «
 خداوند آمرزگار ؟ كني  بر خود حرام مي،مسرانتخوشنود ساختن ه

 خداوند راه گشودن     ).بخشايد و تو را و همسران تو را مي(مهرباني است 
بدين نحو كه كفّاره قسم را . (دارد سوگندانتان را براي شما مقرّر مي

 خدا ياور و ).آوريد دهيد و خود را از زير بار مسؤوليت آن بيرون مي مي
 خاطرنشان ساز وقتي را     . و او بس آگاه و كار بجا است،ستسرور شما ا

 و او ، رازي را در ميان نهاد)به نام حفصه(كه پيغمبر با يكي از همسرانش 
 )افشاي سرّ( و خداوند پيغمبرش را از اين ، خبر داد)به عايشه(آن راز را 

براي همسر رازگويش ( را )رازگوئي( پيغمبر برخي از آن .آگاه ساخت
 هنگامي كه همسرش . بازگو كرد و از برخي ديگر خودداري كرد)حفصه

 )موضوع( چه كسي تو را از اين : او گفت، مطّلع كرد)رازگوئي(را از آن 
 خداوند بس دانا و آگاه مرا با خبر كرده : پيغمبر گفت؟ آگاه كرده است

 خداوند برگشت و توبه( اگر به سوي خدا برگرديد و توبه كنيد     .است
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از حفظ سرّ كه پيغمبر دوست ( چرا كه دلهايتان )پذيرد شما را مي
و براي ( و اگر بر ضد او همدست شويد . منحرف گشته است)داشت مي

 ، و عالوه از خدا، خدا ياور او است) باكي نيست،آزارش بكوشيد
  ».ن پشتيبان او هستند و فرشتگا، و مؤمنان خوب و شايسته،جبرئيل
 قرآن به احكام مخصوص خانواده يا وقايعي كه در آن رخ داده، و عالوه بر اين در

پرداخته است؛ زيرا كساني كه در اين بيت طاهر ساكن بودند ـ خصوصاً ازواج گرامي 
دار نقل آنچه كه در اين بيت طاهر جريان داشت، بودند  ايشان ـ كساني بودند كه عهده

 افراد  كه ون جدايي و تمايز ميان اينپذيرفتند بد كردند، مردم مي و آنچه را كه نقل مي
 باشند يا خويشاوندان وي و يا از خادمي كه مشرف به ساكن �نقل كننده ازواج نبي
 كسي كه در تمام مدت �انس بن مالك خادم رسول اهللا: اند مانند شدن با اهل بيت شده

 پيامبر را  در مدينه بود با او زيست و بسياري از احوال و احاديث� سالي كه پيامبر10
 كردند و  را مشاهده �كه ديده يا به خاطر سپرده بود، نقل كرد يا ساير كساني كه پيامبر

  . خاطر سپاردند مسايلي را از او به
خوابيد و آخر شب بيدار  كند كه پيامبر اول شب مي  از او روايت مي�عايشه

در وقت . بيدخوا كرد سپس مي را برطرف مي شد و اگر نيازي به اهلش داشت، آن مي
ريخت و  شد و آب را بر خودش مي طلوع فجر كاذب اگر او جنب بود، از جاي بلند مي

  1.)خواند گرفت سپس دو ركعت نماز مي اگر جنب نبود وضو مي
  : فرمود�گويد كه رسول اهللا كند و مي ام سلمه از پيامبر روايت مي

�U��� N)rn ��� �<�( �<o�u� N��� X�1�� !�� #A 

                                           
  متفق عليه -1
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   1)شود  كه بميرد در حالي كه همسرش از او راضي باشد، داخل بهشت ميهر زني(
. ي ادويه جات از اهلش سؤال كرد  درباره�از جابر روايت شده است كه پيامبر

خورد و  را مي را بياورند، پس آن آن: فرمود. عرض كردند چيزي جز سركه نزد ما نيست
  :فرمود مي

�+R� m�3� 1<. +R� m�3� 1<. � �7� 

   2)سركه چه خوب چاشني است، سركه چه خوب چاشني است(
 بودم �ي رسول اهللا من در حجره: از عمر بن أبو سلمه روايت شده است كه گفت

 )فرزند ام سلمه (�در زير رعايت و نگهداري او بود زيرا او ناپسري رسول خدا: يعني(
  : ود به من ارشاد فرم�كرد، رسول اهللا دستم روي سيني شتاب مي) بود
�i!"� �� +M> i�!I!5 +M> 4�<� g� 1	 m�  ���7� 

   3 .)نام خداي را بياور، با دست راستت بخور و از آنچه جلوي توست بردار! اي غالم(
خورد سه انگشتش   هرگاه غذايي مي�رسول اهللا: از انس روايت شده است كه گفت

  : فرمود ليسيد و مي را مي
�$�!"H 1MB[� :I6 j�6	 ��/ W��!=" ���B� a> ��"M�!> ^�3� ���� pI!> ��L7� 

را بخورد و  را بردارد و ناپاكي را از آن بزدايد و آن ي يكي از شما افتاد آن اگر لقمه(
  .)را براي شيطان باز نگذارد آن

  : داد كه سيني را لقمه مالي كنيم و فرمود و به ما دستور مي
�:M,� 1E��<� A� @ W>�B� �� 1E./ 7� 

                                           
  رواه الترمذي و قال حديث حسن -1
  به روايت مسلم - 2
  متفق عليه -3
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   1».دانيد كه در كدام قسمت طعامتان بركت است شما نمي(
.  نيستند�ها از اهل بيت علي  راويان آن كه آيا اين روايات را رها كنيم به خاطر اين

 چون معناي تطبيقي مفهوم اهل بيت در نزد اماميه تنها �گويم بيت علي البته من مي
  !!علي و اهل اوست نه عموم اهل بيت

ي مباركش جريان داشته است، چه   در خارج خانه�زندگاني پيامبر قسمت ديگر -2
رفت و  كرد، مسافرت مي داد، نهي مي نمود، امر مي كرد، جهاد مي  ايشان دعوت مي كه اين

خواند،  هايشان نشست و برخاست داشت، در مسجد نماز مي با مردم در بازارها و خانه
 الخ در آگاهي و نقل اين بخش عظيم ...كرد و فرمود و توجيه مي در آنجا خطبه مي

باشند و خاص نزديكان و اهل  اند، شريك مي ي اصحابي كه هم عصر ايشان بوده همه
اند ـ و احاديث و افعال و  بيت او و اهل بيت علي نيست ـ كه همگي تعداد اندكي بوده

ا احاطه ها ر  اوهام و پوشيدگي آن كه ها و معماها نيستند يا اين  طلسم�احوال پيامبر
كرده باشد طوري كه نيازمند يك نيروي خارجي باشد تا اين ابهام و گنگي را بزدايد كه 

  .ها باشند مخصوص آنرا گم كرده باشد و اهل بيت  صحابه آن
اند و امروزه  تر و پربارتر از سنت است، را همين اصحاب نقل كرده قرآني كه عظيم

كه البته او و ديگر . زي در اختيار نداريم جمع آوري كرده چي�غير از قرآني كه ابوبكر
 آيا به كتاب در جمع آوري اين قرآن سهيم بودند؛كساني كه در نزدش امين بودند،

   كنيد اما به سنت رسول خدا اعتماد نداريد؟ خداوند اطمينان مي
  .پذيرد را نمي اين تناقضي است كه عقل سليم آن

ت علي ـ همواره در اوقات آزاد و  ـ نه خصوص اهل بي�از طرفي اهل بيت پيامبر
چنانچه خود به تبوك رفت و علي را به مدينه . اند سفر و حركات و سكناتش با او نبوده

                                           
  به روايت مسلم -1
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 را در مدينه ترك كرد كه براي حجة الوداع �گمارد و علي نيز به يمن رفت و پيامبر
ي شد و روزي ايمان آورد كه طفل كوچكي بود و صفات و شرايط الزم برا آماده مي

. خواند اش خارج شده و به سوي خدا فرا مي رفاقت پيامبر را نداشت ـ اينك از خانه
 در شرايط عمومي و خصوصي �ابوبكر نيز اين گونه بود و بسياري اوقات، علي

توانست اموري را كه در  نمي� شد و جز از طريق اصحاب پيامبر  از او جدا مي�پيامبر
را پيامبر مكلف نيست كه وقايعي را كه براي او شود، را بداند، زي غياب او عارض مي

دانست تا از بازگويي جريانات  رخ داده براي علي بازگو كند و علي نيز علم غيب نمي
 اين قسمت از زندگي پيامبر كه او نديده است را تعطيل و از  كه يا اين. نياز باشد بي

ين گروهي كه هم ا.  نقل نشده است�چهارچوب دين حذف كنيم، زيرا از طريق علي
عصر پيامبر بودند و به او ايمان آوردند، كامالً و به طور عمومي مأمور به تبليغ دين و 

  .اند بلكه جهاد در اين راه بوده
  : فرمايد گونه كه خداوند مي همان

�  ä3tF ø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Β é& tβθ ããô‰tƒ ’n<Î) Î/öT sƒø: $# tβρã	 ãΒù' tƒ uρ Å∃ρã	 ÷èpR ùQ$$ Î/ 

tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ì	 s3Ψßϑø9 $# 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθßs Î=ø�ßϑø9  / آل عمران(� #$

104(  
تربيت الزم را ببينند و قرآن و ( بايد از ميان شما گروهي باشند كه  «

 دعوت به نيكي كنند )سنّت و احكام شريعت را بياموزند و مردمان را
  ».ارند و آنان خود رستگ،و امر به معروف و نهي از منكر نمايند
اي براي بهترين   عنوان نشانه را به� و تبليغ و بازگويي جريانات پيامبر

  : است امت بودن بيان نموده
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� öΝçGΖä. u/öTyz >π̈Β é& ôMy_ Ì	÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρâlß∆ ù' s? Å∃ρã	 ÷èyϑø9 $$ Î/ 

šχöθ yγ ÷Ψs?uρ Çtã Ì	x6Ζßϑø9 $# tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «! $$Î/ �  ) 110/ آل عمران(  

 بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده )ان محمداي پيرو(شما «
نمائيد و به خدا ايمان   امر به معروف و نهي از منكر مي)مادام كه(ايد  شده
  ».داريد
معني است چنانچه  ها از پيامبر بدون دعوت الي اهللا و تبليغ دينش بي و بلكه اتباع آن

  : فرمايد خداوند مي

� ö≅ è% ÍνÉ‹≈yδ þ’Í?ŠÎ6 y™ (#þθ ãã÷Š r& ’ n<Î) «!$# 4 4’ n? tã >οu/T ÅÁ t/ O$ tΡr& ÇtΒ uρ 

 Í_yèt6   )108 /يوسف (  ﴾#$?¨
 با آگاهي و بينش به سوي )مردمان را( اين راه من است كه من : بگو  «

  ». )باشند چنين مي(خوانم و پيروان من هم  خدا مي
 �كه از رسول اهللا مردم آنچه را  كه شود جز اين و اين تبليغ صحيح نيست و تمام نمي

 قبول كنند، �اگر تنها روايت را از علي. اند را قبول كنند ي دين، روايت كرده درباره
تو علي نيستي يا : گفتند مردم به تمام كساني كه ـ از صحابه ـ به تبليغ دين پرداختند، مي

 هم پذيريم، در حالي كه او  نيستي، لذا روايت و ابالغ تو را نمي�از اهل بيت پيامبر
آيد كه اين  اكنون مأمور به تبليغ است، لذا در اين صورت تناقض در اوامر خدا پيش مي

  .هم محال است
اي كه خداوند او را  البته راه خروجي از اين نيست جز از يك راه خيالي كه صحابي

مأمور به تبليغ كرده، مردم را به سوي دين فرا خواند و مردم او را ترك كنند، سخن 
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گيرد، كه اين  كند، مردم نمي مي شنوند و آنچه را كه برايشان روايت  اما نميگويد  مي
  .هزل است و هيچ چيزي از دين خدا در آن نيست

اند تا هنگامي كه بالغ از طرف يكي از اهل بيت  اگر فرض كنيم كه مردم توقف كرده
د؟ و مادامي كه ان ها حرام است تبليغ آنچه را كه شنيده آمده است آيا بر كدام يك از آن

از اهل بيت نيست بر كدام مسلماني حرام است كه اينها را بگيرد؟ واقعاً اينها اساطير و 
  .افسانه هستند

اما در عين حال مالزم اين مقوله است و قابل انفكاك از آن نيست؛ آيا وقت آن فرا 
عقل و نقل اي از اساطيرِ مخالف با  نرسيده كه عقالء روشن كنند كه اين مقوله اسطوره

  .و منطق و واقعيت است
  

   عمل نموده است ، مخالف اين مقوله����رسول اهللا

در .  وارد نشده است�الزامي به عدم اخذ دين از غير علي، از طرف رسول اهللا
كتاب خداوند نيز چيزي در اين رابطه نيامده است و اين به قطعيت روشن و معلوم 

  .است
هايي كه در ميان صحابه   كه دعوتگران ـ آن نيز معلوم است�از كردار رسول اهللا

 امر دعوت را منحصر  كه فرستاد بدون اين شايسته بودند ـ را به سوي اقوام مختلف مي
  .به شخص علي يا اهل بيتش كند

مصعب بن عمير را چند سال قبل از هجرت به يثرب فرستاد، خداوند شهر مدينه را 
معاذ بن جبل را به .  شد�ب رسول اهللابر دستان وي گشود و مبلغ دين خدا از جان

هاي او را به سوي پادشاهان و  جماعتي از صحابه نامه. سوي اهل يمن فرستاد
اي از  ها صحابي  در ميان آن كه فرمانروايان عرب و روم و عجم بردند بدون اين

  . باشد�خويشاوندان پيامبر
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م را دعوت نموده و دين را فرستاد تا مرد پيامبر قراء را به چهار سوي جزيرةالعرب مي
 او را �شود؛ پيامبر آيد در حضور وي مسلمان مي مردي به نزد او مي. ها ياد دهند به آن

طفيل بن : كند تا مردم را به سوي اسالم فرا خواند مانند به سوي قوم خودش روانه مي
گان فرستد اما او در ميان داعيان و فرستاد علي را به يمن مي. عمروالدوسي و غيره

  . تنها نيست�پيامبر
پس چه امري ما را وادارد كه دين را تنها از اين راه بپذيريم در حالي كه ابواب و 

را گشوده   فراوان و مشروع بود كه ايشان با دست مباركشان آن�هاي رسول اهللا روش
  . اين ابواب را ببندد�را دارد كه بعد از نبي است؟ پس چه كسي اين توان 

ن را بگويد يا چيزي را روايت كند كه با آن در تناقض است، او را با كسي كه غير اي
 و �اش از اهل بيت رسول اهللا كنيم، چون راوي يا گوينده همان دليل كه آورده، رد مي

ي آن نيستند، لذا به مقتضاي قانون واجب است كه قبل از هر چيزي ابتدا قاعده را  ائمه
ه صحيح بود روايت تو باطل است و اگر بر حجت خودش تطبيق كنيم كه اگر قاعد

  .روايت تو را بپذيريم قاعده فاسد است
ي اهل بيت اثني عشر نيستند، لذا به مقتضاي  كليني، قمي و طوسي از رجال و ائمه

  .ها مردود است ي قبلي روايات آن قاعده
پذيريم،  يرا م كنند ما رواياتشان  مادامي كه از اهل بيت روايت مي: گويند  مي كه يا اين

ها از پيامبر را قبول كنند  هاي آن پس روايات ديگر اهل بيت را نيز قبول كنند يا روايت
  .زيرا او سيد اهل بيت است

پذيريم؛ در اين صورت كار به  را مي هر آنچه نقلش صحيح باشد آن: گويند مي يا 
كنيم از  گردد، لذا آنچه كه شروط صحت را داراست، قبول مي تضعيف و تصحيح بر مي

ي  معتبر بودن راوي، اتصال سند، خالي بودن از اشكال و غير از اينها، كه همه: جمله
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اي با اين قاعده كه مسلمين را ملزم به تبعيت از اهل بيت كند، ندارد، زيرا  اينها رابطه
  .ي يكي از مخلوقات محصور نيست صدق و راستي در خانه

  

  بودند تر دانا، به رخدادهاي خانه ����همسران پيامبر

ي نبي رخ  دين ما تنها به آنچه كه در چارچوب خانه: (در ابتداي اين موضوع گفتيم
ي خودش مبعوث نشده است؛  دهد، يا پيامبري به خاطر خانواده داده است، اهميت نمي

ها نسبت  زيرا در اين صورت مرجعيت در انحصار اهل اين خانه خواهد بود، زيرا آن
  .) داناتر بودندبه احوال بيت از ديگران

شود كه اگر امر چنين است، اين اهل بيت كه  اما اينجا خود به خود سؤالي مطرح مي
نسبت به اوضاع خانه از ديگران داناترند، چه كساني هستند؟ الزم است كه اينها همواره 

 �ها كسي جز همسران پيامبر  داناتر باشند، بنابراين آن كه در بيت بوده باشند تا اين
  .دنيستن

دهد، آگاهترين مردمانند؛ زيرا  بنابراين همسران پيامبر نسبت به آنچه در خانه رخ مي
  .اند ها اهل آن خانه بوده و در آنجا سكونت داشته آن


Yي  و مقوله@	 ! W�n� N@��� .��Zها منطبق است  كامالً بر آن.  
 داراي �ل اهللاهر چند كه نصف عمر خود را در اين خانه گذراند، اما رسو) علي(اما 

اسرار زوجي و احوال خانوادگي بود كه براي علي زيبا نيست در ايام مساكنت با پيامبر، 
اش آنچه  ها مطلع شود و اين امر را به همسرانش واگذار كرده بود و ازواج گرامي بر آن

از . كردند را كه روايتش براي مردم جائز بود و مردم بدان نياز شرعي داشتند را نقل مي
 رخ �ي پيامبر اي ديگر مستقل شد و از آنچه كه در خانه رف ديگر علي در خانهط
  .گيري كرد و مانند ديگر افرادي شد كه در خارج بيت بودند داد كناره مي
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 ماه بعد از وفات پيامبر رحلت نمود و اين فرصت براي او فراهم نشد كه 6فاطمه نيز 
ا روايت كند، البته با در نظر داشتن انتقال  ديده بود ر�جز اندكي از آنچه از رسول اهللا

ي علي و اختصاص يافتن ازواج نبي بدين امر كه روابط زناشويي مقتضي آن  او به خانه
! Yپس ازواج پيامبر ـ مادران مسلمانان ـ نسبت به اين مقوله . است W�n� N@��� .��

@	Zباشند ه در اولويت ميداد  در اولويت هستند و نيز به روايت آنچه در آنجا رخ مي.  

  : فرمايد ي الهي است كه مي و اين مصداق اين فرموده

� šχ ö	à2øŒ $#uρ $ tΒ 4‘n=÷F ãƒ ’Îû £à6 Ï?θ ã‹ç/ ô ÏΒ ÏM≈tƒ#u «!$# 

Ïπ yϑò6Ïtø: $#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# šχ%x. $̧�‹ ÏÜ s9 # ·/T Î7yz �  ) 34/ احزاب(  

 شما  را كه در منازل)پيغمبر(انگيز   و آيات خدا و سخنان حكمت «
داوند دقيق گمان خ  بي. ياد كنيد)بياموزيد و براي ديگران(شود  خوانده مي
  ».و آگاه است
 ـ قسمي كه �گوييم كه اين قسمت مهم از حيات رسول خدا لذا خطاب به اماميه مي

اش گذشته و كسي غير از همسرانش قادر به درك و روايت آن نيستند ـ  در خانه
 در منابعشان كه از اين زوجات طاهرات روايت شده ها كجاست؟ در ميان مرويات آن

  . است
مانده كه به استناد آن، تمسك به اهل بيت را  آيا بعد از اين، حقيقتي براي شما باقي 

  !اعالم داريد؟
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  اصل پنجم 

  

  تحريف قرآن
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  فصل اول

  ي شيعه اثباتي قاطع براي تهمت تحريف قرآن در عقيده

 كفرآميزِ اماميه، ي هغ داليل قطعي براي اثبات اين عقيدخواهم سرا  اين موضوع نميدر
ل كسي  مشخص است و من نيز اوچون ، اين كار نيازمند تالش زياد نيست، زيرابروم

ن اثبات كنم تا به وسيله اين اكتشاف به مدال افتخار دست نيستم كه برائت را براي قرآ
موضوع همچنين ط دهم و  ادله را بس، لذا مجبور باشم براي بيان اين كشف،يابم

 به طور كلي پوشيده نيست طوري كه نيازمند يك سفر اكتشافي باشد ،تحريف قرآن
ترين كتابهايشان و بر زبان بزرگان مراجع و علمايانشان بدون ابهام و  بلكه در اساسي

  .انحراف، بدان تصريح شده است
 ، تفسيرش تحرير كردهـ در علي بن ابراهيم قمي ـ استاد كليني ست كه به آنچه اكافي

فصل ( نوري طبرسي در كتابش ،)كافي(مراجعه شود و نيز به كليني در كتابش 
�U(اش   ابوالحسن عاملي در مقدمه،)الخطاب�V3� �E=�> ��&.V3� ��� ( بر تفسير

 نعمت اهللا جزايري در ،)االحتجاج( طبرسي در كتاب ،هاشم بحرانيي  نوشته) البرهان(
هرست طوالني و پايان ناپذيري از منابع و مراجع براي كسي كه ف....  و)انوارش(
  .  بنگرد يا مراجعه كندها انخواهد بد مي

محققان شيعه اين چنين ؛ امامت ثابت استي  قضيه از منظر آنان همچون مسألهاين 
 امامت متواتر هستند و به  روايات تحريف مانند روايات: گويند كنند و مي تصريح مي
 اخبار يا ي ه محمد باقر مجلسي دربار كه بنگر، به عنوان مثال؛اند ل شدهيك شيوه نق

  : گويد روايات تحريف چه مي
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ها باعث از بين بردن  به نظر من اخبار در اين زمينه متواتر است، و مطرح كردن آن«
  .1»شود و به نظر من اخبار اين باب، كمتر از اخبار امامت نيستند اعتماد به اخبار مي

 لذا انكار تحريف به طوري ضروري و ناگزير ؛گويد طبرسي نيز همين را مينوري 
 هنگامي ها آن و آنچه كه برخي از !ستها آناين لب كالم . است) امامت(مستلزم انكار 

ب دعايي تأليف اند يا در كتا اند، انكار نموده شده واقع فشار در انظار عموم تحتكه 
از روي  است كه لجاجتي )المراجعات( كتاب  مانند،شده خصوصاً براي ترويج مذهب

  ! اين جرم بزرگدر برابرد به خاطر ترس رسوايي نكن تجويز ميرا  آنتقيه 
  

   اماميه مياناقسام منكرين تحريف قرآن از

 بر حقيقت مذهبشان مطلع كه اين اماميه، يا  ميانمنكرين قايل به وجود اين عقيده از
كنيم تا خودشان از آن مطلع  ه منابعشان حواله مي را بها آندر اين صورت كه نيستند 

 كه به تفصيل در اين خصوص سخن  به برخي كتب ديگر مراجعه نمايندكه شوند يا اين
 كه براي طالب حق  را ذكر نمايمداليلاز برخي اكنون  و اشكالي ندارد كه اند رانده

  .كافيست
كنند كه اين دسته را   ميلجاجت داند اما ستيزه جويي و  به علم اليقين مي كه اينيا و 

 نفعي ، زيرا نيازمند چيزي نيستند و فراواني ايراد كردن ادله،دهيم به چيزي ارجاع نمي
  .2يابند  لذا هدايت نمي،كنند دانند اما تقيه مي  ميها آن زيرا ، نداردها آنبراي 

                                           
  .2/525 مرآة العقول في شرح أخبار الرسول، -1
مناظرات بسياري را ميان اهل سنت ) 1423(در لندن در رمضان گذشته ) مستقلة (اي  شبكه ماهواره-2

براي اثبات بود كه بلوشي  يكي از طرفين دكتر ابوالمنتصر  در يكي از اين مناظرات؛و شيعه برقرار كرد
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   تحريف متفق هستندي هعلماي اماميه بر قضي

  : اند ف معتقدند، دو دستهكساني از اماميه كه به تحري
به طور كل بنا بر دانند كه حفظ دين  مي: علماياني كه هدفشان نابودي دين است) 1(

 اصول دين ي ه لذا با اثبات حفظ قرآن هم؛ استافزايش و كاستيقرآن از حفظ  اساس
  . اين اصول از بين خواهند رفتي ه هم،اثبات خواهد شد و با نابودي آن

 و آن  آغاز شدهه خاطر آن كه حجت خداوند بر خلقش ب پي برديبه اين رازاكنون 
  : ي است ديگر مهم قبل از هر چيزي ه اين قضيتحرير

� y7 Ï9≡sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ zŠÉ)−Fßϑù=Ïj9 � ) 2/ بقره.(  

  .» اين كتاب هيچ گماني در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران است «

  : پردازد بات آن ميسپس دوباره به اث

                                                                                                           
 ميرزا حسين ي  نوشته)فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب(به كتاب  عقيده تحريف نزد اماميه،

نجدي ـ استاد دانشگاه علوم اسالمي در لندن  عبدالحميد ي نوري طبرسي استناد كرد، مناظر شيعي دكترتق

بنديد، اين كتابي كه طبرسي تأليف كرده خواسته تا  شما بر علما افترا مي: سرسختانه آن را رد كرد و گفت

ام رفتم و كتاب را آوردم  نهابه كتابخعقيده تحريف را رد كند و آن را باطل شمارد نه آن را اثبات كند، فوراً 
از كردند،  ام نشان دهم كه ساعتها پيرامون اين كانال حلقه زده بودند و مناظره را مشاهده مي تا به خانواده

  .ها از جرأت اين مناظر شيعي بر دروغ و اصرار بر آن شديداً تعجب كردند آنرو  اين
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  ). 23/ بقره ( �
ودلي  دچار شك و د،ايم  اگر درباره آنچه بر بنده خود نازل كرده «

 و گواهان خود را )و ارائه دهيد(اي همانند آن را بسازيد   سوره،هستيد
تا بر صدق ( فرا خوانيد )دهد كه بر صدق قرآن گواهي مي(بجز خدا 

 اگر راستگو ) شهادت دهند،دانيد ايد و همسان قرآنش مي چيزي كه آورده
  .»و درستكاريد

كه است  آنان، هنگامي درون اند كه بزرگترين غصه  متوجه شدهزيرا اين علمايان
از شود،  مي  خواسته ها آناند، نص صريح از   اصلي از اصول دين كه اضافه كردهي هدربار
  در قرآن كاهش و افزايش بهاند كه  كه خود را راحت كنند اعالم داشته رو براي اين اين

  ! كنند تأكيد مينه افزايش قرآن بدين جهت بر نقصان  است و   شده عمل آورده
  : اند  را دچار لغزش كردهها آنعوامي كه اين علمايان ) 2(

 اعتقاد به خيانت اصحاب در نقل كتاب در آنان راسخ و پديدار شد از  كه  اينبعد از
اند كه  اند، طعنه زدن به منقول را نيز آسان گرفته  آنجايي كه طعن در ناقل را جائز دانسته

  .ستها آنمقصود همان در واقع اين 
 درك كردي رازي را كه قرآن به دليل آن، بر عدالت صحابه و وجوب اتباع و اخذ آيا

 و پيوسته با وارونه كردن ،اين غصه و ناراحتي دوم است. كند  تأكيد ميها آندين از 
اين چيزي است كه به آساني .  اصحاب مواجه هستندمراد قرآن يعني با مخدوش كردن

 ولي ؛شود اه آن سنت يعني احاديث نبوي منجر ميبه اعتقاد به تحريف قرآن، و به همر
 و همراه آن ،اند شان به تحريف آن تصريح كرده  بنا به عقيدهها آن ي هدر مورد سنت هم
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: گويند كنند، مي اند را نيز تصريح مي به سببي كه به خاطر آن به چنين چيزي معتقد شده
 .ن ناقالن سنت صحابه هستند اولي كهسنت است ن ناقالندليل اين عقيده عدم موثق بود

رد آن به خاطر فضاحت و شناعت اين شان در مو ن هم هنگام بيان عقيده قرآي هدربار
، خيانت در حالي هر دوتاي اين امر يك علت دارد و آن. گويند نظر، ناواضح سخن مي

كسي كه با خود منطقي باشد از همان دليل تحريف سنت براي تحريف . نقل استدر 
 دو باشد، به خاطر ناداني و كند و كسي كه قايل به تناقض علت اين استفاده ميقرآن نيز 

  .جهل اوست
جـز انـدكي از     ــ   گوينـد      تحريف سخن نمي   ي  ه دربار  از ميان اماميه   كساني كه 

كه متوجه تناقض بين نپذيرفتن هستند يا كساني   و جزء جاهالن هستندهمگي ـ  آنان
  .، نيستندآن با خيانت در آن و پذيرفتن قر نقلسنت جهت خيانت در

اند خواه به صورت تصريح يا با اشاره كه ما براي  اما علما همه بر اين نظريه موافق
  : ي تفصيلي و دليلي اجمالياين دو دليل داريم؛ دليل

 تكفير ،در ظاهر كسي را كه معتقد به تحريف باشدتحريف منكرين  :يدليل اجمال
گويند راستگو باشند به كفر   حال اگر در آنچه مي.1نددان كرده و خارج از ملت اسالم مي

 ؛ گفتني است كه آنانندا كردهآن دسته از علماياني كه معتقد به تحريف هستند، تصريح 
 يك  و برخي از آنان تكفير را متوجه. و صريح استالمشان مستقيم تعدادشان زياد و ك

 از منكرين پيشين يا تازه  اما در طول تاريخشان يكي است، ي مخصوص كرده نويسنده

                                           
 هيچ عالم معتبري از علماي اماميه در هيچ كدام از  بر محققين معلوم است كه هيچ قول مشخصي از-1

منابعشان در مورد تكفير كسي از علمايانشان كه معتقد به تحريف باشد، به طور قطعي وجود ندارد، جز 

  .دهند اما با واقعيت مطابقت ندارد آنكه هنگام در تنگنا افتادن مطلب را تعميم مي
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پروا از  و بلكه باالتر از اين بي! را نديديم كه يكي از قائلين به تحريف را تكفير كنند
  . دهند بيشترين اعتبار را به آنان مي و كنند  دفاع ميها آن

>�( مجلسي و طبرسي ،كليني، مفيد: به عنوان مثال:1�!"� g�  (را در نظر بگيريد!  

 ي شواهدكنده از اين عقيده است و اين كتب اين گروه مملو و آك:لدليل تفصياما 
  : گويم ميكه  آنچه برايقاطع 
  

   قطعي از كتب اماميه مبني بر تحريفيشواهد

 حق اين است كه قرآن از جانب :گويند بسياري از علماي اماميه به صراحت مي
 را آنانفضايل پس  ، تحريف شده كه بر عليه علي و اهل بيتش توطئه كردنديانيصحاب

 محو كردند و بلكه اين علمايان دل به دريا زده ،كه در نص صريح قرآن وارد شده بود
مثالً : اند اند براي اثبات اين مطلب مصنفات مستقلي را اختصاص داده و جرأت كرده

>�(نوري طبرسي تقي ميرزا حسين بن محمد ) مخذول(:�!"� g�  فصل (در كتابش )
كه از اكابر علما و محدثين اين طائفه است و ) ربابيف كتاب رب األالخطاب في تحر

جع  صاحب يكي از اصول و مرايشانا گفتني است كه .داردر اعتبا ها آن ي هنزد هم
: گويند  ميآن ي ه دربار كه است»مستدرك الوسايل«گانه معتبر روايتي به نام  هشت

تاب مستدرك نوري طبرسي را  ك كه اين اجتهاد برسد تا ي هامكان ندارد عالم به درج(
 در إيوان � و به خاطر جايگاه عظيم او در نزد اماميه او را در كنار مرقد علي.)نخواند

  .اند سوم و صحن مرقد دفن كرده
شيخ : (گويد  او ميي هدربار) لقابالكني و األ(در كتاب ) شاگرد او (عباس قمي

  .)الخ..ياء و مرسلينين، مروج علوم انب اسالم و مسلمي ه ثق،برجسته
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  )فصل الخطاب(نمايشي مختصر از كتاب 

  :گويد طبرسي در اولين صحفه در كتاب مذكور مي
هاي  در اثبات تحريف قرآن و رسواييرا  آناين كتابي است لطيف و شريف كه «

فصل الخطاب في تحريف «را  آن و ام ي تحرير در آورده به رشتهظالمان و كينه توزان 
 يك نسخه  كه صفحه است400 خطي كتاب در ي ه نسخ»ام ناميده» بابكتاب رب األر

 و .باشد در بغداد موجود مي) 23072( مركزي اوقاف به شماره ي هاز آن در كتابخان
   . من كپي آن استي هنسخ

سرانجامي است كه صاحب آن جهد بسياري را بذل آن كرده تا  كتاب كالً تالش بي
 مذهب ، اين اعتقاد كه اين :، و دومييكي تحريف قرآن: ند فقط دو امر را ثابت ك كه اين
اند  اما كساني كه به عدم تحريف تصريح كرده.  علماي طائفه اثني عشراستي ههم

كنند و استدالالتي قوي را  كار را مياين دسته به خاطر تقيه اين : گويد  ميها آن ي هدربار
 قرآن محفوظ  مراد آنان همان  كه  نموده تأويل گونه سخنانشان را اينو . آورد براي آن مي

   .نزد امام غائب است
  

  .سه مقدمه و دو باب است:  كتابي هخالص

در آن راجع به جمع قرآن و سبب آن سخن رانده و نيز ): 23 تا 1ص : ( اولي همقدم
  . است كه كيفيت جمع بندي قرآن، قرآن را در معرض نقص قرار داده اين

  امكان حصول دارند  كه پرداختهاتي اقسام تغيير به ):25ص  تا 23ص : ( دومي همقدم
كند  هاي حاصله بيان مي  و از جمله اين صورت.رسند به نظر مي ممتنع در آن،و دخول 

 يا كمبود آيه و ت واليي ه خلع، سوري ه حفد، سوري هسور: هايي مانند كمبود سوره: كه
به آل عمران و كمبود حرف ) مدآل مح( مانند تبديل شدن ها، آنكلمات و دگرگوني 
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 به را  آنهداخو ميكه .  بوده است)بيااتر(كه در اصل ) ياليتني كنت ترابا( در ،ياء: مانند

öΝçGΖä. u/öTyz >π} : و همزه در اين آيه.يعني علي نسبت دهد) ابو تراب( ¨Β é& z lUW��I� T :

88� u بلكه)o�I: ( ها و آيات و  سورهبوده است و همچنين كمبود و نقصان در ترتيب
  .الخ... كلمات و
ند كه را بيان مي ك زيادي از علمايانشان  ي هعد): 35 تا ص 25ص  (: سومي همقدم

 ،اند  كه در اين زمينه مستقالً كتاب نوشتهها آن و نيز كساني از .قائل به تحريف هستند
 و قول .اند  اماميه بر آن اجماع كرده، شاذياين چيزي است كه جز موارد: گويد حتي مي

  . را بر تقيه حمل كرده استاستثناهااين 
  .در بحث دليل آوردن بر وقوع تحريف در قرآن است): 360 تا 35ص  (:باب اول
  .در مقام رد داليل منكرين تحريف است): 398 تا ص 360ص : (باب دوم

  

   امامي بر تحريف قرآن12 ي هاجماع شيع

ه بر اين عقيده تصريح كرده، شيخ مفيد از جمله افرادي كه به اجماع علماي امامي
در ) منظور صحابه است(  ائمه گمراه كه ايناند بر  علماي اماميه متفق« :گويد است كه مي

  .1»هاي قرآن تخلف و تجاوز كردند بسياري از نوشته
   تحريف قرآن از ضروريات مذهب شيعه اعتقاد به: گويد و ابوالحسن عاملي مي

  .باشد مي

                                           
اخبار اختالف قرآن و آنچه كه ظالمان اعم از حذف و : گويد  مي49در ص . 48 اوايل مقاالت ص -1

  . رسيده است�نقصان در آن ايجاد كردند، از ائمه هدي آل محمد 



 طلي حق از با روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
783783783783

اخبار دال بر وقوع تحريف «: گويد ها نعمت اهللا جزايري است كه مي آنيكي ديگر از 
در قرآن، از نظر كالم، ريشه و إعراب، اخباري مشهور، متواتر و صريح هستند و علماي 

  . 1»اند  نهاده ها اجماع نموده و مهر صحت و تصديق را بر آن مذهب بر آن
ر و فراوان هستند و گاهاً از حد شما اخبار تحريف قرآن بي«: گويد عدنان بحراني مي
 از ضروريات مذهب ي حق است و چنين امري ه و اين اجماع فرق.تواتر متجاوز هستند

  .2»ستها آن
اند و اجماع   الكركي اين جرأت را به خود دادهدبلكه برخي مانند شيخ يحيي، شاگر

   .3اند خاص و عام از اهل قبله را بر اين عقيده ادعا نموده
  

  باشد  مي در سطوح عاليتأييدي بلكه ستيتكفير ن

 اما ،كنند افراد منكر اين عقيده، به ظاهر افراد معتقد به اين عقيده را تكفير مي: گفتيم
تكفير كند كه بدون شبهه و واضح  را  انهيچ كسي را نديديم كه يك عالم از علمايانش

 اين امر را به مذهب  حتي كساني هستند كه،اند به اعتقاد به تحريف قرآن تصريح نموده

                                           
  . مقدمه دوم فصل چهارم- مرآة األنوار و مشكاة األسرار-1
  .126 ص - مشارق الشموس الدرية-2
و دهها نفر از . دهد مينسبت ) امامت(اين قول را به كتاب . 31 فصل الخطاب، نوري طبرسي، ص -3

و كسي كه اقوال پيرامون اين عقيده را از كتب . اند علماي اماميه كه به اين عقيده كفرآميز تصريح كرده

مسألة التقريب بين ( و كتاب -جلد اول) ةأصول الشيعة اإلمامية اإلثني عشري(د كتاب رمختلف گردآوري ك

القرآن (از دكتر ناصر بن عبداهللا القفاري هستند و نيز كتاب باشد كه هر دو  قسم دوم مي) أهل السنة والشيعة
تواند  كسي كه مي. ياسري استاز سيد محمد سكندر ) إلثني عشريوعلماء أصول ومراجع الشيعة اإلمامية ا

  .ها مراجعه كند حتماً بدآن
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 اين عقيده به تحريف از ضروريات دين است و اجماع: گويند دهند و مي نسبت مي
  .1طايفه بر آن صورت گرفته است

ها به اين امر عقيده دارند و ـ يا حداقل ـ از   همگي آن كه كند بر اين و اين داللت مي
 در آغوش گرفته، كافر كسي كه اين عقيده را  وو وحشتي از آن ندارندباكند  آن بي
  .ي انكار آن اصالً جدي نيستند دانند و درباره نمي

 از كساني هستند كه بر اثبات اين قضيه كتابهاي ،حتي نوري طبرسي و امثال او
دهند و بلكه در  توثيق و معتبر جلوه ميرا  آنمستقلي را اختصاص داده و پشت سر هم 

كنند كه   ادعا ميها آندي كه برخي از كنند تا ح دفاع از اين عقيده سخت تالش مي
  .را به خاطر رد منكرين تحريف قرآن تأليف كرده است) فصل الخطاب(كتابش 
  

  اصول دين نزد اماميه، بين تعطيل و تبديل

مانند امامت، : اند اماميه اصول اعتقادي و عملي فراواني را به دين اضافه نموده
 اصل حفظ قرآن كه اصلي از ،گر مانندعصمت، تقيه، خمس درآمدها و اصول ثابت دي

كنند و  در عين حال اصول ديگر دين را اثبات مي. اصول اسالم است را انكار كردند
 قابل ي ه اما نكت؛توحيد، نبوت، معاد، نماز، حج و زكات: همه بر آن متفق هستند، مانند

اثبات كرده و را  آنشكل تنها كنند   اين اصول را اثبات ميها آن هنگامي كه  كه  اينتوجه

                                           
براي كه ني غوغاي سهمگيآن  مثالً اين را مقايسه كن با منكري كه به حد فسق و بلكه كفر رسيد و -1

اي   اسطورهو آن انكارارزشي است  در نهايت بيكه اي  محمد حسين فضل اهللا برانگيختند به خاطر قضيه
بيانديش چه بسيار كتابهايي .  را شكسته است� پهلوي فاطمه
عمر بن خطاب: گويد  كه ميباشد مي

  .كه در رد و اخراج او از دين نوشتند
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 اين مضمون آن تبديل حقيقت و ي هپردازند، تفسيري كه زاييد سپس به تفسير آن مي
ندكي اي ديگر كه ا اند اما به شيوه  اين اصول را تعطيل كردهها آنگويي كه . اصول است

  .اختالف دارد) حفظ قرآنمانند (با تعطيل اصول 
  

  شود  تبديل اصول ميچگونه منجر به تعطيل و ) امام معصوم(مبدأ 

  
 جدايي ميان خالق و مخلوق در حقوق و تكاليف ي ه قاعدي هتوحيدي كه بر پاي

از راه را  آناند و حقيقت و معناي   لفظي و ظاهري اثبات كردهرا  آن استوار است،
 مخلوقي ، عصمت الهوتي كه از انساني ه انديش.اند تعطيل كرده) امام معصوم (ي هانديش

داند و در  سازد و غيب را مي نسيان و بازدارنده از گناه و عصيان ميو منزه از خطا 
از غرق شدن و ابراهيم را از سوختن را  اوست كه نوح ؛امورات عالم تصرف دارد

  .الخ... نجات داده
 توحيد از ي ه آن قاعدي ه لذا در نتيج،اين عصمت فرق مذكور را از بين برده است

گذارد و اين همان چيزي  ين خالق و مخلوق فرق نميشود و كسي ب ميان برداشته مي
 طوري قرار داده كه هر چه را خالق ادعا كند، او نيز ها آن مخلوق را در نزد  كهاست

  .كند ادعا مي
 ،شوند ها به او نزديك مي شود و با ذبيحه و قرباني نيازها به درگاه او آورده مي

شوند و دور  هايشان سوي آن متوجه مي در هنگام نماز،دانند مرقدش را مانند كعبه مي
 چنانچه بين صفا و مروه سعي ،كنند گويند و سعي مي كنند و آنجا لبيك مي آن طواف مي

!!  زائرين حسين بيشتر از زائرين بيت اهللا الحرام است كه اينكنند به  افتخار مي! شود مي
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چه چيزي از اكنون !!  مشرفه گرفته شده استي هحتي شكل مكعب قبر، از شكل كعب
  !ماند؟ توحيد باقي مي

  
سپس تغيير داده و را  آن  بين نبي و ولي استوار است،تفاوتاما نبوتي كه بر پايه 

اين دو مقام را با هم در ) امام معصوم (ي ه چنانچه با همان انديش؛اند تعطيل كرده
كند  نياز مي از اطاعت پيامبر بيشما را  بدين شيوه كه اطاعت از امام معصوم ،اند آميخته

كند،   را لغو مي�اين انديشه شخصيت پيامبر . گذارد اثري از نياز به پيامبر را باقي نمي
كند   وظايف نبي را ادا ميي ه زيرا امام هم،گذارد  ميو در مكان آن شخصيت امام يا ولي

و بلكه اين امام با زنده و حاضر بودنش از نبي كه فوت نموده و غائب است، متمايز 
ثر او زنده و موجود است و عامل مؤ: دگوين  مهدي مزعوم ميي هحتي دربار. شود مي

 و ،شد ماند و حجت خدا بر جهانيان بر پا داشته نمي بود، دين باقي نمي است اگر او نمي
پوشانند، اثرش باقي و متصل است  ميرا  آنزنند وقتي ابرها  براي آن خورشيد را مثال مي
  .هر چند در پشت پرده باشد

 ها، آن روائي نابعمدر : كند گوييم اثبات مي  زنده كه آنچه را مي شاهدي است واقع
 و گاهاً رواياتي را كه نيامده است، � از پيامبر چيزي از منقوالتِجز مقدار بسيار كمي،

 ي هتمامي اينها به دليل انديش. اند اند را در محل احاديث نبوي گذاشته از امام نقل كرده
: گويند بلكه مي. ت است كه فرق ميان نبي و ولي را از ميان برده استامامت و عصم

 اما به دليل شناعت و فضاحت ، است و ائمه از انبياء برترند�ولي مافوق پيامبر
  چناني بر درون نداشته  تا تأثير آنكنند   را استثنا مي� محمداز ميان پيامبران،سخنشان 

  .باشد
، است) امامت معصوم(آن كه همان ر حقيقت و معناي  استمراو ختم نبوت ي مسألهاما 
امامت : گويند ي آن مي ه درباركه باشدو با توجه به اين  ميمعني بياي كامال  مسأله
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 گويي كه دين . آن است و تنها اسم پايان پذيرفته استي هنبوت و تكملامتدادي براي 
  !و اصطالحاتي است كه حقيقت نداردصرف اسم 

  !! ماند؟ ي از نبوت باقي ميبنابراين چه چيز
 امر معاد را به  كه اين نيز معنا و اثري از واقعيت نمانده است بعد از معادحتي براي 

  : نمايد مردم تقسيم  تادست امام سپردند
 اثني عشر باشد در ي ه كسي كه شيع: وارد شوند جهنمبه ها آن بهشت و ها به اين

ا فرا گرفته باشند و كسي كه غير از اين  او ر انبهشت است هر چند كه گناه و عصي
ي  اثر عقيده! ها انجام داده باشد سوي آتش است هر چند كه نيكيبه باشد پس مسيرش 

  .  در اينجا براي تو بس است»رجعت«
نماز جمعه را تا آمدن امام آنان  !اند تعطيل كرده) امام معصوم( را نيز به اسم نماز

اند كه در حقيقت زيارت امام  خميس ناچيزي را آوردهاند و به جاي آن يك  تعطيل كرده
اند و حسينيات   تعطيل كرده،جماعت را ـ جز اندكي ـ به علت عدم وجود امام. است
و مزار ائمه را به جاي محل جمعه و مسجد قرار ) حسينيه منسوب به امام حسين است(

تغيير داده و اختصار ا  ر اناند و اذ اند و اوقات نماز را به سه وقت كوتاه كرده داده
  . الخ...اند و غسل دو پا را نيز به طور كلي در وضو برداشته .اند كرده

  !؟ه استماند اكنون چه چيزي از نماز باقي 
 لذا اصول اماميه به طور كلي بين ،اند تعطيل كردهرا  ان  اصول و اركي هگونه بقي بدين

 )امام معصوم ( مهمي ه اين انديش وجود اينها به دليلي هتعطيل و تغيير قرار دارد كه هم
  ...!است

، طور است و قرآن نيز بين تغيير و تعطيل واقع شده است  نيز همينقرآنوضعيت با 
 قرآن صحيح در نزد امام است و بيشتر علمايانشان به تحريف و كنند كه زيرا ادعا مي

تأويل به تعطيل آن  با استفاده از ها آناند و تمامي  ، تصريح كرده موجودآنقرتبديل 
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اند ـ نيز مشغول كتب ادعيه و   ـ جز آنان كه مورد رحم واقع شدهها آنعوام . پردازند مي
 با خط قرآن چاپ شده و با جلدي مانند جلد ها آنها هستند كه برخي از   نامه زيارت

  .شود طوري كه فرق گذاشتن ميان آن دو بدون دقت، مشكل است قرآن مجلد مي
 دارد بيان ميخاموش است تا زماني كه امام منظور و هدفش را ساكت و و بلكه قرآن 

واضح و آشكار نكند، در نتيجه چه چيزي از را  مراد آن »امام«و مبهم است تا زماني كه 
  !!ماند؟ قرآن باقي مي

  

  بازي در وراي چسباندن تهمت به اهل سنت حيله

 ي ه را متهم به عقيدها آنشود كه  هنگامي كه دوازده امامي با داليلي مواجه مي
، از جمله جويند  بهره ميهاي مختلفي  اسباب و روشازتحريف كرده است، براي تبرئه 

 و به ،ماندباز دفاع از خودش غافل   ه وسيلدينبتا ارجاع دادن تهمت به طرف مقابل 
  .كه اين امر بين همه مورد اتفاق استتأثير بگذارد عنوان ايهامي در ميان عوام الناس 

 كش دادن ،بازي  غير علمي است و هدف از آن حيلههاي جدلِ  از روشاي  شيوه،اين
ي   مردم از مسأله فرار و دورشدن از موضوع مورد نزاع و جلب توجه، ريسمان مناقشه

  .باشد  موضوعي ديگر مي اصلي به
آيا   كه و آن اين اصل موضوع مناقشه كنيم، ي هدارد تا دربار بحث علمي ما را وا مي 

 از اين مسأله فارغ شديم  كه اين بعد از سپسشيعه معتقد به تحريف هستند يا نه؟ 
  .زيمپرداب مسايل ديگر ي ه به بحث درباريمتوان مي

 باطل و عاري از هر دليلي است و جز ، تحريفي هاما اتهام اهل سنت به عقيد
سئله وجود  پشت اين ماي انگيزه ،لجاجت و تالش براي سردرگم كردن دشمن، تعصب
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بر تحريف حمل ي است كه كه در تيردانشان دارند، رواياتداليل ندارد و هر آنچه از 
  !آويزند را به اهل سنت مي آنپس س ،نموده

كند و  ي كالم متهم را ميبال از ال تهمتكه اسلوب علمي اقتضاي اثبات با توجه به اين
يان اهل سنت چه بسيار ، علماشوندنه از خالل رواياتي كه بر بدترين چيزها حمل 

 از يقسمتداريم كه  ما ايمان .اند كه اين مسئله از باب ناسخ و منسوخ است تصريح كرده
��<  آنقر� �&���Vفرمايد طور كه خداوند مي  است همان:  

�$tΒ ô‡|¡ΨtΡ ô ÏΒ >πtƒ#u ÷ρr& $ yγ Å¡ΨçΡ ÏNù' tΡ 9/öTsƒ¿2 !$ pκ÷]ÏiΒ ÷ρr& !$ yγ Î=÷W ÏΒ 3 öΝs9 r& 

öΝn=÷ès? ¨βr& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &ó x« í	ƒÏ‰s% �  ) 106/ بقره(  

 و يا اين كه ،)و به دست فراموشي سپاريم(اي را كه رها سازيم   هر آيه «
 بهتر از ، فراموشش گردانيم)اي را از آئينه دل مردمان بزدائيم و اثر معجزه(

داني كه   مگر نمي.سازيم آوريم و جايگزينش مي آن يا همسان آن را مي
  .»؟ خداوند بر هر چيزي توانا است
  . نسخ فعل خالق است و تحريف فعل مخلوق

ند كه دال بر تحريف باشد و راما احدي از اهل سنت اعم از علما يا عوام قولي ندا
و ما هنگامي كه اماميه را به تحريف قرآن متهم . البته چنين چيزي اصالً وجود ندارد

كنيم بلكه عالوه بر رواياتي كه تأويل بردار  ميهاي آنان استناد ن كنيم به روايت مي
كند،   بر نصوص اقوال علمايشان كه صراحتاً و با روشني تمام بدان اشاره مي،نيستند
  .كنيم تكيه مي
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  :الزم مذهب، مذهب نيست

از معاني اين قاعده اين است . الزم مذهب، مذهب نيست: گويد  اصولي ميي هقاعد
چه  زيرا ،و نيست به شرطي كه بدان تصريح نكرده باشدكه الزم قول گوينده، سخن ا

كه به لزوم آن  در نظر نداشته، و يا ايناش   لزوم اين امر را براي گفته،گويندهبسا كه 
ملزم كند، خطاكار را  آن كه گاهاً در اين امر بر حق است لذا كسي كه اعتقاد داشته است

  .است
خدا و عدم سماع كالم او هستند و اين امر اماميه مطلقاً معتقد به عدم رؤيت : مثالً

شود و صدايش  اش ديده نمي اساساً مستلزم عدم وجود خداست، زيرا كسي كه چهره
 ،د، بين او و معدوم تفاوتي نيستگرد از حواس درك نمي يكهيچ با و شود  شنيده نمي

دهيم ـ هر   نسبت نميها آن اما ما اين قول را به .زيرا اينها صفات معدومند نه موجود
  . قايل بدين گفته نيستندها آنچند بدان ملزم هستند ـ زيرا 

 را مطابق الزم قولشان ها آنكنيم  و هنگامي كه ما اماميه را به قول به تحريف متهم مي
 را متهم ها آنكنيم و بلكه مطابق با نص كالمشان يا استشهاد رواياتشان  متهم نمي

  .شوند ويل نمييف، به معناي ديگري تأر تحركنيم كه اصالً به غير نص ب مي
كنند كه  كه اهل سنت را ملزم به مسايلي مي  اماميه همچنان كه قابل توجه اين

نيز  ����مدعي هستند از لوازم سخنانشان است، همين عمل را با اقوال پروردگار
 بلكه از است،را گفته   اصولشان نصوصي نيست كه خدا آنرو از اين. دهند انجام مي
بود خداوند حتماً  اند و اگر حق مي ي است كه به اقوال پروردگار چسباندهلوازم

  . كرد بدان تصريح مي
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 با وجود نص قولي و روائي صحيح نزدشان تهمت را از ها آنعجيب اين است كه 
د با وجود عدم نص در اين زمينه كه بدان نانداز زدايند و تهمت را بر غير مي خود مي

  ...استناد كنند
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  ومفصل د

   تحريف مطابق اسلوب قرآنيي هنقض عقيد

جدا ن انا مسلماز سايررا باشد و آنان  عشري مي اثني اماميه  مخصوصعقايدي كه
  : ، دو نوع استنمايد مي

اختراع و اثبات خود  ها آنمانند امامت و عصمت كه ه ،نوعي كه وجود ندارد
ليلي از قرآن بر وجودش متشابهات د آيات براي اين قسم جزگفتني است كه  ،اند كرده
  . ندارند

براي آنان  ،اند نفي و انكار كردهرا  آنمانند حفظ قرآن كه ه ،و نوعي كه ثابت است
 امور ثابت قطعاً با بايد اذعان داشت كه .اين قسم نيز دليلي جز شبهات بر نفي آن ندارند

معارضه كند، شوند و هر آنچه كه با ثابت  شوند و بلكه اصالً نقض نمي شبهه نقض نمي
  . و باطل است هقطعاً شبه

 ؛و اين دليل و حجت قطعي و يقيني ما بر بطالن اين عقيده مطابق منهج قرآني است
اي نيز جائز است و مستلزم  اگر زيادي و كاستي در حرفي از قرآن جائز باشد، در كلمه

براي هدايت جواز تغيير در بيشتر از اين است و از اينجا قرآن به عنوان منبعي معتبر 
شود اما بدون معني، زيرا اگر شك و ترديد به مصدر هدايت سرايت كرد به  شناخته مي

 در اين صورت ترديد به اصلي از اصول دين سرايت ،كند خود هدايت نيز تسري مي
 آن استوار است و براي هر انساني ممكن است كه با ي هكرده، اصلي كه هدايت بر پاي

تواند اصلي   و لذا با همان شيوه نيز مي.ن آن، از زيرش در برودبرانگيختن شبهات پيرامو
را به اصول دين اضافه كند اما به صورت معكوس؛ لذا موجود را با اين دليل كه زايد و 
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وف است اثبات قود را نيز با اين دليل كه ناقص و محذمف. كند اضافي است، نفي مي
  .ي گفتند نصوص اماميه چنين چيزي هكند چنانچه دربار مي

 منجر به تعطيل ، اعتقاد به جواز عارض شدن تحريف بر قرآن كه اين سخن ي هخالص
اي را  شود و در اين صورت نياز به پيامبري جديد داريم تا كتاب تازه و نابودي دين مي

، و اين تصديق كند يا عليه آن گواهي دهدرا  آنبياورد كه ناظر بر اين كتاب باشد و يا 
زيرا خداوند كتاب را حفظ نموده و نبوت را خاتمه داده ؛  نبوت است ختملمخالف اص

 اگر وقوع تحريف در قرآن جايز ؛است، و هيچ نيازي به بعثت پيامبري جديد نيست
ت پيامبري جديد هستيم كه براي ما ثابت كند و مواضع باشد ما همواره نيازمند بعث

ير اين صورت چه كسي به انجام در غ. را به طور قطعي به ما بنماياند تحريف در آن
  )پردازد؟ اين نقش مي

زيرا اگر تحريف به كتاب راه يابد به طريق اولي نيز .... آيا روايات؟ اين محال است
  عالج كند؟را  آنتواند   لذا چگونه اين مي،يابد به روايات راه مي

؟ جز يمقرار ده ها مختلفند، لذا عقل چه كسي را به عنوان حكَم عقلها؟  آيا عقل
 چيزي هم چنين ... صاحب عقل نبي باشد كه از آسمان براي او وحي آمده باشد كه اين

 مسلمين بر ،ها و ديگر داليل  به اين دليل، محال است؛به دليل پايان پذيرفتن نبوت
  .اند  اجماع كرده،گويد حفظ قرآن و بطالن قول تحريف و تكفير كسي كه اين را مي

  

  ر از آنند كه ذكر شوندت رآن روشنداليل حفظ ق

بينم كـه      اصول دين اسالم است، نمي     ي  ه اساس هم  هنيازي به دليل آوردن بر اصلي ك      
 كـافي همين   و   ، تحريف آن است   ي  هآن اصل حفظ قرآن و بي اساس بودن سخن دربار         

طـوري   ،بگوينـد را    آنكنند با صراحت و علني        كه افراد مدعي اين امر جرأت نمي       ست  ا
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 براي نمايند،نفي خود  از  را اين تهمت، نتوانند چنين چيزي به صراحت بعد از گفتن  كه
مـثالً در كتـابي ذكـر       . نماينـد   انكار مـي  را    آنكنند و گاهي      همين گاهي بدان تصريح مي    

در ! كننـد  انكـار مـي  را  آن همـان كتـاب     ازكنند و در كتاب ديگري يا در جايي ديگر            مي
هاي عمومي يـا پـيش روي مـردم        رسانه گويند اما در    مجالس خصوصي به صراحت مي    

 آشـكارا مـسايل غيـر از تحريـف را بيـان              كـه   ايـن  با وجود    .شوند  منكر چنين امري مي   
هاي رواني زشت مانند، مخـدوش كـردن صـحابه و ايـن يعنـي                 كنند، از جمله عقده     مي
ها حجتـي ـ هـر چنـد بـسيار دور ـ        دانستند كه در اين خصوص براي آن  اگر مي كه اين
  .كردند د دارد، هرگز اين مسأله را اين چنين مخفي نميوجو

  : خواند كه مي)  فاتحهي هسور( بعد از مقدمه هر مسلماني در اولين آيه از كتاب خدا

� y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “ W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 �) 2/ بقره(  

اقامه  اش را كنندهسپس خداوند دليل قاطع براي نفي شك از اين كتاب هدايت 
  :فرمايد كند و مي مي

�βÎ)uρ öΝçFΖà2 ’Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ $ uΖø9 ¨“tΡ 4’ n?tã $ tΡÏ‰ö7 tã (#θ è?ù' sù ;οu‘θÝ¡ Î/ ÏiΒ 

Ï& Î#÷VÏiΒ (#θ ãã÷Š$#uρ Νä.u!#y‰yγ ä© ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# χÎ) öΝçFΖä. tÏ%Ï‰≈ |¹ � 

  )23/ بقره (  
 كم و كاستي را جايز ي هيف به شيوشود وقتي كه تحر و كدامين شك از آن زدوده مي

  :فرمايد لذا خداوند مي! اند؟ دانسته

�…çµ ¯ΡÎ)uρ ë=≈tGÅ3s9 Ö“ƒ Ì“tã ∩⊆⊇∪ 
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 از هيچ ،چ گونه باطلي هي  .نظيري است  قرآن كتاب ارزشمند و بي«
نه غلطي و تناقضي در الفاظ و . (گردد  متوجه قرآن نمي،جهتي و نظري
 و نه علوم راستين و اكتشافات درست پيشينيان و پسينيان ،مفاهيم آن است
 قرآن ) چرا كه.رسد  و نه دست تحريف به دامان بلندش مي،مخالف با آن

و افعالش از روي ( است فرو فرستاده يزدان است كه با حكمت و ستوده
  .») و شايسته حمد و ستايش بسيار است،حكمت است

�$tΒ uρ tβ% x. #x‹≈yδ ãβ#uö	 à)ø9 $# βr& 3“u/tIø�ãƒ ÏΒ ÂχρßŠ «!$# Å3≈ s9 uρ 

t,ƒÏ‰óÁ s? “Ï%©!$# t ÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ Ÿ≅ŠÅÁø�s?uρ É=≈tGÅ3ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠÏù  ÏΒ Éb>§‘ 

tÏΗs>≈ yè ø9   )37/ يونس (  � #$

 )چه محمد و چه احبار و كُهان و چه ديگر مردمان(، ين قرآن از سوي غير خدا ا «
كننده كتابهاي آسماني   تصديق)وحي خدا است و(ساخته و پرداخته نشده است و بلكه 

 كتابهاي )شرائع و عقائد و احكام( و بيانگر ، است)همچون تورات و انجيل(پيشين 
 و از سوي پروردگار جهانيان فرستاده ،يست شك و ترديدي در آن ن.باشد گذشته مي
  .»شده است

�ã≅ø?$#uρ !$tΒ z Çrρé& y7 ø‹s9 Î)  ÏΒ É>$ tGÅ2 š�În/u‘ ( Ÿω tΑÏd‰t7 ãΒ 

ÏµÏG≈ yϑÎ=s3Ï9 s9 uρ y‰Åg rB ÏΒ ÏµÏΡρßŠ # Y‰ys tGù=ãΒ�  ) 27/ كهف(  

و ( از سوي پروردگارت به تو وحي شده است )قرآن( بخوان آنچه را كه از كتاب  «
اساس است اعتناء  هاي اين و آن كه آميخته به دروغ و خرافات و مطالب بي  گفتهبه

 تنها بايد وحي ،گاه بحث تو در امور غيبي همچون سرگذشت اصحاب كهف  تكيه.مكن
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تواند سخنان او   كسي نمي) چرا كه سخنان خدا حقائق تغيير ناپذيري است و.الهي باشد
  .» و هرگز پناهي جز او نخواهي يافت،ند ك)و احكام آن را دگرگون(را تغيير 

�$̄ΡÎ) ß øtwΥ $ uΖø9 ¨“tΡ t	ø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ … çµs9 tβθ ÝàÏ�≈ ptm:�  ) 9/ حجر(  

را نازل كرديم و ما خود نگهبان و حافظ آن ) قرآن(همانا ما ذكر «
  .»هستيم

  

  قرآن خود شاهد و مشهود است

 ثابت ،با داليل قطعي قرآنيبراي ما مسلمانان با نص صريح و اثبات كننده قرآني و 
خود قرآن  يعني اين داليل از داخل .شده است كه قرآن محفوظ از تحريف است

دهد و خود بر خودش داللت  ن خود بر خودش گواهي ميهستند، بدين معني كه قرآ
   :فرمايد در اين زمينه مي. كند و نيازي به دليل يا گواهي از خارج ندارد مي

�Ÿξsùr& tβρã	 −/y‰tF tƒ tβ#u ö	à)ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Î/öT xî «!$# (#ρß‰ỳ uθ s9 

ÏµŠÏù $ Z�≈ n=ÏF ÷z$# # Z/TÏW Ÿ2�  )82/نساء(.  

و معاني و مفاهيم آن را (انديشند   درباره قرآن نمي)اين منافقان( آيا  «
كنند تا به وجوب طاعت خدا و پيروي امر تو پي  بررسي و وارسي نمي
ين كتاب به سبب ائتالف معاني و احكامي كه در بر ببرند و بدانند كه ا

 از سوي خدا نازل ،دارد و اين كه بخشي از آن مؤيد بخش ديگري است
 و اگر از سوي غيرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختالفات )؟ شده است

   .»كردند فراواني پيدا مي
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Ï& Î#÷VÏiΒ �    

  )23/ بقره (  
 دچار شك و دودلي ،ايم گر درباره آنچه بر بنده خود نازل كرده«

  .»اي همانند آن را بسازيد  سوره،هستيد
. كند لذا خداوند متعال با حجت عقلي كه منبعش خود قرآن است، احتجاج مي

دش است، قرآن گواه و گواهي دهنده بر قرآن تنها دليل و تنها داللت كننده بر خو
 است و داليل عقلي و نقلي بر حفظ  نيز حجت خود همه و قرآن حجت،خودش است

  !قرآن، تنها خود قرآن است
به وجود را  ان تواتر ايماگر م زيرا ،تر است تواتر قويميل به نظر من اين دليل از دال

  :  اين اطمينان بخش است،آورد مي

� tΑ$ s% öΝs9 uρr& ÏΒ ÷σè? ( tΑ$ s% 4’ n? t/  Å3≈ s9 uρ £ Í≥yϑôÜ uŠÏj9  É<ù=s% �) 260/ بقره(.   

 ولي تا اطمينان قلب پيدا كنم ! چرا: گفت!؟ اي  مگر ايمان نياورده:گفت«
  .») دلم آرامش يابد،و با افزودن آگاهي بيشتر(

به ا  ر انآور باشد و ايم يابيم كه بر صحت قرآن يقين لذا چيزي به مانند قرآن نمي
  .وجود آورد و اطمينان بخش باشد

  

  از مالزمت بين شيعه و تحريف قرآنر

توانند  و نمي! اند كه از اثبات اصولشان به وسيله قرآن عاجزند اماميه به خوبي دريافته
 بسياري مسايلبه آساني از كنار اين اصول در قرآن بگذرند، قرآن نيز به آشكارا به ذكر 
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 اما به امامت و عصمت ،اصغر و اكبر تصريح كرده استمانند وضو، طهارت از حدث 
دهان گشودند تا اعالم  به عارض شدن نقص بر قرآن ها آن لذا. اي نداشته است اشاره

  !دان دارند كه نصوص اين اصول حذف شده
. شود نه با نص  كه بگويند اصول با عقل اثبات ميهرا بر آن داشت همين امر آنان 

را  اصولشان  عدم وجود نص محكمي است كه ها به لم يقيني آنتمامي اينها به خاطر ع
در مقابل  كه داده، با توجه به اين را در تنگنا قرار ها آنن كامالً ثابت كند، لذا وجود قرآ

شود كه براي اثبات اصولشان، نصوص صريح قرآني را  ي مردم از آنان خواسته مي همه
  . ارائه بدهند

 نيز بر سنت صحيح استوار ها آنص صريح قرآن نبوده و فروع لذا اصول اماميه بر پايه ن
 كه بپذيريم جدل ز روياگر ا: شود كه فرق گذاشتن ديگر معلوم مي از يك  اين و.نيست

 حتمي اين خواهد بود كه دين ي هخداوند كتاب و سنت را از زمين برداشته است، نتيج
زيرا !! اند و ادامه خواهد داشتما به زودي زوال خواهد كرد اما دين اماميه خواهند م

همچنين بر اند و  گذاري كرده  پايه،اند  نام نهاده»عقليات«را بر خرافاتي كه  ان  دينشها آن
 آن ي هبه آيات متشابهي كه اساساً درباررا  آن  واند  نام نهاده»روايات«اباطيلي كه 

اين روايات به  عني ي»امام«را به  اند بدون آنكه آن چسباندهاند،  ها چيزي نگفته موضوع
) عقليات و روايات و مرقدها( اينها ي ه و هم؛به ويژه همراه با وجود مرقدها. برگردانند

  .گيرند جان ميدهند و  شكوفه ميشوند بلكه  با زوال كتاب و سنت، زايل نمي
ن بر  را بر حفظ قرآن و ادامه تسلط قرآپاك و منزه است آن خدايي كه اصول حق

رار داد و اصول باطل را با نظريه تحريف قرآن و دوري گزيدن از آن، قرار ، قها انانس
  .داده است
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  اصل ششم 

  

  تجريح صحابه
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  فصل اول

  عقيده اماميه در مورد صحابه

 و نيز توهين ها آنكينه توزي و كافر شمردن صحابه و بدگويي از رفتار و شخصيت 
را  آندانند و صبح و شب  عبادت ميا ر آننزد بزرگان اماميه كه  �به همسران پيامبر
 ها آنچون . كند كنند آن چنان شايع است كه قلم از نوشتن آن شرم مي پيوسته تكرار مي

 چرا كه ؛به اين اعتقادات به حدي باور دارند كه ايمانشان بدون آن پذيرفته نيست
 صحابه  كه همانها آن جز با مخالفت و بدگويي از دشمنان ها آنمحبت اهل بيت نزد 

 محبت و :گويد كنند اين است كه مي اي كه به آن استناد مي هستند معني ندارد و قاعده
يعني هر كسي را كه دوست داشته  (.دوست داشتن جز با دشمني مخالف وجود ندارد

5,�
). (او را هم دشمن بدانيباشي بايد مخالفان  a/ 
a> a(.  
 به تكفير و بدگويي و ارتداد صحابه بعد از  به وضوحها آنهاي معتبر  و منابع و كتاب
اند و   و حتي معتقدند كه اصحاب اساساً منافق بوده. اشاره دارند�وفات رسول خدا

  .واقعيت عالم تشيع گوياي چنين اعتقادي است
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 ـ به 1پردازند اگر به اين خاطر نبود كه شيعيان بعضاً به انكار اين اعتقادات مي
گيرند   در تنگنا قرار مي و سنيو جهانيهاي ارتباط جمعي  اني كه در رسانهخصوص زم
ـ نويسند   مبتني بر تقيه مي را هم براساس عقيدهها آنهاي تبليغي خود كه  يا در كتاب

 است 
 كه در مورد توهين به اصحابها آنهيچ نيازي به ذكر بعضي از اين گونه اقوال 
اند يا  كه با شيعيان مجالست نداشته و تنها كساني . نبود،و نزد خاص و عام شهرت دارد

هيچ اطالعي از كتابها و حقيقت عقايديشان ندارند چنين اقوالي برايشان مايه تعجب 
  .است

 راضي باد ـ ها آنهاي اصلي و مهم اماميه كه به بدگويي از صحابه ـ خداوند از  كتاب
ما به يكي .... تاند بسيار زيادند و قابل شمارش نيستند و اين امري روشن اس پرداخته

كنيم كه هم   اشاره مي، مجلسي است)نواربحار األ(از منابع مهم و مشهور اماميه كه 
  .كتاب و هم مؤلف آن بي نياز از معرفي كردن هستند

 برگرفته از كتاب گمراه  كهاي از گندابِ توهين به اصحاب  و نمونه و اينك گزيده
انيم در اين كتاب ابوابي با عنوان صريح و بد نيست كه بد.  استكننده و متعفن البحار

 در ذكر و بيان گمراهي مسلمانان 18باب (تكفير صحابه آمده است، به عنوان مثال 
 و غصب خالفت و برمال شدن جهل و كفر غاصبان خالفت و ����بعد از وفات پيامبر

  53صفحه )  مردم به اميرالمؤمنيني همراجع

                                           
لجزيره با احمد الوائلي برگزار كرد، اين شخص عقيده سب و لعن  در ديداري تلويزيوني كه شبكه ا-1

 تحدي كرد كه كسي بتواند اين -كرد و در حالي كه بدون شك تقيه مي-اصحاب نزد شيعه را انكار كرد 

و گفت . يا سخن از حتي يك عالم معتبر را در اين باب ذكر كند. مطلب را از خالل منابع معتبر اثبات كند
 ،ها معروف و معتبر نيستند ها ضعيف و مؤلفان آن  چنين مطلبي در برخي كتابها كه اسناد آنممكن است: كه

  .آمده باشد
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 اعمال و آثار قبيح و زشتشان و ها، آن نفاق ،كفر سه خليفه اول) 20(باب (
 و جلدي از اين كتاب با .1)30( ج 145ص ) / ها آنفضيلت لعن و اظهار بيزاري از 

و اين غير از .  اختصاص داده استها آن صفحه به تكفير صحابه و توهين به 707
  .باشد، آمده است چيزهايي است كه در بقيه جلدهاي اين كتاب كه بالغ بر صد جلد مي

حذوف است و از عبدالرحمن بن  در روايتي كه سند آن م)رشاد القلوبإ(در كتاب  -
 ،است) ترين فقيه و مجتهد آن زمان شام بزرگ( �زدي كه پدر زن معاذبن جبل غنم األ

 روز مرگ او من حاضر ؛معاذ بن جبل بر اثر طاعون فوت كرد: گويد  مي كهآمده است
 از او در هنگام جان دادن ـ كه غير از من كسي بودم و مردم به طاعون گرفتار بودند و

در آن خانه نبود و اين واقعه در زمان خالفت عمر بن خطاب روي داد ـ شنيدم كه 
 مبتاليان به طاعون هذيان و پرت و پال : واي بر من، با خود گفتم، واي بر من:گفت مي
 نه هذيان ، بادرحمت خدا بر تو:  گفت؟گويي  آيا هذيان مي: به او گفتم،گويند مي
 كه اي به دليل حمايت و پشتيباني:  گفت؟خوري  پس چرا افسوس مي:گويم ـ گفتم نمي

 ؟ چه كساني هستندها آن : به او گفتم. ولي و محبوب خدا كردمعليهاز دشمن خدا 
 � علي بن ابي طالب� حمايتي كه از ابوبكر بر ضد خليفه و وصي رسول خدا:گفت

                                           
باب اختصاص «  عبارت است از   شده نوشته )2 -نور( به عنوان نتشر شده اما آنچه بر سي دي م-1

  آنانترسباشد و بيانگر  آنان ميكه نشان دهنده عدم امانت علمي » يافته به تكفير ابوبكر و عمر و عثمان

  . اين عقايد كفرآميزشان در جهان شناخته شود است كهاز اين
  :مالحظه

را   آن  كه  شده دي مذكور نوشته  در سي اي است مطابق آنچه ، كپي نقل شده) البحار( از كتاب  شواهدي كه

/ دارالرضا/زهراء علوي  كتاب را با تحقيق شيخ عبدال كه ام، با وجود اين از طريق كامپيوتر نقل كرده
ام و   كار نبرده  تصحيحاتي اماليي را روي آن به گونه رو هيچ  لبنان، نيز در دسترس داشتم، از اين-بيروت

  .ام همچنين فونت و ترتيب كلمات را نيز مطابق اين كتاب تغيير نداده
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 به خدا قسم هذيان !ابن غنم:  گفت.گويي  هذيان مي به حقيقت تو:گفتم. كردم
دهند و من و دوستانم را   وعده جهنم را به من مي� و علي�پيامبراينك  ،گويم نمي

 فوت كند يا كشته شود خالفت �گفتيد اگر پيامبر  آيا نمي:گويند  و ميدانند جهنمي مي
 سالم و ابوعبيده جمع ، عمر، ابوبكر،گيريم تا او خليفه نشود، پس من را از علي مي

، گفتيم كه  الوداعةحجدر :  گفتاين حادثه چه وقتي اتفاق افتاد؟: به معاذ گفتم. شديم
خالفت به علي نبايد شويم تا زماني كه ما زنده باشيم  به اتفاق هم بر ضد علي جمع مي

 كنم  من گروه انصار را راضي مي: گفتمها آن فوت كرد به � و وقتي كه پيامبر،رسدب
 بشر بن سعيد و اسيد بن حصين را بر � سپس در زمان خود پيامبر،شما نيز قريش را

.  هم در اين زمينه به من بيعت دادندها آن دعوت كردم ،قول و عهدي كه گذاشته بوديم
گويي، او صورتش را بر خاك گذاشت و تا آخرين   به راستي تو هذيان مي:به معاذ گفتم

  .خورد لحظه مرگ بر خودش افسوس مي
) زن معاذ(اين جمالت به كسي جز دختر خودم : ابن غنم به ابن قيس بن هالل گفت

 من نسبت به چيزي كه از معاذ ديدم و شنيدم به ، براستي كهام  ديگر، نگفتهيو مرد
به حج رفتم و كسي را ديدم كه ابوعبيده و سالم را در : گفت. وحشت و نگراني افتادم
ن خبر داد كه چنين چيزي هم براي آن دو در هنگام مرگ به م هنگام مرگ ديده بود و

 هم گفته ها آنرخ داده است بدون هيچ كم و كاستي و همان چيزهايي كه معاذ گفته بود 
 چرا اما او را در حالي يافتيم : گفت؟ مگر سالم در جنگ تهامه كشته نشد:گفتم. بودند

  .كه او نيمه جاني داشت
 ،م برايم تعريف كرده بود را براي محمدبن ابوبكر گفتم آنچه را كه ابن غن:سليم گفت

دهم   من شهادت مي،گويم براي كسي تعريف نكن  آنچه را كه مي:محمد به من گفت
 :گفتعايشه . كرد  را تكرار ميها آنهاي  در هنگام مرگ حرف) ابوبكر(كه پدر من هم 
الفت عثمان ديدم و  عبداهللا بن عمر را در زمان خ: محمد گفت،گويد پدرم هذيان مي



 طلي حق از با روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
804804804804

آنچه را كه از پدرم در هنگام مرگ شنيده بودم برايش تعريف كردم و از او قول گرفتم 
 اين را به كسي نگو، چون به خدا : و ابن عمر گفت.براي كسي بازگو نكندرا  آنكه 

  . و زياد گفته بودمقسم پدر من هم همان چيزهايي را كه پدرت گفته بدون ك
 ترسيد كه من خبر را به ، از محبت من نسبت به علي باخبر شدابن عمر هنگامي كه

پس من پيش اميرالمؤمنين علي رفتم . گفت  پدرم هذيان مي: پس گفت كه،علي برسانم
و آنچه را كه از پدرم شنيده بودم و ابن عمر برايم تعريف كرده بود به او خبر دادم، 

در مورد است اين خبر را قبالً  همانا كسي كه راستگوتر از تو و ابن عمر :علي گفت
 او كيست؟ ! اي اميرالمؤمنين:گفتم .به من داده است، سالم و معاذ  ابوبكر، عمر، ابوعبيده

  .گويي  پس منظورش را فهميدم و گفتم راست مي.اند  كساني به من خبر داده:گفت
 ابوعبيده چگونه ، معاذ كه با طاعون فوت كرد: به ابن غنم گفتم:سليم گفت

وقتي محمد بن ابوبكر را ديدم ). نوعي بيماري داخلي( بر اثر دبيله :ذشت، گفتدرگ
 آيا غير از تو و برادرت عبدالرحمن و عايشه و عمر كس ديگري شاهد مرگ :گفتم

:  هم شنيدند؟ گفتها آنآيا چيزهايي كه تو شنيدي : گفتم. نه: پدرت بود؟ گفت
 اما آنچه من شنيدم ويد،گ هذيان ميچيزهايي شنيدند و به گريه افتادند و گفت كه 

بر هالكت خودش افسوس :  شنيدند چه بود؟ گفتها آنآنچه : گفتم. هذيان نبود
  اينككني، گفت  چرا افسوس و واويال مي!اي خليفه رسول خدا :عمر گفت. خورد مي

اي همراه آنان  دهند و نامه  در حالي كه علي با اوست خبر جهنمي بودنم را مي�پيامبر
 اين عهدي است كه به آن وفا :ويدگ  مي� كه در كعبه بر آن عهد بستيم و پيامبرتاس

كرديد و بر ضد ولي خدا متحد شديد و تو و رفيقت در آتش جهنم در اسفل السافلين 
 او هذيان :گفت هنگامي كه عمر اين را شنيد از خانه خارج شد و مي. خواهيد بود
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تو : رويي؟ عمر گفت گويم ـ كجا مي هذيان نمينه به خدا قسم : ابوبكر گفت. گويد مي

†š}گويي در حالي كه  يچگونه هذيان نم ÎΤ$rO È ÷ oΨøO$# øŒ Î) $ yϑèδ †Îû Í‘$ tó ø9 $#z1.بودي .  

 به كار � پيامبراي برايت بازگو كنم كه محمد ـ لفظ رسول خدا را بر!اي عمر: گفت
بينم كه  عفر و ياران او را مي كشتي ج:نبرد ـ در حالي كه با او در غار بودم به من گفت

 دست را بر صورتش �به من نشان بده، پيامبررا  آن: گفتم. در بحر و دريا شناور است
كردم در آن هنگام مخفيانه در قلبم احساس كردم  كشيد و من هم به دستانش نگاه مي

م در مدينه برايت تعريف كردم و نظر من و تو با هرا  ان كه او ساحر است و اين جري
  . ساحر است)محمد(يكي شد كه او 
هاي او   نگذاريد كسي حرف،گويد  پدرتان هذيان مي!اي فرزندان ابوبكر: عمر گفت

 بر شما جرأت پيدا � مبادا اهل بيت پيامبر،را بشنود و سخنان او را مخفي نگه داريد
 براي  خارج شد تاها آن عمر و عبدالرحمن خارج شدند و عايشه هم با ،بعد از آن. كنند

ها هنگامي كه با پدرم تن.  نشنيدندها آننماز وضو بگيرند و من چيزهايي شنيدم كه 
 گويم مگر توانم و نمي نمي:  گفت.بگورا  »ا اهللالَّال إله إ«! پدرجان: شديم به او گفتم

 هذيان ،وقتي از تابوت حرف زد احساس كردم.  وارد جهنم و آن تابوت شوم كه اين
تابوتي از آتش كه با قفلي آتشين بسته شده : كدام تابوت؟ گفت: م به او گفت.گويد مي

منظورت :  گفتم. هستيمها آناست كه در آن دوازده مرد وجود دارند كه من و دوستم با 
اي  عمر است؟ گفت؟ بله، و ما همگي در چاهي كه در قعر جهنم است و بر آن صخره

  .دارد  برافروزد صخره را بر مي هستيم و هرگاه خداوند بخواهد جهنم را،قرار دارد
 بر ابن گويم لعنت خدا  نه قسم به خدا هذيان نمي: گفت؟گويي آيا هذيان مي: گفتم

  :صهاك كه مرا گمراه كرد

                                           
  40 توبه -1
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و از حق ( مرا گمراه ، به دستم رسيده بود)راي بيداري و آگاهيب(بعد از آن كه قرآن «
 )كشد و به رسوائي مي( شيطان انسان را ) اين چنين!آري. ( كرد)منحرف و منصرف

  .»دارد خوارِ خوار مي
. 1من هم صورتش را بر زمين گذاشتم. صورتم را بر زمين بگذار. او بد همنشني بود
 .دانست تا چشمانش را فرو بستم ا در هالكت ميخورد و خود ر او پيوسته افسوس مي

آيا بعد از ما چيزي گفت؟ من هم برايش تعريف : پس عمر بر من داخل شد و گفت
ها را پنهان  همه اين حرف !�خدا بر تو رحم كند اي خليفه رسول خدا: او گفت. كردم
ذيان اي هستيد كه در هنگام مرگ ه خانوادهار  شما ،اش هذيان است  چون همه،كن
مواظب باش بر : پس عمر به من گفت.  راست گفتي!اي عمر: عايشه گفت. گوييد مي

  .آنچه كه شنيدي چيزي را به علي و خانواده علي نگويي
 پنج نفر اي كه اين اخبار را در مورد آن  آيا كسي را ديده:به محمد گفتم: سليم گفت

 به او � جواب داد كه پيامبر خدااند به اميرالمؤمنين بدهد؟ او  گفتهها و چيزهايي كه آن
 در �بيند و سخن گفتن با پيامبر خبر داده است، علي هر شب پيامبر را به خواب مي

 �به تحقيق پيامبر. خواب، مانند سخن گفتن با او در حالت بيداري و حيات است
هر كس مرا در خواب ببيند به حقيقت مرا ديده است، چون شيطان : فرموده است

                                           
تر از دو سال داشت، پس چطور دانيد كه محمد پسر ابوبكر صديق در هنگام مرگ پدرش كم  آيا مي-1
كرد و چگونه توانست چشمان پدرش را ببندد و صورتش را بر زمين   را به پدرش تلقين مي»ال إله إلَّا اهللا«

  !چه رسد به اينكه با او صحبت كند و از او چيزي بفهمد؟. بگذارد
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خودش را به شكل من در بياورد و ) خواب وبيداري(در هيچ حالتي تواند  نمي
 چه :به محمد گفتم: سليم گفت. تواند خودش را به شكل جانشينان من در بياورد نمي

من هم همان چيزهايي را كه : به او گفتم. �علي: كسي اين اخبار را به تو داد؟ گفت
ايي اين اخبار را به او رسانده  فرشته چه بسا :به محمد گفتم. ام اي، شنيده از او شنيده

آيا فرشتگان جز با : گفتم. به او خبر داده باشد مالئكه ممكن است كه :او گفت. است

وما أرسلنا من قبلك «ايي كه  مگر در قرآن نديده: اند؟ گفت انبياء با كسي سخن گفته
ر داده  و خبسول و نبيما نفرستاديم قبل از تو هيچ ر« :»من رسول وال نبي وال محدث

بر و به فاطمه خآري، : گفت. به اميرالمؤمنين علي خبر داده شده: گفتم. »...ايي شده
 و با مريم و مادر موسي سخن گفته شده در حالي كه داده شده در حالي كه نبي نبود،

ديد و بشارت تولد اسحاق و يعقوب را را  ان  و ساره زن ابراهيم كه فرشتگبودند،نبي ن
  .الي كه او هم نبي نبود در حدريافت

 اميرالمؤمنين تسليت  بههنگامي كه محمد بن ابوبكر در مصر كشته شد و: سليم گفت
 آنچه محمد بن ي ه بعداً من پيش علي برگشتم و با ايشان خلوت كردم و دربار؛گفتيم

! محمد ـ رحمت خدا بر او باد: گفت.  صحبت كردم،ابوبكر و ابن غنم برايم گفته بودند
 !شود، اي سليم اش داده مي ت گفته است، او شهيدي زنده است كه رزق و روزيـ راس

من و جانشينان بعد از من كه يازده نفر از اوالد و نوادگان من هستند امامان هدايت 
پسران :  چه كساني هستند؟ گفتها آن !اي اميرالمؤمنين: گفتم. ايم يافته و خبر داده شده
 را گرفت در � اين پسرم و دست علي بن حسيناه آن بعد از ،من، حسن و حسين

اي شيرخواره بود سپس هشت نفر ديگر از اوالدش را يكي پس از ديگري  حالي كه بچه
  .ذكر كرد
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$ Î!#uρuρ$7}�: كند كه  قسم ياد ميها آن كساني هستند كه خداوند به ها آنو  tΒuρ t$s!uρz 

�.)3 /بلد( �

. هم اين يازده جانشين خواهند بود) اولدم( و من هستيم و �همانا رسول خدا) والد(
نه، مگر : پذير است؟ گفت  آيا وجود دو امام در يك زمان امكان! اي اميرالمؤمنين:گفتم
  .1 ديگري فوت كند كه  اين ساكت باشد تاها آن يكي از  كه اين

اين خبر را در كتاب سليم از ابان از سليم از عبدالرحمن بن : گويم مي) مجلسي(من 
  .يافتم كه عيناً حديث به همين صورت روايت شده بودغنم 

 زيرا محمد آن ،بيان اين خبر يكي از داليل تهمت و بدگويي به كتاب سليم است
 به دنيا آمده و در هنگام  الوداعةحجچنان كه در روايات شيعه و سني آمده است در 

ه آن  پس چگونه امكان دارد ك؛مرگ پدرش دو سال و چند ماه سن داشته است
ممكن است كه راويان و . جمالت را بر زبان آورده باشد و اين حكايات را تعريف كند

 � اين از معجزات اميرالمؤمنين:اند كه كاتبان در آن دست برده باشند و يا شايد گفته
  .است كه در محمد ظاهر شده است

ده است، هاي اين كتاب به من رسي اند، طبق آنچه كه از نسخه بعضي از بزرگان گفته
  .كرد  نصيحت مي،عبداهللا بن عمر پدرش را كه در حال مرگ بود

توان بر كتابي كه بين محدثين معروف بوده و كليني  و به راستي با چنين مطالبي نمي
  .اند، اشكال وارد كرد و صدوق و ساير قدما بر آن اعتماد كرده

 ر اصول معتبره و قابلبيشتر روايات و اخبار آن با آنچه كه به وسيله اسانيد صحيح د
شود كه خالي از اين   مطابقت دارد و كمتر كتاب مهم و اصولي پيدا مي،اعتبار آمده است

  .باشد
                                           

  .134-30/127 بحاراألنوار -1



 طلي حق از با روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
809809809809

 چنين ، بعد از اخبار و رواياتي كه از كتاب سليم آورده)الغيبه(نعماني در كتاب 
ت روايرا  آنترين اصولي است كه اهل علم  يكي از اصلي) سليم(ـ كتاب او : گويد مي
ن تمام آنچه كه در آن كتاب هاي حديثي اهل بيت است، چو اند و از اولين كتاب كرده
و از  
 و مقداد و سلمان فارسي و ابوذر� و اميرالمؤمنين�مده از رسول خداآ

مستقيماً  اند و  را ديده� و اميرالمؤمنين�اند و پيامبر  پيروي كردهها آنكه از  كساني
هايي است كه  ترين كتاب  و اين كتاب از مهم.ند، رسيده استا  شنيدهها آناحاديث را از 

  .)1(داند معتبر ميرا  آنكند و  شيعه به آن استناد مي
؟ م نظرت در مورد فالن و فالن چيستاز علي بن حسين پرسيد: گويد ثمالي مي

آن دو مردند در حالي كه كافر و مشرك به !  بادها آنلعنت و خشم خدا بر  :گفت
  .2گ بودندخداوند بزر

يكي از پسران صفيه :  روايت است كه�از حنان بن سدير، از پدرش از ابوجعفر
ات را  گوشواره: عمر به او گفت.  او پسرش را بوسيد، پسدختر عبدالمطلب فوت كرد

صفيه به . رساند  هيچ نفعي به تو نمي�چون نزديكي و قرابت تو به رسول خدا بپوشان،
 وارد شد و با � گوشواره مرا ديدي؟ سپس بر رسول خدا تو!اي ابن اللخناء: او گفت
 تعريف كرد، بعد از آن پيامبر از خانه خارج شد و �براي رسول خدارا  ان گريه جري

ها را چه شده است كه گمان  بعضي:  فرمود�پيامبر. همه براي نماز جماعت آماده شدند
مود برسم براي بدترين شخص رسانم، اگر به مقام مح اند من به نزديكانم نفعي نمي برده

اگر هر كدام از شما در مورد يكي از اجدادش از من . شما هم شفاعت خواهم كرد
پدر :  بلند شد و گفت�مردي به سوي پيامبر.  جوابش را دقيق خواهم داد،سؤال كند
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؟ جواب دادند كه پدر تو غير از كسي است كه تو او را �من كيست اي رسول خدا
اي رسول : سپس مرد ديگري برخاست و گفت. و فالن بن فالن استپدر ت. پدر خواني

: خواني سپس فرمودند پدر تو هماني است كه پدر مي: ، پدر من كيست؟ فرمود�خدا
او در مورد پدرش از و رسانم  چه شده كه كسي گمان كرده كه من به نزديكانم نفع نمي

، از !� اي رسول خدا: برخاست و گفت�پس عمر جلوي پيامبر. پرسد من سؤال نمي
.  مرا ببخش،برم، خداوند شما را ببخشد غضب خدا و خشم رسول او به خدا پناه مي

  : پس خداوند اين آيه را نازل كرد

{$ pκš‰r' ¯≈ tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ è=t↔ó¡n@ ôtã u !$ u‹ ô©r& βÎ) y‰ö6 è? öΝä3s9 

öΝä.÷σÝ¡n@ βÎ)uρ (#θè=t↔ó¡n@ $ pκ÷]tã tÏm ãΑ̈”t∴ãƒ ãβ#u ö	 à)ø9$# y‰ö7è? öΝä3s9 $ x�tã ª!$# 

$ pκ÷]tã 3 ª!$#uρ î‘θ à�xî ÒΟŠÎ=ym ∩⊇⊃⊇∪ ô‰s% $ yγ s9 r' y™ ×Πöθ s%  ÏiΒ öΝà6 Î=ö6 s% ¢ΟèO 
(#θ ßs t7ô¹r& $ pκÍ5 š Ì	Ï�≈ x.z� � lBo��V :8�8 − 8�e �u  

كه خداوند از راه لطف از آنها ( از مسائلي سؤال مكنيد ! اي مؤمنان «
 و چندان سودي براي ،و چه بسا به شما مربوط نبوده ،سخن نگفته است

 اگر فاش گردند و آشكار شوند شما را ) و،زندگي شما نداشته باشند
در زمان حيات ( چنان كه به هنگام نزول قرآن .ناراحت و بدحال كنند

 )با وحي آسماني( براي شما ، راجع بدانها پرس و جو كنيد) از او،پيغمبر
و آن گاه دچار مشقّات و مشكالت فراواني ( شوند بيان و روشن مي

 پس شما .آئيد گرديد و از عهده انجام تكاليف و وظائف بيشمار برنمي مي
 خداوند از اين ) مگر نه اين است كه؟ها چه كار ها و نانموده را به ناگفته

و پرسشهاي قبلي شما را ناديده گرفته است و از (مسائل گذشته است 
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 و خداوند بس آمرزگار و )؟ رف نظر فرموده استمجازات اخروي آنها ص
گذرد و در مجازات شما شتاب  اين است كه از شما مي. (بردبار است

 )پرسيد كه شما مي( آنها )اموري همانند( جمعي از پيشينيان از    ).ورزد نمي
كه توسط پيغمبران از آنها اطّالع يافتند و (سؤال كردند و بعد از آن 

 نسبت بدانها به مخالفت )احكام مربوطه شدندموظّف به رعايت 
و بالطبع صالحيت گويندگان آن ( آنها )حقّانيت پاسخ(برخاستند و منكر 

  .1» شدند ) يعني انبياء،سخنها

#)� �وند منظور از قول خدا:علي بن ابراهيم گفته است كه þθ è=Ïϑós u‹ Ï9 

öΝèδ u‘#y—÷ρr& \' s#ÏΒ$ x. tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $#   ô ÏΒuρ Í‘#y—÷ρr& šÏ%©!$# Ο ßγ tΡθ Y=ÅÒ ãƒ 

Î/öT tó Î/ AΟù=Ïã�   )25/ نحل.(   
به سبب پيروي نكردن ( آنان بايد كه در روز قيامت بار گناهان خود را «

 و هم برخي از بار گناهان ، به تمام و كمال بر دوش كشند)از پيغمبر
  آگهي گمراه)دليل و برهان و(كساني را حمل نمايند كه ايشان را بدون 

  .»)بي آن كه از گناهان پيروان چيزي كاسته شود(اند  ساخته
كساني كه خالفت را از علي غصب (كشند  بر دوش مي را  اناين است كه گناهانش

كشند و اين گفته  اند را هم بر دوش مي  پيروي كردهها آنو گناهان كساني كه از ) كردند
دهد و هيچ   جنگي رخ نميشود و هيچ هيچ خوني ريخته نمي. باشد  مي�پيامبر خدا
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 گناه آن بر  كه  اينشود مگر گيرد و هيچ مال نامشروعي تصاحب نمي زنايي انجام نمي
  .1 از گناه مرتكبين آن چيزي كم شود كه اينگردن اين دو نفر است بدون 

�tΠ öθ tƒ uρ LÙ yètƒ ãΝÏ9$©à9 $# 4’ n?tã Ïµ ÷ƒ y‰tƒ � ... قال األول�ãΑθ à)tƒ  Í_tF ø‹ n=≈ tƒ 

ßNõ‹ sƒªB$# yìtΒ ÉΑθ ß™§	9$# Wξ‹ Î6 y™�) 27/ فرقان.(  

كاش با اي : گويد گزد و مي روزي كه ظالم دو دستش را به دندان مي«
  .  »گزيدم را بر مي) بهشت( خدا راه رسول

 را � علي� كاش با رسول خدا:گويد مي) ابوبكر(يعني اولي : گويد  مي�ابوجعفر
گزيدم يعني دومي   دوست بر نمي واي بر من كاش فالني را به عنوان،گزيدم بر مي

و ) ذكر يعني واليت(مرا بعد از آنكه ذكر به دستم رسيده بود گمراه كرد ) عمر را(
  .2است) عمر(مان دومي شيطان هاز منظور . گرداند خوار و ذليل مي را  انشيطان انس

كند كه اميرالمؤمنين در روز  هاللي از سلمان فارسي روايت مي سليم بن قيس -1
)  ابوذر و مقداد بود، زبير،منظورش من(خدا را بر شما چهار نفر : ت به ابوبكر گفتبيع

كه وجود دارد تابوت آتشين :  نشنيديد كه فرمود�گيرم كه آيا شما از پيامبر شاهد مي
 در ، آن تابوتهستند) شش نفر از سابقين و شش نفر از آخرين(در آن دوازده نفر 

اي  و بر آن چاه صخرهباشد  مي قفل و بسته يابوت تواقع در عمق جهنم و درچاهي 
است كه هر گاه خداوند بخواهد جهنم را برافروزد اين صخره را از آن چاه برداشته و 

 �برد و ما نيز از پيامبر وري اين چاه به خداوند پناه مي دوزخ از شدت حرارت و شعله
شش : ي هستند؟ فرمود چه كسانها آن : پرسيديم كه،در حالي كه شما هم شاهد بوديد
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، آنكه با ها فرعونقابيل پسر آدم كه برادرش را به قتل رساند، فرعون : (نفر نخستين
ابراهيم در مورد پروردگارش راه مجادله و ستيز در پيش گرفت و آن دو نفر بني 

تغيير دادند كه يكي از  را  انتبديل و تحريف نمودند و سنتش را  اناسرائيل كه كتابش
رانيها را گمراه كرد و ديگري يهوديت را تحريف نمود و پيروانش را گمراه  نصها آن

  .كرد و ابليس هم نفر ششم است
اصحاب كه به  گري د اين پنج نفر وستها آنو شش نفر آخر هم كه دجال جزو 

كه در دشمني با تو اي ) يعني ابوبكر، عمر سالم، ابوعبيده و معاذمشهور هستند صحيفه 
اند و بر مظاهرت و هم پيماني عليه تو بعد از من توافق  پيمان بسته عهد و !برادرم
ما هم در : سلمان گفت. ذكر كردنيز  را ها آن حتي تعداد و نام �و پيامبر ...اند كرده

  .)1( همين مطلب را شنيديم� راست گفتي و ما هم از پيامبر:جواب گفتيم

- �ö≅è% èŒθ ããr& Éb>t	Î/ È, n=x�ø9    ).1/ فلق(   � #$

فلق چاهي است در جهنم كه اهل دوزخ از شدت گرما و حرارت آن به خدا : گفت
برند و اين چاه از خداوند خواست كه به او اجازه تنفس دهد و خداوند هم به  پناه مي

  .آن اجازه داد و نفس كشيد و جهنم را به آتش كشيد
رت آن، اهل در ادامه گفتند در اين چاه صندوقي آتشين وجود دارد كه از شدت حرا

برند و آن صندوق همان تابوتي است كه در آن شش نفر از  آن چاه به خداوند پناه مي
پسر آدم كه : كه شش نفر اول عبارتند از. دناولين و شش نفر از آخرين وجود دار

برادرش را به قتل رساند، فرعون ابراهيم كه ابراهيم را در آتش انداخت و فرعون 
ان گمراه كرد و آنكه يهودير ا  انرا درست كرد و آنكه مسيحيموسي، سامري كه گوساله 

 رئيس خوارج و ابن ، معاويه، سوم، دوم، خلفاي اول،گمراه كرد و شش نفر آخررا  

                                           
1- �7 /873�879.  



 طلي حق از با روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
814814814814

�. ملجم هستند ÏΒ uρ Îh/Ÿ° @, Å™% yñ #sŒ Î) |= s%uρ � غاسق آن كسي است كه در چاه :گغت ـ 

    .1شود انداخته مي
 فدايت :شان گفتم به اي:كند و گفت  جعفر نقل مي اسحاق بن عمار از موسي بن-

 در مورد آن احاديث زيادي را از  ن، براستي كهبرايم صحبت كشوم در مورد آن دو نفر 
و دومي ) گوساله بني اسرائيل( اولي به منزله عجل !اي اسحاق: گفت. ام پدرت شنيده

ر در موردشان برايم تفدايت شوم بيش:  به ايشان گفتم:گفت. ماند به منزله سامري مي
 يهودي و مجوسي كردند ـ ، مردم را مسيحيها آن قسم به خدا :گفت. صحبت كن

سه نفر هستند كه : گفتند. فدايت شوم بيشتر بگو: گفتم! خداوند از گناهشان نگذرد
. كند و عذاب دردناكي دارند  را پاك نميها آننگرد و   نميها آنخداوند در قيامت به 

 حقي از جانب  كه  اينمردي كه بدون:  چه كساني هستند؟ گفتندها آنم فدايت شو: گفتم
خداوند داشته باشد ادعاي امامت كرد و ديگري كسي است كه امامي را كه از طرف 

اي از  كند آن دو نفر بهره  رسوا و بدنام كرد و ديگري كسي است كه گمان مي،خدا بود
فدايت شوم بيشتر در مورد آن دو :  گفتم.كند مسلمان حساب ميرا  ان اسالم دارند و آن
 محكمي را از ي هكند كه آي براي من فرقي نمي! اي اسحاق: گفتند. برايم صحبت كن

 يا گمان كنم نمايم را انكار � رسالت محمد كه اينكتاب خدا پاك كنم و از بين ببرم يا 
ت شوم فداي: گفتم . مقدم كرده باشم�ي نيست يا كسي را بر عليدر آسمان خداي

 نام دارد و از »سقر«اي است كه  در آتش جهنم دره! حاقاي اس: گفتند. بيشتر بگو
 نفس نكشيده و اگر خداوند به اندازه ،خلق كرده استرا  آنزماني كه پروردگار 

كشاند و اهل  اي به آن اجازه تنفس دهد آنچه بر روي زمين است را به آتش مي لحظه
از (د و متعفن آن و آنچه كه در آن براي اهلش دوزخ از گرمي اين وادي و بوي ب
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برند، و در اين وادي و دره كوهي   به خداوند پناه مي،تدارك ديده شده است) عذاب
هاي اين كوه و آن  است كه تمام اهل اين دره از شدت حرارت و بوي متعفن و پليدي

برند، و در اين   به او پناه مي،عذابي كه خداوند در آن براي اهل دوزخ مهيا كرده است
كوه شكافي است كه تمام اهل اين كوه از حرارت و بوي متعفن و پليدي آن و عذابي 

برند، و در اين راه و   به او پناه مي،كه خداوند در آن براي مستحققان مهيا نموده است
شكاف چاهي است كه تمام اهل آن شكاف از شدت گرما و حرارت اين چاه و بوي 

 به ،آنچه از عذاب كه خداوند براي دوزخيان آنجا تدارك ديده استبد و ناپاكي آن و 
برند، و در اين چاه ماري است كه اهل آن چاه از خباثت و پليدي آن مار و  او پناه مي

ي آن براي اهل اين ها انبوي بد و نجاست آن و آنچه كه خداوند از سم و زهر در دند
 ها آندر درون اين مار هفت صندوق كه در برند، و  چاه آماده كرده است به او پناه مي

فدايت : گفتم.  نهفته است،پنج نفر از امتهاي پيشين و دو نفر از اين امت وجود دارد
قابيل كه : آن پنج نفر عبارتند از: شوم آن پنج نفر و آن دو نفر چه كساني هستند؟ گفتند

 :گفت  مجادله كرد و ميهابيل را به قتل رساند و نمرود كه با ابراهيم در مورد خداوند
 من پروردگار بلند مرتبه شما :گفت ميرانم و فرعون كه مي كنم و مي من هم زنده مي

از . گمراه نمودرا  ان هستم و آن يهودي كه مردم را گمراه كرد و آن شخصي كه مسيحي
هايي اول و دوم  اين امت هم دو اعرابي هستند كه در شكم آن مارند و آن هم اعرابي

  .1 كه يك لحظه هم به خداوند ايمان نياوردندهستند
در آن تابوتي كه در عمق : كند كه گفتند  روايت مي�جعيد همدان از اميرالمؤمنين

شش نفر اولين . و قعر دوزخ است شش نفر از اولين و شش نفر از آخرين وجود دارد
و سامري و قابيل پسر آدم كه برادرش را به قتل رساند و فرعون فراعنه : عبارتند از
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. كند و هامان و قارون دجال كه در شمار گروه اول است ولي در زمان آخرين ظهور مي
محدث ...  ابوموسي اشعري، عمروبن عاص، معاويه،نعثل: و شش نفر آخر عبارتند از
اند همان دو اعرابي پيشين بودند  دو نفري كه فراموش شده. دو نفر آخر را فراموش كرد

   .1مچنان كه بعداً توضيح خواهيم دادم هكه قبالً بيان كردي
 ،جهنم را كه هفت در دارد: از ابوبصير روايت مي كند كه گويد] تفسير عياشي [-
نام دارد و درِ دوم ) ابوبكر(آورند و درِ اول آن مخصوص آن ظالم است كه زريق  مي

ارم است و درِ چه) عثمان(است و درِ سوم متعلق به سومين ) عمر(متعلق به حبتر 
متعلق به معاويه و درِ پنجم مال عبدالملك و درِ ششم از آنِ عسكر بن هوسر و درِ هفتم 

 در بر ،اند مال ابوسالمه است، و اين درها كساني را كه از اين هفت نفر پيروي كرده
  . گيرند مي

توضيح خواهيم داد كه عسكر نام شتر عايشه است و ممكن است كه كنايه از برخي 
ني اميه از جمله ابوسالمه باشد و ممكن است منظور از ابوسالمه كنايه از از واليان ب

  . مسلط شدندها آنابومسلم باشد كه اشاره دارد به كساني از بني عباس كه بر 

$�tΑ ي هاز حريز و از ابوجعفر روايت است كه در مورد آي] تفسير عياشي[در  - s%uρ 

ß≈sÜ ø‹¤±9 $# $ £ϑs9 zÅÓ è% ã	øΒ F{$# �) تاب قيامت هنگامي كه كار حساب و ك«). 22/ اهيمابر

است و در قرآن هر جا ) عمر(شيطان دومي كه او : اند گفته .»گويد تمام شد شيطان مي
  .كه لفظ شيطان آمده باشد منظور دومي است

كند كه در روز قيامت ابليس را  از ابوبصير از ابوعبداهللا روايت مي] تفسير عياشي [-
كه در ) عمر( اولي به زفر ؛آورند  مي،اد زنجير و هفتاد پابند بسته شدهدر حالي كه به هفت
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 ابليس هم كه نگاه ؛نگرند  مي،صد و بيست پابند و صد و بيست زنجير بسته شده
اين چه كسي است كه خداوند عذاب دو چندان به او رسانده در : پرسد  مي،كند مي

. ر استف كه اين ز:شود فته ميحالي كه تمام مخلوقات را من گمراه كردم؟ به او گ
به خاطر ستمي كه به علي كرده : گويند چشانند؟ مي چرا اين عذاب را به او مي: پرسد مي
دانستي كه  آيا نمي! نابودي و هالكت بر تو و واي بر تو: گويد ابليس به او مي. است

م كه مرا خداوند به من امر كرد كه بر آدم سجده ببرم ولي سرپيچي كردم و از او خواست
 ولي اين خواسته مرا اجابت نكرد و ، و اهل بيت و شيعيانش تسلط بخشد�بر محمد

“ (βÎ¨� :فرمود ÏŠ$t6 Ïã }§øŠs9 y7 s9 öΝÍκöj n=tã í≈ sÜù=ß™ 
ω Î) Ç tΒ y7 yèt7̈?$# z ÏΒ tÍρ$ tó ø9 $#� 

)��پيروي از يي كه با ها آنهمانا تو بر بندگان راستين من تسلط نداري مگر «). ��/ 
 گاه آنشناختي،   را نميها آن را استثنا كرد تو ها آن و آيا وقتي خدا .»شوند و گمراه ميت

�Ÿωuρ ß‰Åg: كه گفتم rB öΝèδ t	 sVø.r& šÌ	 Å3≈ x©� )ها را شاكر و  آنو اكثر «. )17/ اعراف

و خود را (دي دادادي خود را فريب  هايي كه به خود مي  و با وعده.»يابي شكرگذار نمي
شود  در اين هنگام در ميان تمام مخلوقات بلند شده و به او خطاب مي) يبدبخت كرد

كه چه چيزي باعث شد كه با علي مخالفت كني و مردم را بر ضد او با خود هم صدا 
ابليس در جواب به او . تو مرا به اين كار واداشتي: گويد به ابليس مي) زفر(كني؟ شيطان 

من اطاعت نمودي؟ زفر در ي كردي و از چرا از امر پروردگارت سرپيچ: گويد مي

 #$!© (χÎ;�: آنچه كه خداوند فرموده است، اين است: گويد جواب ابليس مي

öΝà2y‰tãuρ y‰ôãuρ Èd, ptø: $# ö/ ä3›?‰tãuρuρ öΝà6çF ø�n=÷zr' sù ( $ tΒ uρ tβ% x. u’Í< Νä3ø‹n=tæ  ÏiΒ 
?≈sÜ ù=ß™ � )ق داد من نيز به شما خداوند شما را وعده ح«:  تا آخر آيه ).22/ ابراهيم

  .»وعده دادم و خالف وعده كردم و بر شما هيچ تسلطي نداشتم
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ظاهر سياق آيه اين گونه ) گويد زفر در جواب او مي: (فرمايد  ابوعبداهللا مي كه  اين

�χدهد كه  نشان مي Î) ©!$# öΝà2y‰tãuρ� كالم ابليس باشد و كالم زفر �$̄ΡÎ) 
$ ¨Ζà2 öΝä3s9 $ Yèt7s?� )كه قبل از اين آمده، باشد كه به خاطر اختصار و . )21 /ابراهيم

و اتباعش رد و ] فالن[كالم ترك شده است و ممكن است كه اشاره به سخناني كه بين 
زفر در ): (يرد عليه(و منظور از كلمه ) منظور از فالن، عمر است (شود، باشد بدل مي

 باشد كه ها آندر جواب  ( كه  اينيا. رد بر پيروان و اتباعش باشد) گويد جواب او مي
  ).تحريف شده و چه بسا چيزي از كالم افتاده باشد

$!�مورد آيه از محمدبن مروان از ابوجعفر در ] تفسير عياشي [- ¨Β öΝåκ–E‰uηô© r& t,ù=yz 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ Ÿωuρ t, ù=yz öΝÍκÅ¦à�Ρr& $ tΒ uρ àMΖä. x‹Ï‚ −GãΒ t, Íj#ÅÒ ßϑø9 $# # Y‰àÒ tã� 
ها و زمين و حتي  به هنگام آفرينش آسمان) ابليس و فرزندانش را(من « ).51/ كهف(

ام و  را هم به هنگام آفرينش برخي از خودشان حاضر نكرده بعضي از خودشان 
:  فرمود�كند كه پيامبر روايت مي. »ام را دستيار و مددكار خود نساخته كنندگان  گمراه

عزتمند و ) ابوجهل(اب و عمر بن هشام خدايا، دين اسالم را به وسيله عمر بن خط

$�خداوند هم آيه ! سربلند كن tΒuρ àMΖä. x‹Ï‚ −GãΒ t, Íj#ÅÒßϑø9 $# # Y‰àÒ tã� را نازل فرمود 

  . كه منظور عمر بن خطاب و ابوجهل هستند
از محمد بن مروان از ابوعبداهللا روايت مي كند كه گويد به او ] تفسير عياشي [-
خدايا، اسالم را با ابوجهل بن هشام يا عمر بن :  فرمود�برفدايت شوم آيا پيام: گفتم

بله قسم به خدا چنين ! خطاب عزتمند و سربلند گردان؟ امام جواب داد كه اي محمد
سپس امام رو به من . تر بود  گردنم زده شود، سخت كه چيزي گفت، و اين بر من از اين

 � در جواب خواسته پيامبرداني كه خداوند چه چيزي آيا مي! اي محمد: كرد و گفت
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:  در خانه أرقم بود و فرمود�پيامبر: گفت. فدايت شوم تو داناتري: نازل كرد؟ گفتم

 Β̈$!�خدايا، اسالم را با ابوجهل يا عمر بن خطاب عزت بده و خداوند هم آيه 
öΝåκ–E‰uηô© r& t,ù=yz ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ Ÿωuρ t, ù=yz öΝÍκÅ¦ à�Ρr& $ tΒuρ àMΖä. x‹ Ï‚−GãΒ 

t, Íj#ÅÒ ßϑø9 $# # Y‰àÒ tã1 را نازل كرد�.  

�šUي   از ابن فرقد از ابوعبداهللا در مورد آيه- u/ŸÑ uρ ª!$# Wξ sVtΒ šÏ% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u 

|Nr& t	 øΒ$# šχ öθtãö	 Ïù � )اين مثالي است كه : روايت است كه گفت ).11/ تحريم

 بن عفان او را به نكاح ن زده است كه عثما�را براي رقيه دختر رسول خدا خداوند آن

_�Íآيه : بعد گفت. خود درآورده بود Ång wΥuρ ÏΒ šχöθ tãö	 Ïù Ï& Î#yϑtãuρ� يعني از سومي 

_�Íو عملش مرا نجات ده و ) عثمان( ÅngwΥ uρ š∅ÏΒ ÏΘ öθ s)ø9 $# š ÏϑÎ=≈ ©à9$# � يعني از 

  .بني اميه

�Ÿωuρ ôìÏÜي   روايت است كه در مورد آيه� از حسين بن مختار از ائمه- è? ¨≅ä. 

7∃
ξ ym AÎγ ¨Β � )و در مورد ) عمر(گويند يعني دومي  مي .)10/ قلم�:—$£ϑyδ ¥ !$ ¤± ¨Β 
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5Ο‹ÏϑoΨÎ/ ∩⊇⊇∪  8í$̈Ζ̈Β Î/öT y‚ ù=Ïj9 >‰tG÷è ãΒ AΟŠÏOr& ∩⊇⊄∪  ¤e≅çGãã y‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ AΟŠÏΡy—عتل :  گفتند�

  .1نايعني كافري كه كفر بزرگي مرتكب شده باشد و زنيم يعني ولد الز
 �كند كه اميرالمؤمنين  از محمد بن سنان روايت مي)نوارمشارق األ( البرسي در -

اي به دست عبد  دانم كه با ضربه  من مي!اي فريب خورده و اي بدبخت: به عمر فرمود
كني و او نيز  ي صادر ميا انه چون تو در مورد او حكم ظالم،ام معمر كشته خواهي شد

 اذن خدا به قتل برساند و بدين وسيله او برخالف ميل تو شود كه تو را به موفق مي
شويد و آبرو  شود و تو و دوستت كه جانشين او شدي به دار آويخته مي وارد بهشت مي

 بيرون آورده �بدين صورت كه از كنار رسول خدا. رود و حيثيت شما بر باد مي
ه خواهيد شد و هايي از درخت خرماي خشك شده به دار آويخت شويد و بر شاخه مي

اند يا  آورد و با اين كار كساني كه تو را دوست داشته آن درخت خشكيده برگ در مي
كسي اين كار را انجام  چه !باالحسناي أ: افتند، عمر گفت اند به فتنه مي حامي تو بوده

اند و آتشي  از غالف بيرون كشيدهرا  ان گروهي هستند كه شمشيرهايش: گفت ؟دهد مي
شود و جرجيس و دانيال و هر نبي و   آورده مي،راهيم برافروخته شده بودكه براي اب

آيند سپس بادي كه شما دو نفر را از جا كنده و به غبار تبديل  صديق ديگري همه مي
  .وزد  مي،كند كرده و در دريا پراكنده مي

 آيا تابوتي آتشين را كه نزد من است و !اي ابومحمد: روزي علي به حسن گفت
  ! بيني، خدا او را نيامرزد  نمي، براي من استغفار كن! اي علي:دگوي مي

	βÎ) t¨�تفسير در  s3Ρr& ÏN≡ uθ ô¹F{ $# ßNöθ |Á s9 Î/TÏϑptø: روايت شده كه ). 19/ لقمان (� #$

خداوند برتر و : چيست، گفتند) حمير(مردي از اميرالمؤمنين سؤال كرد منظور از اين 
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 بلكه ،ريده سپس از آن اظهار بيزاري نمايد از آن است كه چيزي را آفگران قدرتر
باشند كه در تابوت آتشين و به صورت دو تا خر  زريق و دوستش مي) حمير(منظور از 

 اهل دوزخ از شدت داد و ،كنند اند و هنگامي كه در آتش عرعر مي در جهنم در آمده
  .1شوند  به وحشت افتاده و آشفته خاطر ميها آنفرياد 
 خداوند هر چيزي را حرام كرده باشد از :كند كه گفتند فر روايت مي زراره از ابوجع-

 را بعد از وفات او به � همسران پيامبرها آن چرا كه ،دستورش سرپيچي شده است
 ها آن را بين ازدواج و عدم ازدواج مخير كرد و ها آنازدواج خود در آوردند، ابوبكر 
بپرسي آيا اگر پدرت ) اصحاب (ها آن از  اگر از برخي:ازدواج را برگزيدند ـ زراره گفت

زني را نكاح كند و قبل از نزديكي با او بميرد آيا آن زن براي تو حالل است كه با او 
 خود رايبرا  ان  ولي با اين حال ازدواج با مادرانش. خير:گويد  قطعاً مي؟ازدواج كني
 �كه همسران پيامبرچرا . آورند  خود را مؤمن به حساب مي كه ايندانند با  حالل مي

  .2همانند مادرانشان است
مفضل بن صالح از برخي از يارانش از جعفربن محمد و ابوجعفر ] تفسير عياشي [-

$�ي  آيهدر مورد  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ è=ÏÜ ö7è? Νä3ÏG≈ s%y‰|¹ Çdyϑø9 $$ Î/ 3“ sŒF{ $#uρ� 

هاي خود را با منت و اذيت و آزار  صدقهايد،  اي كساني كه ايمان آورده«). 264/ بقره(
كند كه در مورد عثمان نازل شد و در مورد معاويه و پيروان آن  روايت مي. »باطل نكنيد

  .دو به اجرا در آمد

                                           
  .277-276ص /30 همان، -1
  .214-213ص /30 همان، -2
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كند كه  از سالم بن مستنير از ابوجعفر در مورد آيه باال روايت مي] تفسير عياشي[ ـ 
و .  و آل او بود و اين يك تأويل است�راين منت نهادن و اذيت و آزار نسبت به پيامب

  .گفتند كه در مورد عثمان نازل شده است

�Ÿω (#θكند كه در مورد آيه  از ابوبصير از ابوعبداهللا روايت مي] تفسير عياشي [- è=ÏÜö7 è? 

Νä3ÏG≈ s%y‰|¹....يعني سنگ و در مورد ) صفوان: (گويند كه  مي��tÏ% ©!$#uρ šχθ à)Ï�Ψãƒ 

öΝßγ s9≡ uθ øΒr& u !$ soÍ‘ Ä¨$̈Ψ9 را براي ريا و تظاهر نسبت  كساني كه اموالشان «). 38/ نساء (� #$

  . »كنند به مردم انفاق مي
  .منظور از آن، فالن و فالن و فالن و معاويه و پيروانشان است: گويند مي

$ ?�βÎ)uρ (#ρß‰ö7èاز سعدان از مردي از ابوعبداهللا در مورد آيه ] تفسير عياشي [- tΒ þ’ Îû 
öΝà6 Å¡à�Ρr& ÷ρr& çνθ à�÷‚ è? Νä3ö7 Å™$y⇔ãƒ ÏµÎ/ ª!$# ( ã	 Ï�øóu‹sù yϑÏ9 â !$ t±o„ Ü>Éj‹ yè ãƒuρ  tΒ 

â !$ t±o„� )داريد چه آشكار كنيد چه پنهان كنيد و آنچه را كه در دل«). 284/ بقره 

 و هر بخشد كند پس هر كس را كه بخواهد مي خداوند شما را در برابر آن محاسبه مي
 خداوند بر خود الزم كرده :كند كه گفتند  روايت مي.»دهد  عذاب ميكس را بخواهد

محبت آن دو ) كوچكترين( خردلي ي هاست كه كسي را كه در قلبش به اندازه وزن دان
  .1 وارد بهشت نكند،باشد) ابوبكر، عمر(

                                           
 اين كتاب پر از اين چنين مطالب متعفن و پليدي است و اين تنها مثالي 215- 214ص /30 همان، -1

ها را داشته  و كسي كه بغض آن. از مكتوبات و اعتقادات شيعه دوازده امامي در مورد صحابه گرانقدر است

و بايد دانست . ها توهين كند تا روز قيامت ملعون است  رسوا و بدنام كند يا به آنها را باشد يا اينكه آن
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شود در يك درجه و شدت از لحاظ بدگويي و تهمت نيست و كتاب  آنچه كه در مورد اصحاب نوشته مي

د از آن هم وجو  بلكه پليدتر و كفر آميزتر،در اين مورد كفر آميزترين و پليدترين كتاب نيست) البحار(

نيلي كه نوشته عالم سبيط ) لي الناصبالشهاب الثاقب المحتج بكتاب اهللا ع(دارد؛ به عنوان مثال به كتاب 
بنگريد كه چه چيزهايي در آن نوشته است = باشد  مي) نوشته شده به اسم مستعار ابوعلي سودايي(ملعون 

تطور الفكر السياسي الشيعي (ب كاتب صاحب كتااند، احمد  و اين كتاب را نوشتهكه بر ضد ا) الناصب(و 

عليه ) مهدي(باشد و او كسي است كه در اين اواخر فقط با انكار اسطوره  مي) من الشوري إلي والية الفقيه
ام تا منصف و متوازن بوده  رو استشهاد كرده مذهبش قيام كرد و من تنها به كتابي تقريباً متوسط و ميانه

  !!!!باشم



 طلي حق از با روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
824824824824

  فصل دوم

            ����سخن خداوند بلند مرتبه در حق صحابه و ياران پيامبر

  كهببنيمحال !  بود�اماميه در حق صحابه و ياران پيامبرهاي   گفتهازاين مواردي 
فرمايد؟ در آياتي از قرآن كه رد و تأويلش  خداوند بلند مرتبه در حق ايشان چه مي

.  و گواهي بر راستي ايمانشان تصريح شده است
غيرممكن است به ستايش صحابه
بعضي از اين آيات . ست قبل از فتح مكه ايمان آورده باشند يا بعد از آن يكسان اخواه

 را  اننص صريحي از قرآن كه پيروي از صحابه و تمسك به ايش: به شرح زير است
  :فرمايد خداوند بلند مرتبه مي. داند شرط خشنودي خداوند مي

�šχθà)Î6≈¡¡9 $#uρ tβθ ä9 ¨ρF{$# zÏΒ t Ì	Éf≈ yγ ßϑø9 $# Í‘$|ÁΡF{ $#uρ t Ï%©!$#uρ 

Νèδθãèt7 ¨?$# 9≈|¡ ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘uρ çµ÷Ζtã �) 100/ توبه(  

 و كساني كه به نيكي روش آنان ، پيشگامان نخستين مهاجران و انصار «
 خداوند از آنان ،را در پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند

  .» خوشنود است و ايشان هم از خدا خوشنودند
 آنان راه  اردارد و به آناني كه غير رحذر مي از مخالفت با آنان ب راافراد) مقابلو در (

  : فرمايد  آنجا كه مي؛دهد  وعده آتش مي،را برگزينند
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�tΒ uρ È,Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™§	9 $# . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ t ¨t6 s? ã& s! 3“y‰ßγ ø9 $# ôìÎ6 −F tƒ uρ u/öT xî 

È≅‹Î6 y™ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# Ï&Îk!uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯<uθ s? Ï& Î#óÁçΡuρ zΝ̈Ψyγ y_ ( ôNu !$y™uρ 

# ·/T ÅÁtΒ�  ) 115/ نساء(  
از راه (هدايت ) راه(كسي كه با پيغمبر، دشمنانگي كند، بعد از آنكه «

جز راه مؤمنان در پيش ) راهي(روشن شده است و ) ضاللت براي او
دوستش داشته ) شود و به دوزخ منتهي مي(گيرد، او را به همان جهتي كه 

را   نانماييم كه ايش ني همدم ميو با همان كافرا(گردانيم  باشد رهنمود مي
گردانيم و با آن  و به دوزخش داخل مي) به دوستي گرفته است

  .»!سوزانيم و دوزخ چه بد جايگاهي است مي
دارد  آنان برحذر مي  افراد را از مخالفت با، آيه ضمن اين�خداوندو مؤمناني كه 

 را در آيه اولي شرط ها آنتنها مهاجرين و انصارند كه خداوند بلند مرتبه پيروي از 
   .داند خشنودي خود مي

به را  آنو اين پيشگامان نخستين مؤمنان اعم از مهاجرين و انصار آن طور كه اماميه 
همان گونه كه .  تعدادشان بسيار زياد استها آن بلكه ،كشند كم نيستند تصوير مي

  :فرمايد خداوند متعال مي

tβθ à)Î7≈¡¡9 $#uρ� tβθà)Î7≈ ¡¡9$# ∩⊇⊃∪ y7 Í× ¯≈s9 'ρé& tβθ ç/§	 s)ßϑø9 $# ∩⊇⊇∪ ’Îû ÏM≈ ¨Ζy_ 

ÉΟŠÏè̈Ζ9 $# ∩⊇⊄∪ ×'©#èO z ÏiΒ t, Î!̈ρF{ $# ∩⊇⊂∪ ×≅‹Î=s%uρ z ÏiΒ tÌ	ÅzFψ$# � ) واقعه /

10 -14(  
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هاي  در ميان باغ. هستند) درگاه يزدان(آنان، مقربان ! و پيشتازان پيشگام«
ر ديني از زمره دسته ه(گروه زيادي از پيشينيان . پرنعمت بهشت جاي دارند

) هر ديني، در ميان دسته سوم(هستند و گروه اندكي از پسينيان ) سوم
  . »باشند مي

  .ها در مهاجرين و انصار زياد هستند همان گونه كه ياران سمت راستي
  : فرمايد و آن همانيست كه خداوند متعال مي

� ×' ©#èO š∅ÏiΒ t Ï9 ¨ρF{$# ∩⊂∪ ×' ©#èOuρ z ÏiΒ tÌ	 ÅzFψ$# �) 40- 39/ واقعه(  
گروندگان به هر ديني از اديان (گروه زيادي از پيشينيان ) ها سمت راستي(«

گروندگان به هر ديني از اديان (هستند و گروه زيادي از پسينيان ) آسماني
  .»)الهي
  

  هاي گذشته پيشگامان نسل

 ،ستن ا يهود و نصاري غيرممكهاي گذشته مانند حمل اين آيات بر پيشگامان ملت
) گروه زيادي(زيرا كه تعدادشان در هر نسلي اندك است و طبق وصف قرآن كريم 

نيستند و آن در جاي خود ثابت و روشن است براي كسي كه تدبر مي كند در آنچه كه 
نقل !) سالم و درود خداوند بر آنان باد(خداوند از اعمال و اخالق و رفتارشان با پيامبر 

 مگر در امت اسالم ،در ابتداي هر ملتي زياد نيستند) مانپيشگا(پس . و حكايت مي كند
  .كه ايشان گروه زيادي از پيشينيان هستند

بود كه خداوند متعال به او !) سالم و درود خدا بر او باد(پس اين پيامبر خدا، نوح 
  : فرمايد اطالع مي دهد و مي
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�#̈L ym #sŒ Î) u!% ỳ $ tΡâlö∆r& u‘$ sùuρ â‘θ ‘Ζ−F9 $# $ oΨù=è% ö≅ ÏΗ÷q$# $ pκj Ïù  ÏΒ 9e≅ à2 

È ÷ỳ ÷ρy— È÷ uΖøO$# š�n=÷δ r& uρ 
ωÎ)  tΒ t, t7y™ Ïµ ø‹n=tã ãΑöθ s)ø9 $# ô tΒ uρ z tΒ#u 4 !$ tΒ uρ 

z tΒ#u ÿ…çµ yètΒ 
ω Î) ×≅‹Î=s% �  ) 40/ هود(  

نوح به كار خود مشغول بود و كافران هم به تمسخر خود ادامه («
در رسيد و آب از )  هالك كافرانمبني بر(گاه كه فرمان ما  تا آن) دادند

سوار : گفتيم) به نوح. و خشم ما به غايت رسيد(زمين جوشيدن گرفت 
اي را و خاندان خود را مگر كساني را كه  كشتي كن از هر صنفي نر و ماده

كه همسر و يكي از پسران تو (فرمان هالك آنان قبالً صادر شده است 
ان آورده اند و جز افراد اندكي بد كه ايم) در آن بنشان(و كساني را ) است

  .»و ايمان نياورده بودند
  .باشند سان مي  نيز به همين�و پيروان ابراهيم

 ،آگاه مي سازد) يهوديان( پيروان موسي نخستينو در آنچه كه خداوند متعال ما را از
  : فرمايد آنجا كه مي. بينديش

�$£ϑn=sù #uℜt	 s? Èβ$ yè ôϑyf ø9 $# tΑ$ s% Ü=≈ys ô¹r& # y›θ ãΒ $ ¯ΡÎ) tβθ ä.u‘ ô‰ßϑs9 �  

  )61/ شعرء (  
در (ما : هنگامي كه هر دو گروه يكديگر را ديدند، ياران موسي گفتند«

  .»)و هالك مي شويم(گرفتار مي گرديم ) چنگال فرعونيان
لفظ به صورت عام و بدون استثناء آمده است و به خاطر اين بود كه ) ياران موسي(

  : پس گفت.  به تنهايي ذكر كرد، يارانشي فتههنگام رد گدر  را  خود�موسي
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�tΑ$ s% Hξ x. ( ¨βÎ) z Éë tΒ ’În1u‘ È Ï‰öκuj y™�   ) 62/ شعرا(  

قطعاً به . (چنين نيست ـ پروردگار من با من است: گفت) موسي(«
  .»رهنمودم خواهد كرد) دست دشمنم نمي سپارد و به راه نجات

ـ خطاب  �پيامبر ما حضرت محمدهمان طور كه ) پروردگار ما با ماست: (گفتنو 
شريك ) ابوبكر(و خود را در همراهي او ) غم مخور كه خدا با ماست: به رفيقش گفت(

از دست فرعون را  ان وقتي كه بني اسرائيل از دريا گذشتند و خداوند متعال آن. دانست
  : و فرعونيان سالم نگه داشت و

 �(# öθ s?r' sù 4’n? tã 7Θ öθ s% tβθ à�ä3÷ètƒ #’ n?tã 5Θ$oΨô¹r& öΝçλ °; 4 (#θ ä9$ s%  y›θßϑ≈ tƒ 

≅ yèô_ $# !$ uΖ©9 $ Yγ≈ s9 Î) $ yϑx. óΟßγ s9 ×π yγÏ9#u 4 tΑ$ s% öΝä3̄ΡÎ) ×Π öθs% tβθ è=yγ øg rB� 

  )138/ اعراف (  
به گروهي رسيدند كه بتهائي داشتند و مشغول ) در مسير خود(«

ي ا: گفتند) در اين هنگام بني اسرائيل به موسي. (ها بودند پرستش آن
گونه كه  همان) تا به پرستش آن بپردازيم( بساز موسي، براي ما معبودي

) ها مشغول مي باشند و به پرستش آن(آنان داراي معبودهائي هستند 
دانيد عبادت راستين چيست  و نمي(شما گروه ناداني هستيد : موسي گفت

  .»)و خدائي كه بايد پرستيده شود كيست
و كسي جز ! كردند اي را پرستش مي هگوسال) �موسي(بلكه در غياب او 

 از � موسيگاه آن.  از او پيروي نكردندها آنولي .  بر ايشان انتقاد نكرد�هارون
  : خداوند درخواست بخشش و رحمت كرد
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�tΑ$ s% Éb>u‘ ö	Ï�øî$# ’ Í<  Å�L{uρ $ oΨù=Åz÷Š r& uρ †Îû y7 ÏGuΗ÷q u‘ ( |MΡr& uρ 

ãΝym ö‘r& šÏΗ¿q≡§	9   )151/ اعراف (  � #$

: گفت) نگامي كه پاكي و بي گناهي هارون براي موسي مسلم شده(«
و از كاري كه من در حق هارون كردم (بر من وبرادرم ببخشاي ! پروردگارا

و ما را به ) و از قصور احتمالي او در امر جانشيني صرف نظر فرماي
تو از ) چرا كه. ما را در لطف خويش شامل كن(رحمت خود داخل كن و 

  .»ان مهربان تريي مهربان همه
تنها خود و برادرش هارون را مختص نمود و هنگامي كه راهي ) موسي(پس او 

  : به ورود به آنجا امر كردرا  ان سرزمين مقدس شد و ايش

�(#θä9$ s% # y›θ ßϑ≈ tƒ ¨βÎ) $ pκj Ïù $ YΒöθ s% tÍ‘$¬7 y_ $ ¯ΡÎ)uρ  s9 $ yγ n=äzô‰̄Ρ 4 ®L ym 

(#θ ã_ã	 øƒs† $ yγ ÷ΖÏΒ βÎ* sù (#θ ã_ã	 øƒs† $ yγ÷ΖÏΒ $̄ΡÎ* sù šχθ è=Åz≡yŠ�   ) 22/ مائده(  

كنند و ما   در آنجا قوم زورمند و قلدري زندگي مي! اي موسي: گفتند «
 در .شويم مادام كه آنان از آنجا بيرون نروند هرگز بدانجا وارد نمي

  .»ون رفتند، ما بدانجا خواهيم رفتصورتي كه آنان از آن سرزمين بير
  : عال مي فرمايدهمان طور كه خداوند مت

�tΑ$ s% ÈβŸξã_ u‘ z ÏΒ tÏ% ©!$# šχθ èù$ sƒs† zΝyè ÷Ρr& ª!$# $ yϑÍκöj n=tã (#θ è=äz÷Š $# 

ãΝÍκöj n=tã šU$ t6ø9 $# #sŒ Î* sù çνθ ßϑçGù=yzyŠ öΝä3̄ΡÎ* sù tβθ ç7Î=≈ xî 4 ’n? tãuρ «! $# (# þθè=©.uθ tGsù 

βÎ) Ο çGΨä. t ÏΖÏΒ ÷σ•Β�   ) 23/ مائده(  
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عقل و (خداترس كه خداوند بديشان نعمت  از مردان )سردار( دو نفر  «
از قيافه درشت اين مردمان نترسيد ( شما : گفتند، داده بود)ايمان و شهامت

 اگر وارد دروازه . از دروازه بر آنان وارد شويد)و ناگهاني يورش بريد و
 اگر مؤمن . شما پيروز خواهيد شد)به سبب دل ضعيفي كه دارند(شويد 
  .»نيد بر خدا توكّل ك،هستيد

  : ولي ايشان قاطعانه اظهار داشتند

 �(#θ ä9$ s% # y›θ ßϑ≈ tƒ $ ¯ΡÎ) s9 !$ yγ n=äzô‰̄Ρ # Y‰t/r& $ ¨Β (#θ ãΒ#yŠ $yγŠÏù ( ó= yδ øŒ $$sù 

|MΡr& š�š/u‘uρ IξÏG≈ s)sù $ ¯ΡÎ) $oΨßγ≈ yδ šχρß‰Ïè≈s%�  ) 24/ مائده(  

ما هرگز بدان سرزمين مقدس پاي نمي نهيم مادام ! اي موسي: گفتند«
تو و پروردگارت ) دست از سر ما بردار و(پس . ان در آنجا بسر برندكه آن

بجنگيد؛ ما در اينجا نشسته ايم و ) با آن زورمندان قوي هيكل(برويد و 
  .»منتظر پيروزي شما هستيم

 در حالي كه در پيشگاه خداوند عذرخواهي كرده و از كمي ياوران �پس موسي
  : شكايت مي كرد

�tΑ$ s% Éb>u‘ ’ÎoΤ Î) Iω à7Î=øΒ r& 
ω Î)  Å¤ ø�tΡ Å�r& uρ ( ø− ã	 øù$$ sù $ sΨoΨ÷;t/ š÷ t/uρ 

ÏΘ öθ s)ø9$# tÉ)Å¡≈ x�ø9   )25/ مائده (  � #$

: گفت) بدين هنگام موسي رو به درگاه كردگار كرد و عاجزانه(«
را دارم، ميان من و اين ) هارون(من تنها اختيار خود و برادرم ! پروردگارا

و حساب ما را از (داوري كن )  خداوندي خودبا عدالت(قومِ ستم پيشه، 
  .»)حساب ايشان جدا فرما و ما را به عذاب آنان گرفتار منما
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= سابقين( تنها دو مرد موصوف به �و اين بدين معناست كه در قوم موسي
 ي هبنابراين جايز نيست، مصداق اين فرمود. بودند و بقيه فاسق بودند) پيشگامان
  : مايدفر  باشند كه مي�خداوند

 �×' ©#èO š∅ÏiΒ tÏ9 ¨ρF{ $# ∩⊂∪ ×' ©#èOuρ z ÏiΒ tÌ	 ÅzFψ$# �) 40-39/ واقعه(  

گروندگان به هر ديني از اديان (سمت راستيها گروه زيادي از پيشينيان «
گروندگان به هر ديني از اديان (هستند و گروه زيادي از پسينيان ) آسماني
  .»قرار گيرند) الهي

  : آنان اعمال كرد و فرمودي هند متعال كيفر سختي را بر همو به همين خاطر خداو

�tΑ$ s% $ yγ̄ΡÎ* sù îπtΒ §	 ptèΧ öΝÍκöj n=tã ¡ zŠÏèt/ö‘r& Zπ uΖy™ ¡ šχθßγ‹ ÏKtƒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 4 
Ÿξ sù }̈ ù' s? ’ n? tã ÏΘ öθ s)ø9 $# šÉ)Å¡≈ x�ø9   )26/ مائده (  � #$

ع است اين سرزمين تا چهل سال بر آنان ممنو: گفت) خدا به موسي(«
سرگردان ) خشك بيابان(در سرزمين ) و بدان پاي نخواهند گذاشت و(
و بر قوم ستم ) و راه به جائي نمي برند(مي گردند ) بدين سو آن سو(

  .»پيشه و نافرمان غمگين مباش
اي فرستاده : ( گفتها آن ي هيندنماكجايند آنان كه جزو اهل بدر بودند؟ كساني كه 

 اجرا كنيد قسم به خدا ، را مأمور به انجام آن نموده است آنچه كه خداوند شما!خدا
  : گفتند�كه بني اسرائيل در حق موسيكنيم  ارگز سخني را تكرار نمي

�ó=yδ øŒ $$ sù |MΡr& š�š/u‘uρ Iξ ÏG≈ s)sù $̄ΡÎ) $ oΨßγ≈ yδ šχρß‰Ïè≈ s%�    
  )24/ مائده(  
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در بجنگيد؛ ما ) با آن زورمندان قوي هيكل(تو و پروردگارت برويد و «
  .»اينجا نشسته ايم و منتظر پيروزي شما هستيم

  .جنگيم  همراه شما مي  ما نيز به تو و پروردگارت برويد و بجنگيد كه: گوييم  مي بلكه
 اجرا كنيد ،آنچه كه خداوند شما را مأمور به انجام آن نموده است: (و ديگري گفت

در آن فرو رويد ما  ه كنيد وقسم به كسي كه تو را به حق فرستاد اگر دريا را بر ما عرض
ياري همه جانبه  را  نانبنابراين خداوند متعال آ). رويم قطعاً همگام با تو در آن فرو مي

ناميده شد و ) روز جدايي حق از باطل(ي كه روز بدر به يوم الفرقان يكرد تا جا
 ابتداي سرزمين و اموال كفار براي ايشان به عنوان ارث باقي ماند و فرموده خداوند در

  :سوره انفال در شأن ايشان نازل شده است

�ãΑÍi”t∴ãƒ uρ Νä3ø‹ n=tæ z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ Νä.t	 Îdγ sÜã‹ Ïj9 Ïµ Î/ |=Ïδ õ‹ ãƒuρ ö/ ä3Ζtã 

t“ ô_ Í‘ Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# xÝÎ/÷/zT Ï9 uρ 4’ n?tã öΝà6Î/θ è=è% |M Îm7sW ãƒ uρ ÏµÎ/ tΠ#y‰ø%F{ $#�   

  )11/ انفال (  
) از پليدي جسماني(راند تا بدان شما را و از آسمان آب بر شما با«

با (شيطاني را از شما به دور سازد و ) وسوسه هاي(پاكيزه دارد و كثافت 
در (نمايد و گامها را ) و به ياري خدا واثق(را ثابت   نتادلهاي) اين نعمت

و روحيه شما را تقويت و بر صبر و (استوار دارد ) شنزارهاي بدر
  .»)استقامت شما بيفزايد

  :تا با كفار بجنگند و حامي و پشتيبان اهل بدر باشندنازل كرد را  ان و خداوند فرشتگ

�øŒ Î) Çrθãƒ y7 •/u‘ ’ n<Î) Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ’ÎoΤ r& öΝä3yètΒ (#θçGÎm;sW sù šÏ% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u 4�   ) 12/ انفال(  
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 زماني را كه پروردگار تو به فرشتگان وحي) به ياد آوريد! اي مؤمنان(«
شما با الهام پيروزي و . و كمك و ياريتان مي نمايم(كرد كه من با شمايم 

  .»را تقويت و ثابت قدم بداريد مؤمنĤن) بهروزي
ترك  را  ان مؤمنان بر ايمانشان ثابت قدم بوده و هيچ يك از آنان ميدي هو هم 

  .نكردند

  : آيات زير را در مورد ايشان نازل فرمود) جنگ بدر(در اواخر و 

�4uθ èδ ü“ Ï%©!$# š‚y‰−ƒ r& ÍνÎ/óÇuΖÎ/ š ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $$ Î/uρ �  

  )62/ انفال (  
مهاجر و (او همان كسي است كه تو را با ياري خود و توسط مؤمنان «
  .»تقويت و پشتيباني كرد) انصار

�¨βÎ) zƒÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#ρã	 y_$ yδ uρ (#ρß‰yγ≈ y_ uρ óΟ Îγ Ï9≡uθ øΒ r' Î/ öΝÍκÅ¦ à�Ρr&uρ ’ Îû 

È≅‹Î6 y™ «!$# tÏ%©!$#uρ (#ρuρ#u (# ÿρç/|Ç tΡ̈ρ y7 Í×̄≈ s9 'ρé& öΝåκÝÕ÷èt/ â !$ u‹Ï9 ÷ρr& <Ù ÷èt/ �

  )72/ انفال (  
) ي خويش از خانه و كاشانه(بيگمان كساني كه ايمان آورده اند و «

به تالش ايستاده اند (مهاجرت كرده اند و با جان و مال خود در راه خدا 
و ) ي خود گردانده اند رين را برازندهو لقب مهاج(جهاد نموده اند ) و

را   ناايش(پناه داده اند و ) مهاجرين را در منزل و مأواي خود(كساني كه 
و از سوي خدا و پيغمبر لقب انصار (ياري نموده اند ) با جان و مال

و مسئول و متعهد (برخي از آنان ياران برخي ديگرند ) دريافت داشته اند
  .»در برابر يكديگرند
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�šÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u (#ρã	 y_$ yδ uρ (#ρß‰yγ≈ y_ uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# tÉ‹ ©9 $#uρ 

(#ρuρ#u (#ÿρç/|Ç tΡ̈ρ š�Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# $ y)ym 4 Νçλ°; ×οt	 Ï�øó̈Β ×− ø— Í‘uρ 

×Λq Ì	x. ∩∠⊆∪ tÏ%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u -∅ÏΒ ß‰÷èt/ (#ρã	y_$ yδ uρ (#ρß‰yγ≈ y_ uρ öΝä3yètΒ 

y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù óΟä3ΖÏΒ 4�  ) 75/ انفال(  

بيگمان كساني كه ايمان آورده اند و مهاجرت كرده اند و در راه خدا «
جهاد نموده اند و همچنين كساني كه پناه داده اند و ياري كرده اند آنان 
و . حقيقتاً مؤمن و باايمانند و براي آنان آمرزش و روزي شايسته است

ايمان آورده اند و مهاجرت كرده اند و ) اتاز نزول اين آي(كساني كه بعد 
از حقوق و مدد و (ي شما هستند و  با شما جهاد نموده اند، آنان از زمره
اين واليت ايماني بود و اما واليت . ياري شما برخوردار مي گردند

  .»)خويشاوندي عالوه بر اين ميان افرادي موجود است
رد به عنوان پيروان صادق وجود  تنها دوازده م�و اما در درون پيروان عيسي

!!  برگشته و مرتد شد�از دين عيسي) يهوذا اسخريوطي(يكي از آنان به اسم ! داشتند
) ثله(به ) يازده نفر(بنابراين تنها يازده نفر از آنان باقي ماندند و توصيف تعداد باقيمانده 

  : نيستند�پس اينان مصداق اين فرموده خداوند. غيرممكن است

� ×' ©#èO š∅ÏiΒ tÏ9 ¨ρF{$# ∩⊂∪ ×' ©#èOuρ zÏiΒ tÌ	 ÅzFψ$# �) 40-39/ واقعه(  

گروندگان به هر ديني از اديان (سمت راستيها گروه زيادي از پيشينيان «
گروندگان به هر ديني از اديان (هستند و گروه زيادي از پسينيان ) آسماني
  ».قرار گيرند) الهي
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زد كه نشانگر اين بود كه آنان كامالً از  ي كارهايي سر م�و از اين ياران عيسي
 � از پيامبرشان عيسي كه اينمانند . شان رهايي نيافته بودند گرايي طبيعت مادي

اي از آسمان برايشان فرو فرستد تا دليلي بر راستگويي او در نبوتش  خواستند تا سفره
  :  اطالع مي دهد خويشي هبا فرمود) از اين قضيه(همان گونه كه خداوند متعال . باشد

�øŒ Î) tΑ$s% šχθ•ƒ Í‘#uθys ø9 $#  |¤ŠÏè≈ tƒ t ø⌠$# zΟ tƒ ö	tΒ ö≅ yδ ßì‹ ÏÜtGó¡o„ 

š�•/u‘ βr& tΑÍi”t∴ãƒ $ oΨøŠn=tã Zοy‰Í←!$ tΒ z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ( tΑ$ s% (#θ à)®?$# ©!$# βÎ) 

ΝçGΨà2 tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊇⊄∪ (#θ ä9$ s% ß‰ƒ Ì	 çΡ βr& Ÿ≅à2ù' ¯Ρ $ pκ÷]ÏΒ ¨ È⌡uΚ ôÜ s?uρ $oΨç/θ è=è% 

zΝn=÷ètΡuρ βr& ô‰s% $ uΖtF ø%y‰|¹ tβθ ä3tΡuρ $ uηøŠn=tæ z ÏΒ tÏ‰Îγ≈ ¤±9 $#�   

  )113-112/ مائده (  
اي : گفتند) به عيسي(گاه را كه حواريون  آن) خاطر نشان ساز(و «

عيسي پسر مريم، آيا پروردگار تومي تواند سفره اي از آسمان براي ما فرو 
) تو، بر ما منت نهد؟ عيسي بديشانو با پذيرش اين درخواست (فرستد 
و مطيع اوامر و نواهي او (هستيد از خدا بترسيد ) به خدا(اگر مؤمن : گفت

به عنوان (مي خواهيم : گفتند) باشيد و درخواست هاي نابجا و ناروا نكنيد
با زيادت يقين به (بخوريم و دلهايمان ) خوان يغما چيزي(از آن ) تبرك

در (بدانيم كه تو ) به عين القين( يابد و آرامش) قدرت رب العالمين
با تبديل استدالالت نظري به (و  .به ما راست گفته اي) رسالت خود

مشاهدات تجربي و بصري وسوسه ها از زواياي دلها زدوده شود و در 
  . »جزو گواهان بر آن باشيم) پيش آنان كه چنين معجزه اي را نمي بينند

  : به سخن ايشان بنگر كه گفتند
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 �ö≅ yδ ßì‹ ÏÜ tGó¡o„ š�•/u‘ � »شان   و همچنين به اين گفته»!تواند آيا پروردگار تو مي

$ %�zΝn=÷ètΡuρ βr& ô‰s: بنگر كه گفتند uΖtF ø%y‰|¹� :» در رسالت (و به عين القين بدانيم كه تو

 را �  اما هيچ يك از صحابه و ياران حضرت محمد.»اي  گفتهبه ما راست) خود
.  آسماني ديگري غير از قرآن به اسالم گرويده باشدي هخاطر معجزشناسيم كه به  نمي
) طه (ي ه اما با شنيدن ابتداي سور، بود�ترين دشمنان رسول اكرم  از سرسخت�عمر

 ببريد تا �مرا پيش محمد: (گريست و ايمان آورد و گفت، لذا تحت تأثير قرار گرفت
. و چيز ديگري را درخواست كند سفره  كه اينبدون ). در حضور ايشان اسالم بياورم

اين پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار كساني هستند كه با هر بار خواندن سوره 
خواهيم ما را به ايشان ملحق نمايد و نيز به راه راستي كه آنان  فاتحه از خداوند مي

  : اند ما را راهنمايي كند رفته

�$tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡ u/Å_Ç9$# tΛ É)tGó¡ ßϑø9 $# ∩∉∪  xÞ≡ u/ÅÀ tÏ% ©!$# |M ôϑyè ÷Ρr& öΝÎγ ø‹n=tã 

Î/öT xî ÅUθàÒ øóyϑø9 $# óΟ Îγø‹ n=tæ Ÿωuρ t Ïj9!$ 
Ò9   ).7 - 6/ فاتحه (  � #$

اي نه  ما را به راه راست راهنمايي فرما راه كساني كه بدانان نعمت داده«
  .»اي و نه راه گمراهان و سرگشتگان ايشان خشم گرفته راه آنان كه بر

  :رموده خداوند متعال استو اين مصداق ف

�šχθà)Î6≈¡¡9 $#uρ tβθ ä9 ¨ρF{$# zÏΒ t Ì	Éf≈ yγ ßϑø9 $# Í‘$|ÁΡF{ $#uρ t Ï%©!$#uρ 

Νèδθãèt7 ¨?$# 9≈|¡ ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã �  ) 100/ توبه(  
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را  پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنĤن«
ه خوبي پيمودند خداند از آنان خوشنود را ب  نادر پيش گرفتند و راه ايش

  .»است
  :و نيز فرموده او كه مي فرمايد

�tΒ uρ È,Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™§	9 $# . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ t ¨t6 s? ã& s! 3“y‰ßγ ø9 $# ôìÎ6 −F tƒ uρ u/öT xî 

È≅‹Î6 y™ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# Ï&Îk!uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯<uθ s? Ï& Î#óÁçΡuρ zΝ̈Ψyγ y_ ( ôNu !$y™uρ 

# ·/T ÅÁtΒ�  )115 / نساء(  
از راه (هدايت ) راه(كسي كه با پيغمبر دشمنانگي كند، بعد از آنكه «

جز راه مؤمنان در پيش ) راهي(روشن شده است و ) ضاللت براي او
دوستش داشته ) به دوزخ منتهي مي شود و(گيرد، او را به همان جهتي كه 

شان ر و با همان كافراني همدم مي نماييم كه اي(گردانيم  است رهنمود مي
و به دوزخش داخل مي گردانيم و با آن مي ) ا به دوستي گرفته است

  .»!سوزانيم ودوزخ چه بدجايگاهي است
  

  مهاجران و انصار امتي برگزيده از ميان بهترين امتها بودند

  :فرمايد خداوند متعال مي

�šχθà)Î6≈¡¡9 $#uρ tβθ ä9 ¨ρF{$# zÏΒ t Ì	Éf≈ yγ ßϑø9 $# Í‘$|ÁΡF{ $#uρ t Ï%©!$#uρ 

Νèδθãèt7 ¨?$# 9≈|¡ ôm Î* Î/ �  ) 100/ توبه.(  
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را  پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنĤن«
  . »را به خوبي پيمودند  نادر پيش گرفتند و راه ايش

 ؛باشد هاي امت مي  برتري اين پيشگامان مهاجران و انصار بر بقيه نسلاين آيه مستلزم
امر ) پيشگامان مهاجران و انصار(به پيروي از ايشان ) هاي امت  نسلي بقيه(زيرا آنان 

باشد  تر از خود با عقل و منطق سازگار نمي  و پيروي اشخاص برتر از افراد پاييناند شده

  :  فرمود�به خاطر همين است كه پيامبر

�1z&"� ��L� 1� 1z&"� ��L� 1� ��G W>�6� �$7 

) صحابه( مي آيند ها آنپس كساني كه بعد از  من است سي هبهترين دوران، دور(
  1).)تابعين(آيند   ميها آنسپس كساني كه بعد از 

  : فرمايد  مي ورا خطاب قرار داده 
 مهاجران و انصاري همرتبه هم و خداوند بلند 

 �öΝçGΖä. u/öT yz >π̈Β é& ôM y_Ì	 ÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9�   ) 110/ آل عمران(  
   .»ايد ها آفريده شده نامتي هستيد كه به سود انسبهترين ا) اي پيروان محمد(شما «

  .بودند) �پيروان محمد(و تنها امت موجود در زمان نزول اين آيه فقط امت 
  :اين چنين مورد خطاب قرار مي دهد را  انو در جاي ديگري ايش

�y7Ï9≡ x‹ x.uρ öΝä3≈oΨù=yèy_ Zπ̈Β é& $ VÜy™uρ (#θ çΡθ à6 tGÏj9 u!#y‰pκà− ’n? tã Ä¨$̈Ψ9 $# 

tβθ ä3tƒ uρ ãΑθ ß™§	9 $# öΝä3ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x© 3 $ tΒ uρ $ oΨù=yèy_ s' s#ö7 É)ø9 $#  ÉL©9 $# |MΖä. 

!$ pκöj n=tæ 
ω Î) zΝn=÷èuΖÏ9  tΒ ßìÎ6 ®Ktƒ tΑθ ß™§	9$# £ϑÏΒ Ü= Î=s)Ζtƒ 4’ n? tã Ïµø‹ t7É)tã 4 βÎ)uρ 

                                           
  .ه است بخاري آن را روايت كرد-1
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ôM tΡ% x. ¸οu/TÎ7 s3s9 
ω Î) ’ n? tã t Ï%©!$# “y‰yδ ª!$# 3 $ tΒ uρ tβ% x. ª!$# yì‹ÅÒ ã‹ Ï9 

öΝä3oΨ≈ yϑƒ Î)�   ) 143/ بقره(  
نه در دين افراط و غلوي (ايم  و بي گمان شما را ملت ميانه روي كرده«

حق جسم  حق روح و. مي ورزيد و نه در آن تفريط و تعطيلي مي شناسيد
تا گواهاني بر مردم ) ايد اي از حيوان و فرشته داريد و آميزه را مراعات مي
اي  اي را كه بر آن بوده و ما قبله.  گواه باشدبر شما) نيز (�باشيد و پيغمبر

 پيروي مي � بدانيم چه كسي از پيغمبر كه قبله ننموده بوديم مگر اين
چرخد و اگر چه بس بزرگ و  هاي خود مي نمايد و چه كسي بر پاشنه

را رهنمود كرده باشد و خدا   نادشوار است مگر بر كساني كه خدا ايش
  .»گرداند ضايع نمي)  است�يروي از پيغمبركه انگيزه پ(ايمان شما را 

 امتهاي گذشته را به آمدن اين امت وعده داده ي هو خداوند متعال يهود و نصارا و هم
ثابت   خداوند متعالي ه هستند و اين سخن در فرمود� ياران پيامبرها آناست و اولين 

  :شده است

�y7Ï9≡ sŒ öΝßγ è=sVtΒ ’Îû Ïπ1u‘ öθ −G9 $# 4 ö/ àSè=sVtΒ uρ ’ Îû È≅ŠÅgΥM}$#�  ) 29/ فتح.(  

اين توصيف آنان در تورات است و اما توصيف ايشان در انجيل چنين «
  .»است

الگو و نمونه وااليي هستند كه خداوند براي آن ملتها، ) �ياران پيامبر( ايشان ،بنابراين
  .آورد به عنوان مثََل مي
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  مهاجران و انصار حقيقتاً مؤمن و با ايمانند

  :فرمايد عال مي خداوند مت

�šÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u (#ρã	 y_$ yδ uρ (#ρß‰yγ≈ y_ uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# tÉ‹ ©9 $#uρ 

(#ρuρ#u (#ÿρç/|Ç tΡ̈ρ š�Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# $ y)ym 4 Νçλ°; ×οt	 Ï�øó̈Β ×− ø— Í‘uρ 

×Λq Ì	x.�     

  )74/ انفال (
اند و در راه خدا  اند و مهاجرت كرده بيگمان كساني كه ايمان آورده(«

هر دو (اند،  اند و ياري كرده اند و همچنين كساني كه پناه داده جهاد نموده
آنان حقيقتاً مؤمن و با ايمانند و براي آنان آمرزش وروزي شايسته ) گروه
  .»است

_�ô‰s)©9 š:و فرمود ÅÌu‘ ª!$# Çtã š ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# øŒÎ) š�tΡθ ãè Îƒ$t7 ãƒ |MøtrB Íοt	 yf¤±9 $# 

zΝÎ=yèsù $ tΒ ’Îû öΝÍκÍ5θ è=è% tΑt“Ρr' sù sπ uΖŠÅ3¡¡9$# öΝÍκöj n=tã öΝßγ t6≈ rOr& uρ $[s ÷Gsù $ Y6ƒÌ	 s%�   ) 18/ فتح(  

خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در زير درخت با تو («
از صداقت و (دانست آنچه را كه در درون دلهايشان  خدا مي. بيعت كردند

نهفته بود لذا اطمينان خاطري به ) مايمان و اخالص و وفاداري به اسال
) گذشته از نعمت سرمدي آخرت(دلهايشان داد و فتح نزديك را 

  .»پاداششان كرد
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'�tΑt“Ρr :فرمايد و درباره ايشان نيز مي sù ª!$# … çµtGt⊥‹ Å6 y™ 4’ n?tã Ï&Î!θ ß™u‘ ’n? tãuρ 

šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# óΟßγ tΒ t“ ø9 r&uρ sπyϑÎ=Ÿ2 3“uθ ø)−G9 $# (# þθ çΡ% x.uρ ¨, ymr& $ pκÍ5 $ yγ n=÷δr& uρ 4 šχ%x.uρ 

ª!$# Èe≅ä3Î/ >ó x« $Vϑ‹ Î=tã�  ) 26/ فتح(  

و (ي مؤمنان كرد  ي پيغمبرش و بهره خدا اطمينان خاطري بهره«
آرامشي خوش به دلهايشان راه داد، تا در پرتو آن، طوفان خشم و ناراحتي 
 خويش را فرو نشانند و راضي به قضاي خدا و گوش به فرمان پيشواي

بر روح  را  انهمچنين خدا ايش )خود باشند، و سر به شورش بر ندارند
سزاوارتر براي روح ) و به حقيقت از هر كس ديگري(ايمان ماندگار كرد 

ايمان و برازنده آن بودند و خدا از هر چيزي آگاه و بر هر كاري توانا 
  .»است

  .پس ايشان اهل تقوي و سزاوارترين مردم بر رعايت آن بودند
  

  خداوند بر ايمان صحابه مهر صحت و تثبيت نهاده است

  :دهد خداوند متعال صحابه را مورد خطاب قرار مي

�(# þθßϑn=÷æ$#uρ ¨βr& öΝä3ŠÏù tΑθ ß™u‘ «!$# 4 öθ s9 ö/ ä3ãè‹ÏÜ ãƒ ’Îû 9/T ÏWx. zÏiΒ Ílö∆ F{$# 

÷Λ— ÏΨyès9 £ Å3≈ s9 uρ ©! $# |= ¬7ym ãΝä3ø‹ s9 Î) z≈ yϑƒ M}$# …çµ uΖ−ƒ y—uρ ’Îû ö/ ä3Î/θè=è% oν§	 x.uρ 

ãΝä3ø‹ s9 Î) t	ø�ä3ø9 $# s−θ Ý¡à�ø9 $#uρ tβ$ uŠóÁÏè ø9 $#uρ 4 y7Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχρß‰Ï©≡§	9 $# 

∩∠∪ Wξ ôÒsù z ÏiΒ «!$# Zπyϑ÷è ÏΡuρ 4 ª!$#uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym �) 8 و 7/ حجرات(  
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قدر او را بدانيد و بدو (بدانيد كه پيغمبر خدا در ميان شما است («
هرگاه در بسياري از كارها از شما اطاعت كند، به مشقت ) احترام بگذاريد

را در  را در نظرتان گرامي داشته است و آن  ناخواهيد افتاد اما خداوند ايم
دلهايتان آراسته است و كفر و نافرماني و گناه را در نظرتان زشت و 

كه دراي اين صفات هستند يعني ايمان (فقط آنان . ناپسند جلوه داده است
نظرشان محبوب و مزين و كفر و فسق وعصيان در نظرشان منفور و در 

كه (اين لطف و نعمتي از سوي خدا است . يابند و بس راه) مطرود است
و خداوند داراي آگاهي فراوان و فرزانگي بي ) بدانان ارزاني داشته است

و مي داند چه كسي شايسته هدايت و بايسته مرحمت و (شمار است 
  .»)نعمت است

بينديش كه خداوند چگونه كالمش را با توصيف خودش به پايان برده است و 

�íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym� .)آگاهي فراواني ، يعني نسبت به كسي كه شايسته برتري است)عليم 

پس . دهد  قرار مي،است زيرا هر چيزي را در مكاني كه سزاوار آن است) حكيم(دارد و 
لوه دادن آنچه كه با ايمان در تضاد است اين نوع دوست داشتني و آراستگي و زشت ج

 بلكه حقيقتاً آنان ،از قبيل كفر و فسق و عصيان؛ در آن دلها بيهوده وضع نشده است
  .باشند اهميت اين منزلت را داشته و سزاوارترين مردم به اين جايگاه مي

  

و ) راستگويان(مهاجران و انصار سزاوارترين مردم به وصف 

  )اند رستگاران(

  :د متعال مي فرمايدخداون
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�Ï!#t	 s)à�ù=Ï9 tÌ	Éf≈ yγ ßϑø9 $# t Ï%©!$# (#θ ã_ Ì	÷zé&  ÏΒ öΝÏδÌ	≈ tƒ ÏŠ óΟ Îγ Ï9≡uθ øΒ r& uρ 

tβθ äótGö6 tƒ WξôÒ sù z ÏiΒ «! $# $ ZΡ≡ uθôÊ Í‘uρ tβρç/ÝÇΖtƒ uρ ©!$# ÿ… ã&s!θ ß™u‘uρ 4 
š�Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ tβθè%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩∇∪ tÏ% ©!$#uρ ρâ §θ t7s? u‘# ¤$!$# z≈ yϑƒ M}$#uρ ÏΒ 

ö/ Å‰Ï=ö7s% tβθ™7 Ïtä† ô tΒ t	 y_$yδ öΝÍκöj s9 Î) Ÿωuρ tβρß‰Åg s† ’Îû öΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ Zπy_% tn 

!$ £ϑÏiΒ (#θ è?ρé& šχρã	 ÏO÷σãƒ uρ #’ n? tã öΝÍκÅ¦à�Ρr& öθs9 uρ tβ% x. öΝÍκÍ5 ×π|¹$ |Á yz 4 tΒ uρ 

s−θãƒ £xä© ÏµÅ¡ ø�tΡ š�Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ šχθßs Î=ø�ßϑø9   )9 و 8/ حشر (�#$

همچنين غنائم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و «
آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او . اند اموال خود بيرون رانده شده

آناني كه . اينان راستانند. دهند خواهند و خدا و پيغمبرش را ياري مي را مي
اند و  هرا آماده كرد) آيين اسالم(ي  پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه

دارند كه به پيش  كساني را دوست مي) در دل خود استوار داشتند(را  ايمĤن
كنند به  اند و در درون احساس و رغبت نيازي نمي ايشان مهاجرت كرده

را بر خود ترجيح  چيزهايي كه به مهاجران داده شده است و ايشĤن
فس كساني كه از بخل ن. دهند هر چند كه خود سخت نيازمند باشند مي

  .»خود نگاهداري و مصون و محفوظ گردند ايشان قطعاً رستگارند

'pκš‰r$ � :فرمايد و خداوند متعال مي ¯≈ tƒ š Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#θçΡθ ä.uρ yìtΒ 

šÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $#�  

  )119/ توبه (  
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  .»)از خدا بترسيد و همگام با راستان باشيد! اي مؤمنان(«
كه عبارت بودند از كعب بن مالك، مراره بن ( شد كه سه نفر و آيه به اين سبب نازل

ربيع و هالل بن اميه از شركت در غزوه تبوك سرپيچي كردند ولي آنان راست گفتند ـ 
 هم به خاطر �خداوندپس . عذر و بهانه نياوردند ـ و به اشتباه خودشان پي بردند

 اين منزلت را �خداوندلذا . تپذيرف را  ان را نجات داد و توبه ايشها آنراستگويشان 
اين وصف جايگاه  با. از آنان پيروي نمايند به ايشان بخشيد كه به مؤمنان فرمان داد تا

×š�Í �كساني كه خداوند در توصيفشان فرموده است  ¯≈ s9 'ρé& ãΝèδ tβθ è%Ï‰≈ ¢Á9 آنان « �#$

  ! بايد چگونه باشد؟»همان راستگويانند
  

ب، ولي پيروي از لغزشهايشان بر طلب آمرزش براي ايشان بر ما واج

  ما حرام است

كه قبالً گذشت و در آن دو ) 9 و 8آيات (خداوند متعال بعد از دو آيه سوره حشر 
  :فرمايد  مي،گروه مهاجران و انصار مورد ستايش قرار گرفته بودند

�šÏ%©!$#uρ ρâ !% ỳ .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ šχθä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ ö	 Ï�øî$# $ oΨs9 

$ oΨÏΡ≡ uθ ÷z\}uρ šÏ% ©!$# $tΡθ à)t7 y™ Ç≈yϑƒ M}$$ Î/ Ÿωuρ ö≅ yèøg rB ’Îû $ uΖÎ/θ è=è% yξ Ïî 

tÏ% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u !$ oΨ−/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρâ u‘ îΛÏm §‘�   

  )10/ حشر (  
: كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي آيند، مي گويند«

ما پيشي گرفته اند ما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ! پروردگارا
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تو ! بيامرز و كينه اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان جاي مده، پروردگارا
  .»داراي رأفت و رحمت فراواني هستي

 و لغزشهاي آنان تناقض با تحقيق كردن در مورد اشتباهاتطلب آمرزش براي ايشان 
ب تهمت  را تكذيب نموده و به ايشان برچسها آن بنابراين چطور ممكن است ؛دارد
و حال آنكه چنين برخوردي با غير از اينها هم حرام است پس برخورد با ايشان ! زد؟

بايد به چه شكلي باشد در حالي كه خداوند به طلب آمرزش براي ايشان توصيه 
  :فرمايد خداوند فرستاده خود را به انجام اين كار امر كرده و ميبلكه . كند مي

� ß# ôã$$ sù öΝåκ÷]tã ö	 Ï�øótGó™$#uρ öΝçλ m; öΝèδ ö‘ Íρ$ x©uρ ’ Îû Ílö∆ F{$# �   

  )159/ آل عمران (  
پس از آنان درگذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان «

  .»مشورت و رايزني كن
 زيرا ؛و همچنين تحريم نگه داشتن كينه در قلبها با كينه ورزي با اصحاب تناقض دارد

  :پس مي فرمايد!  كافران قرار داده استهاي از داليل كفر و نشانهرا  آنخداوند 

�xáŠÉóu‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤�ä3ø9   )29/ فتح (  � #$

  .» را به سبب آنان خشمگين كند تا كافران«
  

   در بهشت هستند����تمامي صحابه و ياران پيامبر

  :فرمايد ميو  صحابه را مورد خطاب قرار داده ي هخداوند متعال هم
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�Ÿω “Èθ tGó¡o„ Οä3ΨÏΒ ô̈Β t, x�Ρr& ÏΒ È≅ö6 s% Ëx÷Gx�ø9 $# Ÿ≅tG≈ s%uρ 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& 

ãΝsà ôãr& Zπ y_u‘yŠ z ÏiΒ t Ï%©!$# (#θ à)x�Ρr& . ÏΒ ß‰÷èt/ (#θ è=tG≈ s%uρ 4 yξ ä.uρ y‰tãuρ ª!$# 

4 o_ó¡ çtø: $# 4 ª!$#uρ $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×/TÎ7 yz�   ) 10/ حديد(  

اند و از  دهمكه، به سپاه اسالم كمك كر(كساني از شما كه پيش از فتح «
برابر و ) با ديگران(اند،  جنگيده) در راه خدا(اند و  اموال خود بخشيده

آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام كساني . يكسان نيستند
بذل و بخشش نموده اند و ) مكه، در راه اسالم(است كه بعد از فتح 

دهد و  پاداش نيكو مياما به هر حال، خداوند به همه، وعده . اند جنگيده
  .»كنيد او آگاه از هر آن چيزي است كه مي

�;χÎ) ©!$# Ÿω ß#Î=÷‚ ãƒ yŠ$yèŠÏϑø9   )9/ آل عمران (  �#$

همان طور كه خودش از آن خبر ) كند بيگمان خدا خالف وعده نمي(«
  .»دهد مي

  :فرمايد  كه خداوند متعال ميگاه آنو 

�¨βÎ) š Ï%©!$# ôMs)t7 y™ Νßγ s9 $ ¨ΨÏiΒ # o_ ó¡ßs ø9 $# y7 Í×̄≈ s9 'ρé& $ pκ÷]tã 

tβρß‰yè ö6 ãΒ�  ) 101/ انبياء(  
) به خاطر ايمان درست و انجام كارهاي خوب و پسنديده(آنان كه («

و عذاب (ايم، چنين كساني از دوزخ  ي عاقبت نيك داده قبالً بديشان وعده
  .»شوند دور نگاه داشته مي) آن يعني از آتش
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اند و  اسالم آورده) مكه(وهي كه قبل از فتح گر:  دو گروهند�و صحابه پيامبر
اند و مطابق نص صريح قرآن هر دو گروه به وارد   اسالم آورده،گروهي كه بعد از فتح

  .اند  وعده داده شده،منشدن بهشت و رهايي از آتش جه
  

  مادران مؤمنان

>LÉ � :خداوند مي فرمايد ¨Ζ9 $# 4’n<÷ρr& š ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $$ Î/ ôÏΒ öΝÍκÅ¦ à�Ρr& ( ÿ… çµã_≡ uρø— r&uρ 

öΝåκçJ≈ yγ ¨Β é&�  ) 6/ احزاب(  
و اراده و (پيغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولويت بيشتري دارد «

خواست او در مسايل فردي و اجتماعي مؤمنان مقدم بر اراده و خواست 
  .»، مادران مؤمنان محسوبند�و همسران پيغمبر) ايشان است

 و برادرانش، � و پدرش، رسول خدا�مسران پيامبرايمان، مادرش، ه بنابراين فرد با
  :مهاجران و انصار هستند كه در دعايش

�$uΖ−/u‘ ö	 Ï�øî$# $ oΨs9 $ oΨÏΡ≡ uθ ÷z\}uρ šÏ%©!$# $ tΡθ à)t7y™ Ç≈yϑƒ M}$$ Î/�   

  )10/ حشر (  
ما را و برادران ما را كه در ايمان بر ما پيشي گرفته اند ! پروردگارا«
  .كندمصداق پيدا مي . »بيامرز
 افترا نمود، از � بنابراين هر كسي بر زنان پيامبر، است� پيامبري هو اين همان خان

مان به خدا داشته باشد هرگز به  پس اگر شخصي اي،اصل ايمان رانده شده است
گاه نسبت به  چون كه فرزند هيچ....... بندد افتراء نمي) مادر مسلمانان= مهات المؤمنينأ(
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گونه مادري، يك نوع مادري حقيقي است كه حقوق  اين. كند مادرش بدگويي نمي
تر از زناني كه  آيا آنجا مادراني شريف. شود احترام و بزرگداشت و فخر بر آن استوار مي

آنان  : وجود دارد؟ بلكه بهتر است بگوييم، به همسري برگزيده است�رسول خدا
  :مبرش وحي فرمود خداوند به پياباشند؛ مي خداوند ي برگزيدهكساني هستند كه 

�
ω ‘≅ Ïts† š�s9 â !$ |¡ ÏiΨ9$# .ÏΒ ß‰÷èt/ Iωuρ βr& tΑ£‰t7 s? £ÍκÍ5 ô ÏΒ 8l≡ uρø— r& 

öθ s9 uρ š�t7yf ôãr& £ åκß]ó¡ ãm 
ω Î) $ tΒ ôM s3n=tΒ y7ãΨŠÏϑtƒ 3 tβ% x.uρ ª!$# 4‘n=tã Èe≅ ä. 

& óx« $ Y7ŠÏ%§‘�  ) 52/ احزاب(  

واني همسرانت را به بعد از اين ديگر زني بر تو حالل نيست و نمي ت«
را طالق دهي و به جاي   ناهمسران ديگري تبديل كني و مثالً برخي از اين

اي را خواستگاري نمايي هر چند جمال آنان تو را به  وي همسران تازه
خداوند نظاره گر و مراقب بر هر چيزي . شگفت درآورد مگر كنيزان

  .»است
  :فرمايد مي!)  بادخداوند از او خشنود(و پيرامون زينب بنت جحش 

�$£ϑn=sù 4 |Ós% Ó‰÷ƒ y— $pκ÷]ÏiΒ # \	 sÛuρ $ yγ s3≈ oΨô_ ¨ρy—�  ) 37/ احزاب(  

و بر اثر سنگدلي و (هنگامي كه زيد نياز خود را بدو به پايان برد «
ما او را به ) ناسازگاري زينب، مجبور به طالق شد و وي را رها كرد

  .»همسري تو در آورديم
  : زنان دنيا فرمودو همچنين در برتريشان بر

� u !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É<̈Ζ9 $# ¨ äó¡s9 7‰tn r'Ÿ2 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9$# 4 ÈβÎ) ¨ä ø‹s)̈?$#�  

  )32/ احزاب (  
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مثل هيچ كدام از زنان ) در فضل و شرف(شما ! اي همسران پيغمبر«
  .»خواهيد پرهيزگار باشيد اگر مي. نيستيد) عادي مردم(

كه حتي خداوند متعال ازدواج كردن مؤمنان با اين نوع رابطه مادري تا حدي است 
 همان طور كه ازدواج كردن فرزند با مادرش را حرام كرده ،حرام نموده استرا  ان آن

همچنان كه . باشد است و حال آنكه ازدواج مؤمنان با زني غير از ايشان حالل مي
  :خداوند مي فرمايد

�$tΒ uρ šχ%x. öΝà6 s9 βr& (#ρèŒ ÷σè? š^θ ß™u‘ «! $# Iωuρ βr& (# þθßs Å3Ζs? 

…çµ y_≡ uρø— r& . ÏΒ ÿÍνÏ‰÷èt/ # ´‰t/r& 4 ¨βÎ) öΝä3Ï9≡ sŒ tβ% Ÿ2 y‰ΖÏã «! $# $ ¸ϑŠÏà tã�

  )53/ احزاب (  
شما حق نداريد پيغمبر خدا را آزار دهيد و هرگز حق نداريد كه بعد «

اين كار در نزد . از مرگ او همسرانش را به همسري خويش در آوريد
  .»)دني و بزرگ استگناهي نابخشو(خدا 

  را� رسول خدا، به بدي ادا شود�هر سخن يا عملي كه نسبت به همسران پيامبر
فقط از پس پرده را  ان نمايد كه آن امر مي  اندهد تا جائي كه خداوند مؤمن آزار مي
  :فرمايد  آنجا كه مي،بخوانيد

�#sŒ Î)uρ £ èδθßϑçGø9 r' y™ $ Yè≈tF tΒ  ∅èδθè=t↔ó¡sù ÏΒ Ï !#u‘uρ 5>$ pg Éo 4 
öΝà6 Ï9≡sŒ ã	 yγôÛr& öΝä3Î/θè=à)Ï9 £Îγ Î/θ è=è%uρ 4 $ tΒuρ šχ% x. öΝà6 s9 βr& (#ρèŒ ÷σè? 

š^θ ß™u‘ «!$#�   ) 53/ احزاب(  
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هنگامي كه از زنان پيغمبر چيزي از وسائل منزل به امانت خواستيد، از «
پس پرده از ايشان بخواهيد اين كار براي پاكي دلهاي شما و آنان بهتر 

  .»ا حق نداريد پيغمبر خدا را آزار دهيداست شم
 پس با اين وصف سرزنش كردن يا لعن و نفرين كردن همسران پيامبر يا توصيفشان به 

   ! چه مفهومي دارد؟،آنچه كه سزاوار ايشان نيست
  :فرمايد و خداوند متعال اندكي بعد از اين آيه مي

�¨βÎ) tÏ%©!$# šχρèŒ ÷σãƒ ©!$# … ã& s!θß™u‘uρ ãΝåκs]yès9 ª!$# ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# 

Íοt	 ÅzFψ$#uρ £‰tãr& uρ öΝçλ m; $ \/# x‹tã $ YΨ‹Îγ •Β�  ) 57/ احزاب(  

آزار ) با كفر و الحاد و سخنان ناروا(كساني كه خدا و پيغمبرش را «
و از رحمت (كند  را در دنيا و آخرت نفرين مي  نارسانند، خداوند آن مي

 براي ايشان تهيه اي و عذاب خواركننده) خود بي نصيب مي گرداند
  .»بيند مي

 ،كند از آنچه ممكن است بر زبان مردم بيافتد  توصيه مي�سپس خداوند به پيامبرش
  :فرمايد پس مي.  اجتناب ورزد،شود  از آنچه كه باعث اذيت و آزار او ميتادوري گزيند 

�$pκš‰r' ¯≈ tƒ L É<̈Ζ9 $# ≅è% y7 Å_≡ uρø—X{ y7 Ï?$ uΖt/uρ Ï !$ |¡ÎΣ uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 

šÏΡô‰ãƒ £ Íκöj n=tã ÏΒ £Îγ Î6;Î6≈ n=y_ 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ÷Š r& βr& zøùt	 ÷è ãƒ Ÿξ sù t ø sŒ÷σãƒ 3 
šχ%x.uρ ª!$# # Y‘θà�xî $ VϑŠÏm   )59/ احزاب (   �‘§

به همسران و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو كه رداهاي خود را ! اي پيغمبر«
) از زنان بي بند و بار و خانم هاي آلوده ( كه اين تا. جمع و جور بر خويش فرو افگنند
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خداوند . قرار نگيرند) اوباش(دست كم باز شناخته شوند و در نتيجه مورد اذيت و آزار 
  .»آمرزنده و مهربان بوده و هست) پيوسته(

  :فرمايد خداوند متعال بالفاصله بعد از آن مي

�È⌡ ©9 óΟ©9 ÏµtG⊥ tƒ tβθ à)Ï�≈ oΨßϑø9 $# tÏ%©!$#uρ ’Îû ΝÎγÎ/θ è=è% ÖÚt	 ¨Β 

šχθà�Å_ ö	 ßϑø9 $#uρ ’ Îû ÏπuΖƒ Ï‰yϑø9 $# š�̈Ζtƒ Î	 øó ãΖs9 öΝÎγ Î/ ¢ΟèO Ÿω š�tΡρâ‘ Îρ$ pg ä† 

!$ pκj Ïù 
ω Î) Wξ‹Î=s%�  ) 60/ احزاب(  

شايعان بي اساس (اگر منافقان و بيماردالن و كساني كه در مدينه «
مؤمنان و تزلزل دين (باعث اضطراب ) واخبار دروغين پخش مي كنند و

مي گردند، از كار خود دست نكشند تو را بر ضد ايشان مي ) انايش
گاه جز مدت اندكي در جوار تو  شورانيم و بر آنان مسلط مي گردانيم، آن

و بلكه در پرتو شوكت اسالم از آنجا رانده مي (در شهر مدينه نمي مانند 
  .»)شوند

 به نام زينب اشاره �ر يكي از همسران پيامبي هني منافقان درباركاين آيه به شايعه اف
اش زيد قبالً او را به همسري برگزيده بود كه توصيف آن در  نمايد كه پسرخوانده مي
 وحي فرمود تا همسرانش �سپس خداوند به پيامبرش.  احزاب گذشتي ه سور37آيه 

را از خوي و خصلت منافقان و امثال ايشان برحذر دارد و به مؤمنان توصيه كرد كه 
   كه نباشيد يا آنان مانند منافقان

�(# ÷ρsŒ# u 4 y›θ ãΒ çνr& §/y9 sù ª!$# $ £ϑÏΒ (#θä9$ s% 4�  ) 69/ احزاب(  

و رنجيده و آزرده (موسي را آزار رساندند ) با گفتن سخنان ناروا(«
  .»گفتند تبرئه كرد و خدا او را از آنچه مي) كردند
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اسرائيل   بني  كه ونهگ  ميان خود بكشانيد همان د رفتار محمد با اهلش را بهيعني نباي
 حتي در مرد بودن   گفتگو پرداختند، آنان كه بهاش   با خانواده� رفتار موسي راجع به

  . خاندان ايشان متعرض شدند در نهايت بهزدند و  به او تهمت مي
كند كه هرگز بهانه كسي   به طور واضح بيان مي)احزاب( سوره  همين در�خداوند

) با اين كار خود(زيرا  پذيرد،  نمي،دهد  سرزنش قرار مي را مورد�كه همسران پيامبر
اگر  كه ،اند دهنمو و از سخن سران و بزرگان خود پيروي اند قرآن و سنت را ترك كرده

  :فرمايد مي  شوند كه ميخداوند متعال شامل قول توبه نكنند و بر اين عقيده بميرند 

� tΠ öθtƒ Ü= ¯=s)è? öΝßγ èδθã_ ãρ ’Îû Í‘$̈Ζ9 $# tβθ ä9θ à)tƒ !$ uΖoKø‹ n=≈ tƒ $ oΨ÷èsÛr& ©!$# 

$ uΖ÷èsÛr& uρ hωθß™§	9 $# ∩∉∉∪ (#θ ä9$ s%uρ !$ oΨ−/u‘ !$̄ΡÎ) $uΖ÷èsÛr& $ uΖs?yŠ$ y™ $tΡu !#u/y9 ä.uρ 

$ tΡθ Y=|Ê r' sù gŸξ‹ Î6¡¡9   )70 و 66/ احزاب (  �#$

هاي ايشان در آتش زير و  چهره) را خاطرنشان ساز كه در آن(روزي «
) شود فريادهاي حسرت بارشان بلند ميو (گردد  رو و دگرگون مي

تا چنين (برديم   فرمان مي�ما از خدا و پيغمبر ! اي كاش: گويند مي
ما از سران و ! پروردگارا: گويند  و مي).داشتيم سرنوشت دردناكي نمي
اند و گمراه  ايم و آنان ما را از راه به در برده بزرگان خود پيروي كرده

  .»اند كرده
 ، و گفتن آنچه سزاوار و شايسته ايشان نيست�ن همسران پيامبرو آيا سرزنش كرد

حال، به قلبت ! سخن درستي است؟ يا سخني است كه به شدت از آن نهي شده است؟
را سب و !)  خشنود بادها آنخداوند از هر دوي (رجوع كن، زماني كه عايشه و حفصه 

كند و سخنت را  مي به تو نگاه �شوي كه پيامبر  متوجه ميگاه آن ،كني لعن مي
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در آن لحظه چه وضعيتي داري؟ يا او چه موضعي نسبت به تو اتخاذ ... شنود مي
  !!كند؟ مي
  

  بزرگترين زنان دنيا

  :خداوند متعال مي فرمايد

� u !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É<̈Ζ9 $# ¨ äó¡s9 7‰tn r'Ÿ2 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9$# 4 ÈβÎ) ¨ä ø‹s)̈?$#�      

  ).32/ احزاب (
) عادي مردم(مثل هيچ يك از زنان ) در فضل و شرف(بر شما اي همسران پيغم«

  .»داريد پروا اگر. نيستيد
  . شود يعني گروه ديگري از زنان در تقوا و پرهيزگاري برتر از شما يافت نمي

بنابراين هرگاه پرهيزگاري ايشان ثابت شود بدون استثنا برتريشان بر زنان دنيا در گذر 
 پيامبران و فرستادگان و زناني كه ين زنان برتربرايو اين  ؛زمان به اثبات خواهد رسيد

 زياد ،اند انتخاب و آنان نيز خدا و رسولش را انتخاب نمودهرا  ان خدا و رسولش آن
  !! نيست

 با نص صريح قرآن كريم �تقوي و پرهيزگاري همسران پيامبربايد اذعان داشت كه 
 رسول او و سراي آخرت را ، خدا،ردن آيات تخييش آنان بعد از نازل ،ثابت شده است

  :فرمايد  كه مي، آنجابر زندگي دنيا و زرق و برق برگزيدند

�$pκš‰r' ¯≈ tƒ L É<̈Ζ9 $# ≅è% y7 Å_≡uρø— X{ βÎ) £ çFΖä. šχ ÷ŠÎ	 è? nο4θ uŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# 

$ yγ tF t⊥ƒÎ— uρ š÷ s9$ yètFsù £ä3÷è ÏnGtΒ é&  ∅ä3ôm Îh/|  é& uρ % [n# u/|  WξŠÏΗsd ∩⊄∇∪ 
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βÎ)uρ £çFΖä. šχ÷Š Î	 è? ©! $# …ã& s!θ ß™u‘uρ u‘# ¤$!$#uρ nοt	 ÅzFψ$# ¨βÎ* sù ©! $# £‰tãr& 

ÏM≈oΨÅ¡ ós ßϑù=Ï9 £ä3ΖÏΒ # ·	 ô_r& $ VϑŠÏà tã�  ) 29 و 28/ احزاب(  

 اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق : به همسران خود بگو! اي پيغمبر «
ما را به طرز اي مناسب بدهم و ش  بيائيد تا به شما هديه،خواهيد آن را مي

و اما اگر شما خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را    .نيكوئي رها سازم
 و احياناً محروميتها قانع ،و به زندگي ساده از نظر مادي(خواهيد  مي

 . خداوند براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي را آماده ساخته است)هستيد
 «.  

ندگي دنيا و زرق و برق و متاع آنان خدا و رسول او و سراي آخرت را برگزيده و ز
رها نمودند و انتخابشان نيز از روي راستگويي و كامالً صادقانه بود، زيرا در آنجا را  آن

 و بر زندگي . وجود نداشت، شود�چيزي كه باعث تشويق آنان به ماندن با پيامبر
 ـ سخت و مشقت باري كه با او داشتند ـ غير از راستي ايمان و تقوي و پرهيزگاري

و حال آنكه اين انتخاب بر تقوي و پرهيزگاري پايدار بوده و پذيرش . ورزيدند صبر مي
 را  انآن) تقوي(پس به خاطر وجود آن . و تأييد آن توسط خداوند متعال سزاوار آن بود

  :اين است كه خداوند مي فرمايد. گرامي داشت

�
ω ‘≅ Ïts† š�s9 â !$ |¡ ÏiΨ9$# .ÏΒ ß‰÷èt/ Iωuρ βr& tΑ£‰t7 s? £ÍκÍ5 ô ÏΒ 8l≡ uρø— r& 

öθ s9 uρ š�t7 yfôãr& £åκß]ó¡ ãm�  ) 52/ احزاب(  

تواني همسرانت را به   و نمي، ديگر زني بر تو حالل نيست،بعد از اين«
و مثالً برخي از اينان را طالق دهي و به (همسران ديگري تبديل كني 
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تو را  هر چند جمال آنان )اي را خواستگاري نمائي جاي وي همسران تازه
  .»به شگفت درآورد

 از ازدواج با زنان � برحذر داشتن پيامبر-1: و اين گراميداشت از دو جهت مي باشد
و .  و ازدواج با ديگري به جاي آنها آن منع از طالق يكي از -2ديگر، توسط خداوند 

به اين خاطر است كه آنان همسران هميشگي پيامبر باشند كه نه تنها در دنيا بلكه زنان 
 بعد از ها آناز ازدواج با را  نان وي در آخرت نيز باشند، كه به همين خاطر خداوند مؤم

  :فرمايد كند آنجا كه مي  منع مي�مرگ پيامبر

�$tΒ uρ šχ%x. öΝà6 s9 βr& (#ρèŒ ÷σè? š^θ ß™u‘ «! $# Iωuρ βr& (# þθßs Å3Ζs? 

…çµ y_≡ uρø— r& . ÏΒ ÿÍνÏ‰÷èt/ # ´‰t/r& 4 ¨βÎ) öΝä3Ï9≡ sŒ tβ% Ÿ2 y‰ΖÏã «! $# $ ¸ϑŠÏà tã�

  )53/ احزاب (  
شما حق نداريد پيغمبر خدا را آزار دهيد و هرگز حق نداريد كه بعد «

از مرگ او همسرانش را به همسري خويش در آوريد اين كار در نزد خدا 
  .»و بزرگ است) گناهي نابخشودني(

  :كند در جايگاه مادران مؤمنين وصف مي را  نانو آ

� L É< ¨Ζ9 $# 4’ n<÷ρr& šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $$ Î/ ô ÏΒ öΝÍκÅ¦ à�Ρr& ( ÿ…çµã_≡ uρø— r& uρ öΝåκçJ≈ yγ ¨Β é&�    

  )6/ احزاب (  
اراده و (پيغمبر از خود مؤمنان نسبت به آنان اولويت بيشتري دارد «

خواست او در مسايل فردي و اجتماعي مؤمنان مقدم بر اراده و خواست 
  .»و همسران پيغمبر مادران مؤمنان محسوبند) ايشان است
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و اين بعضي از فضل و برتري مادران مؤمنين بود كه از بعضي آيات به صورت 
  .گزينشي بيان كرديم و از ذكر بيشتر آن خودداري نموديم

  

  ����تصويري از جامعه اسالمي در عصر پيامبر

توانيم نمايي از جامعه  تأملي داشته باشيم مي)  به بعد98(اگر در آياتي از سوره توبه 
  . را بيابيم�براسالمي عصر پيام

: اند سكونت گزيدهنده در صحراهاي اطراف مدينه در آنجا قبايل عرب به صورت پراك
  :گروهي منافق و گروهي مؤمن: شوند به دو گروه تقسيم ميآنان 

�zÏΒ uρ É>#{[ôãF{ $# tΒ ä‹Ï‚ −Gtƒ $ tΒ ß, Ï�Ζãƒ $ YΒt	 øótΒ ßÈ−/u/tItƒ uρ â/ ä3Î/ 

t	 Í←!#uρ¤$!$# 4 óΟ Îγ øŠn=tæ äοt	 Í←!#yŠ Ï öθ ¡¡9$# 3 ª! $#uρ ìì‹Ïϑy™ ÒΟŠÎ=tæ ∩∇∪ š∅ÏΒ uρ 

É>#t	 ôãF{$#  tΒ Ú∅ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Ì	ÅzFψ$# ä‹Ï‚ −Gtƒ uρ $tΒ ß, Ï�Ζãƒ 

BM≈t/ã	 è% y‰ΨÏã «!$# ÏN≡ uθ n=|¹uρ ÉΑθß™§	9 $# 4 Iωr& $pκ̈ΞÎ) ×πt/ö	 è% öΝçλ °; 4 ÞΟßγ è=Åzô‰ã‹ y™ 

ª!$# ’Îû ÿÏµÏF uΗ÷q u‘ 3 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θ à�xî ×Λ Ïm§‘ �  )99و 98 / توبه .(  

عرب چيزي را كه در راه خدا صرف ) منافق(برخي از باديه نشينان «
دانند و چشم به راه باليا و مصايب خوفناكي هستند كه  مي كنند زيان مي

! شما را از هر سو احاطه دهند بالها و مصيبت ها گريبانگير خودشان باد
 عرب هاي باديه نشين كساني هم و در ميان. خداوند شنوا و داناست

هستند كه به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند و چيزي را كه در راه خدا 
كنند مايه نزديكي به خدا و سبب دعاهاي پيغمبر در حق خود  صرف مي
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مايه ) صرف پول در راه خدا و دعاهاي رسول(گمان  بي! هان. دانند مي
را غرق   نا قطع خداوند آنتقرب آنان در پيشگاه خداوند است به طور

در (و مهربان ) گناهان(رحمت خود خواهد كرد چرا كه خداوند آمرزنده 
  .»است) حق بندگان

 نيز به دو گروه تقسيم ها آنو انصار وجود دارند كه دينه نيز مهاجران و در داخل م
ديگران منظور گروهي از مسلمانان بودند كه در ايمان آوردن از (سابقين اولين : شوند مي

شوند و در احسان و نيكوكاري از آنان  و كساني كه به آنان ملحق مي) پيشي گرفتند
از شرايط فضل و برتري . گيرد  مهاجران وانصار را در بر ميي هكنند كه هم تبعيت مي

آنان اين نبود كه مرتكب گناهي نشوند يا در انجام وظايف كوتاهي نكنند بلكه صحابه، 
ي ديگر از ضعف و نقص بشري به دور نبودند ها ان مانند ساير انسيي بودند كهها انانس

شد كه در ميان آنان افرادي پيدا شوند كه ضعف بشري بر او غالب  و گاهي يافت مي
نند ابو  بوده است ما� آن شركت نكردن در غزوات و جنگها با پيامبري هشود كه نتيج

 بدون هيچ عذري شركت نكردند كه  تبوكي ه آناني كه در عزولبابه بن عبدالمنذر و يا
 ها آن كه خبر نزول آيات مربوط به متخلفين به گاه آنتعدادشان نزديك به ده نفر بود و 

هاي مسجد بستند و سوگند ياد كردند كه خود را باز نكنند  رسيد خود را به ستون
  .بخشدن را ها آن �مادامي كه پيامبر

  : نازل شدها آن آيات مربوط به پذيرش توبه  كه  اينتا

�tβρã	 yz#u uρ (#θ èùu/tIôã$# öΝÍκÍ5θ çΡä‹Î/ (#θ äÜ n=yz Wξ yϑtã $ [s Î=≈ |¹ t	 yz#uuρ 

$ ·⁄ÍhŠy™  |¤ tã ª! $# βr& z>θçGtƒ öΝÍκöj n=tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà�xî îΛ Ïm / توبه (� ‘§

102(  
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مردمان ديگري هم هستند كه به گناهان خود اعتراف مي كنند و كار «
 مي آميزند و گاهي به حسنات و زماني به سيئات خوبي را با كار بدي

بي گمان . را بپذيرد اميد است كه خداوند توبه آنĤن. دست مي يازند
  .»خداوند داراي مغفرت فراوان و رحمت بي كران است

�(#θäÜ n=yz Wξ yϑtã $ [sÎ=≈  منظور، شركت آنان در جهاد در راه خدا قبل از اين �¹|

	�tباشد و  غزوه مي yz#u uρ $ ·⁄ÍhŠy™شركت كردن در اين غزوه و  منظور تخلف آنان از� 

�t. باشد انتخاب راحتي و آسايش مي |¤tã ª!$# βr& z>θ çGtƒ öΝÍκöj n=tã 4 �  مراد پذيرش

   .باشد ي آنان مي توبه
 خواستند كه جهت پاك شدن و �را آزاد كرد و آنان نيز از پيامبر  آنان �پيامبرپس 

  : نازل شد را به عنوان صدقه بگيرد، كه اين آيه كفاره گناهانشان، اموالشان

�õ‹è{ ôÏΒ öΝÏλÎ;≡ uθøΒ r& Zπ s%y‰|¹ öΝèδ ã	Îdγ sÜ è? ΝÍκjÏj.t“ è?uρ $pκÍ5 Èe≅ |¹uρ öΝÎγ ø‹n=tæ ( 
¨βÎ) y7s?4θ n=|¹ Ös3y™ öΝçλ   )103/ توبه (  �3 ;°

را از   نااز اموال آنان زكات بگير كه بدين وسيله ايش!) اي پيغمبر(«
در دل آنان (ي و گناهان و تنگ چشمي پاك مي داري و رذائل اخالق

را باال   ناايش) نيروي خيرات و حسنات را رشد مي دهي و درجات
  .»بري مي

�Èe≅|¹uρ öΝÎγ. شود كه موجب افزايش حسنات و بركت در اموالشان مي ø‹n=tæ� يعني 

βÎ) y7¨�. برايشان دعا كن و از خداوند براي آنان طلب مغفرت كن s?4θ n=|¹ Ö s3y™ öΝçλ °;� 
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 و از ميان متخلفان .يعني دعاي تو براي آنان آرامش و رحمت الهي را به همراه دارد
  : راجع به آنان فرمود�كساني بودند كه خداوند

�šχρã	 yz#u uρ tβöθ y_ö	 ãΒ Ílö∆ L{ «!$#�  ) 106/ توبه(  

هستند كه به فرمان خداوند ) از متخلفان از جهاد(و گروه ديگري «
و مردم بايد در انتظار بمانند تا ببينند كه دستور خدا . (اند ديدهواگذار گر

  .»)اند، چه باشد ي اين دسته كه بدون عذر از جهاد باز پس مانده درباره
هالل  هاي مراره بن الربيع، كعب بن مالك و و آنان سه نفر از متخلفين بودند به نام

 �  و آنان هنگام برگشت پيامبر.بن اميه كه تخلفشان از روي تنبلي و راحت طلبي بود
اي  ما هيچ بهانه: گفتند  بلكه مي،اي مانند ابولبابه و همراهانش نياوردند هيچ عذر و بهانه

 ي ه قبول توبي ه آي كه  اين دستور داد تا مردم از آنان دوري گزينند تا�  كه پيامبر،نداريم
  :آنان نازل شد

� ‰s)©9 šU$̈? ª!$# ’n? tã Äc É<̈Ζ9 $# š Ì	Éf≈ yγ ßϑø9 $#uρ Í‘$ |ÁΡF{$#uρ 

šÏ% ©!$# çνθ ãèt7̈?$# ’Îû Ïπtã$ y™ Íοt	 ó¡ ãè ø9 $# . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ yŠ$ Ÿ2 à�ƒ Ì“tƒ Ü>θè=è% 

9,ƒÌ	 sù óΟßγ ÷ΨÏiΒ ¢Ο èO z>$ s? óΟ Îγ øŠn=tæ 4 …çµ ¯ΡÎ) óΟÎγ Î/ Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠÏm §‘ ∩⊇⊇∠∪ ’ n?tãuρ 

Ïπ sW≈n=̈W9$# šÏ% ©!$# (#θà�Ïk=äz #̈L ym #sŒÎ) ôM s%$ |Ê ãΝÍκöj n=tã ÞÚö‘ F{$# $ yϑÎ/ 

ôM t6 ãmu‘ ôM s%$ |Ê uρ óΟ ÎγøŠn=tæ óΟßγ Ý¡ à�Ρr& (# þθ ‘Ζsß uρ βr& 
ω r' yf ù=tΒ zÏΒ «! $# Hω Î) 

Ïµø‹ s9 Î) ¢ΟèO z>$ s? óΟ Îγ øŠn=tæ (# þθ ç/θ çF u‹Ï9 4 ¨βÎ) ©!$# uθ èδ Ü>#§θ−G9 $# ÞΟŠÏm §	9 $# ∩⊇⊇∇∪ 
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$ pκš‰r' ¯≈ tƒ š Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©! $# (#θçΡθ ä.uρ yìtΒ šÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $#� 

  )119-117/ توبه (  
) از اجازه دادن منافقان به عدم شركت در جهاد(ي پيغمبر  خداوند توبه«

. را پذيرفت) از لغزشهاي جنگ تبوك(ي مهاجرين و انصار  و توبه
همراه (مهاجرين و انصاري كه در روزگار سختي از پيغمبر پيروي كردند 

 از آنكه دلهاي دسته اي از آنان اندكي بعد) او رهسپار جنگ تبوك شدند
منحرف شود باز هم خداوند توبه ) از حق به سوي باطل(مانده بود كه 

خداوند توبه آن . را پذيرفت چرا كه او بسيار دوستدار و مهربان است آنĤن
واگذار شدند تا ) بي هيچ حكمي به آينده(سه نفري را هم مي پذيرد كه 

زمين با همه فراخي، بر ) تا به حدي رسيد كهناراحتي ايشان (بدانجا كه 
از دست (آنان تنگ شد و دلشان به هم آمد و دانستند كه هيچ پناهگاهي 

گاه خدا بديشان پيغام توبه  آن) خشم خدا جز برگشت به خدا وجود ندارد
! اي مؤمنان. بي گمان خدا بسيار توبه پذير و مهربان است. داد تا توبه كنند
  .» همگام با راستان باشيداز خدا بترسيد و

 داخل مدينه اطراف مدينه و مهاجران و انصارِ  اعرابِ� پيامبري هدر جامع بنابراين،
بودند كه ميانشان منافقين نيز حضور داشتند و تعدادشان بسيار اندك بود كه در اجتماع 

د در بلكه اين جامعه متشكل از مهاجران و انصاري بود كه خداون. انساني مطرح نبودند
  :فرمايد مورد ايشان اين چنين مي

�šχθà)Î6≈¡¡9 $#uρ tβθ ä9 ¨ρF{$# zÏΒ t Ì	Éf≈ yγ ßϑø9 $# Í‘$|ÁΡF{ $#uρ t Ï%©!$#uρ 

Νèδθãèt7 ¨?$# 9≈|¡ ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘uρ çµ÷Ζtã £‰tãr& uρ öΝçλm; 
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;M≈̈Ζy_ “ Ì	ôf s? $ yγ tF øtrB ã	≈ yγ ÷ΡF{ $# t Ï$Î#≈ yz !$ pκj Ïù # Y‰t/r& 4 y7 Ï9≡ sŒ ã— öθ x�ø9 $# 

ãΛ Ïàyè ø9   )100/ توبه (  �#$

ها  پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آن«
را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان   نارا در پيش گرفتند و راه ايش

خشنود است و ايشان هم از خدا خوشنودند و خداوند براي آنان بهشت 
ها جاري  آن رودخانه) هاي درختان و كاخ( در زير آماده ساخته است كه را

اين است پيروزي بزرگ و رستگاري . مانند است و جاودانه در آنجا مي
  .»سترگ

  :فرمايد  و باز مي

� ‰s)©9 šU$̈? ª!$# ’n? tã Äc É<̈Ζ9 $# š Ì	Éf≈ yγ ßϑø9 $#uρ Í‘$ |ÁΡF{$#uρ 

šÏ% ©!$# çνθ ãèt7̈?$# ’Îû Ïπtã$ y™ Íοt	 ó¡ ãè ø9 $# . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ yŠ$ Ÿ2 à�ƒ Ì“tƒ Ü>θè=è% 

9,ƒÌ	 sù óΟ ßγ÷ΨÏiΒ ¢ΟèO z>$ s? óΟ ÎγøŠn=tæ 4 … çµ̄ΡÎ) óΟÎγ Î/ Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠÏm§‘�  

  )117/ توبه (  
از اجازه دادن منافقان به عدم شركت در (ي پيغمبر را  خداوند توبه«
. را پذيرفت) از لغزشهاي جنگ تبوك(ي مهاجرين و انصار  و توبه) جهاد

و (نصاري كه در روزگار سختي از پيغمبر پيروي كردند مهاجرين و ا
اي از آنان  بعد از آنكه دلهاي دسته) همراه او رهسپار جنگ تبوك شدند

منحرف شود باز هم خداوند ) از حق به سوي باطل(اندكي مانده بود كه 
  .»را پذيرفت چرا كه او بسيار دوستدار و مهربان است  ناتوبه آن
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بود كه آيه غار در ) ابوبكر( ار نفر بودند كه برترينشان كسيو آنان بيش از سي هز
  .دارد  را بيان مي�و فضيلت همراهي وي با پيامبر حق وي نازل شد

  

  كنند؟ اما اماميه چه كار مي

آنان آيات مربوط به منافقين را خودسرانه و ظالمانه بر مهاجران و انصار حمل 
 ها آنكند و  اي را به طور واضح، وصف مي كنند در حالي كه آيات، هر گروه و فرقه مي

 تبوك ي هآيات مربوط به منافقين، تخلف و كوتاهي از غزو. دنماي را از يكديگر جدا مي
ها  به كسالت و سستي در نماز و انفاق و ساير صفات و ويژگي را  انكند و آن را بيان مي
  :فرمايد مثالً اين آيه در موردشان مي .كند توصيف مي

�tβθà)Ï�≈ uΖßϑø9 $# àM≈ s)Ï�≈ oΨßϑø9 $#uρ Ο ßγàÒ ÷èt/ .ÏiΒ <Ù÷èt/ 4 šχρã	ãΒ ù' tƒ 

Ì	 x6Ζßϑø9 $$ Î/ šχ öθ pκ÷]tƒ uρ Çtã Å∃ρã	÷èyϑø9 $# šχθàÒ Î6ø)tƒ uρ öΝåκu‰Ï‰÷ƒ r& 4 (#θ Ý¡nΣ 

©!$# öΝåκuj Å¡t⊥ sù 3 ;χÎ) tÉ)Ï�≈ oΨßϑø9 $# ãΝèδ šχθ à)Å¡≈ x�ø9 $#�  

  )67/ توبه (  
از يك گروه هستند آنان همديگر را به مردان منافق و زنان منافق همه «

از بخشش در راه (دارند و  خوانند و از كار خوب باز مي كار زشت فرا مي
را فراموش  اند خدا هم ايشĤن خدا را فراموش كرده. كشند دست مي) خير

  .»هستند) و سركش و گناهكار(ناپذير  كرده است و واقعاً منافقان فرمان
طلحه، بر افرادي مثل ابوبكر، عثمان، عبدالرحمان بن عوف و توان اين آيه را  چگونه مي
 آماده كردند، همان سپاهي كه به خاطر موقعيت سخت و هايي كه سپاه را حمل كرد، آن

اين افراد و ! ناميده شد؟) سپاه سخت(عسر و حرج و كمبود مالي فراوان به جيش العسره 
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 تا ،دون هيچ گونه ترس از فقر انفاق كردندبرا  ان كساني مثل آنان بودند كه رفتند و اموالش
 رويارويي با يكي از دو امپراطور بزرگ آن زمان يعني دولت ي هاين سپاه عظيم را كه آماد

 از او � كه پيامبرگاه آن رفت و �ابوبكر با تمام مالش نزد پيامبر.  تجهيز كنند در شامروم،
برايشان، خدا و : گويد  ؟ در جواب مياي ات به جا گذاشته پرسيد چه چيزي را براي خانواده

 عبدالرحمان بن عوف نيز همين كار را كرد و عمر نيز با نيمه .ام رسولش را باقي گذاشته
 �اما عثمان، با هزار شتر و اسب بجز طالهائي كه دامن پيامبر.  آمد� ش نزد پيامبرا دارائي

  : فرمود،برد الها فرو مي در حالي كه دست در ط� را پر كرده بود خدمت رسيد و پيامبر
���B<5 +<H �� W��� � ��7�  

آيا ). بعد از اين هر عملي كه عثمان انجام دهد، هيچ ضرر و زياني به او نخواهد رسيد(

�šχθاينان در رديف آن منافقيني هستند كه  àÒÎ6 ø)tƒ öΝåκu‰Ï‰÷ƒ r&� »و يا»ورزند بخل مي   -

�Ÿωu tβθ è?ù' tƒ nο4θ n=¢Á9$# 
ωÎ) öΝèδ uρ 4’ n<$ |¡ à2 Ÿωuρ tβθ à)Ï�Ζãƒ 
ω Î) öΝèδ uρ tβθ èδ Ì	≈x.� 

ايستند و جز  و جز با ناراحتي و بي حالي و سستي و سنگيني به نماز نمي«. )54/توبه(

 يا در رديف كساني هستند »!كنند؟ اخشنودي احسان و بخشش نمياز روي ناچاري و ن
  :فرمايد كه خداوند در موردشان مي

�ÇÅ3≈ s9 ãΑθ ß™§	9 $# šÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u … çµyètΒ (#ρß‰yγ≈ y_ óΟÏλ Î;≡ uθøΒ r' Î/ 

óΟÎγ Å¡ à�Ρr& uρ 4 š�Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝßγ s9 ÝV≡u/öT y⇐ø9 $# ( y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ tβθ ßs Î=ø�ßϑø9 $# 

∩∇∇∪ £‰tãr& ª!$# öΝçλm; ;M≈ ¨Ζy_ “Ì	 øg rB ÏΒ $ pκÉJøtrB ã	≈yγ ÷ΡF{ $# tÏ$Î#≈ yz $pκj Ïù 4 
y7 Ï9≡ sŒ ã— öθ x�ø9 $# ãΛ Ïà yèø9   )89-88/ توبه (  �#$
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ولي پيغمبر و مؤمناني كه با او هستند با مال و جان خود به جهاد «
گمان  ها از آنِ ايشان است و آنان بي ي خوبيها و نيكي پردازند همه مي

را آماده كرده است كه ) بهشت(خداوند براي آنان باغهاي . رستگارانند
اين است . مانند ن ميآن روان است و جاودانه در آ) زير(جويبارها در 

  .»پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ
  :و فرمود

�šχθà)Î6≈¡¡9 $#uρ tβθ ä9 ¨ρF{$# zÏΒ t Ì	Éf≈ yγ ßϑø9 $# Í‘$|ÁΡF{ $#uρ t Ï%©!$#uρ 

Νèδθãèt7 ¨?$# 9≈|¡ ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘uρ çµ÷Ζtã £‰tãr& uρ öΝçλm; 

;M≈̈Ζy_ “ Ì	ôf s? $ yγ tF øtrB ã	≈ yγ ÷ΡF{ $# t Ï$Î#≈ yz !$ pκj Ïù # Y‰t/r& 4 y7 Ï9≡ sŒ ã— öθ x�ø9 $# 

ãΛ Ïàyè ø9   )100/ توبه (  �#$

را  پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنĤن«
را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان خشنود  در پيش گرفتند و راه ايشان

ا آماده است و ايشان هم از خدا خوشنودند و خداوند براي آنان بهشت ر
ها جاري است و  آن رودخانه) هاي درختان و كاخ(ساخته است كه در زير 
  .»اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ. مانند جاودانه در آنجا مي

  :فرمايد و باز مي

�‰s)©9 šU$̈? ª! $# ’ n? tã ÄcÉ< ¨Ζ9 $# š Ì	Éf≈ yγ ßϑø9 $#uρ Í‘$|ÁΡF{ $#uρ 

šÏ% ©!$# çνθ ãèt7̈?$# ’Îû Ïπtã$ y™ Íοt	 ó¡ ãè ø9 $# . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ yŠ$ Ÿ2 à�ƒ Ì“tƒ Ü>θè=è% 
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9,ƒÌ	 sù óΟ ßγ÷ΨÏiΒ ¢ΟèO z>$ s? óΟ ÎγøŠn=tæ 4 … çµ̄ΡÎ) óΟÎγ Î/ Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠÏm§‘�  

  )117/ توبه (  
از اجازه دادن منافقان به عدم شركت در (ي پيغمبر را  خداوند توبه«
. ذيرفترا پ) از لغزشهاي جنگ تبوك(ي مهاجرين و انصار  و توبه) جهاد

و (و مهاجرين و انصاري كه در روزگار سختي از پيغمبر پيروي كردند 
اي از آنان  بعد از آنكه دلهاي دسته) هراه او رهسپار جنگ تبوك شدند

منحرف شود باز هم خداوند ) كه از حق به سوي باطل(اندكي مانده بود 
  .»را پذيرفت چرا كه او بسيار دوستدار و مهربان است توبه آنĤن

�$tΒ ö/ ä3s9 y# ø‹ x. tβθ ãΚ ä3øtrB ∩⊂∉∪ ÷Π r& ö/ ä3s9 Ò=≈tGÏ. Ïµ‹Ïù tβθ ß™â‘ ô‰s? ∩⊂∠∪ 

¨βÎ) ö/ ä3s9 Ïµ‹Ïù $ pR mQ tβρç/̈TsƒrB�  ) 38-36/ قلم(  

از جانب (آيا شما كتابي ! كنيد؟ شود؟ چگونه داوري مي شما را چه مي«
كم و برابر آن ح(خوانيد  مي) قوانين خدا را(داريد كه از روي آن ) خدا

و برابر آن داوري (گزينيد  و شما آنچه را كه بر مي) كنيد؟ صادر مي
  .»در آن است؟) كنيد مي
  

  صدها آيه در فضيلت صحابه

 آمده است كه ما �صدها آيه از محكمات قرآن، در فضيلت و بزرگي اصحاب پيامبر
ر نموديم  خودداري كرديم و آنچه را كه ذكها آنبه منظور اجتناب از اطاله كالم از ذكر 

  .براي طالبان حقيقت، ابالغي كافي و وافي است
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! شوند، حتي اگر هزاران دليل برايشان بياوري مند نمي اما گمراهان از هيچ چيزي بهره
  :فرمايد چون واقعيت همان است كه خداوند مي

�ö≅è% uθ èδ š Ï%©#Ï9 (#θãΖtΒ#u ”W‰èδ Ö !$ x�Ï© uρ ( šÏ% ©!$#uρ Ÿω 
šχθãΨÏΒ ÷σãƒ þ’ Îû öΝÎγ ÏΡ#sŒ# u Ö	ø%uρ uθ èδ uρ óΟÎγ øŠn=tæ ‘̧ϑtã 4 š�Í×̄≈ s9 'ρé& 

šχ÷ρyŠ$ uΖãƒ  ÏΒ ¥β% s3̈Β 7‰‹Ïèt/ �  ) 44/ فصلت(  

بگو قرآن براي مؤمنان مايه راهنمايي و بهبودي است و اما براي غير «
آنان ) انگار. (آنان است) چشمان(مؤمنان، كري گوشهاي ايشان و كوري 

  .»شوند ده ميكساني اند كه از دور صدا ز
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  فصل سوم

  گذري بر كيفيت پيروي شيعه از متشابهات در توهين به صحابه

  
كنند در  كنند و تالش مي اماميه اين آيات محكمات را كه صدها آيه هستند رها مي

ي ها انپشت متشابهات يا از طريق روايات دروغين از تواريخ و حكايات و داست
  .بزنندبافند، له له  اي كه خود مي ساختگي

را به  آن و با زور  را كج كرده مفاهيم آنشود،  ها عرضه مي بر آنوقتي كه اين نصوص 
   .كنند  و به طرف آن حمله مي،گيرند تا با مقصود خودشان سازگار شود خدمت خود مي

ها بر آن   مثالي آورم تا بقيه براي دوري از طوالني شدن اين موضوع تنها يك مثال مي
  . است)فتح(سوره و آن . قياس شود

  

  سوره فتح

د و گردي بزرگ به عنوان تعليق بر صلحي نازل شد كه در حديبيه منعقد ي اين سوره
حوادث قبل از آن كه مهمترينشان بيعت رضوان در زير درخت بود و آن وقتي بود كه 

 نفر از صحابه بر جنگ يا مرگ در راه خدا بيعت كردند؛ بعد از آنكه شايعه شد 1500
 را ابالغ � توسط قريش كشته شده است و او رفته بود تا رسالت رسول خدا�عثمان
  .كند

داي عمره بود و  به قصد ا
 و صحابه بزرگوار� اينها آمدن پيامبري سبب همه
 به خاطر ترس از قريش كه گمان ها آنيمان و امثال منافقان و اعراب ضعيف اإل
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همچنان كه خداوند متعال . روي گرداندند ها آند از نكن نابود مي را  نانكردند مسلما مي
  :دهد  خبر ميها آندر مورد 

�ö≅t/ ÷ΛäΨoΨsß βr&  ©9 |= Î=s)Ζtƒ ãΑθ ß™§	9 $# tβθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ #’ n<Î) öΝÎγŠÎ=÷δ r& 

# Y‰t/r& š∅Îiƒ ã—uρ š�Ï9≡sŒ ’ Îû öΝä3Î/θ è=è% óΟ çF⊥oΨsß uρ  ∅sß Ïöθ ¡¡9 $# 

óΟçFΖà2uρ $ JΒ öθ s% # Y‘θç/�  ) 12/ فتح(  

برديد كه پيغمبر و مؤمنان هرگز به سوي خانواده   شما گمان ميبلكه«
در دلهايتان آراسته گشته بود و ) پندار غلط(گردند، اين  خود بر نمي

  .»سودي بوديد كرديد و مردمان تباه و بي هاي بدي مي ناگم
اما مؤمنان ـ كه به پروردگاشان ايمان آوردند و به وعده او اطمينان حاصل كردند و به 

 به ترسهاي نفس يا به  كه ايندند ـ به نداي پيغمبرشان لبيك گفتند، بدون نمواو توكل 
ر چند كه وقايع بزرگي  جواب بدهند حال ه،كند ي بدي كه به ذهن خطور ميها انگم

 هنگامي كه صلح تمام شد و به مدينه برگشتند، اين سوره در ميانه راه نازل در راه بود،
  .ها آن ستايش شد و پر بود از تمجيد و

 و �يك قسمت به نسبت رسول خدا: شود فضيلت اين سوره به دو قسمت تقسيم مي
  : آيه. قسمت ديگر به نسبت صحابه

�$̄ΡÎ) $ oΨóstF sù y7 s9 $[s ÷Gsù $ YΖ;Î7•Β ∩⊇∪ t	 Ï�øóu‹Ïj9 y7 s9 ª! $# $ tΒ tΠ £‰s)s? ÏΒ 

š�Î7/ΡsŒ $ tΒ uρ t	 ¨zr' s? ¢Ο ÏFãƒ uρ … çµtF yϑ÷è ÏΡ y7 ø‹n=tã y7 tƒ Ï‰öκu‰uρ $WÛ≡ u/ÅÀ 

$ Vϑ‹É)tF ó¡ •Β ∩⊄∪ x8t	 ÝÁΖtƒ uρ ª!$# # ·/óÇtΡ # ¹“ƒ Í•tã�  ) 3-1/ فتح(  
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هدف اين بود كه خداوند . ايم ما براي تو فتح آشكاري را فراهم ساخته«
گناهان گذشته و آينده تو را ببخشايد و نعمت خود را بر تو تمام نمايد و 

 يارى را تو پيروزمندانه نصرتى به خداوند و. به راه راست هدايتت فرمايد
  .»دهد

  .اين به نسبت رسول خداست
اي كه با او بودند چه؟ خداوند متعال بعد از آن مستقيماً  اما به نسبت صحابه

  :فرمايد مي

�uθ èδ ü“ Ï%©!$# tΑt“Ρr& sπoΨ‹ Å3¡¡9 $# ’Îû É>θ è=è% tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# (# ÿρßŠ# yŠ ÷”zT Ï9 $YΖ≈ yϑƒ Î) 

yì̈Β öΝÍκÈ]≈ yϑƒ Î) 3 ¬!uρ ßŠθãΖã_ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 tβ% x.uρ ª! $# $ ¸ϑ‹Î=tã 

$ Vϑ‹Å3ym ∩⊆∪ Ÿ≅ Åzô‰ã‹ Ïj9 tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ ;M≈̈Ζy_ “Ì	 øgrB ÏΒ 

$ pκÉJøtrB ã	≈ pκ÷ΞF{ $# tÏ$ Î#≈ yz $ pκj Ïù t	 Ïe�x6 ãƒ uρ óΟ ßγ÷Ζtã öΝÍκÌE$ t↔ÍhŠy™ 4 tβ% x.uρ y7 Ï9≡ sŒ 

y‰ΖÏã «! $# # ·— öθ sù $ VϑŠÏàtã�  ) 5 و 4/ فتح(  

 خدا است كه به دلهاي مؤمنان آرامش و اطمينان خاطر داده است تا  «
 ).و يقين و باور خويش را تقويت نمايند(ايماني بر ايمان خود بيفزايند 

 و خداوند بس آگاه و فرزانه ،لشكرهاي آسمان و زمين از آن خدا است
ر فرمانبرداري و در براب( تا مردان و زنان مؤمن را )چنين كرد(    .است

 آن )درختان و قصرهاي( به باغهاي بهشتي درآورد كه در زير )جهادشان
 و تا اين كه گناهان و ،برند  و جاودانه در آن بسر مي،رودبارها روان است

و در جهان ( و اين در پيشگاه ايزدي ،بديهايشان را بزدايد و ببخشايد
  .»  . رستگاري بزرگ بشمار است) كاميابي سترگ و،ابدي
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كند كه تخلف ورزيدند و به خاطر ترس و   گروه سومي را معرفي مي، سورهگاه آن
به همين خاطر بعد از .  را همراهي نكردند� پيامبر، در اين وضعيت اضطراري،بدگماني

  :فرمايد آن مستقيماً مي

�šUÉj‹ yèãƒ uρ t É)Ï�≈ uΖãΚ ø9 $# ÏM≈s)Ï�≈ oΨßϑø9 $#uρ t Ï.Î/ô³ßϑø9 $#uρ ÏM≈x.Î/ô³ßϑø9 $#uρ 

šÏoΡ!$ ©à9 $# «!$$ Î/  ∅sß Ï öθ ¡¡9$# 4 öΝÍκöj n=tã äοt	 Í←!#yŠ Ï öθ ¡¡9 $# ( |= ÅÒ xîuρ ª! $# 

öΝÍκöj n=tã óΟßγ oΨyès9 uρ £‰tãr& uρ óΟ ßγ s9 zΟ̈Ψyγ y_ ( ôNu !$ y™uρ # Z/TÅÁ tΒ�  ) 6/ فتح(  

 و مردان و زنان مشركي را عذاب ، و تا اين كه مردان و زنان منافق «
گيرد   بديها و بالها تنها ايشان را در برمي.برند  بد ميكند كه به خدا گمان

 و ،گردد  و خداوند بر ايشان خشمگين مي)زند و فقط بر آنان چنبره مي(
 و دوزخ را براي )سازد و از رحمت خود محروم مي(كند  آنان را نفرين مي

  .»  ! و دوزخ چه جايگاه نهائي بدي است،ايشان آماده ساخته است
  :گفتند آمدند و   بعد از سالم برگشتن مؤمنان ـ با عذرخواهي يي كه ـها آن

�!$uΖ÷F n=tóx© $ uΖä9≡ uθøΒ r& $ tΡθ è=÷δ r& uρ ö	Ï�øótGó™$$ sù $ uΖs9 4 tβθ ä9θ à)tƒ ΟÎγ ÏF oΨÅ¡ ø9 r' Î/ $ ¨Β 
}§øŠs9 ’ Îû öΝÎγÎ/θ è=è% 4 ö≅è% yϑsù à7Î=ôϑtƒ Νä3s9 š∅ÏiΒ «!$# $ º↔ø‹x© ÷βÎ) yŠ# u‘r& 

öΝä3Î/ # …/ŸÑ ÷ρr& yŠ# u‘r& öΝä3Î/ $Jè ø�tΡ 4 ö≅ t/ tβ% x. ª!$# $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? # M/T Î7yz ∩⊇⊇∪ 

ö≅ t/ ÷ΛäΨoΨsß βr&  ©9 |= Î=s)Ζtƒ ãΑθ ß™§	9$# tβθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ #’n<Î) öΝÎγŠÎ=÷δ r& # Y‰t/r& 
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š∅Îiƒ ã—uρ š�Ï9≡ sŒ ’ Îû öΝä3Î/θ è=è% óΟçF⊥ oΨsß uρ  ∅sß Ï öθ ¡¡9 $# óΟçFΖà2uρ 

$ JΒöθ s% # Y‘θ ç/�  ) 12و  11/ فتح(  

موال و خانواده ما را به خود سرگرم و مشغول داشت و براي ما ا«
. باشد گويند كه در دلشان نمي آنان به زبانشان چيزي را مي. آمرزش بخواه

 زيانى شما حقّ در اگر -خدا برابر در برايتان تواند مى كسى چه: بگو
آن  (.شدبا داشته را كارى اختيار - بخواهد نفعى شما حقّ در يا و بخواهد

بلكه خدا آگاه از هر آن چيزي ) گوييد بريد و مي چنان نيست كه گمان مي
 و مؤمنان �بريد كه پيغمبر  دهيد بلكه شما گمان مي است كه انجام مي

در دلهايتان ) پندار غلط(گردند، اين  هرگز به سوي خانواده خود بر نمي
سودي  ه و بيكرديد و مردمان تبا هاي بدي مي ناآراسته گشته بود و گم

  .»بوديد
گردد و برخالف اوصاف و افعال   بر مي
 و صحابه�و سوره به داستان پيامبر

پذيرد و پايان سوره همانند آغاز  ستايد و با ستايش آنان خاتمه مي  را ميها آنمنافقين، 
  :شود سوره مي

�uθ èδ ü”Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ö‘r& … ã&s!θ ß™u‘ 3“y‰ßγ ø9 $$ Î/ ÈÏŠ uρ Èd,ys ø9 $# …çνt	 Îγ ôàã‹ Ï9 

’ n?tã È Ïd‰9 $# Ï& Íj#ä. 4 4’ s∀x.uρ «!$$ Î/ # Y‰‹ Îγ x© ∩⊄∇∪ Ó‰£ϑpt’Χ ãΑθ ß™§‘ «!$# 4 
tÏ% ©!$#uρ ÿ…çµ yètΒ â !# £‰Ï© r& ’n? tã Í‘$¤�ä3ø9 $# â !$ uΗxqâ‘ öΝæηuΖ÷;t/ ( öΝßγ1 t	s? $ Yè ©.â‘ 

# Y‰£∨ß™ tβθ äótGö6 tƒ Wξ ôÒ sù z ÏiΒ «!$# $ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘uρ ( öΝèδ$yϑ‹ Å™ ’Îû ΟÎγ Ïδθ ã_ãρ 

ôÏiΒ Ì	 rOr& ÏŠθ àfp¡9 $# 4 y7Ï9≡ sŒ öΝßγ è=sVtΒ ’Îû Ïπ1u‘ öθ −G9 $# 4 ö/ àS è=sVtΒ uρ ’Îû È≅ŠÅgΥM}$# 
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?í ö‘t“x. yl t	÷zr& …çµ t↔ôÜ x© … çνu‘y—$t↔sù xán=øótGó™$$ sù 3“ uθ tF ó™$$sù 4’ n? tã ÏµÏ%θ ß™ 

Ü=Éf ÷è ãƒ tí# §‘ –“9 $# xáŠÉóu‹ Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤�ä3ø9 $# 3 y‰tãuρ ª!$# t Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u 

(#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# Νåκ÷]ÏΒ Zοt	 Ï�øó̈Β # ·	ô_ r& uρ $Jϑ‹ Ïà tã�) 29-28/ فتح(   

اسالم ( خدا است كه پيغمبر خود را همراه با رهنمون و آئين راستين  «
 روانه كرده است تا آن را بر همه آئينها پيروز )به سوي جملگي مردمان

    . باشد)اي ن سخن و مسألهاين چني( كافي است كه خدا گواه .گرداند
 و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و ،محمد فرستاده خدا است

 ايشان را در حال ركوع . و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند،سرسخت
جويند و رضاي او را   آنان همواره فضل خداي را مي.بيني و سجود مي

 ، اين.پيشانيهايشان نمايان است نشانه ايشان بر اثر سجده در .طلبند مي
 و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است ،توصيف آنان در تورات است

 ، خود را بيرون زده)هاي خوشه(هاي  كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه
هاي خويش راست ايستاده  و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه

مؤمنان نيز همين . (آورد ت مياي كه برزگران را به شگف  بگونه،باشد
ها   و جوانه،زنند  و همواره جوانه مي،ايستند  آني از حركت بازنمي.اند گونه

 .آورند  و باغبانانِ بشريت را بشگفت مي،شوند يابند و بارور مي پرورش مي
 تا كافران را )كند اين پيشرفت و قوت و قدرت را خدا نصيب مؤمنان مي

 خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند .به سبب آنان خشمگين كند
  .»دهد و كارهاي شايسته بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي

  !!اصالح هست؟ تر از اين تمجيد و اعتماد و آيا بزرگتر و زيباتر و زيبنده
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شكنان  بنگر چگونه واپس ماندگان و كساني كه در دلهايشان بيماري بود و پيمان
 اينها را باطل كنند و به بهترين ي تشابه را برگزيدند تا ـ به گمان خود ـ همهگمراه، راه م

  ! افترا بزنند؟،در تمام تاريخ به بشريت دادهرا  آننسلي كه خدا وعده 
  

  !كند حرفي كه سوره را به طور كلي تخريب مي

 به يك حرف آن كه متشابه است روي آوردند گاه آن همه سوره را رها كردند، ها آن
در آخرين آيه سوره ) مِن(حرف : گفتند. بنا نهند را  انتا به وسيله آن اوهام و افكارش

  !براي تبعيض است، بنابراين ستايش و وعده براي بعضي از صحابه است نه براي كل
 تعدادشان چه مقدار است؟ هزار، دو هزار؟ يا بيشتر؟ يا كمتر؟ سپس اينان ،اين بعض

  چه كساني هستند؟
  . نفر5: و در روايتي. مان و مقداد و ابوذرسل: سه نفر
  !فقط؟
  .فقط

آن نسل موعود را از دير زمان و در طول يي كه ميالد ها آنو و ما به يهود و نصاري 
  !! چه بگوييم؟،كشند تاريخ انتظار مي
  . به ما مربوط نيست،خواهيد بگوييد هر چه مي

 شد و روي طاقچه گذاشته  پيچيده،اين چنين اين سوره به طور كامل پوشش داده شد
  .شد

  :فرمود و اگر خداوند متعال مي
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�Ó‰£ϑpt’Χ ãΑθ ß™§‘ «!$# 
�@ .���h â !# £‰Ï© r& ’ n?tã Í‘$¤�ä3ø9 $# ...y‰tãuρ ª! $# 

tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# Νåκ÷]ÏΒ Zοt	 Ï�øó̈Β # ·	ô_ r& uρ $Jϑ‹ Ïà tã�    

گير  برابر كافران سختمحمد فرستاده خداست و خاندان او در «
خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته ... هستند

  .»دهد بكنند امرزش و پاداش بزرگي را وعده مي
  ! اش است اين دليل صريح بر امامت علي و عصمت او و يازده ذريه: گفتند مي

  :گوييم و ما به عاقالن هوشمند مي
 جمع ها آن ي  جماعت صحابه ذكر شده، اين صفات در همهاين آيه برايكه به تحقيق 
  :شده است

  .گير هستند  نسبت به كفار سخت-  
  . نسبت به يكديگر مهربان هستند- 
  .بيني در حال ركوع و سجود مير ا  ان ايش- 
  .طلبند  همواره فضل و رضايت خداي را مي- 
  .هايشان نمايان است  نشانه ايشان بر اثر سجده در پيشاني- 
  .گذريم  ميها از آن باقي صفات كه و

 متصف به تمام اين صفات باشند، ها آن ي آيا ممكن است جمعي كه همه: گوييم و مي
  ! بعضي از آنان در آتش باشند و بعضي در بهشت؟گاه آن

  :فرمايد  سوره پر است از ستايش و تمجيد آنان؛ همچنان كه مي كه  اينعالوه بر
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�ô‰s)©9 š_ ÅÌu‘ ª! $# Ç tã š ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# øŒ Î) š�tΡθ ãè Îƒ$t7 ãƒ |M øtrB 

Íοt	 yf ¤±9$# zΝÎ=yèsù $ tΒ ’Îû öΝÍκÍ5θ è=è% tΑt“Ρr' sù sπ uΖŠÅ3¡¡9 $# öΝÍκöj n=tã öΝßγ t6≈ rOr&uρ $ [s÷Gsù 

$ Y6ƒÌ	 s%�  ) 18/ فتح(  

خداوند از مؤمنان راضي گرديد، همان دم كه در زير درخت با تو «
از صداقت و (ر درون دلهايشان خدا مي دانست آنچه را كه د. بيعت كردند

لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد . نهفته بود) ايمان و وفاداري به اسالم
  .»و فتح نزديكي را پاداششان كرد

بنابراين آيا پاداش به فتح تنها منحصر به پنج .  همان فتح خيبر است،و فتح نزديك
دند؟ و اين جمعي كه تعدادشان به نفر بود؟ يا فقط آن پنج نفر بودند كه خيبر را فتح كر

  ! منافق بودند؟،رسيد صدها نفر مي
در اين صورت ! كند؟  ياري مي،چگونه خداوند سپاهي را كه اغلب آنان منافق هستند

 را ياري نكرد و او را به سرزمين مقدس داخل نكرد و نيز �چرا خداوند، موسي
و الجرم كسان ديگري ! بودند؟برادرش هارون كه با او بود در حالي كه اين دو مخلص 
  .با او بودند كه مؤمن بودند هر چند ايمان ضعيفي داشتند

خواند   ابو محجن ثقفي را در حالي كه به شراب آواز مي�و چرا سعد بن ابي وقاص
  !نوشيده بود ـ در قادسيه زنداني كرد؟را  آن :ـ و گفته شده

 چه كساني هستند؟ ،سرزنش كردا ر ان  منافقها آنو آن مؤمناني كه خداوند به خاطر 
  :آنجا كه مي فرمايد

�ö≅t/ ÷ΛäΨoΨsß βr&  ©9 |= Î=s)Ζtƒ ãΑθ ß™§	9 $# tβθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ #’ n<Î) öΝÎγŠÎ=÷δ r& 

# Y‰t/r&�  
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  )12/ فتح (  
برديد كه پيغمبر و مؤمنان هرگز به سوي خانواده خود   بلكه شما گمان مي «

  .» گردند برنمي
  :ن مدح، ستايش كرد و فرمود را با بزرگتريها آنو 

 �tΑt“Ρr' sù ª! $# …çµ tGt⊥‹Å6 y™ 4’ n?tã Ï& Î!θ ß™u‘ ’n? tãuρ šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 

óΟßγ tΒ t“ ø9 r& uρ sπyϑÎ=Ÿ2 3“ uθø)−G9 $# (#þθ çΡ% x.uρ ¨, ym r& $ pκÍ5 $ yγ n=÷δ r&uρ 4 šχ%x.uρ ª!$# 

Èe≅ä3Î/ > ó x« $Vϑ‹ Î=tã�  ) 26/ فتح(  

بهره مؤمنان كرد، همچنين خدا اطمينان خاطري بهره پيغمبرش و «
سزاوارتر براي ) به حقيقت(را بر روح ايمان ماندگار كرد و  خداوند ايشĤن

روح ايمان و برازنده آن بودند و خداوند بر هر چيزي آگاه و بر هر كاري 
  .»تواناست

  !فقط سه نفر؟
به تحقيق مؤمنان ـ در حالي كه با بشارت اين سوره پيروز شده بودند ـ با نهايت 

كرد كه اين پاداش از آن  ميخوشحالي از حديبيه برگشتند و به ذهنشان هم خطور ن
 با واپس ماندگان مساوي ها آن جز مستحق غضب و لعن نيستند و ها آن   نيست وها آن

ها را متحمل  در اين صورت چرا با پيامبر خارج شدند و اين همه ناراحتي! هستند
  !شدند؟

 بي ارزش ي بعد از آنان افراد كه اين تا خطور نكرد چنين چيزي �و به ذهن پيامبر
درك را  آن و ياران مقربش �موفق به فهم اين آيات شدند؛ فهمي كه حتي پيامبر

  !نكردند



 طلي حق از با روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
877877877877

بودند ـ ) امت(خداوند متعال صحابه پيامبرش را ـ در حالي كه آنان هنگام نزول آيه 
  :توصيف كرد و فرمود

�öΝçGΖä. u/öT yz >π ¨Βé& ôMy_ Ì	 ÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9�  ) 110/ آل عمران(  

  .»ايد ها آفريده شده ناشما بهترين امتي هستيد كه به سود انس«
رسيد اگر در آن، غير از چند نفري آدم خير  و امتي كه تعدادشان به دهها هزار نفر مي

  . ممكن نيست به بهترين امت توصيف شود، بلكه بدترين امت است،نباشد
صف باشد، امتي است كه نيكانش بر اشرارش غالب كمترين امتي كه شايسته اين و

  !اند پس چگونه است وقتي كه اخيار ـ به قول اماميه ـ هنوز به وجود نيامده. باشد
خداوند متعال يهود و نصاري و تمام امتها را به آمدن اين نسل موعود مژده داد و 

شارت او ـ به قول اما وعده خداوند و ب.  در تورات و انجيل مثالهايي آوردها آنبراي 
چون نسلي كه جز پنج نفر صالح در آن نباشد جاي شرمساري . اماميه ـ تحقق پيدا نكرد

آيا بشارت ! است كه كسي به آن افتخار كند، چه برسد به خداوند خالق قادر عظيم
  !بزرگ اين چنين است؟

�$tΒ ö/ ä3s9 y# ø‹x. tβθ ãΚä3øtrB�  ) 36/ قلم(  

  .»نيدك واي بر شما چگونه حكم مي«
  

  كنند ما با انبياء داشته باشيم اي را كه اماميه با صحابه مي اگر معامله

اگر ما از روش اماميه در بي اعتبار كردن صحابه از طريق گرفتن شبهات الفاظ و 
بر پيامبران تطبيق بدهيم برايمان ايماني باقي را  آنبزرگ كردن خطاها، پيروي كنيم و 

   !ماند الم باقي نميماند و رسولي براي ما س  نمي
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  :گويم اكنون دليل آنچه كه مي

  ���� ابراهيم خليل

  : فرمايد خداوند متعال مي

�š�Ï9≡x‹ x.uρ ü“Ì	 çΡ zΟŠÏδ≡ t	 ö/Î) |Nθ ä3n=tΒ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 

tβθ ä3u‹Ï9 uρ z ÏΒ tÏΨÏ%θ ßϑø9 $# ∩∠∈∪ $ £ϑn=sù £ y_ Ïµø‹ n=tã ã≅ø‹ ©9$# #u u‘ $ Y6 x.öθ x. ( tΑ$ s% 

#x‹≈yδ ’În1u‘ ( !$£ϑn=sù Ÿ≅ sùr& tΑ$ s% Iω p=Ïm é& š Î=ÏùFψ$# ∩∠∉∪ $ £ϑn=sù #u u‘ 

t	 yϑs)ø9 $# $ZîÎ—$ t/ tΑ$ s% #x‹≈yδ ’În1u‘ ( !$ £ϑn=sù Ÿ≅sùr& tΑ$ s%  È⌡ s9 öΝ©9 ’ ÎΤÏ‰öκu‰ ’În1u‘ 

;sðθà2V{ z ÏΒ ÏΘ öθs)ø9 $# t, Îk!!$
Ò9 $# ∩∠∠∪ $ £ϑn=sù #u u‘ }§ôϑ¤±9 $# Zπ xîÎ—$t/ 

tΑ$ s% #x‹≈ yδ ’În1u‘ !#x‹≈ yδ ç/t9 ò2r& ( !$ £ϑn=sù ôM n=sùr& tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ ’ÎoΤ Î) Ö ü“Ì	 t/ 

$ £ϑÏiΒ tβθ ä.Î/ô³è@�  

  )78-75/ انعام (  
كه گمراهي قوم ابراهيم را در امر پرستش بتها به او ( و همان گونه  «

 ملك عظيم آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان ) بارها و بارها نيز،نموديم
    ).و بر راستاي خداشناسي رود(ا از زمره باورمندان راستين شود  ت،داديم

جا را  و تاريكي شب همه( هنگامي كه شب او را در برگرفت )از جمله(
بر سبيل فرض ( را ديد )درخشان به نام مشتري يا زهره(اي   ستاره)پوشاند

د  اما هنگامي كه غروب كر! اين پروردگار من است: گفت)و إرخاءالْعِنان
 من : گفت)پرستان موجود در آن محيط براي ابطال عقيده ستاره(
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و به عبادت چيزهاي تغييرپذير و (دارم  كنندگان را دوست نمي غروب
 )در كرانه افق( و هنگامي كه ماه را در حال طلوع    ).گرايم پذير نمي زوال
 ! اين پروردگار من است: گفت)باز هم بر سبيل فرض و ارخاءالعنان(ديد 

 اگر پروردگارم مرا راهنمائي : گفت، غروب كرد)آن هم(ولي هنگامي كه 
و جمعيت سرگشته در وادي كفر و ( بدون شك از زمره قوم گمراه ،نكند
در كرانه ( و هنگامي كه خورشيد را در حال طلوع    . خواهم بود)ضالل
  اين پروردگار من: گفت)دوباره بر سبيل فرض و ارخاءالعنان( ديد )افق

 اما هنگامي كه غروب ! است)از ستاره و ماه( اين بزرگتر )چرا كه(است 
و (كنيد بيزارم   بيگمان من از آنچه انباز خدا مي! اي قوم من: گفت،كرد

  .»  ).دارم تنها رو به خدا مي
  :گفتند  مي،اگر اين آيات در حق ابوبكر صديق نازل شده بود
يك بار در ! الي كه مشرك متحيري بودچگونه ابوبكر صالحيت امامت را دارد در ح

گيرد و در پايان  بار ديگر ماه را اله مي. گويد اين خداي من است مورد ستارگان مي
  : گويد  مي كه اينتا . خورشيد را

 �È⌡ s9 öΝ©9 ’ÎΤÏ‰öκu‰ ’ În1u‘ ;sðθà2V{ zÏΒ ÏΘöθ s)ø9 $# t, Îk!!$
Ò9 $#�   

  .»راهان خواهم بوداگر پروردگارم هدايتم نكند از زمره قوم گم«
 هدايت نايافته است،  مشركِدهد كه از زمره گمراهانِ او بر عليه خودش شهادت مي

 � چون خداوندباشد، ي ظالمان نمي  و امامت شايستهبنابراين از ظالمان است،
  :فرمايد مي
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 �ÏŒ Î)uρ #’n? tF ö/$# zΟ↵Ïδ≡ t	 ö/Î) … çµš/u‘ ;M≈ uΚ Î=s3Î/ £ ßγ £ϑs?r' sù ( tΑ$ s% ’ÎoΤÎ) y7 è=Ïæ% ỳ 

Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΒ$tΒ Î) ( tΑ$ s% ÏΒ uρ ÉL −ƒÍh‘ èŒ ( tΑ$ s% Ÿω ãΑ$ uΖtƒ “Ï‰ôγ tã t ÏϑÎ=≈ ©à9$#� 

  )124/ بقره (  
گاه را كه خداي ابراهيم او را با سخناني بيازمود  آن) به خاطر آوريد(و «

) خداوند بدو. (ها را به تمام و كمال و به بهترين وجه انجام داد و او آن
آيا از دودمان : گفت) ابراهيم. (را پيشواي مردم خواهم كردمن تو : گفت
  .»رسد پيمان من به ستمكاران نمي: گفت) نيز؟(من 
  

  ����موسي

  :كند تأمل كن  حكايت مي�در آنچه كه خداوند در مورد موسي
   قتل نفس به غير نفس- 1

�Ÿ≅yzyŠ uρ sπuΖƒ Ï‰yϑø9 $# 4’ n? tã ÈÏm 7' s#ø�xî ôÏiΒ $ yγ Î=÷δ r& y‰y_ uθ sù $pκj Ïù 

È ÷, s#ã_ u‘ ÈβŸξ ÏGtF ø)tƒ #x‹≈yδ ÏΒ ÏµÏGyè‹ Ï© #x‹≈yδ uρ ôÏΒ ÍνÍiρß‰tã ( 
çµ sW≈tótGó™$$ sù “Ï% ©!$#  ÏΒ Ïµ ÏGyè‹ Ï© ’n? tã “Ï% ©!$# ô ÏΒ ÍνÍiρß‰tã … çνt“x.uθ sù 

4 y›θãΒ 4 |Ó s)sù Ïµ ø‹n=tã ( tΑ$ s% #x‹≈ yδ ôÏΒ È≅ uΗxå Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# ( … çµ̄ΡÎ) Aρß‰tã 

@≅ÅÒ •Β ×Î7•Β ∩⊇∈∪ tΑ$ s% Éb>u‘ ’ÎoΤ Î) àMôϑn=sß  Å¤ ø�tΡ ö	Ï�øî$$ sù ’ Í< t	 x�tósù ÿ…ã& s! 4 
…çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θ à�tó ø9 $# ÞΟŠÏm   )16-15/ قصص (  �9$#	§
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در شهر .  اهالي شهر مطلع شوند وارد آنجا گرديد كه اين بدون) موسي(«
از و ديگري ) بني اسرائيل(جنگند كه يكي از قبيله او  ديد كه دو مرد مي

فردي كه از قبيله او بود عليه كسي كه از . است) ها فرعوني(دشمنان او 
و مشتي ) موسي كمكش كرد(دشمنانش بود، از موسي كمك خواست 

اين از عمل شيطان بود، واقعاً او : موسي گفت! بدو زد و او را كشت
موسي از كرده خود پشيمان . (دشمن گمران كننده آشكاري است) شيطان(

پروردگارا من بر خويشتن ستم : گفت) ه درگاه خدا كرد وشد و رو ب
چرا . و او را بخشيد) خدا دعايش را استجابت كرد. (كردم، پس مرا ببخش

  .»كه خدا بس آمرزگار و مهربان است
اش وفا نكرد در حالي كه از خودش عهدي گرفته بود، بلكه فراموش   به وعدهگاه آن

گونه كه خدا  همان!  عملش را تكرار كندكرد و نزديك بود دوباره در روز دوم
  :فرمايد مي

�!$£ϑn=sù ÷βr& yŠ# u‘r& βr& |·ÏÜö7 tƒ “ Ï%©!$$ Î/ uθèδ Aρß‰tã $ yϑßγ ©9 tΑ$ s% # y›θ ßϑ≈ tƒ 

ß‰ƒ Ì	 è?r& βr&  Í_n=çGø)s? $yϑx. |M ù=tGs% $G¡ ø�tΡ Ä§øΒ F{$$ Î/ ( βÎ) ß‰ƒ Ì	 è? Hω Î) βr& 

tβθ ä3s? # Y‘$¬7 y_ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $tΒ uρ ß‰ƒ Ì	 è? βr& tβθ ä3s? zÏΒ tÅs Ï=óÁßϑø9 $#� 

  )19/ قصص (  
و همين كه موسي خواست به سوي كسي كه دشمن آن دو بود دست «

خواهي مرا بكشي همان  آيا مي: گفت) مرد قبطي. (بگشايد و حمله نمايد
خواهي كه ستمگر  گونه كه ديروز كسي را كشتي؟ در زمين جز اين نمي

  .»از اصالحگران باشيخواهي كه  زورگويي باشي و نمي
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  :گفت  فرعون او را به خاطر كارش سرزنش كرد و امر نبوتش را انكار كرد و كه  اينتا

 �|M ù=yèsùuρ y7 tGn=÷èsù ÉL ©9 $# |M ù=yèsù |MΡr&uρ š∅ÏΒ šÍ	 Ï�≈ s3ø9 $# ∩⊇∪ 

tΑ$ s% !$ yγçF ù=yèsù # ]Œ Î) O$ tΡr& uρ zÏΒ t, Îk!!$ 
Ò9$#�  ) 20- 19/ شعرا(  

. كني هاي ما مي اي و كفران نعمت اي كه كرده ردهو آن كاري را ك«
  .»من در حين اين كار از سرگشتگان بودم: گفت) موسي(

 وقتي آن كار را انجام داده از گمراهان و  كه ايناين اقرار موسي عليه خودش بود به 
  . سرگشتگان بوده است

دند و دا  نازل شده بود معني ضاللت را توسعه مي�و اگر آيه در حق ابوبكر
 او قاتل و جسور و ظالم :گفتند كه  و مي. كفر اكبر و شرك مطلق است:گفتند كه مي

ه بر مؤمنان فپس چگونه امام مسلمانان و خلي. است و تمام اينها در قرآن آمده است
  :فرمايد شود در حالي كه خداوند مي مي

�Ÿω ãΑ$ uΖtƒ “Ï‰ôγ tã t ÏϑÎ=≈ ©à9$#�   

  .»رسد عهد من به ستمكاران نمي«
   ترس و فرار و امور ديگر- 2

خداوند متعال موسي را كه به دليل ترس از ماري كه عصا بود، از مقابلش گريخت، 
  :دهد مخاطب قرار مي

�’ÎoΤÎ) Ÿω ß∃$sƒs† £“ t$s! tβθ è=y™ö	 ßϑø9 $# ∩⊇⊃∪ 
ω Î)  tΒ zΟ n=sß �     

  )11- 10/ النمل (
  »مگر كسي كه ستم كند، ترسند پيغمبران در پيشگاه من نمي«
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 مگر ممكن است ؛ايمان است او ترسو و بي: گفتند اگر اين آيه در حق ابوبكر بود مي
كه انسان در حضور خداي رحمان از چيزي بترسد؟ و اين جز به خاطر ستم خودش 


� :نيست؟ در قول خداوند تأمل كنيدω Î)  tΒ zΟ n=sß�!بود مي اگر به سبب ظلمش ن، 

  :فرمايد اما خداوند مي. ترسيد نمي

�‘É)ù=ãΖy™ ’Îû É>θ è=è% šÏ%©!$# (#ρã	 x�x. |=ôã”	9 $# !$ yϑÎ/ (#θ à2u/õ°r& «!$$ Î/ 

$ tΒ öΝs9 öΑÍi”t∴ãƒ ÏµÎ/ $ YΖ≈ sÜù=ß™�  ) 151/ آل عمران(  

در دلهاي كافران رعب و هراس خواهيم انداخت، از آن رو كه «
بر حقانيت (اند كه خداوند دليل و برهاني  چيزهايي كه انباز خدا ساخته

  .»فرو نفرستاده است) ها آن
  :فرمايد و خداوند مي

�Ÿω ãΑ$ uΖtƒ “Ï‰ôγ tã t ÏϑÎ=≈ ©à9$#�   

  .»رسد پيمان من به ستمكاران نمي«
  )!امامت(يعني 

  :بلكه آيات خداوند درباره او چنين آمده است. تنها اين نيست

�tΑ$ s% Éb>u‘ þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& βr& Èβθç/Éj‹ s3ãƒ ∩⊇⊄∪. ...öΝçλ m;uρ ¥’n? tã Ò= /ΡsŒ 

ß∃%s{r' sù βr& Èβθ è=çF ø)tƒ ∩⊇⊆∪.... ßNö‘t	 x�sù öΝä3ΖÏΒ $£ϑs9 öΝä3çF ø�Åz� ) شعرا /

12-21(  
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 ،به گمان خود(آنان ... ترسم كه مرا تكذيب كنند پروردگارا، مي«
 مرا )پيش از انجام وظيفه تبليغ(ترسم   گناهي بر من دارند و مي)قصاص
  .»ه از شما ترسيدمپس من از دست شما گريختم وقتي ك... بكشند

و اگر ما اين آيات را . تنها براي معصومين است) امامت(و گناهكار معصوم نيست و 
از توهين و طعن را  آنشد   رسول خدا نازل نمي،بر ابوبكر به كار ببريم و در حق موسي

!  بنگريد،به ترس و فرار او به خاطر بيم كشته شدن: گفتند كردند و مي و ناسزا پر مي
  !شود؟ مي) امام( چنين كسي چگونه

 يقين است و گمان نيست؛ زيرا گروهي به حكايت ،گويم اين چيزي كه من مي
  :  آمدند كه گفت� به يارش ابوبكر�خداوند در مورد گفته پيامبر

�Ÿω ÷βt“ øtrB ;χ Î) ©!$# $oΨyètΒ�  ) 40/ توبه(  

  .»غم مخور كه خدا با ماست«
ابوبكر ترسو بود، بر خودش ترسيد : فتندتحريف كردند و گ) خوف(را به ) حزن(و 

بخشيد و بر اساس  كرد و به او اطمينان مي آرام مي  او را�لرزيد و پيامبر و از ترس مي
يك چيز است و ) حزن(هاي زيادي ساختند در حالي كه   حكايات و اسطوره،آن
  .چيز ديگر) خوف(

  !گفتند؟ چه مي ،شد در حق ابوبكر نازل مي) خوف(بنابراين اگر چنين كالمي 
اند كه در   تصريح كرده است و آيات ديگري آمده،خداوند به نسبت خوف به موسي

  :�كنند مثل خطاب مالئكه به لوط مي  بعضي از انبيا را از ترس نهي ها آن

�Ÿω ô# y‚ s? Ÿωuρ ÷βt“ øtrB ( $ ¯ΡÎ) x8θ ’f uΖãΒ y7 n=÷δ r& uρ �  ) 33/ عنكبوت(  

  .»دهيم ات را نجات مي هنترس و غم مخور كه ما تو و خانواد«
  :�كند مثل خطاب خداوند به پيامبرش محمد و بعضي ديگر از آيات از حزن نهي مي
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�Ÿωuρ ÷βt“øtrB óΟÎγ øŠn=tæ Ÿωuρ Û�s? ’Îû 9,øŠ|Ê $ £ϑÏiΒ šχρã	 à6ôϑtƒ�  

  )127/ نحل (  
ورزند ناراحت  بر آنان اندوهگين مشو و در برابر مكر و نيرنگي كه مي«

  .»و نگران مباش
شود كه در حق انبيا ثابت شده است؟  س براي چه ابوبكر به خاطر چيزهايي ذم ميپ

 به دو ييدنآيا اين عين پيما! ذكري از ترس و خوف نيست ، در آيه غار كه اينبا وجود 
 غمگين و اندوهگين شده است،  كه اينآيا ابوبكر بايد ذم شود به خاطر ! پيمانه نيست؟

مگر فاضل نسبت به ! شود؟ به خاطر همان سبب ذم نميولي كسي كه از او برتر است 
  ! نيست؟ت؟ و مگر حسنات ابرار سيئات مقربينسرزنش سزاوارتر از مفضول نيس

  آيا اين بدفهمي است يا سوء قصد؟
ان واضح اما چون انبياء بر صالح بودنشان اتفاق هست، باطل بودن سخن عليه آن

حال آنكه سنت و قانون خداوند . دان ه آن سكوت كرددراست، به همين خاطر در مو
يكي است، بنابراين امري كه در حق ابوبكر بد است الجرم بايد در حق غير او نيز 

  .چنين باشد، به خصوص وقتي نبي باشد به طريق اولي مستحق وصف است
  : فرمود� همان گونه كه خداوند به پيامبرش

�βÎ)uρ (#ρßŠ% Ÿ2 y7 tΡθ ãΖÏF ø�u‹ s9 Çtã ü“ Ï%©!$# !$ uΖøŠym ÷ρr& š�ø‹ s9Î) y“ Î/tIø�tF Ï9 

$ uΖøŠn=tã …çνu/öT xî ( # ]Œ Î)uρ x8ρä‹sƒªB̂ω WξŠÎ=yz ∩∠⊂∪ Iω öθ s9 uρ βr& y7≈ oΨ÷G¬;rO ô‰s)s9 

£N‰Ï. ßŸ2ö	 s? óΟ Îγ øŠs9 Î) $ \↔ø‹ x© ¸ξŠÎ=s% ∩∠⊆∪ # ]Œ Î) š�≈oΨø%sŒ `{ y# ÷èÅÊ 
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Íο4θ uŠys ø9 $# y# ÷è ÅÊ uρ ÏN$ yϑyϑø9 $# §ΝèO Ÿω ß‰Åg rB y7 s9 $ uΖøŠn=tã #Z/T ÅÁ tΡ�) االسراء /

73-75(  
ايم منصرف كنند تا  نزديك بود كافران تو را از آنچه به تو وحي كرده«

و اگر ما تو . گاه تو را به دوستي بگيرند را به ما نسبت دهي و آن جز قرآن
و . (را استوار و پابر جاي نمي داشتيم، دور نبود كه اندكي بدانان بگرائي

را ) تو( صورت عذاب دنيا و عذاب آخرت در اين) كردي اگر چنين مي
چشانديم، سپس در برابر ما يار و  به تو مي) ساختيم و مي(چندين برابر 
  .»يافتي ياوري نمي

  :گويد  مي� تأمل كن در آنچه كه خداوند در حق موسيگاه آن

�$£ϑs9 uρ yìy_ u‘ # y›θ ãΒ 4’n<Î) Ïµ ÏΒöθ s% z≈ t7ôÒ xî $ Z�Å™r& tΑ$ s% $ yϑ|¡ ø⁄Î/ 

’ÎΤθ ãΚçF ø�n=yz . ÏΒ ü“Ï‰÷èt/ ( óΟ çF ù=Éf tãr& zlö∆r& öΝä3În/u‘ ( ’ s+ø9 r&uρ yy#uθø9 F{ $# x‹ s{r&uρ 

Ä ù̈& t	Î/ Ïµ‹Åzr& ÿ… çν”	èg s† Ïµø‹ s9 Î)�  ) 150/ األعراف(  

چه : و هنگامي كه موسي به پيش قوم خود خشمگين و اندوهناك بازگشت، گفت«
تان شتاب ورزيديد؟ موسي الواح را بد جانشيني مرا انجام دادي، آيا بر فرمان پروردگار

  .»را به سوي خود كشيد را گرفت و آن) هارون(سر برادرش ) موسي(بيانداخت و 
كند در حالي كه  پرت ميرا  آنچگونه موسي ! مگر در الواح غير از كالم خدا چه بود؟

يل اي تأو كند كه اين عمل او را به گونه واجب شرعي بر ما حكم مي! او كليم اهللا است؟
گفتند اگر معني و  ال اين است كه چه ميو سؤ. اي وارد نيايد كنيم تا به نبوتش خدشه

كرد  پرت ميرا  آنبود و  بود؟ يعني الواح قرآن در دستش مي مقصود اين كالم ابوبكر مي
  !كشيد؟ گرفت و به سوي خود مي  سر علي يا عمر را ميگاه آنو 
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  :بود جاي موسي، اسم ابوبكر ميتوقع داري چه بگويند اگر در اين آيه به 

�u‘$tG÷z$#uρ 4y›θ ãΒ … çµtΒ öθ s% t Ïèö7 y™ Wξã_ u‘ $ oΨÏG≈ s)‹ÏϑÏj9 ( !$ £ϑn=sù ãΝåκøEx‹ s{r& 

èπ x�ô_ §	9 $# tΑ$ s% Éb>u‘ öθ s9 |M ø⁄Ï© Οßγ tF õ3n=÷δ r&  ÏiΒ ã≅ö6 s% }‘≈−ƒ Î)uρ ( $ uΖä3Î=öκèEr& $oÿÏ3 

Ÿ≅ yèsù â!$ yγ x�p¡9 $# !$ ¨ΖÏΒ ( ÷βÎ) }‘Ïδ 
ωÎ) y7 çGt⊥ ÷GÏù ‘≅ ÅÒ è? $ pκÍ5  tΒ â !$ t±n@ 

”Ï‰öκsEuρ tΒ â !$t±n@�  ) 155/ اعراف(  

.  برگزيدو موسي هفتاد مرد را از ميان قوم خود براي ميعادگاه ما«
پروردگارا، اگر : گفت) موسي(را فرا گرفت،   نهنگامي كه زمين لرزه آنا

آيا ما را به . يتوانستي آنان و مرا پيش از اين نيز هالك كن مي خواستي مي
سازي؟ اين جز آزمايش تو  اند هالك مي خردان ما كرده سبب كاري كه بي

سازي و  چيز ديگري نيست كه به سبب آن هر كس را بخواهي گمراه مي
  .»كني هر كس را بخواهي هدايت مي

 اين اعتراض نسبت به كار خداست و  كه اينم ممكن است حمل شود بر ظاهر كال
 و اين مجادله .ه خدا است، در حالي كه عبد مجبور است نه مختارنسبت دادن فتنه ب

 فساد اعتقاد ابوبكر ،اگر درخواست رؤيت خدا به آن اضافه شود!! كردن با تقدير است
 :آيا او همان كسي نيست كه گفت. گردد آشكار مي) امامتش(شود و بطالن  كامل مي

�Éb>u‘ þ’ÎΤÍ‘r& ö	ÝàΡr& š�ø‹ s9 Î) �! يم تمام جاهايي را كه در قرآن در مورد اگر ما بياي

يابيم،   بررسي كنيم منافذ مختلفي را براي گريز مي آمده است، به طور دقيق�موسي
شد اگر ابوبكر به جاي  ره به همين ترتيب، چه مي را و غي�مثالً سفر او با خضر

  !موسي بود؟
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  ����يونس

داوند او را  خ، قومش را ترك كرد�واضح است كه در قرآن وقتي يونس نبي
خداوند در قرآن تعريف كرده است، تا را  آنمعاقبه كرد و ماهي او را بلعيد و ماجراي 

  :گويد كند و مي  را از تبعيت و تأسي به او نهي مي�جائي كه خداوند رسولش محمد

�÷/É9 ô¹$$sù È/ õ3çtÎ: y7 În/u‘ Ÿωuρ ä3s? É=Ïm$ |Á x. ÏNθ çtø:   )48/ القلم (  �#$

  .»صاحب حوت مباش) يونس(روردگارت شكيبا باش و همسان در برابر فرمان پ«
شود در  مي) امام(چنين كسي چگونه : شد و اگر ابوبكر صاحب حوت بود گفته مي

حال آنكه امام واجب است ! كند؟ حالي كه خداوند از تشبه و اقتداي به او نهي مي
يدترين معصوم باشد و اين شخص مرتكب گناهي شده است كه خداوند او را با شد

  :گويد آيا او نيست كه مي. وجه معاقبه كرده است

� š�oΨ≈ ys ö6 ß™ ’ÎoΤ Î) àMΖà2 zÏΒ šÏϑÎ=≈ ©à9   )87/ انبيا (  �#$

  .»ام پروردگارا تو پاك و منزهي، من از جمله ستمكاران شده«
  :فرمايد و خداوند مي. و اين نص از جانب خداوند است كه او از زمره ستمكاران بود

�Ÿω ãΑ$ uΖtƒ “Ï‰ôγ tã t ÏϑÎ=≈ ©à9$#�  

اين سخن بعيد نيست از زبان كسي ! بنابراين صاحب حوت صالحيت امامت ندارد
   :فرمايد جويد كه مي كه به اول اين آيه تمسك مي

�¨βÎ) t Ï%©!$# (# öθ ©9 uθ s? öΝä3ΖÏΒ tΠ öθ tƒ ‘s)tGø9 $# Èβ$yè ôϑpg ø: $# $yϑ̄ΡÎ) ãΝßγ ©9 u”tIó™$# 

ß≈sÜ ø‹¤±9 $# ÇÙ÷èt7 Î/ $ tΒ (#θç7 |¡x.�  )  155/ آل عمران(  
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آنان كه در روز روياروئي دو گروه، فرار كردند، بيگمان اهريمن به «
  .»را به لغزش انداخت  نااي از آنچه كرده بودند، آن سبب پاره

  :و آخر آيه را قطع كردند

�ô‰s)s9 uρ $ x�tã ª!$# öΝåκ÷]tã 3 ¨βÎ) ©!$# î‘θ à�xî ÒΟŠÎ=ym�  

  )155/ آل عمران (  
  .»را بخشيد، چرا كه خداوند آمرزنده و شكيبا است يشان خداوند ا«

  :فرمايد و همچنين در مورد آيه مشابه آن، كه مي

�ô‰s)s9 uρ ãΝà6 s%y‰|¹ ª! $# ÿ… çνy‰ôãuρ øŒÎ) Νßγ tΡθ p¡ ßs s? ÏµÏΡøŒ Î* Î/ ( #_̈L ym 

#sŒ Î) óΟçF ù=Ï±sù öΝçF ôãt“≈ oΨs?uρ ’Îû Ì	 øΒF{ $# ΜçGøŠ|Á tãuρ . ÏiΒ Ï‰÷èt/ !$ tΒ Νä31 u‘r& $ ¨Β 
šχθ™6 Ås è? 4 Νà6ΨÏΒ  ¨Β ß‰ƒ Ì	 ãƒ $ u‹÷Ρ‘‰9 $# Νà6ΨÏΒ uρ ̈Β ß‰ƒ Ì	 ãƒ nοt	 ÅzFψ$# 

4 §ΝèO öΝà6 sùt	 |¹ öΝåκ÷]tã öΝä3uŠÎ=tF ö;uŠÏ9 ( ô‰s)s9 uρ $ x�tã öΝà6Ψtã 3 ª! $#uρ ρèŒ 

@≅ôÒ sù ’ n? tã t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9   )152/ آل عمران (  � #$

ا كمك و ياري او از ب) در آغاز جنگ احد(را   ناو در آن هنگام كه آن«
گاه  با شما وفا كرد تا آن) پيروزي(آوريد خداوند به وعده خود  پاي در مي

به كشمكش ) ماندن در سنگر يا رها كردن آن(كه سستي كرديد و در امر 
داشتيد به شما نشان داد  پرداختيد و پس از آنكه آنچه را كه دوست مي

اي خواستار  ي دنيا و دستهاي از شما خواهان كاال نافرماني كرديد، دسته
پس شما را از آنان بازداشت و از ايشان منصرفتان گردانيد . آخرت گرديد
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تا شما را بيازمايد و شما را بخشيد و خداوند را بر مؤمنان نعمت و منت 
  .»است

 برسند كه �اي از اصحاب رسول اهللا همه اينها به خاطر اين است كه به مذمت دسته
 ها آنحال اگر خدا .  خشنود شده استها آن كرده است كه از خداوند خودش تصريح

 چه كار ،كرد آن گونه كه يونس نبي را معاقبه كرد را به خاطر گناهشان معاقبه مي
  !كردند؟ مي

  :رسيدند كه فرمود  مي�و به كالم خدا در مورد يونس

�£sà sù βr&  ©9 u‘ Ï‰ø)̄Ρ Ïµ ø‹ n=tã�  ) 87/ انبيا(  

  .»گيريم سخت و تنگ نميگمان كرد كه بر او «
شما را چه به انساني كه در قدرت خداوند شك . ابوبكر فاسد العقيده است: گفتند مي
و اگر ! تواند امام بر امت شود؟ پس چگونه مي. كند و شك در قدرت الهي كفر است مي

 مقصود از لفظ در اينجا قدرت نيست بلكه  كه اين بياوري بر ها آنهزار دليل براي 
و تحت فشار قرار دادن است ـ يعني گمان كرد كه ما به وسيله عقوبت بر او عقوبت 

 چون سبب در سوء قصد نهفته ،داشتند گيريم ـ از سخنشان دست بر نمي سخت نمي
  .است نه در سوء فهم

  

  ����لوط

كند كه او به قومش هنگامي كه اراده سوء قصد به   حكايت مي�خداوند از لوط
  :مهمانانش را كردند، گفت

�ÏIω àσ̄≈ yδ ’ÎA$ uΖt/ £èδ ã	 yγ ôÛr& öΝä3s9�  ) 78/ هود(  
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بر مهمانان من ببخشائيد !  شرمتان باد!اي قوم من :لوط بديشان گفت(«
  . »ترند پاكيزه) از آميزش با ذكور(اينها دختران منند و براي شما ) و

حكاياتي  و ها انشد و داست بود رواياتي براي آن وضع مي مياگر داستان درباره ابوبكر 
تمام . شد اش ساخته مي براي طعنه زدن به اخالق و ناموس و شرف دختران و خانواده

  .اينها به خاطر سلب اهليت كردن از او در سرپرستي امر مسلمانان و امامت متقيان است
  

  )عليهم السالم(آدم و بقيه انبياء 

د جاي قرآن به  كه خداوند در چن�و به همين ترتيب بقيه انبياء، مثل پدرمان آدم
  :گويد كند تا جائي كه مي خطاي او تصريح مي

� # |Â tãuρ ãΠ yŠ# u … çµ−/u‘ 3“uθ tósù�  ) 121/ طه(  

  .»بدين نحو آدم از فرمان پروردگارش سرپيچي كرد و گمراه شد«
بزرگ را  آنانداختند و  اگر اين آيه در حق ابوبكر نازل شده بود هلهله به راه مي

مگر خدا . دند به داخل شدن او در جهنم به طور قطع و يقيندا كردند و حكم مي مي
  :گويد نمي

�(#θç6 Å3ö6 ä3sù $ pκj Ïù öΝèδ tβ…ãρ$ tó ø9 $#uρ ∩⊆∪ ßŠθ ãΖã_ uρ }§ŠÎ=ö/Î) tβθ ãèuΗødr& �  

  )95- 94 / الشعراء(  
شوند و  نده ميكپس آنان همراه گمراهان، پياپي به دوزخ سرنگون اف«

  .»نيز جملگي لشكريان اهريمن

�â!#t	 yè ’±9 $#uρ ãΝßγ ãèÎ7 ®Ktƒ tβ…ãρ$ tó ø9   )224 / الشعراء(  �#$

  .»كنند سرگشتگان و گمراهان از شعراء پيروي مي«
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  :فرمايد مگر خداوند نمي. دادند كه او از پيروان ابليس است و حكم مي

�¨βÎ) “ÏŠ$t6Ïã }§øŠs9 y7s9 öΝÍκöjn=tã í≈sÜù=ß™ 
ωÎ) ÇtΒ y7yèt7̈?$# zÏΒ 

tÍρ$tóø9$#�   ) 42/ الحجر(  

تو هيچ گونه تسلط و قدرتي بر بندگان من ) اي ابليس(گمان  بي«
  .»نداري مگر آن گمراهاني كه به دنبال تو راه بيفتند

خواهيد بر  بنابراين چه دليل ديگري مي. كند آيه اولي او را گمراه و عاصي معرفي مي
  !دهيد؟ پيرو ابليس بودن او؟ چگونه چنين كسي را امام قرار مي

  
  

  ����خيرالبشر أبوالقاسم، محمد

اصل در استدالل اين است كه ابتدا استناد شود به محكمي كه هيچ شكي در آن 
 ،جود دارد ونيست تا قاعده و اساسي شود براي آنچه كه متشابه است و در آن اختالف

 و حكم باشد  مي و اين در احكام اعتقادي و فقهي و غيره،يا گمان شود كه چنين است
  . است جمله آناز  نيزاصبر اشخ

اما حكم بر شخصي از طريق شبهات و ترك محكمات، اين يك منهج فاسد است كه 
  .شود به حقيقت منجر نمي

  :گويم  مثال واضحي است براي آنچه كه مي� محمد
صدها دليل قطعي و محكم وجود دارد كه بر اخالق واالي او و راستي دعوت و 

 اين ادله سودي ندارد براي كسي كه در نگرش به  اما تمام؛دهند شهادت مي ،نبوتش
سيماي . كند از اين منهج فاسد تبعيت مي �سيماي اشرف مخلوقات ابوالقاسم محمد

 زشت نمايان شده است تا جائي ،درخشان و تابان ايشان در ديد آن سرگشتگان گمراه



 طلي حق از با روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
893893893893

  غمجز آميزش با زنان و خونريزي هيچ هم و كه بود مردي �محمد: دان هكه گفت
بر را  آن حال آنكه ، از زنان ازدواج كردكالنمگر او نبود كه با آن تعداد !  نداشتديگري

 زن و ، به عشقيشانشدن زياد ااين دال بر شهوانيت او و سرگرم ! د؟نمويارانش حرام 
را گزارش  آنبرخي از كتب آبكي   كهموضوعي و به روايت .جنس مخالف است

 رهبر كه در تورات يو أوريا � شبيه به روايت داود  كهنمايند اند، استدالل مي داده
 زينب را ديد و از � پيامبر: شرح آن به اين شكل است كه.باشد ميدروغين آمده، 

زيبايي او شگفت زده شد و به او متمايل گشت و واله و شيداي عشق او شد به طوري 
. بود، كرد) �پيامبر(كه او را وادار به طالق گرفتن از شوهرش زيد كه پسرخوانده او 

 كردند كه در مورد اصل موضوع حملاي  و اين فساد را بر آيه! دنمو با او ازدواج گاه آن
  :گويد اي كه مي كند و آيه  صحبت مي� با زينب�ازدواج پيامبر

�øŒ Î)uρ ãΑθ à)s? ü“Ï%©#Ï9 zΝyè ÷Ρr& ª!$# Ïµø‹ n=tã |M ôϑyè ÷Ρr& uρ Ïµø‹ n=tã ô7 Å¡øΒ r& y7 ø‹n=tã 

y7 y_ ÷ρy— È, ¨?$#uρ ©!$# ’Å∀øƒéBuρ ’Îû š�Å¡ ø�tΡ $ tΒ ª!$# ÏµƒÏ‰ö7 ãΒ�) األحزاب /

37(  
كه خداوند بدو نعمت داده بود ) زيد بن حارث(زماني را كه به كسي «

همسرت را نگاه دار و از خدا : گفتي و تو نيز بدو لطف كرده بودي مي
 را آشكار داشتي كه خداوند آن بترس و تو چيزي را در دل پنهان مي

  .»سازد مي
اش در تالش براي   زن و نيت درونيي آن عشق و وسوسه شدن به وسيله: گفتند

 را به خاطر سخن مردم پنهان داشت و اين معناي خودشطالق گرفتن او و ازدواج با 
  :سخن اوست در همان آيه
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�  ý øƒrBuρ }̈ $ ¨Ζ9 $# ª!$#uρ ‘, ym r& βr& çµ9t± øƒrB�  ) 37/ احزاب(  

دي حال آنكه خداوند سزاوارتر است كه از او ترسي و از مردم مي«
  .»بترسي

د و استناد ان ه در آن افتادها آنخي از مستشرقين و افراد امثال اين سبك مغزي كه بر
كنند به آنچه بعضي از كتابهايي كه بين ضعف و قوت در جريان هستند در نزد كسي  مي

از قول بعضي از نادانان كه تر است به تصديق   نزديك، ايمان ندارد�كه به نبوت محمد
 ، آنجا تجمع كرده بودندمشركاني كه آورد تا ايش را از غار بيرون ميابوبكر پ: گويند مي

 ابوبكر را با خود همراه كرد تا از شر او ،�و محمد!  را بكشند�داخل شوند و محمد
  .در امان باشد و او را لو ندهد

بكر نازل مي شد، در نزد آنان شأن و  اگر اين آيه درباره ابو كه اينشكي نيست در 
كردند تا او   اخالقش ميكردند در  مياي كه متوجه و اولين طعنه! منزلت ديگري داشت

ترين درجه برسانند و عقيده و اصل ايمانش سالم نماند، كه او از خدا  را به پايين
  :ترسد، چون از كساني است كه ترسد بلكه از مردم مي نمي

�tβöθ t±øƒs† }̈ $ ¨Ζ9 $# Ïπ u‹ô±y‚ x. «!$# ÷ρr& £‰x© r& Zπu‹ ô±yz�  ) 77/ النساء(  

از مردم چنان ترس و هراس دارند كه از خدا ترس و هراس دارند بلكه بيشتر از «
  .»خدا

  !شود؟  امام قرار داده مي،و اين نفاق و شرك است چگونه صاحب چنين شركي
  :شد و اگر اين آيه در حق ابوبكر نازل مي

�zΟÏ9 ãΠ Ìh	 ptéB !$tΒ ¨≅ ymr& ª!$# y7 s9 ( ‘ÉótGö;s? |N$ |Ê ö	 tΒ y7 Å_≡ uρø— r&�   

  )1/ التحريم (  
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چرا چيزي را كه خداوند براي تو حالل كرده است به خاطر خشنود «
  .»كني؟ ساختن همسرانت بر خود حرام مي

 اين مرد براي  كه اينماند در   شكي باقي مي،آيا بعد از اين قول صريح: گفتند قطعاً مي
او بر طبق هوا و ميل خود حرام را حالل و حالل را ! اوند ارزشي قائل نيستشرع خد
كند به خاطر راضي كردن  مردي را تصور كنيد كه حالل خدا را حرام مي! كند حرام مي
  !دهيد؟ قرار مي) امام(چگونه او را ! همسرش

  :كند و قول خداوند اين سخن را تأييد مي

�šš ššχρß‰ƒÌ	è? uÚt	tã $u‹÷Ρ‘‰9$# ª!$#uρ ß‰ƒÌ	ãƒ nοt	ÅzFψ$# 3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã 

ÒΟŠÅ3ym ∩∉∠∪ Ÿωöθ©9 Ò=≈tGÏ. zÏiΒ «!$# t,t7y™ öΝä3¡¡yϑs9 !$yϑ‹Ïù öΝè?õ‹s{r& ë>#x‹tã 

×ΛÏàtã �  ) 68-67/ انفال(  
خواهيد در صورتي كه خداوند سزاي  شما متاع ناپايدار دنيا را مي«

اگر حكم . حكيم استخواهد و خداوند عزيز و  مي) براي شما(آخرت را 
ايد به شما  سابق خدا نبود عذاب بزرگي در مقابل چيزي كه گرفته

  .»رسيد مي
 ابوبكر دنيا را بر  كه اين تكفير ـ صريح است در برايو اين آيه ـ مطابق طريقه اماميه 

 كه از گاه ، آن نازل شد� اما هنگامي كه آيات در حق پيامبر.آخرت ترجيح داده است
خداوند متعال .  متعرض چنين سخني نشدند،به جاي قتلشان فديه گرفتاسيران بدر 

  :فرمايد مي
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�$tΒ šχ% x. @cÉ< oΨÏ9 βr& tβθ ä3tƒ ÿ…ã& s! 3“u/ó  r& 4®L ym š∅Ï‚ ÷Wãƒ ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $# 4 šχρß‰ƒ Ì	 è? uÚt	 tã $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ª! $#uρ ß‰ƒ Ì	ãƒ nοt	 ÅzFψ$# 3...�) انفال /

67-69(  
گاه كه  ن جنگي داشته باشد، مگر آنهيچ پيغمبري حق ندارد اسيرا«

كامالً بر دشمن پيروز گردد و بر منطقه سيطره و قدرت يابد، شما متاع 
براي (خواهيد در صورتي كه خداوند سزاي آخرت را  ناپايدار دنيا را مي

  .»....خواهد مي) شما
الم  سها آن نبوت هيچ يك از ،اگر ما اين اسلوب مقلوب را در حق انبياء اعمال كنيم

تا د ان ه پياده كرد
به تحقيق اين اسلوبي است كه رافضيان در حق اصحاب! ماند نمي
 در آنان از نقشي كه خداوند براي شان و بركنار كردنآنانبه بي اعتبار كردن بدين وسيله 
  .، برسندنظر گرفته
 و  از نو به خود كه  اين مگرنمايد داوري مي كسي كه بين دو گروه  نيست آنمنصف

  : ها آن چرا كه ،گيري نسبت به بهترين بشر بعد از انبياء مراجعه كند اسباتش در موضعمح

�šÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u (#ρã	 y_$ yδ uρ (#ρß‰yγ≈ y_ uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# tÉ‹ ©9 $#uρ 

(#ρuρ#u (#ÿρç/|Ç tΡ̈ρ š�Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# $ y)ym 4 Νçλ°; ×οt	 Ï�øó̈Β ×− ø— Í‘uρ 

×Λq Ì	x.�   ) 74/ انفال(  

اند و در راه خدا جهاد  اند و مهاجرت كرده كساني كه ايمان آورده«
) هر دو گروه(اند  اند و ياري كرده اند و همچنين كساني كه پناه داده كرده

  .»آنان حقيقتاً مؤمن و باايمانند و براي آنان آمرزش و روزي شايسته است
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  با علي بكنيماي را كه قرآن با انبياء كرد  اگر معامله

 اگر ما بعضي از آنچه را كه در قرآن در مورد انبياء ؛عكس قضيه نيز صحيح است
 اشاره  كه  اين وضع كنيم، بدون�بر زبان پيامبررا  آنآمده است به علي نسبت بدهيم و 

: مگر به شما نگفتيم: گويند  اين در قرآن براي انبياء آمده است، اماميه مي كه  نماييم
 در مورد  آنو تا حد محال بودن صدور ! توزي نكنيد؟ لي و اهل بيت كينهنسبت به ع

  .كردند  انكار مي،علي
اين پروردگار : علي يك بار به ستاره نگاه كرد سپس گفت: به عنوان مثال اگر بگوييم

 آنمن است و يكبار به ماه و بار سوم به خورشيد و در هر بار گمان كرد كه 
شما به علي : گفتند  به رب حقيقي هدايت شد، اماميه مي كه اينپروردگارش است تا 

  .كنيد توهين مي

ÎoΤ’�: علي گفت و اگر بگوييم كه r& z Í_ ¡¡tΒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# 5= óÁ ãΖÎ/ A>#x‹tãuρ ∩⊆⊇∪  �   

  

   »)و سخت زار و نزار و بيمارم(اهريمن مرا دچار رنج و درد كرده است  «

≈›�t#x: م كشت و گفت علي مردي را از روي ست:و اگر بگوييم كه yδ ôÏΒ È≅uΗxå 

Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# ( �   
   .»اين از عمل شيطان بود«

 علي نافرماني پروردگارش را كرد و گمراه در حديث آمده است كه: يمو اگر بگوي
علي پسرش حسن يا حسين را زد و ريش و : گفتيم و اگر مي) �اشاره به آدم(شد 

اشاره به (د نمو كرد و او را سرزنش مي يسرش را به سوي خود كشيد و با او تندي م
  ).موسي و هارون
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به خاطر ترس از را  آن دستوري داد اما او � به علي�پيامبرمان محمد: و اگر بگوييم

� : به او گفت�مردم ادا نكرد تا جائي كه پيامبر ý øƒrBuρ }̈ $ ¨Ζ9 $# ª! $#uρ ‘,ym r& βr& 
çµ9t± øƒrB� »خدا بترسيزاوارتر اين است كه از ترسي در حالي كه س آيا از مردم مي«. 

  ). با زينب كه در سوره احزاب ذكر شد�اشاره به ازدواج پيامبر(
 بعضي از چيزهايي را كه خداوند حالل كرده بود، به خاطر رضايت � علي كه اينو 

چرا آنچه را كه خداوند براي :  به او گفت�همسرش بر خود حرام كرد و رسول خدا
  كني؟ طر راضي كردن همسرت حرام ميتو حالل كرده به خا
 را فرستاد و او بر دشمنش پيروز �اي علي  در غزوه�رسول اهللا: و اگر بگوييم

 را رها كرد و در مقابل آنان مالي را ها آن اما ، را اسير گرفتها آنگشت و بعضي از 
  :  با ترش رويي به او گفت� و پيامبر.گرفت
 ��� �@-0�� �1( ��0�1�h hh hi � j jh h k ���/��� ����� 0<��G�� C0<�o� �-� I��� X1r�� 0�1� j� h h jk j k

!@�( ��4(6 6#  
خواهد و اگر اين نبود كه تو  خواهيد و خداوند آخرت را مي شما مال دنيا را مي«

اشاره به آنچه  (.»كردم ر است تو را عقاب بزرگي مياجتهاد كردي و مجتهد هم معذو
  .)انفال نازل شد كه او از اسيران فديه گرفت در سوره �كه در حق رسول خدا

 اسب را دواند و عشق به زني و نظر � علي،عصردر حين يك روز : و اگر بگوييم
 را به خود مشغول داشت تا �داد، علي به او در حالي كه در آن هنگام مسابقه مي

  . نماز عصرش فوت شد كه اين
  .از دستش انداخترا  نآ روزي خشمگين شد و مصحف با قر:و اگر بگوييم كه
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اي كافران : گويند و اگر اين حرف را بزنيم يا امثال اين سخنان را، اماميه به ما مي
زنيد و او را تا اين حد دشمن  براي چه در مورد علي طعنه مي! دروغگوو توز  كينه
  .داريد مي

  .ذكر شده است ‡ انبياءبراي تمام اينها در قرآن  كه اينبا وجود 
ند و درجه صحابه را از سطح افراد ا ه را باالتر از مرتبه پيامبران قرار داداماميه علي
  !!دان هتر آورد عادي پايين
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   تكميلييفصل

  گرفته شده است عقايد اماميه از آيات متشابه ي همه

  

  اند  محكمات بنيان شده ي متشابهات نه پايه  بر عقايدي كه

اي قرآني از آيات محكم   آيه حصاري خودء به در عقايد ان اند كه  هرگز نتوانسته اماميه
   براي عقايد خود به  پيوسته  استناد نمايند، بلكه و داراي معني صريح و قطعي الدالله

ترين  هاي قبلي مهمترين و بزرگ  در فصل اند؛ گفتني است كه  روي آورده آيات متشابه
   طور واضح به ديم و به قرار دا را مورد مناقشه) امامت و عصمت(قسمت عقايدي آنان 

شوند، زيرا عقايدي  رو ساير موارد نيز بر آن دو قياس مي  پي برديم، از اين اين مسأله
بينم، اما مشكلي  ي آنان را نمي باشند و نيازي براي بررسي همه انحصاري آنان زياد مي

  ها خاتمه ي ديگري را ذكر نمايم و كتاب را بدان  طور مختصر دو نمونه  اگر به نيست كه
تا با بررسي اين دو » رجعت«ي   و عقيده»بداء«ي  عقيده: دهم و آن دو نيز عبارتند از

اند و از آيات ظني   همان منهج خود را دنبال نموده  آنان پيوسته مورد اعالم داريم كه
  توان كه بنابر اين مي. اند  و محكم پيروي كرده  آيات قطعي الدالله بخش و متشابهات نه

  . همان موارد قبلي قياس نماييد و بدان ارزيابي كنيد ر موارد اعتقادي آنان را نيز بهساي

   بداء-أ

   بداء دليل اعتقاد به
  :ي نمايند عبارت از آيه  بدان استدالل مي  در اين زمينه اي كه ترين آيه قوي
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  �(#θßs ôϑtƒ ª!$# $ tΒ â!$ t±o„ àM Î6÷Vãƒ uρ ( ÿ… çνy‰ΨÏãuρ ‘Π é& É=≈tGÅ6 ø9$# �  )39/الرعد(  

هاي كتاب ديدني جهاني و   از نشانه،و مصلحت بداند(خداوند هرچه را كه بخواهد «
از قوانين هستي و از ( و هرچه را ،دارد  از ميان برمي)هاي كتاب خواندني آسماني از آيه

دارد و   برجاي مي)شرائع الهي كه حكمتش اقتضاء كند و مناسب با زمان باشد
    .» در علم خدا ثابت و مقرّر است)و همه اينها .سازد جايگزين مي(

   ابطال آن عقيده
 تغيير در اخبار اعتقادي بحث   نسخ احكام شرعي نه  راجع به  آيه بايد اذعان داشت كه

 � خداوند  كه گونه  است؛ زيرا محو و تغيير در احكام شرعي جايز است، همان رانده
  : فرمايد مي

 �$ tΒ ô‡|¡ΨtΡ ô ÏΒ >πtƒ#u ÷ρr& $ yγ Å¡ΨçΡ ÏNù' tΡ 9/öT sƒ¿2 !$ pκ÷]ÏiΒ ÷ρr& !$ yγ Î=÷WÏΒ 3 �  
  )106/البقرة(  

اي  اثر معجزه( و يا اين كه ،)و به دست فراموشي سپاريم(اي را كه رها سازيم  هر آيه«
 بهتر از آن يا همسان آن را ، فراموشش گردانيم)را از آئينه دل مردمان بزدائيم و

  .»يمساز آوريم و جايگزينش مي مي
  : است  زير نسخ شده  آيه  به باشد كه  نسخ مباح بودن خمر مي از آن جمله

 �$pκš‰r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (# þθãΨtΒ#u $ yϑ̄ΡÎ) ã	 ôϑsƒø: $# ç/Å£øŠyϑø9 $#uρ Ü>$ |ÁΡF{$#uρ ãΝ≈ s9 ø— F{$#uρ Ó§ô_ Í‘ 

ôÏiΒ È≅ yϑtã Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# çνθç7 Ï⊥ tGô_ $$ sù öΝä3ª=yès9 tβθ ßs Î=ø�è? ∩⊃∪  �  )90/ئدةالما(  
 و )كنيد سنگيي كه در كنار آنها قرباني مي( ميخوارگي و قماربازي و بتان !اي مؤمنان«

 همه و همه ،بريد آزمائي و غيبگوئي به كار مي و سنگها و اوراقي كه براي بخت(تيرها 
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اين ( پس از .باشند  عمل شيطان مي)ناشي از تزيين و تلقين( پليدند و )از لحاظ معنوي
    .»يد دوري كنيد تا اين كه رستگار شويد پل)كارهاي
  :فرمايد  مي� خداوند شود ه  نازل مي  بعد از اين آيه كه

 �$ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u Ÿω (#θ ç/t	 ø)s? nο4θ n=¢Á9 $# óΟ çFΡr&uρ 3“t	≈ s3ß™ 4 ®L ym (#θßϑn=÷ès? $tΒ 
tβθ ä9θà)s? Ÿ�  )43/النساء(  

 حالي كه مست هستيد به نماز نايستيد تا آن گاه كه  در!ايد اي كساني كه ايمان آورده«
  .»گوئيد دانيد چه مي مي

 با فرمان رويي آوردن   بيت المقدس در نماز است كه  نسخ رويي نمودن به و از جمله،
و باشند؛   در معرض نسخ مي  مسجد الحرام نسخ شد، اين همان احكامي هستند كه به

 نسخ  باشند كه  همان محكماتي مي  كهقرّر است ثابت و ملوح المحفوظدر  همه اينها
ي  دهيم، زيرا منسوخات از زير مجموعه ها ارجاع مي ناپذير هستند و منسوخات را بدان

  :فرمايد  مي� خداوند  كه گونه باشد، همان متشابهات مي

 �çµ ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈ yϑs3øt’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈tGÅ3ø9 $# ã	 yzé&uρ ×M≈yγ Î7≈t±tF ãΒ ( Ÿ�  

  )7/آل عمران(  
و معاني مشخّص و اهداف روشني دارند (است  »  محكَمات« هاي   آيه،بخشي از آن«
و (، است »  متَشَابِهات« هاي   و بخشي از آن آيه، آنها اصل و اساس اين كتاب هستند)و

  .»)رود معاني دقيقي دارند و احتماالت مختلفي در آنها مي
مساوي است با باشد، زيرا   كفر نيز مي اس، بلكهاس باطل و بي بداء  اعتقاد بهپس 
 از   رسيدهراخبا و   محو و تغيير در اخباريات الهي جايز باشد و خالف وعده كه اين

هايش را  اي از اخبار و وعده  دلخواه خود پاره  شوند، بنابر اين به واقع� خداوندجانب
 انسان راستگو  ين رفتاري شايستهگذارد، چن اي ديگر را نيز باقي مي نمايد و پاره محو مي
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  كه  اين  به با توجه!  است ترين گوينده  صادق  كه� خداوند  رسد به باشد چه نيز نمي
 پروردگار جهانيان بدان   جايز است كه باشد، چگونه  از صفات منافقين مي خالف وعده

  : است توصيف شود؟ مگر او چنين نفرموده

 �;χ Î) ©!$# Ÿω ß# Î=÷‚ ãƒ yŠ$ yèŠÏϑø9 $# ( Ÿ�  )9/آل عمران(  

    .»كند نمي وعده خالف خدا بيگمان«

�ôM : است و فرموده £ϑs?uρ àM yϑÎ=x. y7 În/u‘ $ ]%ô‰Ï¹ Zωô‰tãuρ 4 
ω tΑÏd‰t6 ãΒ Ïµ ÏG≈ yϑÎ=s3Ï9 4 
uθ èδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9   )115/األنعام(   � #$

تواند فرمانهاي  كسي نمي هيچ .پذيرد فرمان پروردگار تو صادقانه و دادگرانه انجام مي«
ي ( و دانا )ي سخن آنان( خدا شنوا ).و جلو دستورات او را بگيرد(او را دگرگونه كند 

    .» است)كردار ايشان

$ �ô : است و فرموده tΒ ãΑ£‰t7 ãƒ ãΑöθ s)ø9 $# £“t$ s! �   )29/ق(  

  تغييرناپذير است)مبني بر عذاب دادن كافران و نعمت رساندن به مؤمنان(سخن من «
  .»شود و دگرگون نمي

$ ãΝn=÷ètƒ � : است و فرموده tΒ š÷t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& $tΒ uρ öΝßγ x�ù=yz ( �   )255/البقرة(  

داند آنچه را كه در پيش روي مردمان است و آنچه را كه در پشت سر آنان  مي«
  .»است

�ÞΟ : است و فرموده Î=≈ tã É=ø‹ tó ø9 $# Íοy‰≈ yγ ¤±9 $#uρ ( �   )22/الحشر(  

  .»)و ناپيدا و پيدا در برابر دانشش يكسان است(هان نهان و آشكار است آگاه از ج«



 طلي حق از با روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
904904904904

دهد و سپس خالف  اي مي و وعده! دارد؟  خبري دروغ را اعالم مي� خداوند چگونه


 ����� )! ��O ��)( ����4*�   �نمايد؟  آن عمل مي-6 "��9 6 jk h h� j h h h j h ij j hh h j� h  	  
  كند تفاوتي با سخن مجوسيان ندارد كه اء داللت ميي فوق بر بد  آيه كه  اين اعتقاد به

  :ي گفتند آيه مي

�Þuθ èδuρ “Ï% ©!$# ’Îû Ï !$yϑ¡¡9 $# ×µ≈s9 Î) ’ Îû uρ Ä⇓ö‘ F{$# ×µ≈ s9 Î) 4 uθ èδ uρ ÞΟŠÅ3ptø: $# ÞΟŠÎ=yè ø9 $# �  

  )84:الزخرف(  
 و او حكيم و عليم ،خدا آن كسي است كه در آسمان معبود است و در زمين معبود«
    .»است

بر وجود دو خداوند داللت دارد؛ زيرا هر كدام از اين دو استدالل، روي مواردي واقع 
  باشند و هر انسان مسلماني اعم از دانا و نادان به  از نظر دين و قرآن فاسد مي اند كه شده

  .طور ضروري از چنين چيزي اطالع دارد
 آيات آن   و استهزاء به قرآن آسماني  چنين استداللي بيشتر از بازي به بايد گفت كه

اي از ايمان   برخوردار از ذره  واجب است كهآن بر هر كسيرو تبري از  باشد، از اين نمي
  .باشد

 چنين سخنان   به  كه  رسانده  آن درجه  چيزي انسان را به چه: ممكن است كسي بپرسد
  ز چندين مرتبه در تاريخ خود بيش ا  اماميه كه هايي دهان بگشايد؟ پاسخ اين و استدالل

  .اند  ناچار بدان رويي آورده اند و به در مقابل تنگناهاي اعتقادي قرار گرفته
 شود،   عنوان امام قرار داده  فرزند بزرگ به واجب است كه: گفتند آنان در آغاز امر مي

بنابر اين امات اسماعيل بن جعفر را اعالم داشتند، چون ايشان فرزند ارشد پدرشان 
  ! جان آفرين تسليم كرد ا ناگهان در قيد حيات پدرش جان بهبودند، ام
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 تقسيم شدند؛   چند دسته  به-  بيان داشتيم كه چنان–كار بايد انجام دهند؟ آنان   پس چه
 را »بداء« بودند، مبدأ و اصل   ايمان آورده  امامت محمد بن حنفيه  به  كه ي كيسانيه فرقه

،   وجود آمده  ثقفي جهت نجات آنان از تنگناهايي بهعبيد  مختار بن ابي بيان داشتند كه
 دريافت   نيز همين مبدأ را از كيسانيه هاي اماميه  بود، سپس ساير فرقه اختراع كرده

  آوردند، تا بدين وسيله هاي سرنوشت بدان رويي مي نمودند و براي نجات از باتالق
 نيز قبل از  تقال دهند، اما عبداهللا افطح ان  برادرش عبداهللا امامت را از اسماعيل دوم به

التيام يافتن مصيبت نخست و بعد از گذشت هفتاد روز از فوت پدرش دار فاني را وداع 
 كمتر از  پس با باتالقي ديگر روبرو گشتند كه!  فرزندي را جا بگذارد كه گفت بدون اين

 و براي بار سوم امامت  رويي آوردند)بداء (ي قبلي ه  همان وسيله رو به از اين! قبلي نبود
  ! برادر كوچكش موسي بن جعفر منتقل نمودند را به

 همين باتالق براي حسن عسكري و برادرش محمد تكرار شد و  گفتني است كه
محمد بن علي هادي فرزند !  درآمد  صحنه نمايش با تمام جزئياتش براي بار ديگر به

   امامت وي را اعالم داشتند، اما متأسفانه ، رو اماميه شد، از اين  محسوب مي ارشد خانواده
 برادر دومش   امامت را به»بداء« از مبدأ  در قيد حيات پدرش جان سپارد، پس با استفاده

سپارد،  انتقال دادند؛ پس از مدتي حسن نيز بدون فرزندي جان مي) حسن عسكري(
د و برخي ديگر نيز منتقل نمودن) جعفر( برادر كوچكش   امامت را به پس برخي از اماميه
 حسن عسكري   افطح را تكرار كردند، زيرا مدعي شدند كه  با عبداهللا همان عمل فطحيه

  !باشد  و ايشان امام و جانشين پدرشان مي  غيب شده  نام محمد را دارد كه فرزندي به
 �خداوند:  گفت  كه روايت كرده) علي هادي( سند خويش از ابوالحسن  كليني به
) حسن عسكري(در خصوص ابومحمد )  محمد فرزند ارشد خانواده( جعفر بعد از ابو

 خداوند بعد از   كه گونه اي نداشت، همان  قبال چنين آگاهي  مسايلي اطالع پيدا كرد كه به
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اين . داد  از حال وي خبر مي  مسايلي در خصوص موسي پي برد كه گذشت اسماعيل به

  .� آيد باطل گرايان را ناخوش را گفتم اگر چه
 نسبت دادند تا بدون   ائمه را به  پرداختند و آن  تعظيم و بزرگداشت اين عقيده سپس به

   كه  روايت كرده � سند خود از ابو عبداهللا  شود؛ كليني به  پذيرفته انكار و مناقشه

  .� است  بزرگ نداشته»بداء« مانند   هيچ چيزي را به�خدواند: گفت
هرگاه سخني را براي شما نقل كرديم و :  گفت  كه  روايت كرده�و از ابوجعفر

و در .  است خداوند راست گفته: ي قبلي بود، بگوييد مطابق سخنان گزارش شده
خداوند :  خالف سخنان قبلي، سخني را براي شما نقل كرديم، باز بگوييد صورتي كه

  �.آييد  دو پاداش نايل مي  است، زيرا در اين صورت به راست گفته
خالف سخنان قبلي، سخني را براي شما نقل : (گويد  مي  سخن بيانديش كهدر اين
خدا بس باالتر !  است  يعني خداوند سبحان در اخبار و گزارشهايش دروغ رانده)كرديم

  براستي كه! داريد؟  را بزرگ مي�گونه خداوند آيا اين! گويند  آنان مي  كهاز آن است
توان   مي  ايشان، چگونه كفران وي و نسبت دروغ بهآيا با !!  است اين بزرگداشتي نمونه

  !! را بزرگداشت�پروردگار
   چنين اعتقادي غير از نجات و رهايي از تنگناها و رويي آوردن به كه ديگر اين

  دروغِ كه  خاطر اين يعني به! ي ديگري را در بر دارد؟  فايده تر چه تنگنايي سخت
و در هر حال ! دهند  خداوند متعال نسبت مي  بهد، دروغ و خبر رادروغگو نمايان نگرد

  ).آييد  دو پاداش نايل مي  است، زيرا در اين صورت به خداوند راست گفته: (بگو

                                           
  .1/327 أصول الكافي1
 .1/146 همان 2
 1/369 همان3ً
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اي پيشاپيش عقل چيز ديگري نيست، زيرا  اعطاي دو پاداش جز قرار دادن رشوه
ض نگيرد و خواهند با اين عمل خود، عقل را جامد و ميرا قرار بدهند تا هرگز اعترا مي

  .  ندهد فكري مخالف را ارائه
 عقلي   چه اما اين! گردد ي عقل ثابت مي  وسيله اصول دين به: شود  مي بعد از اين گفته

 دچار  اي كه ثباتي پنا بر خدا از ناهمواري و بي! (كند؟  چنين چيزي را ثابت مي است كه
  ).گردد ها مي عقل

 هر قيمتي براي نجات   به هايي نيست كه رگاه، تونل و گذ  عقيده بايد اذعان داشت كه
  ! شود ها از آن استفاده از تنگناها و باتالق

  

   رجعت-ب

 زندگي   براي بار دگر به� و در صدر آنان حضرت علي  ائمه  اين معني كه رجعت به
گردند تا   دنيا باز مي گردند و دشمنانشان نيز و در صدر آنان خلفاي راشدين به دنيا برمي

  .اند  در حق آنان انجام داده  جزاي اعمالي را دريافت نمايند كه دست ائمهبر 
اي   محمد صادق صدر ضمن رساله باشد كه  داراي مفاهيم ديگري نيز مي اين گزينه
را   آن كه) تناسخ ارواح: (از جمله:  است  بدان پرداخته»بحث حول الرجعة«تحت عنوان 

 براي بار دوم  گيرد كه  از اين طريق صورت مي دنيا بازگشت به:  چنين تعريف نموده
  گردد و از نو به  جنيني جديد وارد مي  روحش به  اين صورت كه شود، به دوم متولد مي

  .آيد دنيا مي
 تأييدي براي  دارد كه  مي سپس بدون نفي چنين معناي در پي آن، سخني را عرضه

اي  نوان تفسيري براي اقوال عديده ع و اين به: گويد  مي جا كه باشد، آن سخن قبلي مي
ما قبال نيز در اين دنيا : گويند  مي اند، آنان كه  مردمان بسياري بدان قائل شده باشد كه مي
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دانند و از راه، اطالع و  ، برخي از آنان نام موجوداتي را مي  شده  گفته كه ايم، و چنان بوده
  !!مورد نظر داللت دارد طور قطعي بر صحت ادعاي   اين، به آگاهي دارند كه

ي معرفتي، حاوي اشكالي   اين فرع و شاخه بايد گفت كه: گويد اما باز در پي آن مي
 آيا تناسخ صحيح است يا باطل و يا برخي اوقات صحيح است  باشد كه  نام تناسخ مي به

خواهيم بدان بپردازيم با   نمي باشد، اين چيزي است كه و برخي اوقات نيز باطل مي
  .شود  مي  درازا مواجه  در پي اختصار آن هستيم به  سخني كه كه  اين  به توجه

 دانشمندان هرگز در   رسد به  باشند چه  طور كل در هر مستوايي كه آيا مسلمانان به
  باشد، به  داراي ابعاد گوناگوني مي اي كه ي فاسد و افكار افراطي خصوص چنين عقيده

 و كافي   قلبش خطور نكرده  به  چيزي در اين زمينهمسلمان! سخني طوالني نياز دارد
 سخن  چنين چيزي باطل است و نيازي به:  شود  گفته كه است كه اهمال گردد و يا اين

 با چنين عباراتي الزم   دادن آن مسأله اي براي بزرگ جلوه  انگيزه ندارد؛ لذا بايد گفت كه
 وجود   شبهاتي را به ب خواننده در قل-  كمترين مفهوم آن اين است كه-  نيست كه

 طور قطعي بر صحت ادعاي مورد   اين به كه: (  بيان داشته كه  بعد از اين  ويژه آورد، به مي
 ميان علما مشهور  آنچه: ( است  گفته كه و سودي در بر ندارد بعد از اين) نظر داللت دارد

؛ 1)باشد اساس مي اطل و بي دارد ب  تناسخ با انواع گوناگوني كه باشد، اين است كه مي
  . عنوان دليلي براي اثبات و يا نفي قرار گيرد تواند به زيرا مشهور بودن نمي

   به  با داليل قطعي الدالله كه  معني است بعد از اين  چه  اشكال به كه  بر آن، اين اضافه
  .صحت موضوع قايل شد

  

                                           
 .8محمد صادق الصدر ص) بحث حول الرجعة( 1
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  ي رجعت  براي مسأله داليل اماميه

  :  است  فرموده� خداوند نمايند كه  استدالل مي اين آيه  آنان براي رجعت به

�;χÎ) ©! $# ßìƒ Î/|  É>$|¡ Ås ø9 $# ∩⊇∪ �  )199/آل عمران(  

و به سرعت تمام در مدتي اندك به حساب (الحساب است  بيگمان خداوند سريع«
اعمال همگان رسيدگي كرده و پاداش و پادافره نيكان و بدان را بدون كم و كاست 

  .»)ادخواهد د
 سريع  باشد اين است كه  براي همگان واضح و روشن مي آنچه: گويد محمد صدر مي

 مناسبتي  گونه  روز قيامت هيچ  با تأخير حساب و دادرسي به�الحساب بودن خداوند
شود و آن   واقع مي  نسبت عصر امروز در آينده اين دادرسي به: افزايد سپس مي. 1ندارد

 از معصومين، مراد از آن،  هاي گزارش شده  در روايت  كه»دابة االرض«هم با ظهور 
و بايد گفت ... ي مهم را انجام دهد  دنيا است تا اين وظيفه  به�منينؤبازگشت اميرالم

 مراد از آن، انسان   مفهوم لغوي نيست، بلكه  به )حيوان(» دابه« همان » دابه« مراد از  كه
   كنم كه اين را اضافه.  است  طور ويژه  به�نمنيؤ ايشان امام اميرالم باشد، بلكه مي
 منطقيون و  كه  چيزي عجيب و غريب نيست، زيرا چنان »دابه«  گذاري انسان به نام

 روي دو پاهايش  كه  اين  به اند، انسان حيواني ناطق است، با توجه  بيان داشته فالسفه
ي حيوانات محسوب  تهها از دس كند، پس انسان از ميان مخلوقات و آفريده حركت مي

  .2گردد مي
نمايد و او را در   مي  و حيواني تشبيه  دابه  را به�منين عليؤ اميرالم اين سخني كه

قرار ) ي حيوانات ها از دسته و از ميان مخلوقات و آفريده(رديف حيوانات ناطق 
                                           

 .19 همان ص1
 .19،20،21،22/ همان 2
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  رد  نيازي به باشد كه ارزش است و در نهايت سخافت و هرزگي مي دهد؛ سخني بي مي
  :  شده  گفته شود كه  چنين مي ندارد، در غير اين صورت قضيه

^� ����x� $ �V� �@�� .@�n �� ��<���  ���� ���  
 شود آن   گفته كند، صحيح نيست كه  براي روشني روز دليل را دنبال مي مغزي كه(

  ).ذهن حاوي چيزي است
  كه روكش نمايد، مگر اين براي استدالل ف  انسان عاقل تا اين اندازه ممكن نيست كه

 را   شر اين قضيه گوييم كه  باشد، پس خدا را شكر مي  افالس و نداري خود پي برده به
  . است  نموده  جاي ما برآورده به

  : است  فرموده� خداوند اند كه  استدالل نموده  اين آيه و همچنين به

�Π öθtƒ uρ ç/à³øtwΥ  ÏΒ Èe≅ à2 7π̈Β é& % [ ö̀θ sù  £ϑÏiΒ Ü>Éj‹ s3ãƒ $uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ ôΜßγ sù tβθããy—θãƒ 

  )83/النمل(  �∪⊃∇∩

 گروه عظيمي از همه ملّتها )رسد و  يادآور شو كه قيامت فرا مي!را اي پيغمبر(روزي «
كتابهاي آسماني و معجزات پيغمبران رباني و ( آيات )در دنيا(آوريم كه  را گرد مي

 ،از گردآوري ايشان( و پس ،اند ردهك  ما را تكذيب مي)هاي جهاني دالّ بر وجود نشانه
    .»شوند  آنان به يكديگر ملحق و در كنار همديگر نگاه داشته مي)جملگي

βÎ) “Ï%©!$# uÚ¨�: اند  فرموده كه و اين t	 sù š�ø‹n=tã šχ#u ö	à)ø9 $# š‚–Š !#t	 s9 4’n<Î) 7Š$yètΒ 

  )85/قصص(  � 4
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 تو را به محلّ بازگشت ، قرآن را بر تو واجب گردانده است)تبليغ(همان كسي كه «
نمايد و به مقام  كنندگانت داوري مي و ميان تو و تكذيب(گرداند   برمي)قيامت(بزرگ 

  .»)رساند محمود و بهشت موعودت مي
باشد و اگر چنين استداللي در  ي پاسخ نمي  شايسته اين نوع از استدالل، ذلتي است كه

شوند و علما و مراجعي بدان قايل   مي مورد اعتماد واقع شد كه  نمي هايي نوشته كتاب
كنند هرگز اين صفحات سفيد را براي آن   مردمان بسياري از آنان پيروي مي شوند كه مي
  .كرديم  نمي سياه
  

  اي شگفناك قاعده

ي  اي براي مسأله  عنوان دفاعيه  محمد صادق صدر به انگيزترين چيزي كه شگفت
  : گويد  مي هك دهد عبارت است از اين  مي رجعت ارائه
 براي صحت آن   انكار مطالبي بپردازيم كه  نبايد سريع به  است كه  ما آموخته دين به

 ارجاع در دانش) قدمان و ثابت(راسخان  خدا و  را به  بايد آن دليلي وجود ندارد، بلكه
. 1 در واقع حق باشند  باشيم كه اي پرداخته  انكار و فساد عقيده دهيم، زيرا ممكن است به

  .2 دليل نياز دارد  انكار نيز به كه  خاطر اين و همچنين به
 بيانگر   داراي دليلي نيست كه  است هر آنچه  ما آموخته  دين به بلكه: گوييم ما نيز مي

   به گردد و واجب است كه اساس محسوب مي صحت ديني بودن آن باشد، باطل و بي
 طور مفصل،  وجود ندارد، زيرا قرآن بهانكار آن پرداخت؛ و احتمالي براي حق بودن آن 

 گنگي و يا پوششي  كه  است، بدون اين  زبان واضح عربي بيان داشته مطالب ديني را به

                                           
 .3/ همان 1
 .24/ همان 2
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 باشد؛ بنابر اين، دنبال كردن مطالب عقيدتي، عبادي و اصول  را روي آن باقي گذاشته
 از روي �داوند خ اند، همچون بهتان زدن به  مورد بحث قرار نگرفته اي كه مهم ديني

  . تر از شرك است  اين نيز بزرگ باشد كه عدم آگاهي مي
  : فرمايد خداوند متعال در معرض رد بر عقايد مشركين مي

�(#θ ä9$s%uρ  s9 Ÿ≅äzô‰tƒ sπ ¨Ψyfø9 $# 
ω Î)  tΒ tβ% x. #·Šθ èδ ÷ρr& 3“t	≈ |Á tΡ 3 š�ù=Ï? öΝà‰•‹ÏΡ$ tΒ r& 3 
ö≅è% (#θè?$ yδ öΝà6 uΖ≈ yδ ö	ç/ βÎ) óΟ çGΖà2 š Ï%Ï‰≈   )111/  بقره(  �∪⊆⊆⊆∩ ¹|

 به بهشت در )كس ديگري( جز كسي كه يهودي يا مسيحي باشد هرگز :و گويند(
و جز مشتي ياوه و سخنان ناروا ( اين آرزو و دلخوشيهاي ايشان است .آيد نمي
    .)گوئيد دليل خويش را بياوريد  اگر راست مي: بگو).باشد نمي

�ÏΘ r& (#ρä‹ sƒªB$#  ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ Zπ oλ Î;#u ( ö≅è% (#θ è?$ yδ ö/ ä3uΖ≈ yδ ö	ç/ ( �  ) 24/انبياء(  

 !؟اند  به خدائي گرفته)سزاوار پرستش ديده و( معبودهائي را ،آيا آنان غير از يزدان(
  ). بيان داريد)بر اين شرك( دليل خود را :بگو

�Ï tΒuρ äí ô‰tƒ yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9 Î) t	 yz#u Ÿω z≈ yδ ö	ç/ …çµ s9 ÏµÎ/ $ yϑ̄ΡÎ* sù …çµç/$ |¡ Ïm y‰ΖÏã 

ÿÏµÎn/u‘ 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω ßxÎ=ø�ãƒ tβρã	 Ï�≈ s3ø9   )117/مؤمنون(  � ∪∠⊆⊆∩ #$

 و مسلّماً هيچ دليلي بر حقّانيت - معبود ديگري را به فرياد خواند ،هركس كه با خدا(
و بلكه (، گردند  قطعاً كافران رستگار نمي. حساب او با خدا است-  آن نخواهد داشت

    ).)شوند گار ميمؤمنان رست
 بايد عقايد داراي دليل و برهان باشد و براي رد و  آيات فوق بيانگر اين هستند كه
 بدان   نويسنده اي كه  بدون دليل باشد، يعني قاعده انكار عقايد همين كافي است كه

:  شود  گفته ي صحيح اين است كه باشد و قاعده  است، كامال معكوس مي استناد نموده
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   براي صحت آن دليلي وجود ندارد و اگر قضيه م صحت مطلبي اين است كهدليل عد
  چگونه: گفتند  مي� عنوان رد بر پيامبر بود، مشركين به همچون ادعاي محمد صادق مي

 دليلي براي صحت آن  نماييد كه پردازيد و و استناد مي  انكار عقايد و مسلك ما مي به
  ! باشيد د و شما بدان پي نبردهوجود ندارد، زيرا ممكن است حق باشن
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  باب دوم

  مهمترين اصول عملي
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  مقدمه

   1روش اماميه در اتباع از متشابهات در اصول عملي

  :  به حقيقت زير دست يابد كهبا كاوش خودتواند   اماميه مي هر جستجوگري در فقه
زينه وجود  مربوط به عبادات با لفظي متشابه بيان شود، احتمال دو گاي مسألههرگاه 

دهد و به توسعه و گستردگي در آن دعوت   به انجام عمل دستور مي كه يكي اين: دارد
را بر حذف و يا   آن- نيز باشد اگر از طريق شبهه –توان   مي كه نمايد، ديگري اين مي

   .شود گردد و بر معني دوم حمل مي تنگنايي حمل نمود؛ پس لفظ تفسير مي
ي اول  را به شيوه جويي مالي و يا بدني باشد آن ه لذت يا بهرهاي متعلق ب اما اگر مسئله

  . كنند تفسير مي
اين يك حقيقت كلي است كه راه و روش اماميه را در تفسير نصوص متشابه در 

  .دهد عموم مسايل فقهي و عملي را تشكيل مي
 براي ي قبلي را در نظر بگير؛ حال براي  وارد موضوع شويم، اين قاعده كه قبل از اين

يك گردش سريع همراه با دو مثال با من باش كه يكي مخصوص عبادت و ديگري 
! كنند؟  ببينيم اماميه چگونه با آن دو برخورد مي كه مخصوص كاالهاي مادي است تا اين

طوري كه نصوص متعلق به نماز را در تنگناترين شرايط و نصوص مربوط به كاالي 
  :ي قبلي كه بيان داشتيم اند، طبق قاعده  كردهترين شرايط تفسير مادي را در وسيع

                                           
  . اثر نگارنده مراجعه شود» سياحة في عالم التشيع« براي تفصيل اين قاعده، به كتاب -1
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  نماز و اوقات آن: مثال اول 

ي شرايط جمع بين نمازها را جايز  گويند اوقات نماز سه تا است و در همه مي 
ها شده است در حالي كه هيچ دليلي غير از  دانند تا جايي كه جمع، شعاري براي آن مي

 پيامبر در سفر يا بيماري  كه شبهاتي از قبيل اين. شبهات براي اثبات اين موضوع ندارند
ترين دليلي كه به آن استناد  قوي. يا مسايلي از اين قبيل، نمازها را جمع كرده است

  : فرمايد اند، اين آيه است كه مي كرده

� ÉΟÏ%r& nο4θ n=¢Á9 $# Ï8θ ä9 à$Î! Ä§ôϑ¤±9 $# 4’ n<Î) È, |¡xî È≅ø‹ ©9 $# tβ#u ö	è%uρ Ì	 ôfx�ø9 $# ( 
¨βÎ) tβ#uö	 è% Ì	 ôfx�ø9 $# šχ% x. # YŠθ åκô¶tΒ �  ) 78/ اسراء(  

از نصف النهار،كه (نماز را چنان كه بايد بخوان به هنگام زوال آفتاب «
تا ) آغاز نماز ظهر است و امتداد آن وقت نماز عصر نيز در بر مي گيرد

كه آغاز نماز مغرب است و امتداد آن وقت نماز عشاء را (تاريكي شب 
در فاصله (، و نماز صبح را )رفته و با طلوع فجر پايان مي پذيردنيز در برگ

توسط فرشتگان شب (بي گمان نماز صبح . بخوان) طلوع تا طلوع آفتاب
  .» بازديد مي گردد)و فرشتگان روز

. 5 است نه 3 وقت ذكر شده، پس ذكر اوقات نمازها 3گويند كه در اين آيه تنها  مي
توان ناديده  سيده و با قاطعيت ثابت شده است را نمياما عمل پيامبر كه به تواتر ر

شد، همچنين جز   نوبت در مسجدش اذان گفته مي5گرفت، زيرا پيامبر در شبانه روز 
هاي امت  ي نسل كرد و اين چيزي است كه به همه در حاالت استثنائي نماز را جمع نمي
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الحرام و مسجد قباء رسيده است و همواره اذان به همان شيوه از مسجد نبوي، مسجد 
شود و در هيچ مقطعي از تاريخ در هيچ كدام از اين مساجد يا ديگر مساجد در  بلند مي

و همواره .  ديده نشده است3 به 5چهار سوي دولت اسالم تغيير در وقت نمازها از 
مثل عهد پيامبر گفته شده است و تغيير در كلمات و اوقات آن روي نداده است ) اذان(

 وقت چيزي تازه و 3 تغيير وقت نمازها به  كه يلي است عقلي و ملموس به اينو اين دل
عالوه بر اين، ! شوند ي اينها و غير اينها به پشت ديوار انداخته مي حادث است؛ همه

اند، اگر اينها را كنار بگذاريم و در  آيات بسيار ديگري اوقات نماز را تصريح كرده
را به عنوان بهترين نمونه براي   مورد شاهد قرار دهيم، آنيمان تنها آيات كريمه را مجادله

بينيم كه به خاطر نهايت تخفيف در عبادات نزد شيعه  مي دنبال كردن آيات متشابه
 عند اهل ة في المصادر المعتمدةمواقيت الصال(را در كتاب خود  باشد كه مفصالً آن مي
  :ختصاراينك بيان آن به ا. ايم بيان كرده) ة و الشيعةالسن
  

   اسراء 71موقعيت شبهه در آيه 

همانا قرآن، كالم است، و كالم هم بايد به دقت با او رفتار كنيم، گاهي يك حرف 
گويد  و ديگري مي) برو(گويد  كند يكي مي معنايش از يك معنا به معناي ديگر تغيير مي

و ) ممشتاقش شد= رغبت فيه: (گويد و اين دو امر معكوس هم هستند، و مي) نرو(
   به پس توجه) از او روي گردان شدم= رغبت عنه: (گويد عكس آن قولي است كه مي

  . گردد كلمات بدون در نظر گرفتن حروف رابط، دنبال كردن متشابه محسوب مي
را به معني حرف عطف  است كه آن) الي(ي اسراء حرف جر  و موقعيت شبهه در آيه

  ! نظر لفظ و معني با هم اختالف دارندكه از اند؛ با وجود اين قرار داده )واو(
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�ÉΟ: خداوند متعال نفرموده است Ï%r& nο4θ n=¢Á9 $# Ï8θ ä9 à$Î! Ä§ôϑ¤±9$# ρρρρَ È, |¡xî È≅ ø‹©9 $# 

tβ#u ö	è%uρ Ì	ôf x�ø9  تا تفسيرش به اوقات ثالثه درست باشد و اين بر فرض اين است � #$

است، و گرنه تأمل در ديگر  اي براي اوقات نماز گويند اين آيه تنها آيه ها مي كه آن
  :فرمايد  مي�آياتِ متعلق به اين مسئله ضروري است، همانا خداوند

�ÉΟÏ%r& nο4θ n=¢Á9 $# Ï8θä9 à$ Î! Ä§ôϑ¤±9 $# 4’ n<Î) È,|¡xî È≅ø‹ ©9 $# tβ#u ö	è%uρ Ì	 ôf x�ø9 $# ( ¨βÎ) tβ#u ö	 è% 

Ì	 ôf x�ø9 $# šχ% x. # YŠθ åκô¶tΒ�   

د؛ با وجود اينكه فرق لفظي حرف است و تفاوت بزرگي بين اين دو تعبير وجود دار
) كار كردم روز شنبه و روز پنجشنبه: (و اين مانند فرق بين دو سخن زير است! ال غير
ي اول يعني كار فقط در دو روز  پس جمله) كار كردم از روز شنبه تا پنجشبنه(و 

ورت ي دوم يعني كار در شش روز هفته، تمام و كمال ص صورت گرفته است، اما جمله
  !گرفته، آيا قوت فرق بين اين دو حرف را ديدي؟

يعني ظهر ) دلوك الشمس(وقت نماز از : آيد چنين است ي كريمه بر مي  آنچه از آيه
و آن هم ظلمت و شدت تاريكي است ) غسق الليل.... (يابد تا شود و ادامه مي شروع مي

و وقت ) عشاءظهر، عصر، مغرب و (و ميان دلوك و غسق چهار وقت وجود دارند 
تعبير شده » قرآن الفجر«ماند كه آن هم نماز صبح است، كه در قرآن به  پنجم باقي مي

إلي قرآن : (يعني نفرموده. آمده است) الي(نه حرف جر ) واو(است و با حرف عطف 
كند كه هيچ نماز فرض ديگري بين نماز عشاء و نماز صبح وجود ندارد،  ، تا بيان )الفجر

و به همين خاطر اوقات از نماز ظهر .  نماز صبح و ظهر وجود داردكه بين همچنان
  . شود شروع مي
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همانا معني اين آيه چنين نيست كه تعداد اوقات در آن سه تا است، و از نظر لغت نيز 
) واو(گونه صحيح نيست مگر زماني كه اين تعبير همراه حرف عطف  تفسير آن به اين

كه اين، سه روز )  شنبه، سه شنبه و پنجشنبه كار كردمروزهاي: (گويي كه مي باشد، چنان
، روزها در اينجا )روز شنبه تا سه شنبه و پنج شنبه كار كردم: (اما اگر بگويي. است

باشد در حالي كه روزهايي كه در اين عبارت ذكر  بيشتر از سه است كه پنج روز مي
  .دهد عدد را تغيير مي) الي(شده است سه روز است، چون حرف 

�ÉΟ:فرمايد ي خداوند متعال كه مي و همچنين است فرموده Ï%r& nο4θ n=¢Á9 $# Ï8θ ä9 à$Î! 

Ä§ôϑ¤±9 $# 4’ n<Î) È, |¡xî È≅ ø‹©9 $# tβ#u ö	è%uρ Ì	 ôf x�ø9 $#�   

ي نماز در دو   اقامه»لدلوك الشمس وغسق الليل«: گفت اگر خداوند سبحان مي

�Ï8θ: وقت بود، اما خداوند متعال فرمود ä9 à$Î! Ä§ôϑ¤±9 $# 4’ n<Î) È,|¡xî È≅ø‹ ©9 خداوند  �#$

شود   است كه از ظهر آغاز مي تعيين نموده ابتدا و انتهاي اوقات نماز را  متعال در اين آيه
بدون آنكه عددي مشخص كند، كه در آيات ديگر عدد . يابد و تا نماز عشاء ادامه مي

آن ضرورتاً چنين فهم و از سنت پيامبر كه از ايشان متواتر است و از . فهميم را مي آن
  . شده است

  

  جمع بين نمازها به خاطر عذر 

 تنها به خاطر مريضي يا - جمع كرده است�همان طور كه پيامبر- اما جمع بين نماز 
ي اينها مواردي  و همه.  است  شده جايز شمردهسفر يا جنگ و يا مشقتي عمومي 

و اگر آن جايز . ي صحيح نيستها براي عادتي هميشگ باشد كه استناد به آن استثنايي مي
  گيري روي مردم عالقه  آسان به �پيامبر آورد، زيرا  بدان رويي مي�بود البد پيامبر مي
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نمود مادام  گرديد، حتما كار آسان را اختيار مي همانا هرگاه بين دو كار مختار مي. داشتند
ي را توصف  همانگونه بودند كه خداوند متعال و�پيامبر. شد كه گناه محسوب نمي

  :كرده است

�î“ƒÍ•tã Ïµø‹ n=tã $tΒ óΟ šGÏΨtã ëÈƒÌ	 ym Νà6 ø‹n=tæ šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $$ Î/ Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠÏm §‘ 

  ).128/ توبه (   �∪∇⊅⊆∩

 به .آيد  بر او سخت و گران مي،هرگونه درد و رنج و بال و مصيبتي كه به شما برسد«
ؤمنان داراي محبت و  و نسبت به م،ورزد و اصرار به هدايت شما دارد شما عشق مي

  .»لطف فراوان و بسيار مهربان است
. باشد  مي�تقسيم نمازها به پنج وقت به دليل روايات متواتر در خصوص عمل پيامبر

پيوسته در زمان پيامبر . و به قطعيت از ايشان، خلفاي راشدين و تابعين ثابت شده است
اي از زمان مشاهده نشده  رههاذان پنج نوبت در مسجد نبوي گفته شده است و در هيچ ب

كه اوقات نمازها سه بوده باشد و در زماني ديگر به پنج بار تغيير كرده باشد، بلكه 
شود؛ مثل ايران  هايي بوده كه در آن سه بار اذان گفته مي عكس اين قضيه در سرزمين

  .بعد از حكومت صفوي
اند، مثل روايتي   متفقها روايت بر آن و اين چيزي است كه مصادر سني و شيعي با ده

جبرئيل نزد پيامبر آمد و به او  :اند كه احمد، ترمذي و نسائي با لفظ احمد روايت كرده
ام خورشيد زوال كرده بود؛ سپس  در آن هنگ. برخيز و نماز ظهر را به جاي آور:گفت

برخيز : ي خودش رسيد، نزد او آمد و گفت ي هر چيزي به اندازه عصر هنگامي كه سايه
برخيز و : و هنگامي كه خورشيد غروب كرد، نزد او آمد و گفت. نماز عصر را بگذارو 

برخيز و نماز را به :  سپس وقتي كه شفق پنهان شد به او فرمود–نماز را به جاي بياور 
برخيز و نماز صبح را : سپس هنگامي كه فجر روشن شد نزد او آمد و گفت. جاي بياور
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وز نيز نزد او آمد و دقيقاً همان الفاظ را تكرار كرد؛ اما در فرداي آن ر. به جاي بياور
 گفت كه نماز مغرب يك وقت دارد و براي عشاء نيز تا نصف –هنگامي كه نزد او آمد 

 كامال دنيا  سپس در موقعي براي نماز فجر آمد كهشب يا ثلث شب وقت وجود دارد، 
بعد از برگزاري نماز . جاي آور  نماز را به:  بود، پس فرمود  خود گرفته رنگي زرد به

  .گردد  عنوان وقت نماز فجر محسوب مي ميان اين دو وقت به: گفت
 و همچنين 3)البحار(، مجلسي در 2)االستبصار(و ) 1التهذيب( طوسي در  از ميان اماميه،
 از 5)مستدرك الوسائل( و ميرزا حسين نوري طبرسي در 4)وسائل الشيعة(حر عاملي در 
  . اند اين روايت را گزارش داده) ره (جعفر بن محمد

اش به فرمانداران   آمده است كه در نامه�و در نهج البالغه از امير المؤمنين علي
بعد از جا به جا شدن سايه نماز ظهر را بخوانيد و نماز عصر را در «: سرزمين نوشته

 كه حالي بخوانيد كه خورشيد زنده و روشن است و نماز مغرب را آنگاه بخوانيد
رود و تا  كند و نماز عشاء را در هنگامي بخوانيد كه شفق از بين مي دار افطار مي روزه
گردد و نماز صبح را در هنگامي بخوانيد كه   شب به عنوان وقت آن محسوب مي3/1

  . »شناسد ي رفيقش را مي انسان چهره
اين  هنگامي �حمل گردد، زيرا علي) تقيه(و ممكن نيست كه اين گفته علي بر 
  . كسي نبودنوشته را فرستاد كه خليفه بود و تحت امر 

                                           
  .ش.ه1365تهران، چاپ چهارم /ة،دارالكتب اإلسالمي2/253 -1
  .). ق.   ه1390 چاپ سوم –تهران / ، دار الكتب االسالمية 1/257 (-2
  .). ق.   ه1404 لبنان – بيروت –، مؤسسة الوفاء )9/347 (-3
  .). ق.  ه1409 چاپ اول –قم / ، مؤسسه آل البيت إلحياء التراث 4/157 (-4
  . .)ق.  ه08چاپ اول–قم /  ياء التراثإلح، مؤسسه آل البيت 3/122( -5
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ي دنبال كردن   را بر اين موضوع تطبيق دادند يعني قاعده  قاعده گونه آري اين
كارگيري وسعت و پهنايي در امورات   تنگنا انداختن امور عبادي و به متشابهات براي به

  .شهواني
  

  نماز جمعه 

شود،  طيلي آن به طور منطقي داللت كند، پيدا نميحتي نص متشابهي كه بر ترك و تع
ي آن داللت دارد، طوري   بر وجوب اقامه اند كه  نص صريح قرآني را تعطيل نمودهبلكه
 ناسخي براي آن يافت  گونه  امكان تأويل و يا تغيير معنا بدان راه ندارد و هيچ كه
مود كه چنين صراحت گويي اي مرادف آن پيدا ن توان آيه شود و در تمام قرآن نمي نمي

اند  اما آنان به خاطر تعطيل آن، متشابهات را دنبال كرده.  باشد و قوت معنايي را داشته
  . تواند هر حكم شرعي را تعطيل سازد كه در واقع اتباع و پيروي از آيات متشابه، مي

  : فرمايد ي نماز جمعه به صراحت و واضح مي خداوند درباره

� $ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖtΒ#u #sŒ Î) š”ÏŠθ çΡ Íο4θ n=¢Á=Ï9 ÏΒ ÏΘ öθ tƒ Ïπyè ßϑàf ø9 $# 

(# öθ yè ó™$$sù 4’n<Î) Ì	ø.ÏŒ «! $# (#ρâ‘sŒ uρ yìø‹ t7 ø9$# 4 öΝä3Ï9≡ sŒ ×/öT yz öΝä3©9 βÎ) óΟ çGΨä. 

tβθ ßϑn=÷ès? �  ) 9/ جمعه(  

 به ، هنگامي كه روز آدينه براي نماز جمعه اذان گفته شد! اي مؤمنان «
چيزي ( اين .ر و عبادت خدا بشتابيد و داد و ستد را رها سازيدسوي ذك

 و سودمندتر است اگر  براي شما بهتر)شويد كه بدان دستور داده مي
  ».متوجه باشيد



 طلي حق از با روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
923923923923

را براي آن ) ذكر اهللا( قايل است، اسم   براي نماز جمعه� خداوند بر اثر عظمتي كه
و كسي كه از ذكر . تمخصوص خداس) ذكر(پس نماز جمعه . اطالق نموده است

  . باشد خداوند رويگرداني نمايد از زيانكاران مي
ي جمعه است،  ي منافقون كه به دنبال سوره همان طور كه خداوند متعال در سوره

  : فرمايد مي

� $ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω ö/ ä3Îγ ù=è? öΝä3ä9≡ uθ øΒ r& Iωuρ öΝà2ß‰≈ s9 ÷ρr& tã 

Ì	 ò2ÏŒ «!$# 4  tΒuρ ö≅yè ø�tƒ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρç/Å£≈ y‚ ø9 $# ∩∪ 

(#θ à)Ï�Ρr&uρ  ÏΒ $ ¨Β Νä3≈ oΨø%y— u‘ ÏiΒ È≅ö6 s% βr& š†ÎAù' tƒ ãΝä.y‰tn r& ßNöθ yϑø9 $# 

tΑθ à)u‹ sù Éb>u‘ Iω öθ s9 û Í_ s?ö	 ¨zr& #’n<Î) 9≅ y_ r& 5=ƒÌ	 s% šX £‰¢¹r' sù ä.r& uρ zÏiΒ 

tÅs Î=≈ ¢Á9   )10-9 / منافقون(  � #$
 كساني . اموالتان و اوالدتان شما را از ياد خدا غافل نكند!ي مؤمنان ا «

 آنان را سرگرم و به خود مشغول ،و اموال و اوالدشان(كه چنين كنند 
ايم بذل و بخشش و   از چيزهائي كه به شما داده   . ايشان زيانكارند)دارد

 :يد پيش از آن كه مرگ يكي از شما در رسد و بگو،صدقه و احسان كنيد
ام  شود اگر مدت كمي مرا به تأخير اندازي و زنده  چه مي!پروردگارا

بگذاري تا احسان و صدقه بدهم و در نتيجه از زمره صالحان و خوبان 
  ».  !؟ شوم

  : شوند و منافقون با دو صفت شناخته مي
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� $tΒ uρ óΟ ßγ yèuΖtΒ βr& Ÿ≅t6 ø)è? öΝåκ÷]ÏΒ óΟßγ çG≈ s)x�tΡ HωÎ) óΟ ßγ ¯Ρr& (#ρã	 x�Ÿ2 «!$$ Î/ 

Ï& Î!θ ß™t	Î/uρ Ÿωuρ tβθ è?ù' tƒ nο4θ n=¢Á9 $# 
ω Î) öΝèδ uρ 4’n<$ |¡ à2 Ÿωuρ tβθ à)Ï�Ζãƒ 
ω Î) 

öΝèδ uρ tβθ èδÌ	≈ x. �  ) 54/ توبه(  

هايشان نشده است جز  چيز مانع پذيرش نفقات و بذل و بخشش  هيچ «
و كفر هم اعمال را پوچ و (اين كه آنان به خدا و پيغمبرش ايمان ندارند 

حالي و سستي و سنگيني به نماز   و جز با ناراحتي و بي)،كند د ميبيسو
  ».كنند وي ناچاري احسان و بخشش نمي و جز از ر،ايستند نمي

  ). ذكر اهللا(و بزرگترين نماز، نماز جمعه است 
  : فرمايد شود آنجا كه خداوند متعال مي و به برتري آن اشاره مي

� ã≅ ø?$# !$tΒ zÇrρé& y7 ø‹s9 Î) š∅ÏΒ É=≈tGÅ3ø9 $# ÉΟ Ï%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# ( ;χÎ) 

nο4θ n=¢Á9 $# 4‘sS÷Ζs? Ç∅tã Ï !$t± ós x�ø9$# Ì	s3Ζßϑø9 $#uρ 3 ã	 ø.Ï%s!uρ «!$# ç/t9 ò2r& 3 
ª!$#uρ ÞΟ n=÷ètƒ $tΒ tβθ ãèoΨóÁ s? �  

  )45/ عنكبوت (  
 به تو وحي )آسماني قرآن( بخوان آنچه را كه از كتاب !)اي پيغمبر(  «

 از )انسان را( مسلّماً نماز . چنان كه بايد برپاي دار و نماز را،شده است
 و قطعاً ذكر ،دارد  بازمي)در نظر شرع(گناهان بزرگ و از كارهاي ناپسند 

 و خداوند ، واالتر و بزرگتر است)از هر چيز ديگري(خدا و ياد اهللا 
و سزا و جزايتان را خواهد (دهيد  داند كه شما چه كارهائي را انجام مي مي
  ».)داد
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بار بسيار گران و ترك آن از روي سهو و فراموشكاري  عنوان  تلقي نمودن آن بهپس 
  . ي منافقين است پيشه

  :اند و همچنين از پيامبر خدا روايت شده كه فرموده
���"G (� g� r�� �.>�� r� ��� d�� �� 07� 

  » .زند  ميكسي كه سه جمعه را بدون دليل ترك نمايد، خداوند بر قلبش مهر غفلت«

!E&.� �: فرمايد و مي 1 �1�&"G (� g� �I�`! >� ?�<Is� 1���> �� m�&G� ����! 

�"H�|� ��7�  
 خداوند بر قلبشان  كه كه افراد از ترك كردن جماعتشان دست بردارند و يا اين يا اين«

  ».دهد ي غافالن قرار مي ها را از زمزه زند و آن مهر مي
نمايد كه اين نفاق در شرع آمده  كند و ادعا مي  را رها و ترك ميپس كسي كه نمازها

  ؟ !چگونه باشد، بايد است
فسق و فجور ي  ي آن را به درجه  برگزار كننده  كه  اينجا رسيده  به  قضيهبلكه
يكي از   گاه كه  نموديم، آن در اين اواخر چنين چيزي را مشاهدهچنانچه  .اند رسانده

 فتوايي ي نماز به جماعت و فاسق بودن تارك آن اجب بودن اقامه مبني بر و1مجتهدين
   مقابل آن قرار گرفته  نقطه  شد كه  بود، پس در مقابل با فتوايي مواجه را صادر نموده

   2.بود

                                           
1−l �B' ���' BI�u 
 فتاواي متقدمين متعصب بر آن است همچنان كه نعمت اهللا جزايري لعنت مي  در به همين خاطر اصل-2

بنگر به كتاب فكر سياسي شيعي از استاد احمد كاتب صفحه . [خواند كند هر كسي را كه نماز جمعه مي

319 .[  
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  .1امروزه در ايران واجب بودن نماز جمعه امري اختياري است
   

   !!ها وجود امام عادل نزد آن

نماز جمعه و دليل رها نمودن نص صريح قرآني وارده بر و اگر كسي از دليل حرمت 
امام غايب است و حاكم نيز : سؤال كرد؟ پس جواب اين است واجب بودن برپايي آن،

  . باشد باشد، و عدالت حاكم يا ناشي از وجود امام معصوم و يا از نائبش مي غير عادل مي
 خطاب به امام باشد و منظور از )��� .&�{(ي  احتمال دارد آيه: اند برخي از آنان گفته

  !اين امام احتمال دارد امام معصوم باشد
آن ! كند ي كمي از بشر خطور مي اي است كه تنها به ذهن عده بدون شك اين شبهه

ها و شبهات  ي وسوسه بايد دانست كه دين بر پايه. هم بعد از تفكري طوالني و سخت
شود؛ گفتني است كه  ات منهدم نميشود و اصول اساسي دين با شبه ريزي نمي پايه

منادي نماز، مؤذن است و فعل نيز به صورت مجهول آمده تا بر عدم اعتبار فاعل 
  . شود شامل نداي هر كس مي) ��� .&�{(ي  داللت كند و بلكه آيه) منادي(

شرط امام و به دنبال آن به وجود آوردن شرط نائب يا حاكم عادل در كتاب خدا غير 
بلكه تنها اجتهاد برخي . ي دين نرسيده است و از پيامبر و علي و ديگر ائمهموجود بوده 

از يكي از علمايان قرن سوم و . (باشد كه بدون استناد به دليل است از علمايان متأخر مي
ي خاص او  ي قطع نماز جمعه منوط به عدم وجود امام يا اجازه چهارم سخني درباره

  . 2)وجود ندارد
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ي قرن پنجم هجري به جاي آورده است و تقريباً تا  معه را تا نيمهي همواره ج شيعه
ق يعني بعد از رفتن آخرين امام در حدود دو قرن و ائمه اسالم مثل امام .   ه4511سال 

با وجود . خواندند جعفر صادق و غير ايشان در مساجد جامع مسلمين نماز جمعه مي
د، پس چه فرقي است بين امام غائب و  عادل نبو– طبق تفسير اماميه – حاكم  كه اين

اختيار است؟ و چه فرقي است بين او و اين امامي كه در سرزمين  امام مقهوري كه بي
ها غائب  تواند هيچ تصرفي بكنند؟ زيرا او در ساير سرزمين ديگري است و نمي

باشد، و بلكه وجودش در مكاني كه به طور مقهور، از آن ممنوع شده است، معني  مي
  . اردند

را به تأخير  آيا جمعه در ايام ائمه از مردم ساقط بود و چرا دو قرن از زمان آن
  !!را تعطيل كردند؟ كه آن انداختند تا اين

اين مدت طوالني جز دوران پرورشي چيز ديگري نيست كه الزم است در اين مدت 
يشه در دين در غير اين صورت اگر اين اند! آن فكر تولد يابد و رشد و نمو پيدا كند
اين . افتاد شد و در طول اين مدت به تأخير نمي اصلي داشت در وقت خودش ظاهر مي

را به نيابت امام  نمونه به مانند پيدا شدن انديشه دادنِ خمس مكاسب به فقيه است تا آن
ها   آن كه عجيب اين. دريافت نمايد، در حالي كه اين انديشه بعد از چند قرن پيدا شد

دانند اما در اداي نماز جمعه نائب از او   گرفتن خمس، نائب از امام ميفقيه را در
 و تصرف –ها خمس خق خالص امام است  ي آن  طبق عقيده كه دانند با وجود اين نمي

 و نماز جمعه حق خالص خداست كه هيچ –اش جايز نيست  در حق انسان بدون اجازه
ي در هر دو حالت، تصرف را در ول! را ندارند كدام از مخلوقات حق دخالت در آن

  ! اند ها حالل نيست را جايز دانسته چيزهايي كه تصرف در آن
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اند كه اين سرپيچي  ي او ساقط كرده آنان از طرفي حق خداوند متعال را بدون اجازه
  : فرمايد همچنان كه خداوند متعال مي. بزرگ و گناهي بزرگ در حد شرك به خداست

� ÷Π r& óΟßγ s9 (# àσ̄≈ Ÿ2u/à° (#θ ããu/Ÿ° Ο ßγ s9 z ÏiΒ É Ïe$!$# $ tΒ öΝs9 .βsŒù' tƒ ÏµÎ/ 

ª!$# 4 Ÿω öθs9 uρ èπ yϑÎ=Ÿ2 È≅óÁ x�ø9 $# z ÅÓ à)s9 öΝæηuΖ÷;t/ 3 ¨βÎ)uρ šÏϑÎ=≈ ©à9 $# öΝßγ s9 

ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9 r& �  

  )21/ شوري (  
 شايد آنان انبازها و معبودهائي دارند كه براي ايشان ديني را پديد  «

 اگر اين )؟ خبر است و از آن بي(دا بدان اجازه نداده است اند كه خ آورده
 مبني بر مهلت كافران و تأخير قيامت تا ،خدا(سخنِ قاطعانه و داورانه 

 داوري )با اهالك كافران و ابقاء مؤمنان( ميانشان ، نبود)وقت معين آن
گشت و مجالي به  و دستور عذاب دنيوي يا اخروي صادر مي(گرديد  مي

 ) در عين حال آنان نبايد اين حقيقت را فراموش كنند كه.داد نميكافران 
  ».طعاً ستمگران عذاب دردناكي دارندق

اند و بدون ترديد اين غير  تصرف كردهاش  و از طرف ديگر در حق امام بدون اجازه
چنانچه براي هيچ انساني جايز نيست كه در هنگام غيبت كسي بنا به . جائز است

ي مستقيم از او در مالش تصرف كند، بدين خاطر نزد  دون اجازهاستدالل مصلحت، ب
! فقهاي متقدم اماميه فتاواي عدم جواز تصرف در اموال خمس از جانب فقها بوده است

خمس حق غائب است، ايشان قبل از غيبت طوري براي آن «: گويد شيخ مفيد مي
  . 1 برگشت او واجب استريزي ننمود كه بدان رويي آوريم، لذا حفظ مال تا وقت برنامه

                                           
) �(�+����� /89 :� ;��  �  :�-��%��� $<��� $	�= &�4� )=�<( �79.  
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سبب در تمايز اين دو حكم اين است كه طبق قاعده يا روشي كه از اماميه در 
تفسيرشان براي نصوص متعلق به مسايل عملي ذكر كرديم كه خمس، امري نفعي و 
نماز جمعه، امري عبادي است و هر آنچه را كه متعلق به مال است توسعه دادند و آنچه 

اند و در هر دو امر راه شبهه و  دت است عرصه را بر آن تنگ كردهرا كه متعلق به عبا
  . اند ظن و هواي نفساني را طي كرده

  

  وضوء 

اند بدون دليلي كه به شخص اطمينان و يقين  اماميه شستن دو تا پا را حذف كرده
 با. اند ي وضو وارد كرده ببخشد و با استناد به يك شبهه لغويِ بعيد االحتمال كه بر آيه

وجود مخالفت آن شبهه با ظاهر لغت و تعارض آن با نقل متواتر از پيامبر و تناقض آن 
  . با عقل و ذوق و اصول سالمتي و بهداشت

باشد و پاها يكي از اركان  وضوء شرطي است كه نماز جز با آن صحيح نمي
باشد و هر مسلماني كه بر سالمت  اي كه وضو جز با آن صحيح نيست، مي چهارگانه

نش حريص باشد الزم است به خاطر حفظ دين و حاصل شدن يقين در اين امر دي
بزرگ احتياط كند، اما كسي كه بر دينش حريص نيست و به اعتقاد و يقينش گمان 

كند به خاطر رها كردن طاعات كه اين كار منحرفان و  دارد، شهوات را دنبال مي
  : اند بيماردالن است چنانچه با اين آيه همين كار را كرده
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� $ pκš‰r' ¯≈ tƒ š Ï%©!$# (# þθ ãΨtΒ#u #sŒ Î) óΟçF ôϑè% ’n<Î) Íο4θ n=¢Á9 $# (#θ è=Å¡ øî$$sù 

öΝä3yδθ ã_ãρ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’ n<Î) È, Ïù#t	 yϑø9 $# (#θ ßs |¡øΒ $#uρ öΝä3Å™ρâ ã	 Î/ 

öΝà6 n=ã_ö‘r& uρ ’n<Î) È÷ t6 ÷ès3ø9   )6/ مائده (  � #$

 صورتها ،)و وضو نداشتيد(  هنگامي كه براي نماز بپاخاستيد!اي مؤمنان«
همه يا ( و سرهاي خود ،و دستهاي خود را همراه با آرنجها بشوئيد

 و پاهاي خود را همراه با قوزكهاي آنها ، را مسح كنيد)قسمتي از آنها
  ».بشوئيد

زائد ) برئوسكم(عطف است و حرف باء در » رئوسكم«بر محل » ارجلكم«اند كه  گفته
عطف بر » ارجلكم«بنابراين .  مجرور و محالً منصوب استاست، لذا اين كلمه، لفظاً

  . كه در حقيقت تمامي اينها احتمالي بيش نيستند» ايديكم«است نه » رئوسكم«
  . است، احتمالي بيش نيست) رئوسكم(عطف بر ) ارجلكم ( كه گفتن اين -1
زائده باشد نه ) باء(و اين احتمال به اثبات امري ديگر نيازمند است كه  -2

 . ه اين نيز احتمال استاصلي ك
لفظاً مجرور و ) رئوسكم(و اين احتمال احتياج به اثبات اين دارد كه  -3

 . محالً منصوب باشد كه اين نيز احتمال است
و اين احتماالت سه گانه احتياج به اثبات امر چهارمي دارند كه اين  -4

ال كه اين نيز باز احتم) ايديكم(باشد نه ) رئوسكم(عطف بر ) ارجلكم(است 
 . است

تنها و ! اند ي هم بنا شده لذا موضوع از اساس مبني بر احتماالتي است كه بر پايه
باشند كه از نظر لغوي مرجوح هستند نه  ها احتماالتي مي اين  بلكه همين نيست و بس،

  . ارجح
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ي يقين   امري كه نماز بدون آن صحيح نيست الزم است بر پايه كه مطلب بعدي اين
  . شبههباشد نه ظن و 

ي  طبق اصل خودش منصوب و عالمت نصبش فتحه) ارجلكم(حق آن است كه لفظ 
باشد، چون منصوب  است كه منصوب مي) ايديكم(ظاهر در آخر است؛ زيرا معطوف به 

گيرد هر چند كه مجرور يا  را مي شود و عالمت و حركت آن بر منصوب عطف مي
كند  هايي كه داللت بر اين مي انهها فاصله انداخته باشد و از نش مرفوعي ميان آن

است نه بر ) ايديكم(است پس بر مقيد عطف شده است كه ) كعبين(مقيد به ) ارجلكم(
  . مطلق رئوسكم و اين در قواعد لغت زياد آمده است

  : چنانچه در اين آيه

� (# ÿρä‹ sƒªB$# öΝèδ u‘$ t6ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘uρ $ \/$t/ö‘r&  ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# 

yx‹Å¡yϑø9 $#uρ š∅ö/$# zΝtƒ ö	 tΒ !$ tΒ uρ (# ÿρã	 ÏΒé& 
ω Î) (# ÿρß‰ç6 ÷èu‹Ï9 $ Yγ≈ s9 Î) # Y‰Ïm≡ uρ ( Hω 
tµ≈s9 Î) 
ω Î) uθ èδ 4 … çµoΨ≈ ys ö7ß™ $ £ϑtã šχθà2Ì	 ô±ç„ �  ) 31/ توبه(  

 علماء ديني و پارسايان خود را هم ، يهوديان و ترسايان عالوه از خدا «
 و ، حالل خدا را حرام،نچرا كه علماء و پارسايا(اند  به خدائي پذيرفته

 و ديگران ،نمايند  و خودسرانه قانونگذاري مي،كنند حرام خدا را حالل مي
دانند و كوركورانه به  برند و سخنان آنان را دين مي هم از ايشان فرمان مي

 مسيح پسر مريم را نيز ) ترسايان افزون بر آن.گردند دنبالشان روان مي
ر همه كتابهاي آسماني و از سوي همه در صورتي كه د. (شمارند خدا مي

 تنها خداي : بديشان جز اين دستور داده نشده است كه)پيغمبران الهي
 جز خدا معبودي نيست و او پاك و منزّه از .يگانه را بپرستند و بس

  ».دهند ورزي و چيزهائي است كه ايشان آنها را انباز قرار مي شرك
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به ) اهللا( لفظ جالله  كه است با وجود اين) رهبانهم(لفظ مسيح منصوب و معطوف بر 
. صورت مجرور بين آن دو فاصله انداخته است و معناي دقيقش چنان بود كه گذشت

را به جاي خدا و پسر مريم به پروردگاري گرفتند  ها دانشمندان و ترسايان   آن كه نه اين
  . كه در اين صورت مسيح شريك خداست

) ايديكم(منصوب و معطوف به ) ارجلكم(ست، لفظ ي وضو نيز دقيقاً مثل آن ا آيه
اش اين  ها فاصله انداخته است و معني ميان آن) رئوسكم(است هر چند كه لفظ مجرور 

را تا قوزك بشوييد و سرهايتان  را تا آرنج و پاهايتان  هايتان  ها و دست است كه صورت
 آن در ترتيب وضو است، ي تأخير به خاطر فائده) أرجل(اما تأخير ذكر . را مسح كنيد 

  : شود با وجود يك منصوبِ فاصل، مثالً در اين آيه گاهي مجرور بر مجرور عطف مي

� }§øŠ©9 ’n? tã 4‘yϑôãF{ $# Ól t	 ym Ÿωuρ ’n? tã Æl t	ôãF{ $# Ól t	 ym Ÿωuρ ’n? tã 

ÇÙƒÌ	 yϑø9 $# Ól t	 ym Ÿωuρ #’n? tã öΝà6 Å¡à�Ρr& βr& (#θ è=ä.ù' s? . ÏΒ öΝà6 Ï?θ ã‹ç/ ÷ρr& 

ÏNθ ã‹ç/ öΝà6 Í←!$ t/# u ÷ρr& ÏNθ ã‹ç/ öΝä3ÏG≈ yγ ¨Β é& ÷ρr& ÏNθ ã‹ ç/ öΝà6 ÏΡ≡ uθ÷zÎ) ÷ρr& 
ÏNθ ã‹ç/ öΝà6 Ï?≡ uθ yzr& ÷ρr& ÏNθ ã‹ç/ öΝà6 Ïϑ≈ uΗùår& ÷ρr& ÏNθ ã‹ ç/ öΝà6ÏG≈ ¬Ηxå ÷ρr& 

ÏNθ ã‹ç/ öΝä3Ï9≡ uθ ÷zr& ÷ρr& ÏNθ ã‹ ç/ öΝà6ÏG≈ n=≈ yz ÷ρr& $ tΒ ΟçF ò6n=tΒ ÿ…çµ ptÏB$ x�̈Β ÷ρr& 

öΝà6 É)ƒÏ‰|¹ �  

  )61/ نور (  
 )تندرستان( و بر خود شما ، كور و لنگ و بيمار)اشخاص صاحب عذر چون( بر «

 ، برادران، مادران،هاي پدران  يا خانه، خودتان)فرزندان(هاي  گناهي نيست كه در خانه
هائي كه كليدهاي آنها در   يا خانه،هاي خود  و خاله، دائيها،ها  عمه، عموها،خواهران
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هاي   و يا خانه)و نگاهباني و مواظبت آنها به شما واگذار شده است(اختيار شما است 
  .»دوستانتان غذا بخوريد

است با وجود قاصله انداختن ) خاالتكم(اسم مجرور و معطوف بر اسم ) صديقكم(
هم مثل ) صديق(كرديم  مي) مفاتحه(را عطف بر  كه اگر آن) مفاتحه(اسم منصوب 

  شد  مملوك مي) مفاتيح(
ته كه باء زائده باشد، ظني و باطل است، زيرا در لغت به باء الصاق ناميده و اين گف

  ).امسحوا الماء برؤوسكم(شود، بدين معني  مي
عالوه بر آنچه بيان داشتم از نظر عقل نيز روا نيست كه خداوند به شستن چهره 

 در حالي كه از چرك و خاك و رطوباتي كه الي پا هست دور است و –دستور دهد 
 اما به شستن پاها دستور نداده -ز در معرض هوا و خورشيد و شست و شو استني

را اقتضا  باشد، سپس با ذوق، قواعد بهداشت و پزشكي چكار كنيم كه اين موضوع آن
بينيم كه از  بدين خاطر برخي را مي. ها به آساني ممكن نيست گوئي آن كند و پاسخ مي

كند  وقتي پاها را مسح مي. نمايند وع ميكنند و سپس وضو را شر شستن پا شروع مي
داند و اين چيزي نيست جز تالش  ها را جايز مي يابد، لذا مسح بر آن ها را پاكيزه مي آن

براي رهايي از تناقضي است كه بين آنچه كه شرعاً به وجوب مسح معتقداند و آنچه كه 
ف ظاهر آيه، عقل،  بنابراين قول به مسح پا مخال.دهد عقل و ذوق، غسل را ترجيح مي

ي غسل است كه برخي از  ذوق، قوانين پزشكي، لغت و احاديث متواتر پيامبر درباره
ها را خود منابع معتبر اماميه روايت كرده است با وجود اين، داليل آشكار و روشن  آن

تر است به پيروي از اين  اصرار بر مسح همچنان ادامه دارد، زيرا از شستن آسان
ي عبادات را نيز  بقيه. قتضي تنگي در عبادات و وسعت در لذايذ استاي كه م قاعده

  .بدين گونه قياس كن
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  مباح بودن ارتباط جنسي از طريق محل ديگر : مثال دوم 

ي حيات بشري است و پاسخ گويي به  هاي ادامه ارتباط جنسي ضرورتي از ضرورت
ايل و اعضاء مناسبي را  براي محقق شدن اين ارتباط، وس�خداوند. نياز جسم است

زيرا خداوند . باشد مي) فرج و يا جلو(خلق كرده است كه از جمله عضو تناسلي زن 
و حصول هدف از آن، بدون ضرر آماده كرده است؛ اما  را كامالً براي اين ارتباط آن

محل ديگر براي ارتباط جنسي غير مناسب است، زيرا ارتباط جنسي از محل ديگر 
ها و دردهاي همراه آن كه  ها، زخم شود؛ مثل سايدگي  باعث ضرر ميخصوصاً از زنان

هايي مسري مانند ايدز  ها و گرفتگي در رگ پا و ايجاد بيماري به دنبال آن التهاب غده
باشد كه  كه با سالمتي و قواعد آن يعني نظافت در تناقض مي اضافه بر آن اين. شود مي

  .شود ميدر نهايت منجر به امراضي در زن و مرد 
ي آن است كه خداوند متعال اين عضو را براي آن وظيفه نيافريده  و اين به مثابه

كرد، زيرا  را به بهترين صورت براي اين عمل فراهم مي باشد، در غير اين صورت آن
  : خداوند

� ü“ Ï%©!$# z|¡ ôm r& ¨≅ä. > óx« …çµ s)n=yz ( r& y‰t/uρ t,ù=yz Ç≈|¡Σ M}$# ÏΒ & ÏÛ 

�  
  )7/  سجده(  

 )اول( و آفرينش انسان ، نيكو آفريد، آن كسي است كه هر چه را آفريد «
  »را از گل آغازيد
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او حكيمي است كه هر چيزي را محكم آفريده و در جايگاه خودش نهاده است، 
  : فرمايد چنانچه خودش مي

� ËxÎm7 y™ zΟó™$# y7 În/u‘ ’n? ôãF{ $# ∩⊇∪ “Ï%©!$# t, n=y{ 3“ §θ |¡sù ∩⊄∪ “Ï% ©!$#uρ 

u‘ £‰s% 3“ y‰yγ sù �  ) 3- 1/ اعلي(  

 همان خداوندي كه    . تسبيح و تقديس كن پروردگار واال مقام خود را «
    .آرايد  مي)كند و آنها را هماهنگ مي(آفريند و سپس   مي)چيزها را(

هرچيزي را آن گونه كه شايسته و (كند و  گيري مي خداوندي كه اندازه
كه بايد (نمايد   رهنمود مي)ه آن را به كاري و آن گا،آفريند بايسته است مي

  ».)بكند
بينيم  ها را بر آن خلق كرده، مي حتي حيوانات را طبق غريزه و فطرتي كه خداوند آن

شناسند، بدين خاطر سرشت سليم آدمي كه بر فطرش باقي  كه اين نوع از اتصال را نمي
 كنيم دليل واحدي را بر جويد و وقتي به قرآن كريم مراجعه مانده از آن بيزاري مي

كه  كند، مگر اين  بر حرمت آن داللت مي يابيم؛ بلكه ظاهر ادله ي آن امر نمي اباحه
اين امر نزد شيعه اين چنين است كه به اين فرموده استناد . رو متشابهات باشيم دنباله
  : كنند مي

� öΝä.äτ !$ |¡ ÎΣ Ó^ ö	ym öΝä3©9 (#θ è?ù' sù öΝä3rOö	 ym 4’ ¯Τr& ÷Λä÷∞ Ï© � )223 / بقره(  
خواهيد   پس از هر راهي كه مي،زنان شما محلّ بذرافشاني شما هستند«

و زناشوئي نمائيد به شرط آن كه از موضع نسل (به آن محلّ درآئيد 
  ».)تجاوز نكنيد

را بر  احتجاج به اين فرموده چنين است كه لفظ به جنس و لذت متعلق است، لذا آن
اند كه از هر جا  اند و آيه را اين طور تفسير كرده كردهترين معاني محتمل حمل  وسيع
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خواهيد بدون توجه به قرائن لفظي موجود در نصو مقاربت به عمل آوريد كه اين  مي
گونه  ، همان1باشد بدون ترديد دنباله روي متشابه به خاطر آرزوهاي نفس و شهوات مي

  : فرمايد  مي�كه خداوند

� βÎ) tβθ ãèÎ7 −F tƒ 
ω Î) £©à9 $# $tΒ uρ “uθ ôγ s? ß§à�ΡF{   )23/ نجم (  � #$

  ».كنند اساس و از هواهاي نفس پيروي نمي  آنان جز از گمانهاي بي«
  

                                           
، اما در حكم آن اختالف اند  همه فقهاي قديم و جديد اماميه بر جواز جماع با زن از پشت فتوا داده-1

اند از  دارند كه آيا مكروه است يا مطلقاً جايز است و در جواز آن رواياتي را نقل كرده و به ائمه نسبت داده
به : كند كه گفت با سندش از صفوان بن يحيي روايت مي) باب محاش النساء(جمله آنچه كه كليني در ذيل 

ر داده تا درباره يك مسئله عجيب از تو سؤال بپرسم و  گفتم مردي از پيروان تو به من دستو�رضا

گفتم مردي كه از پشت بر زنش وارد شده باشد، گفت : و آن چيست: خودش شرم دارد كه بپرسد، گفت
در ذيل همين باب . دهيم ما اين كار را انجام نمي: اي گفت اين حق اوست گفتم آيا تو اين كار را انجام داده

از واردن بر پشت زنان سؤال كردم؟ : كند كه گفت  روايت مي�ب ابوعبداهللابا سندش از برخي اصحا

  ). 5/540/فروع الكافي . (او بازيچه توست او را اذيت نكن: گفت
حلية الوطء ( باب 56، انتشارات النور، بيروت، مسأله 300در رسائل شريف مرتضي، مجموعه اول، ص 

 كه در هر كدام از مخرج زن جماع كند و ممنوعيت و آمده است كه براي مرد مباح است) دبرا و قبال

 )فاتوا حرثكم اني شئتم(و نيز فرموده . حجت اين امر، اجماع اماميه بر آن است. كراهيتي در اين نيست
  . كند تا بدون استثناء در موضع، مطلقاً از زن تمتع شود شروع نيز اقتضا مي

ب جائز است؟ جواب داد، كراهت شديدي دارد اما كه آيا جماع با زن از عق: از محمد صدر سؤال شد

از علي غروي سؤال شد كه آيا جماع با زن ]. 362: مساله / 56 ص 3ج / مسائل و ردود . [حرام نيست
از عقب به طور اختياري جائز است و نيز اگر به خاطر مريضي كه مانع جماع از جلو است مجبور بود؟ 

  ]. 157ي  مسأله / 46ص / طريق النجاة . [ راضي باشدمطلقاً جائز است به شرطي كه زن: گفت
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  قرائن لفظي مرجح

  : فرمايد خداوند مي

� š�tΡθ è=t↔ó¡o„ uρ Ç tã ÇÙŠÅs yϑø9 $# ( ö≅ è% uθ èδ “]Œ r& (#θ ä9Í”tIôã$$ sù u !$ |¡ ÏiΨ9 $# 

’Îû ÇÙŠÅs yϑø9 $# ( Ÿωuρ £èδθ ç/t	ø)s? 4®L ym tβö	 ßγôÜ tƒ ( #sŒ Î* sù tβö	£γ sÜ s? 

 ∅èδθè?ù' sù ôÏΒ ß]ø‹ym ãΝä.t	 tΒ r& ª! $# 4 ¨βÎ) ©!$# p=Ïtä† tÎ/≡ §θ −G9 $# p= Ïtä†uρ 

šÌ	 Îdγ sÜ tFßϑø9 $# ∩⊄⊄⊄∪ öΝä.äτ !$ |¡ ÎΣ Ó ö̂	 ym öΝä3©9 (#θ è?ù' sù öΝä3rOö	 ym 4’ ¯Τr& ÷Λä ÷∞ Ï© 

  )223- 222/ بقره (  �
 زيان : بگو.پرسند  حيض مي)ا زنان به هنگامآميزش ب( و از تو درباره  «

 پس در ). بيماريهائي به دنبال دارد،و عالوه از نافرماني(و ضرر است 
 و با ايشان ،گيري نمائيد  زنان كناره)همبستري با(حالت قاعدگي از 

 از مكاني ، هنگامي كه پاك شوند.شوند نزديكي نكنيد تا آن گاه كه پاك مي
و راه طبيعي زناشوئي و وسيله حفظ ( داده است كه خدا به شما فرمان

كاران و پاكان را  گمان خداوند توبه  بي. با آنان نزديكي كنيد)نسل است
 پس از هر راهي ،زنان شما محلّ بذرافشاني شما هستند  .دارد دوست مي

و زناشوئي نمائيد به شرط آن كه از (خواهيد به آن محلّ درآئيد  كه مي
  ».)نيدموضع نسل تجاوز نك

اني (شود كه دال بر تخيير بين قبل و دبر در  اي يافت نمي در اين نص قرآني قرينه
بر اين معناي محتمل، و جز هوا و هوس ) اني(جز به زور حمل كردن لفظ . باشد) شئتم

كسي خواهان آن نيست؛ لذا تفسيري ناپاك از آرزوهاي ذاتي و اميال نفساني است كه 
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نهد، خصوصاً اينجا كه مخالف اهداف خلقت و  ي اتهام ميها را بر كرس اساساً آن
  . ي آن است وظيفه

امثال اين تفسير امكان قبول ندارند مگر زماني كه با قرائن لفظي خود نصوص تأييد 
نشده باشند كه قطعاً اين امر، وجود ندارد و آنچه كه موجود است قرائن لفظي مخالف 

  ! با آن است
  : از جمله اين قرائن

öΝä.äτ«: يف زنان به حرثتوص )1 !$|¡ ÎΣ Ó^ ö	ym öΝä3©9 « مكان » حرث« كه

و امر به وارد شدن متوجه مكان روئيدن و رشد كردن . زرع و رويدن است
گيرد و  تواند چيزي جز فرج باشد كه كودك از آنجا رشد مي است كه نمي
  . شود پديدار مي

Τ̄’4«ي  اين فرموده )2 r& ÷Λä÷∞ Ï© « زيرا آيه . غير متعلق به حرث است نه

θ#)«: فرمايد مي è?ù' sù öΝä3rOö	 ym 4’ ¯Τr& ÷Λä ÷∞Ï© « يعني در جاي زرع و روئيدن با 

خواهيد خواه به رو يا به  با هر وضعيتي كه مي) فرج(زنانتان جماع كنيد 
 . ي حرث يعني فرج اما در محدوده... پشت و

èδθ∅ «ي  فرموده )3 è?ù' sù ôÏΒ ß]ø‹ym ãΝä.t	 tΒ r& ª!$# «از جايي كه  يعني 

و هنگامي . ها جماع كنيد كه حرث است دهد، با آن خداوند به شما دستور مي
به ناچار بايد وجود داشت، ) قبل و دبر( براي اين امر تنها دو موضع  كه

بود و  ها باشد در غير اين صورت معناي آيه زايد مي  يكي از آن مقصود از آيه
  . رساند اي را نمي فائده
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Τ̄’«د چگونه با بنگر كه خداون r& ÷Λä ÷∞ Ï©  «خواهد به احوال و  تعبير كرده آنگاه كه مي

ي فرج هستيد  يعني مادامي كه در محدوده. اوضاعي كه به حرث مقيد نموده، اشاره كند
  ... گيري كنيد، به رو، به پشت به پهلو و هر طور خواستيد بهره

›ôÏΒ ß]ø«: فرمايد ميخواهد مكان و موضع ارتباط را بيان كند،  و وقتي كه مي ym « زيرا

براي كيفيت و حال و گاهاً براي » اني«رود و  براي مكان و جايگاه به كار مي» حيث«
براي جستجو از حال و مكان » اني«: گويد راغب اصفهاني در مفرداتش مي. آيد مكان مي

زيرا متضمن باشد،  مي» كَيف«و » اَينَ«به معناي » اَني«و بدين خاطر گفته شده . آيد مي
  . معناي آن دو است

اَني هذا؟ : گويي است؛ مي» اَينَ«به معناي » اني«: گويد مي» مختار الصحاح«رازي در 
اني لك ان تفتح «: گويي آيد، مي و گاهي به معناي كيف مي... يعني مِن اَين لك هذا

   ؟»كيف لك هذا« يعني »الحصن
 و اين يكي از اقوالي است –است » نَاَي«و » كيف«مركب از » اني«اما به نظر من لفظ 

خداوند از قول زكريا حكايت .  به معناي حال و مكان–را ذكر كرده است  كه راغب آن
  : كند آنگاه كه طعام را ديد و از مريم سؤال كرد مي

� 4’̄Τr& Å7s9 #x‹≈yδ �  ) 37/ آل عمران(  

كيف «و ) ايت آمدهاز كجا بر(» ؟ين لكن اَمِ«رود يعني  احتمال دو معني در آن مي
  ؟ )چگونه به تو رسيده است(» وصلك هذا؟
هاي جماع، حالي و مكاني هستند؛ لذا مجامعت با زن از جلو، پشت، پهلو،  وضعيت

ها مانند  دهند و برخي از وضعيت باال و پايين همه تصور كيفيت و جهت را به انسان مي
اين در صورتي . ت و مكانقيام و قعود فقط داراي معناي حال و كيفيت هستند نه جه
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ي اينها  را مجرد در نظر بگيريم، اما در واقع بايد جهتي در آن باشد و همه است كه آن
و اين را به عنوان . جائز است به شرطي كه از يك دريچه باشد كه حرث يا فرج است

دهم، البته نه در تركيب با ديگر  ترجيح مي) اني(سببي براي اختيار خود اين كلمه 
اما قصر لفظ بر يك معنا . كند ات، زيرا مطابق با فعل، معني مورد نظر آن تغيير ميكلم

يعني مكان به غير كيفيت و تفسير مكان به موضع جماع بدون جهت، زورگويي محض 
چگونه چنين . كنند را تأييد نمي است كه جز صرف احتمال مجردي است كه قرائن آن

  ! ين معنا هست؟چيزي ممكن است در حالي كه قرائن ضد ا

sŒ#«و فرموده خدا  -4 Î* sù tβö	 £γ sÜ s?  ∅èδθè?ù' sù « طهارت محل را براي 

و اين محل همان فرجي است كه نجاست خون . جماع شرط گذاشته است
شود و سپس قطع شده و محل  حيض در چند روز از ماه بر آن عارض مي

در معرض همواره ) دبر(اما محل ديگر . گنجد تمييز گشته و براي جماع مي
  . نجاست و كثافات است، لذا امكان ندارد پاك شدن آن شرط جماع باشد

و . گيري از زن هنگام حيض دستور داده است خداوند متعال به كناره -5
  . هاست دليل آن وجود امراض و بيماري

»š�tΡθ è=t↔ó¡o„ uρ Çtã ÇÙŠÅs yϑø9 $# ( ö≅è% uθ èδ “ ]Œ r& (#θ ä9 Í”tIôã$$ sù u !$|¡ ÏiΨ9 $# ’Îû ÇÙŠÅs yϑø9 $# 

بدون شك آزار و اذيت و ابتال به بيماري از طريق مدفوعات، شديدتر از امراض و  »
تر از آزار رساندن فرج به  و آزار رساندن آن به جماع سخت. آزار خون حيض است

ي جماع با دبر سؤال كني كه آيا بيماري نيست؟  و اگر از هر پزشكي درباره. جماع است
گيري از زن به نص آيه، امر شده است و نيز  ين خاطر به كنارهبلي و بد: گويد قطعاً مي

  . گيري از دبر مطلوب است بدين سبب كه بيماري همواره با آن است، بنابراين كناره
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خداوند متعال از مقاربت زنان هنگام حيض نهي كرده است و  -6

Ÿωuρ £èδθ«: فرمايد مي ç/t	ø)s? 4 ®Lym tβö	 ßγôÜ tƒ ( « دبر«از  و شخص جماع كننده« ،

شود، و اين  ها پاك نمي همواره به همسرش نزديك است چون از آن آلودگي
لذا نهي از اين گونه جماع تعيين . چيزي است كه از آن نهي شده است

  . شود مي

βÎ) ©!$# p=Ïtä† t¨«خداوند آيه را با  -7 Î/≡§θ −G9 $# p=Ïtä†uρ šÌ	 Îdγ sÜ tFßϑø9 $#« 
 از  كه مجامع دبر، توصيف شود به اينپايان داده است و امكان ندارد كه 

گونه  چنانچه مجامع با زن در حال حيض از جلو نيز همين. گان است پاكيزه
پس اگر امر دومي به خاطر محقق شدن وصف پاكيزگي از آن نهي شده . است

 . باشد، به طريق اولي امر اولي نيز حرام است

öΝßγ«:  كهكنند بدين خاطر قوم لوط، آل لوط را بدين توصيف مي ¯ΡÎ) Ó¨$tΡé& 

tβρã	 £γ sÜtGtƒ«و نيز . ي دوري از مجامعت با دبر از پاكيزگان هستند  يعني به واسطه

Ï«: ي لوط كه فرمود گفته Iω àσ̄≈ yδ ’ÎA$ uΖt/ £èδ ã	 yγ ôÛr& öΝä3s9«  
  . »ترند  پاكيزه)از آميزش با ذكور( اينها دختران منند و براي شما «

و حمل لفظ بر غير معناي راجحش طبق قاعده ! د به ديوار زداينها و امثال اينها را باي
  . اتباع از متشابهات است) وسعت در شهوات و تضبيق در عبادات(

  ي اماميه  ويژه پردازيم كه اي مي ترين اصول علمي  بررسي و تحليل مهم اكنون به
  :باشد مي
  



 

  
  
  
  
  

  
  اصل اول 

  زيارت مرقدها
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  فصل اول

  دها نزد شيعهجايگاه زيارت مرق

حديث چه مناسبتي با زيارت مرقدها دارد در حالي كه نه از اصول دين است : بگويد
  باشد؟  و نه از اركان اسالم مي

همانا زيارت مرقدها نزد اماميه به ركن حج در بيت الحرام شباهت دارد؛ بلكه : جواب
ي  ي آن از دايره هكنند و ترك! تر از آن و داراي اجر و منزلت بيشترغ باشد شايد واجب

  ! شود اسالم خارج مي
كه  گردد كه اگر شانه از آن خالي نمايند و يا اين بلكه به عنوان شعاري محسوب مي

 با قبر ارتباطي  ارتباط اماميه! ماند  باقي نمي مراقد را از زمين برچينند، نشاني از اماميه
همچون پيوند ماهي با آب ا پيوند آنان با قبرهباشد و   جدايي ناپذير مي محكم است كه

  .باشد مي
نياز   ممكن نيست از آن بي شود كه  و ضرورتي قلمداد مي بنابر اين، مراقد همچون پايه

ي امامي را تصور كني كه نماز نخواند و به مسجد نرود،  تواني يك شيعه ماند؛ شما مي
ري از كساني كه و بسيا! تواني يك شيعه را به دور از قبور و مراقد تصور كني اما نمي

بيني  ها را مي گاهي بسياري از آن. مشتاق زيارت هستند آن قدر بر نماز حريص نيستند
  ! خوانند كه نماز نمي



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

944944944944

  

  ها نزد اماميه  و فضيلت زيارت آن) ائمه(جايگاه كربال، نجف، مرقدهاي 

هاي سريعي است كه راجع به جايگاه كربال، نجف، مرقدهاي ائمه و  و اين اشاره
  : شود ها عرضه مي ت زيارت آنفضيل

هر مؤمني كه در : كند كه گفت روايت مي) جعفر صادق( يعني �كليني از ابوعبداهللا
را بكند،   شود و از رود فرات غسل نمايد، سپس قصد آن�روز عرفه راهي قبر حسين

اي   صواب غزوه- گفت فكر كنم كه –شود و  براي هر گام او حجي كامل حساب مي
   1.گردد  ثبت مينسز براي او

منين را ؤ قبر اميرالم مردي نزد او آمد كه:  روايت كرده�و همچنين از ابوعبداهللا
 از شيعيان ما اي و اگر كار بدي را انجام داده : او گفت  بود، پس به زيارت نكرده

كني كه خدا و مالئكه و   آيا كسي را زيارت نميكردم،  تو نگاه نمي ، هرگز بهبودي نمي
   2.كنند و مؤمنان زيارتش ميانبياء 

يعني ! نامند مي) اشرف(نجف را ! تر است ها كربال از مكه فاضل در نظر آن
پس آنجا از مكه و مسجد النبي و بيت . ها بر روي زمين گاه بزرگوارترين زيارت

  ! ي خدا است تر از نماز در خانه و نماز در آنجا فاضل! تر است المقدس شريف
ي خوئي مرجع بزرگ اماميه در عصر خود، چنين  نوشته) الحينمنهاج الص(در كتاب 
  :آمده است

                                           
  ). 4/580فروع الكافي  (-1
  ). 4/580فروع الكافي  (-2
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 مستحب است، بلكه -عليهم السالم-ائمه ) قبور(نماز در زيارتگاه ): 563(ي مسأله
تر از مساجداند و همچنين نقل شده كه همانا نماز  ها فاضل گاه همانا زيارت: گفته شده
   1. به اندازه دويست هزار نماز است�نزد علي

  : گويد  مي�اما راجع به نماز در مسجد نبي
   2. معادل ده هزار نماز است�نمازي در مسجد النبي): 561(ي  مسأله

  !! كمتر است� بيست درجه از نماز نزد علي�يعني همانا نماز در مسجد النبي
در روايت وارد شده : گويد و محمد صادق صدر به صراحت از آن تعبير كرده و مي

 است � بهتر از حسين�دانيم كه علي تر است و ما مي ز بيت الحرام فاضلكه كربال ا
باشد و همچنين  همچنان كه در روايات آمده است، پس قبر او بهتر از قبر حسين مي

   3!!!باشد تر از كعبه نيز مي فاضل
 امام  را به  دروغ آن كند و به اما مجلسي اين روايت وقيح و كفرآميز را روايت مي

 اگر   وحي نمود كه  كعبه خداوند به: باشد  از آن بري مي دهد كه دق نسبت ميجعفر صا
بود   خاطر آن شخصي نمي دادم، و اگر به  تو نمي بود هرگز فضيلتي به خاك كربال نمي

آفريدم   را نيز نمي كردم و آن خانه ، هرگز تو را خلق نمي  خاك كربال در خود گرفته كه
روي متواضع، ذليل،  ؛ بنابر اين بدان شاد باش و همچون دنبالهورزيد  بدان افتخار مي كه

صورت  پست، بدون غرور و متكبر در برابر خاك كربال خود را نمايان كن، در غير اين
  .4اندازمت  آتش جهنم مي شوم و به از شما غضبناك مي

                                           
  . 147 ص -1
  . 147 فروع الكافي ص -2
  ). قسم دوم/ ها   از دفتر مسائل ديني و جواب5ص ) 9(المسالة  (-3
  .101/107نواربحار األ -4
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  :نمايند هاي اعتقادي خود اين بيت شعر را تكرار مي آنان در كتاب

  
  

ترين ترديد و اضطرابي آن  بدون كوچك)  آية اهللا (  ميرزا حسن حائري ملقب به بلكه
  :دهد را چنين نام مي

  !!2ي موحدين گاه مسلمانان و كعبه زيارت

                                           
 .56غطاء صمحمد حسين كاشف ال: التربة الحسينية  �
  .��/�  أحكام الشريعة)2(

1O m�0� $�U��R��� S  U��1�� �)( �� S1R�¡ 
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  دوم فصل 

  نقض زيارت شيعه طبق روش قرآني 

  دليل اين ادعا چيست؟

اي كه داراي اين منزلت عظيم و امتياز شريفي  ل عباديهيچ شكي در آن نيست عم
نسبت به ساير اعمال داشته باشد، الزم است كه تشريع و تشويق بر آن و عقوبت بر 
  ترك آن در قرآن به صورت روشن و واضح آمده باشد و همچنين بايد نسبت به

  .اشندي تأكيد بيشتري ب در بر گيرنده) مكه(مساجد، حج و زيارت بيت الحرام 
ها برده باشد  اما ما تنها دليلي را در قرآن نيافتيم كه نامي از نجف، كربال، قم و غير آن

ها و حكمي از احكام  كه به زيارت قبور و تشويق به آن و ذكر عملي از عمل آن و يا اين
  . را تصريح نموده باشد و يا شعائرشان 

  

  ي زيارت با حج در قرآن  مقايسه

ي خدا، فضيلتش، وجوب آن، ذكر احكام، مناسك و شعائر آن  انهاز آنجايي كه حج خ
  :كه ها آيه از قرآن آمده است، از جمله اين و قصد كردن به سوي كعبه و مكه در ده

نامگذاري شده است كه آيات بسياري مربوط به حج، ) الحج ( بهاي از قرآن سوره
  : ها ز آنرا در خود جاي داده است و اينك بعضي ا احكام و مناسك آن
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�¨βÎ) š Ï%©!$# (#ρã	 x�x. tβρ‘‰ÝÁ tƒ uρ  tã È≅‹Î6 y™ «! $# Ï‰Éf ó¡yϑø9 $#uρ ÏΘ#t	ys ø9 $# 

“Ï% ©!$# çµ≈ uΖù=yèy_ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ¹!#uθ y™ ß#Å3≈ yè ø9 $# ÏµŠÏù ÏŠ$ t7ø9 $#uρ 4  tΒ uρ ÷Š Ì	ãƒ ÏµŠÏù ¥Š$ ysø9 Î* Î/ 

5Οù=Ýà Î/ çµø%É‹ œΡ ôÏΒ A>#x‹tã 5ΟŠÏ9 r& ∩⊄∈∪ øŒ Î)uρ $ tΡù& §θ t/ zΟŠÏδ≡ t	 ö/\} šχ%s3tΒ ÏM ø;t7ø9 $# 

βr& 
ω ñ‚Î/ô³è@ ’Î1 $ \↔ø‹ x© ö	Îdγ sÛuρ zÉL ÷;t/ šÏ�Í←!$ ©Ü=Ï9 š ÏϑÍ←!$ s)ø9 $#uρ 

Æì
2”	9 $#uρ ÏŠθ àf p¡9$# ∩⊄∉∪  βÏiŒ r& uρ ’Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ædk ptø: $$ Î/ š‚θ è?ù' tƒ Zω%ỳ Í‘ 

4’ n?tãuρ Èe≅ à2 9	 ÏΒ$|Ê š Ï?ù' tƒ  ÏΒ Èe≅ ä. ?dksù 9,ŠÏϑtã ∩⊄∠∪  (#ρß‰yγ ô±uŠÏj9 yìÏ�≈ oΨtΒ 

öΝßγ s9 (#ρã	 à2õ‹tƒ uρ zΝó™$# «!$# þ’ Îû 5Θ$−ƒ r& BM≈tΒθ è=÷è ¨Β 4’n? tã $ tΒ Νßγ s%y— u‘ . ÏiΒ Ïπyϑ‹ Îγ t/ 

ÉΟ≈yè ÷ΡF{ $# ( (#θ è=ä3sù $pκ÷]ÏΒ (#θßϑÏè ôÛr& uρ }§Í←!$ t6 ø9 $# u/T É)x�ø9 $# ∩⊄∇∪ ¢ΟèO (#θ àÒ ø)u‹ø9 

öΝßγ sW x�s? (#θ èùθ ã‹ø9 uρ öΝèδ u‘ρä‹ çΡ (#θ èù§θ ©Üu‹ ø9 uρ ÏM øŠt7ø9 $$ Î/ È,ŠÏF yè ø9 $# ∩⊄∪ y7 Ï9≡ sŒ tΒ uρ 

öΝÏjà yèãƒ ÏM≈tΒ ã	ãm «! $# uθ ßγ sù ×/öT yz …ã& ©! y‰ΨÏã ÏµÎn/u‘ 3 ôM ¯=Ïm é&uρ ãΝà6s9 ãΝ≈ yè÷ΡF{ $# 


ω Î) $ tΒ 4‘n=÷F ãƒ öΝà6ø‹ n=tæ ( (#θ ç6 Ï⊥ tFô_ $$ sù š[ô_ Íh	9 $# z ÏΒ Ç≈rO÷ρF{ $# (#θ ç6 Ï⊥ tFô_ $#uρ 

š ö̂θ s% Í‘ρ–“9 $# ∩⊂⊃∪ u !$ x�uΖãm ¬! u/öT xî t Ï.Î/ô³ãΒ Ïµ Î/ 4  tΒ uρ õ8Î/ô³ç„ «! $$Î/ 

$ yϑ̄Ρr( s3sù §	yz š∅ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# çµ à�sÜ÷‚ tF sù ç/öT ©Ü9$# ÷ρr& “Èθ ôγ s? ÏµÎ/ ßw†Ìh	9$# ’Îû 
5β% s3tΒ 9,‹Ås y™ ∩⊂⊇∪  y7 Ï9≡ sŒ tΒ uρ öΝÏjà yè ãƒ u/È∝̄≈ yèx© «!$# $ yγ ¯ΡÎ* sù ÏΒ ”uθ ø)s? 
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É>θ è=à)ø9 $# ∩⊂⊄∪  ö/ ä3s9 $ pκj Ïù ßìÏ�≈ oΨtΒ #’n<Î) 9≅y_ r& ‘wΚ |¡ •Β ¢ΟèO !$ yγY=ÏtxΧ ’ n<Î) ÏM ø;t7ø9 $# 

È,ŠÏFyè ø9 $# ∩⊂⊂∪  Èe≅à6 Ï9 uρ 7π ¨Β é& $ oΨù=yèy_ % Z3|¡ΨtΒ (#ρã	 ä.õ‹u‹ Ïj9 zΝó™$# «!$# 4’ n? tã $ tΒ 
Νßγ s%y— u‘ .ÏiΒ Ïπ yϑ‹Îγ t/ ÉΟ≈yè ÷ΡF{ $# 3 ö/ ä3ßγ≈ s9 Î* sù ×µ≈s9 Î) Ó‰Ïn≡ uρ ÿ…ã& s#sù (#θ ßϑÎ=ó™r& 3 Î/Åe³o0uρ 

tÏGÎ6 ÷‚ ßϑø9 $# ∩⊂⊆∪  tÏ%©!$# #sŒ Î) t	Ï.èŒ ª!$# ôM n=Å_ uρ öΝßγ ç/θè=è% tÎ/É9≈¢Á9 $#uρ 4’n? tã !$tΒ 
öΝåκu5$ |¹r& ‘ÏϑŠÉ)ßϑø9 $#uρ Íο4θ n=¢Á9 $# $ ®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈uΖø%y— u‘ tβθ à)Ï�Ζãƒ ∩⊂∈∪  šχô‰ç7 ø9 $#uρ 

$ yγ≈ oΨù=yèy_ / ä3s9 ÏiΒ Î/È∝̄≈ yèx© «!$# ö/ ä3s9 $pκj Ïù ×/öTyz ( (#ρã	ä.øŒ $$ sù zΝó™$# «! $# $ pκöjn=tæ 

¤∃!#uθ |¹ ( #sŒ Î* sù ôMt7 y_ uρ $ pκæ5θ ãΖã_ (#θ è=ä3sù $ pκ÷]ÏΒ (#θßϑÏè ôÛr& uρ yìÏΡ$ s)ø9 $# §/tI÷è ßϑø9 $#uρ 4 
y7 Ï9≡ x‹x. $ yγ≈tΡö	 ¤‚ y™ öΝä3s9 öΝä3ª=yès9 tβρã	 ä3ô±s? ∩⊂∉∪   s9 tΑ$ uΖtƒ ©!$# $yγ ãΒθ çté: 

Ÿωuρ $ yδ äτ!$ tΒ ÏŠ Å3≈ s9 uρ ã& è!$ uΖtƒ 3“uθ ø)−G9 $# öΝä3ΖÏΒ 4 y7 Ï9≡ x‹x. $ yδ t	¤‚ y™ ö/ ä3s9 

(#ρç/Éi9 s3çGÏ9 ©! $# 4’n? tã $ tΒ ö/ ä31 y‰yδ 3 Î/Åe³o0uρ šÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $# ∩⊂∠∪ �   

  )� :��� ��(  
كه دين اسالم ( از راه خدا )مردمان را(ورزند و  گمان كساني كه كفر مي  بي  « 
مكّه است و (دارند كه   مسجدالحرام باز مي)د بهورو( از )مؤمنان را( و )است
كنند و يا از   اعم از كساني كه در آنجا زندگي مي، آن را براي همه مردمان)ما

حرم امن و امان و محلّ مراسم حج و ( يكسان ،شوند نقاط ديگر بدان وارد مي
 از حد اعتدال خارج( همچنين كساني كه با توسل به ظلم ،ايم  نموده)عمره
 عذاب دردناكي بديشان ،گردند  در آن سرزمين مرتكب خالف مي)شوند و مي
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 زماني را كه محلّ خانه كعبه را براي ) به خاطر بياور!اي پيغمبر(     .چشانيم مي
و دستور داديم به ( آن را بدو نموديم )هاي قديمي پايه(ابراهيم آماده ساختيم و 

 به ابراهيم خطاب كرديم ،ه آماده شد هنگامي كه خانه كعب.بازسازي آن بپردازد
ام را براي   چيزي را انباز من منماي و خانه)كه اين خانه را كانون توحيد كن و

از وجود بتان (كنندگان و ركوع برندگان و سجده برندگان  كنندگان و قيام طواف
 تمييز و پاكيزه )و مظاهر شرك و از هرگونه آلودگي ظاهري و معنوي ديگر

 يا ، پياده،)افراد مسلمان و مستطيع( به مردم اعالم كن كه !)اي پيغمبر(     .گردان
 و مركبها و وسائل ،ورزيده و چابك و پرتحمل(سواره بر شتران باريك اندام 

و نداي ( به حج كعبه بيايند ، كه راههاي فراخ و دور را طي كنند)خوب ديگري
 تا منافع خويش را با )س بيايندآنان به اين سرزمين مقد(     ).تو را پاسخ گويند
و به سود مادي و معنويشان برسند و ناظر فوائد فردي و (چشم خود ببينند 

روز ( و در ايام معيني كه ،)اجتماعي و سياسي و اقتصادي و اخالقي حج باشند
 نام خدا را ) به هنگام ذبح قرباني،عيد قربان و دو و يا سه روز بعد از آن است

 ببرند كه خدا نصيب ايشان )همچون بز و گوسفند و شتر و گاو(ني بر چهارپايا
 آنها )گوشت( خودتان از ) اي حجاج،از ذبح حيوانات( پس .كرده است

و چرك و ( بعد از آن بايد آلودگيها     .بخوريد و بينوايان مستمند را نيز بخورانيد
 و به ،د را از خود برطرف سازن) و زوائد بدن همچون مو و ناخن،كثافت

 ،خدا( و خانه قديمي و گرامي ، وفا كنند)اند اگر نذر كرده(نذرهاي خويش 
 و هر ) برنامه و مناسك حج بود،چيزي كه گذشت( آن     . را طواف نمايند)كعبه

 بزرگ و )به ويژه در مراسم و امور مربوط به حج(كس اوامر و نواهي خدا را 
.  براي او بهتر است)دنيا و آخرتدر ( از نظر خدا چنين كاري ،محترم دارد

 براي شما )همچون شتر و گاو و بز و گوسفند( چهارپايان )خوردن گوشت(
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 برايتان بيان )در قرآن( آن چهارپاياني كه )گوشت( مگر ،حالل گشته است
 و ، يعني بتها دوري كنيد، پليدها)پرستش( و از ).همچون مردار و غيره(شود  مي

 و ، حقّگرا و مخلص خدا باشيد    . بپرهيزيد)م و بر خدابر مرد(از گفتن افتراء 
 زيرا كسي كه براي خدا انبازي قرار .هيچ گونه شركي براي خدا قرار ندهيد

 از آسمان فرو افتاده )به خاطر سقوط از اوج ايمان به حضيض كفر( انگار ،دهد
ا  او ر)هاي بدن تكّه( و پرندگان )و به بدترين شكل جان داده است(است 
 پرتاب )و دره ژرفي( يا اين كه تندباد او را به مكان بسيار دوري ،ربايند مي
اي از  كوبد كه بدنش متالشي و هر قطعه و وي را آن چنان بر زمين مي(كند  مي

 و هر كس ،)كه گفته شد( چنين است )مطلب(     ).شود اي پرت مي آن به نقطه
 جمله مناسك حج را و از(هاي الهي را بزرگ دارد  مراسم و برنامه

و خوف و (گمان بزرگداشت آنها نشانه پرهيزگاري دلها   بي،)شمارد گرامي
دنيوي از قبيل سوار ( منافع ، در اين حيوانات قرباني    . است)هراس از خدا

 است تا )شدن و بار كردن و استفاده از شير و پشم و توليد مثل آنها برايتان آزاد
 و بعد هم كه در كنار خانه قديمي و گرامي )نها استكه روز ذبح آ(زمان معين 

 ،و ذبح شدند( آماده گرديدند ) يعني در قربانگاه مني و ديگر جاهاي حرم،كعبه(
قرباني تنها (     ).توانيد از منافع مادي و معنوي آنها برخوردار شويد شما مي

 از شما به كه پيش( ما براي هر ملّتي ) و بلكه،منحصر به شما مسلمانان نبوده
كه سمبل آمادگي انسان براي فدا شدن در راه ( قرباني را )اند خدا ايمان داشته

 تا به نام خدا چهارپاياني را ذبح كنند كه خدا بديشان ،ايم  مقرّر كرده)خدا است
و برنامه او هم ( خداي شما و ايشان خداي واحدي است .عطاء نموده است

 و ، او بوده)فرمان(تسليم   پس)ت حال كه چنين اس.برنامه واحدي است
در ( مژده بده مخلصان متواضع ) اي پيغمبر.اعمالتان خالصانه براي او باشد(
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 آنان كساني     ).به بهشت و پاداش فراوان آفريدگارشان( را )برابر فرمان خدا
 )به خاطر درك مقام باعظمت يزدان(هستند كه چون نام خدا برده شود 

 ،گردد  و در برابر مصائبي كه گريبانگيرشان مي،افتد دلهايشان به هراس مي
 چرا كه تسليم فرمان قضا و ،كنند و ايستادگي مي(گيرند  شكيبائي پيش مي

ايم   و از اموالي كه بديشان عطاء كرده،خوانند  و نماز را چنان كه بايد مي،)قدرند
 و ، فربهچاق و( شتران )ذبح( ما     .كنند  صرف مي)در كارها و راههاي خير(

دين و ( براي شما از جمله مراسم و مناسك )در حج( را )ديگر چهارپايان
دنيا و اجر ( و در چنين حيواناتي خير ،ايم  الهي قرار داده)هاي آئين نشانه
و دستها و پاها را (اند   پس در حالي كه به صف ايستاده. شما است)آخرت

و به نام خدا (ا را بر آنها ببريد  نام خد)باشند اند و آماده ذبح مي جفت هم كرده
 ، بر پهلوهايشان افتادند)نقش زمين شدند و( و هنگامي كه ،)ذبحشان كنيد

 و به )غير گدا( از گوشت آنها بخوريد و به مستمند )اگر خواستيد(خودتان 
 شتران را رام و مطيع شما )بينيد كه مي( اين گونه . بخورانيد)گدا پيشه(فقير 
 )از الطاف كريمانه و انعام بزرگوارانه آفريدگار خود( كه ايم تا اين كرده

كه مظاهر و صور ظاهري ( گوشتها و خونهاي قربانيها     .سپاسگزاري كنيد
و موجب (رسد   هرگز به خدا نمي) به هيچ وجه مورد توجه خدا نبوده و،هستند

د رس  شما بدو مي)و ورع و اخالص( و بلكه پرهيزگاري )گردد رضاي او نمي
 خداوند )بينيد مي( اين گونه كه ).كند و رضا و خوشنوديش را كسب مي(

حيوانات را مسخر شما كرده است تا خدا را به خاطر اين كه هدايتتان نموده 
 بزرگ داريد و )و به سوي انجام اعمال نيكو رهنمودتان كرده است(است 

داش عظيم و لطف به پا( نيكوكاران را !) اي پيغمبر.سپاسگزار الطاف او باشيد(
  .»همژده بد )عميم خدا
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� ÈÏnG9 $#uρ Èβθ çG÷ƒ ¨“9 $#uρ ∩⊇∪ Í‘θèÛuρ tÏΖ;Å™ ∩⊄∪ #x‹≈yδ uρ Ï$ s#t7 ø9$# 

ÂÏΒ F{   )3- 1/ تين (  � #$

 و سوگند به     ! و سوگند به طور سينين    ! سوگند به انجير و زيتون  «
 .»)!مكّه(اين شهر امين 

� Í‘θ ’Ü9$#uρ ∩⊇∪ 5=≈tF Ï.uρ 9‘θ äÜ ó¡̈Β ∩⊄∪ ’ Îû 5e−u‘ 9‘θ à±Ψ̈Β ∩⊂∪ ÏM øŠt7ø9 $#uρ 

Í‘θ ßϑ÷èyϑø9   )4-1/ طور (  � #$

كه موسي باالي آن با خدا به گفتگو و مناجات ! ( سوگند به كوه طور  «
 كه براي رهنمود !آسماني( و قسم به كتاب نوشته شده     ).پرداخته است

 )ه نوشته شده استكتابي ك(     ).انسانها به كره زمين فرستاده شده است
 و قسم به خانه     . پخش گرديده است)ميان جهانيان(در صفحاتي و 

  .»)زند  كه دائماً از زائران موج مي!كعبه(آبادان 

� Iω ãΝÅ¡ ø%é& #x‹≈pκÍ5 Ï$s#t7 ø9 $# ∩⊇∪ |MΡr& uρ B≅Ïn #x‹≈pκÍ5 Ï$ s#t7 ø9   )2- 1/ بلد (� #$

 شهري كه تو ساكن     !)مكّه كه كعبه در آن است( سوگند به اين شهر   «
 بر شرافت و عظمت آن ،و وجود پرفيض و پربركت تو(آنجا هستي 
  .»)افزوده است

� !$yϑ̄ΡÎ) ßNö	ÏΒ é& ÷βr& y‰ç6 ôãr& ;U u‘ ÍνÉ‹≈yδ Íοt$ù#t7 ø9 $# “Ï% ©!$# $ yγ tΒ§	 ym �  

  )91/ نمل (  
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مقدس (به من دستور داده شده است كه تنها و تنها خداوند اين شهر  «
 آن خداوندي كه چنين شهري را حرمت بخشيده . را بپرستم)مكّه نام
  .»است

� (#ρß‰ç6 ÷èu‹ù=sù ¡>u‘ #x‹≈yδ ÏM ø;t7 ø9$# �  ) 3/ قريش(  

كه اين امن و ( را بپرستند ) كعبه،خدا( بايستي خداوندگار اين خانه   «
امنيت را در طول راه و در شهرها و كشورهاي پر از كشمكش و ستم و 

  .»)ي ايشان فراهم آورده است برا،جنگ و غارت

� øŒÎ)uρ tΑ$s% ãΛ Ïδ≡ t	ö/Î) Éb>u‘ ö≅yè ô_ $# #x‹≈ yδ t$ s#t6 ø9 $# $ YΨÏΒ#u �) 35/ ابراهيم(  

پس از ( آن گاه را كه ابراهيم ) براي قوم خود بيان كن!اي پيغمبر(   «
 را محلّ امن و اماني )مكّه نام( اين شهر ! پروردگارا: گفت)بناي كعبه
   .»گردان

� øŒ Î)uρ $ uΖù=yèy_ |MøŠt7 ø9 $# Zπ t/$ sW tΒ Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 $ YΖøΒ r& uρ (#ρä‹ ÏƒªB$#uρ ÏΒ ÏΘ$s)̈Β 

zΟ↵Ïδ≡ t	 ö/Î) ’~? |ÁãΒ ( !$ tΡô‰Îγ tãuρ #’ n<Î) zΟ↵Ïδ≡ t	 ö/Î) Ÿ≅‹Ïè≈yϑó™Î)uρ βr& #t	 Îdγ sÛ z ÉL ø‹t/ 

tÏ�Í←!$ ©Ü=Ï9 š Ï�Å3≈ yè ø9$#uρ Æì
2”	9 $#uρ ÏŠθàf p¡9   )125/ بقره (  � #$

 را پناهگاه و مأواي امن و )كعبه( آن گاه را كه خانه )ه ياد آوريدو ب(   «
و بديشان دستور داديم كه براي تجديد همين خاطره (امان مردم كرديم 

 از مقام ابراهيم نمازگاهي براي )بازسازي خانه كعبه بر دست پيغمبران
و در جائي كه ابراهيم براي ساختن كعبه باالي سنگي (خود برگيريد 

 و به ابراهيم و اسماعيل ) بايستيد و به نماز و نيايش بپردازيد،يستادا مي
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 كه خانه ما را براي )و بر عهده ايشان گذاشتيم(سفارش كرديم 
 و ركوع و )و ماندگاران در آن(كنندگان  كنندگان و اعتكاف طواف
 و ،پرستي  از كثافات معنوي همانند شرك و بت،نمازگزار(كنندگان  سجده

 پاك و پاكيزه )جوئي گوئي و گناه و ستيزه حسي همانند ياوهپلشتيهاي 
  .»كنيد

� øŒ Î)uρ ßìsùö	 tƒ ÞΟ↵Ïδ≡ t	 ö/Î) y‰Ïã#uθ s)ø9 $# z ÏΒ ÏM ø;t7 ø9$# ã≅ŠÏè≈ yϑó™Î)uρ $uΖ−/u‘ 

ö≅¬7 s)s? !$̈ΨÏΒ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9 $# ∩⊇⊄∠∪ $uΖ−/u‘ $uΖù=yè ô_ $#uρ È ÷yϑÎ=ó¡ ãΒ 

y7 s9 ÏΒ uρ !$ uΖÏF−ƒ Íh‘ èŒ Zπ̈Β é& Zπ yϑÎ=ó¡ •Β y7 ©9 $tΡÍ‘r& uρ $ oΨs3Å™$ uΖtΒ �) 127/ بقره-

128(  
هاي خانه   آن گاه را كه ابراهيم و اسماعيل پايه)به ياد آوريد( و   «
و در اثناي آن دست دعا به سوي خدا برداشته و (بردند   را باال مي)كعبه(
گمان تو شنوا و   بي،بپذير از ما )اين عمل را! ( اي پروردگار ما:)گفتند مي
 چنان كن كه ما دو نفر ! اي پروردگار ما    . هستي)به گفتار و نيات ما(دانا 

 و از فرزندان ما ملّت و جماعتي پديد ، تو باشيم)فرمان(مخلص و منقاد 
در كعبه و ( و طرز عبادات خويش را ، تو باشند)فرمان(آور كه تسليم 

  .» به ما نشان بده)اطراف آن

� Ÿ≅yèy_ ª!$# sπt6 ÷ès3ø9 $# |MøŠt7 ø9 $# tΠ#t	 ysø9 $# $ Vϑ≈ uŠÏ% Ä¨$̈Ζ=Ïj9 �  

  )97/ مائده (  
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 و قربانيهاي ، و ماههاي حرام،الحرام  بيت)يعني(،  كعبه،خداوند «
به كار دنيوي و (اي براي سامان بخشيدن  نشان و نشاندار را وسيله بي

  .» مردم قرار داده است)اخروي

� Iωuρ t ÏiΒ!#u |M øŠt7ø9 $# tΠ#t	 ptø: $# tβθäótGö6 tƒ Wξ ôÒ sù ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ $ ZΡ≡ uθ ôÊÍ‘uρ �  

  )2/ مائده (  
و نه كساني را كه آهنگِ آمدن به خانه خدا را دارند و به دنبال لطف  «

  .»و خوشنودي خدايند

� (#θ ‘ϑÏ?r& uρ ¢kptø: $# nοt	 ÷Κ ãè ø9 $#uρ ¬! 4 ÷βÎ* sù öΝè?÷/ÅÇ ômé& $ yϑsù u/y£øŠtGó™$# zÏΒ 

Ä“ô‰oλ ù; $# ( Ÿωuρ (#θ à)Î=øtrB óΟä3y™ρâ â‘ 4 ®L ym x�è=ö7 tƒ ß“ ô‰oλ ù;$# …ã& ©#ÏtxΧ 4  uΚ sù tβ% x. 

Νä3ΖÏΒ $³Òƒ Íl£∆ ÷ρr& ÿÏµÎ/ “]Œ r&  ÏiΒ Ïµ Å™ù&§‘ ×πtƒ ô‰Ï�sù ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρr& 

>π s%y‰|¹ ÷ρr& 77Ý¡ èΣ 4 !#sŒÎ* sù ÷ΛäΨ ÏΒ r&  yϑsù yì−Gyϑs? Íοt	 ÷Κãè ø9 $$ Î/ ’ n<Î) Ædkptø: $# $ yϑsù 

u/y£øŠtGó™$# z ÏΒ Ä“ô‰oλ ù; $# 4  yϑsù öΝ©9 ô‰Åg s† ãΠ$ u‹ ÅÁsù Ïπ sW≈n=rO 5Θ$ −ƒ r& ’ Îû Ædkptø: $# 

>π yèö7 y™uρ #sŒÎ) öΝçF ÷èy_ u‘ 3 y7 ù=Ï? ×οu/|³tã ×' s#ÏΒ% x. 3 y7 Ï9≡ sŒ  yϑÏ9 öΝ©9 ô ä3tƒ … ã&é#÷δ r& 

“Î/ÅÑ$ ym Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t	 ptø: $# 4 (#θ à)̈?$#uρ ©! $# (#þθ ßϑn=ôã$#uρ ¨βr& ©! $# ß‰ƒ Ï‰x© 

É>$ s)Ïèø9 $# ∩⊇∉∪ Lkptø: $# Ö	 ßγ ô©r& ×M≈ tΒθè=÷è ¨Β 4  yϑsù uÚt	 sù  ∅ÎγŠÏù ¢k ptø: $# 

Ÿξ sù y]sùu‘ Ÿωuρ šXθÝ¡ èù Ÿωuρ tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædkys ø9 $# 3 $tΒ uρ (#θ è=yè ø�s? ôÏΒ 
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9/öT yz çµ ôϑn=÷ètƒ ª!$# 3 (#ρßŠ ¨ρt“s?uρ  χ Î* sù u/öT yz ÏŠ# ¨“9 $# 3“uθ ø)−G9 $# 4 Èβθ à)̈?$#uρ 

’Í<'ρé' ¯≈ tƒ É=≈t6 ø9 F{$# ∩⊇∠∪ }§øŠs9 öΝà6 ø‹n=tã îy$oΨã_ βr& (#θ äótGö;s? Wξ ôÒ sù  ÏiΒ 

öΝà6 În/§‘ 4 !#sŒ Î* sù ΟçF ôÒ sùr& ï∅ÏiΒ ;M≈sùt	 tã (#ρã	 à2øŒ $$ sù ©!$# y‰ΨÏã 

Ì	 yè ô±yϑø9 $# ÏΘ#t	 ys ø9 $# ( çνρã	à2øŒ $#uρ $ yϑx. öΝà61y‰yδ βÎ)uρ Ο çFΖà2  ÏiΒ 

Ï& Î#ö7s% zÏϑs9 t, Îk!!$
Ò9 $# ∩⊇∇∪ ¢ΟèO (#θ àÒ‹Ïùr& ôÏΒ ß]ø‹ ym uÚ$sùr& â¨$ ¨Ψ9 $# 

(#ρã	 Ï�øótGó™$#uρ ©! $# 4 ;χÎ) ©!$# Ö‘θ à�xî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊇∪ #sŒ Î* sù Ο çGøŠŸÒ s% 

öΝà6 s3Å¡≈oΨ̈Β (#ρã	 à2øŒ $$ sù ©!$# ö/ ä.Ì	 ø.É‹x. öΝà2u!$ t/# u ÷ρr& £‰x© r& # \	 ò2ÏŒ 

3 š∅Ïϑsù Ä¨$ ¨Ψ9 $#  tΒ ãΑθ à)tƒ !$ oΨ−/u‘ $ oΨÏ?#u ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# $ tΒ uρ …ã& s! † Îû 

Íοt	 ÅzFψ$# ô ÏΒ 9,≈ n=yz ∩⊄⊃⊃∪ Οßγ ÷ΨÏΒ uρ  ¨Β ãΑθ à)tƒ !$oΨ−/u‘ $ oΨÏ?#u ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 
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و ( و حج و عمره را به تمام و كمال خالصانه براي خدا انجام دهيد   «
 )مراسم و مناسك ظاهري را به پايان بريد و هدفتان جز رضاي خدا نباشد

 ) به وسيله دشمن يا بيماري و غيره،از برگزاري بعضي از مناسك(و اگر 
 هر آنچه ) كه بر شما است،و خواستيد از احرام به در آئيد(بازداشته شديد 

 ذبح كنيد و آن گاه ،همچون شتر و گاو و گوسفند(از قرباني فراهم شود 
 و سرهاي خود را نتراشيد تا قرباني به قربانگاه خود )از احرام به در آئيد

 و يا ،همان جائي كه حاجي در آن از انجام مراسم حج بازمانده(برسد 
به (احتي در سر داشت  يا نار، و اگر كسي از شما بيمار شد،)كعبه است

 و محتاج شد موي سر ،سبب زخمي بودن يا سردرد و يا بيماريهاي ديگر
كه دادن ( روزه يا صدقه )سه روز( از قبيل ، فديه بدهد) بايد كه،را بتراشد

كه بايد ذبح و ميان ( و يا گوسفندي )روزه شش نفر ندار است خوراك يك
و به ( در امان بوديد )بيمارياز دشمن يا ( و وقتي كه ).فقراء تقسيم شود

مند گردد سپس حج را   كسي از عمره بهره)حج و عمره رفتيد و نخست
 ).دهد كند و به فقراي آنجا مي ذبح مي( آنچه از قرباني ميسر شد ،آغاز كند

 و ، حج)ايام( سه روز در ، نيابد)قرباني يا بهاي قرباني را(و كسي كه 
 ). بايد روزه بگيرد،ه خانه و كاشانه خودب(هفت روز هنگامي كه بازگشت 

مندي و  بهره( اين )كه نبايد از آنها غفلت شود(اين ده روز كاملي است 
 از آن كسي است كه خانواده او )داري  يا قرباني و يا روزه،آغاز از عمره

تقوا داشته . ( نباشد)يعني ساكنان مكّه و دوروبر آن(اهل مسجدالحرام 
 حج     .رسيد و بدانيد كه خدا داراي كيفر سختي است و از خدا بت)باشيد

 شوال و ذوالقعده و :كه عبارتند از(پذيرد  در ماههاي معيني انجام مي
در اين ماهها با احرام يا تلبيه يا سوق دادن ( پس كسي كه ).ذوالحجه
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را بر خويشتن واجب ،)حيوان قرباني و شروع مناسك ديگر حج حج 
 بايد آداب آن را مراعات دارد و ، را آغاز نموده باشدو حج(كرده باشد 

 در حج آميزش جنسي با زنان و گناه و جدالي )توجه داشته باشد كه
كنيد   و هر كار نيكي كه مي).و نبايد مرتكب چنين اعمالي شود(نيست 

هم براي سفر حج و هم براي ( و توشه برگيريد .خداوند از آن آگاه است
 و اي ، كه بهترين توشه پرهيزگاري است) بدانيدسراي ديگرتان و

 گناهي بر شما نيست اين كه     . من بپرهيزيد)خشم و كيفر( از !خردمندان
و در ايام حج به كسب و (از فضل پروردگار خود برخوردار شويد 

 ، روان شديد)به سوي مزدلفه( و هنگامي كه از عرفات ).تجارت بپردازيد
 و همان ، در نزد مشعرالحرام ياد كنيد)كبير و تلبيهبا تهليل و ت(خدا را 

و با تضرّع و زاري (گونه كه شما را رهنمون كرده است خداي را ياد كنيد 
 اگرچه )بينيد به ذكرش بپردازيد و بيم و اميد و اين كه گوئي كه او را مي

 سپس از همان جا كه مردم روان     .پيش از آن جزو گمراهان بوده باشيد
و از مكان واحدي به نام عرفات به سوي سرزمين مِنيا (ند شو مي
گناهان و كجرويهاي پيشين ( و از خداوند آمرزش ، روان شويد)كوچند مي

گمان خداوند آمرزنده و مهربان است   بي)و بدانيد كه( بخواهيد )خود را
 و هنگامي كه مناسك     ).پذيرد و توبه و بازگشت بندگان مخلص را مي(
)و مراسم آن را به پايان برديد و پراكنده شديد(د را انجام داديد  خو)حج( 

و به افتخارات نياكان مباهات (كنيد  همان گونه كه پدران خويش را ياد مي
زيرا بزرگي و عظمت در (،  خدا را ياد كنيد و بلكه بيشتر از آن)نمائيد مي

 :گويند ه مي كساني هستند ك:) مردمان دو گروهند.پرتو ارتباط با خدا است
 )و لذا. ( عطاء كن)نيكي رسان و سعادت و نعمت( به ما در دنيا !خداوندا
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 )از سعادت و نعمت و رضايت الهي(اي  چنين كساني در آخرت بهره
 در دنيا به ما نيكي رسان و ! پروردگارا:گويند  و برخي از آنان مي    .ندارند

و عاجل ما را خوش و و سراي آجل (در آخرت نيز به ما نيكي عطاء فرما 
كه ( اينان     . نگاهدار)دوزخ محفوظ( و ما را از عذاب آتش )خرّم گردان

 از )جوياي سعادت دنيا و آخرتند و در پي خوشبختي هر دو سرايند
ورزند  و برابر كوششي كه براي دنيا مي(مند خواهند شد  دسترنج خود بهره

 در هر دو جهان از ،ددهن و تكاپوئي كه در راه آخرت از خود نشان مي
 و خدا ،)برند و سعادت دارين نصيبشان خواهد گرديد كرده خود سود مي

و به اعمال همگان آشنا است و هر چه زودتر پاداش (الحساب است  سريع
كه سه روز ( و در روزهاي مشخّصي     ).و پادافره بندگان را خواهد داد

الحجه است و  م ماه ذي يعني يازدهم و دوازدهم و سيزده،ايام التشريق
و با اذكار و ادعيه به ( خدا را ياد كنيد )برند حاجيان در مِنيا بسر مي

عبادت سه روزه را در دو ( و اگر كسي ).عبادت و پرستش او بپردازيد
و ( گناهي بر او نيست ، شتاب نمايد)روز اول ايام التشريق انجام دهد و

 و كسي كه ،) جمرات نباشدمانعي نخواهد بود كه روز سوم براي رمي
 گناهي ) بهتر هم خواهد بود و،از رخصت استفاده نكند(ماندگار شود و 
و اين رخصت تعجيل يا تأخير و نفي گناه از شتابنده و (، نخواهد داشت

و از منهيات و ( از آنِ كسي است كه تقوا پيشه سازد ) تنها،ماندگار
 خدا بپرهيزيد و )و انتقامخشم ( از ).محرّمات خويشتن را به دور دارد

و به اعمال و اقوالتان رسيدگي (بدانيد كه در پيشگاه او جمع خواهيد شد 
  .»)خواهد گرديد و پاداش نيكان و پادافره بدان داده خواهد شد
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� š�tΡθ è=t↔ó¡o„ Ç tã Ï'©#Ïδ F{ $# ( ö≅è% }‘Ïδ àM‹Ï%≡ uθ tΒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Ædkys ø9 $#uρ �  

  )189/ بقره (  
كه چرا هر دم به شكلي پديدار (پرسند  اي ماه از تو ميدرباره هالله «
نظام ( براي )و تقويم طبيعي(هاي زماني   آنها شناسه: بگو).؟شود مي

  .« حج هستند)تعيين وقت( مردم و )زندگي

� Ÿωuρ öΝèδθ è=ÏG≈ s)è? y‰ΖÏã Ï‰Éf ó¡pRùQ $# ÏΘ#t	ptø: $# 4 ®Lym öΝä.θ è=ÏF≈ s)ãƒ ÏµŠÏù �  

  )191/ بقره (  
 مگر آن گاه كه ايشان در ،ان در كنار مسجدالحرام كارزار نكنيدبا آن «

  .»آنجا با شما بستيزند

� ×β≡ sŒ r&uρ š∅ÏiΒ «!$# ÿÏ&Î!θ ß™u‘uρ ’n<Î) Ä¨$ ¨Ζ9 $# tΠ öθ tƒ Ædk ptø: $# Î/y9 ò2F{ $# �

  )3/ توبه (  
كه در (ين اعالمي است از سوي خدا و پيغمبرش به همه مردم  «

  .» در روز بزرگترين حج)هاجتماع ساالنه ايشان در مكّ

� $ yϑ̄ΡÎ) šχθä.Î/ô³ßϑø9 $# Ó§pg wΥ Ÿξ sù (#θ ç/t	 ø)tƒ y‰Éf ó¡yϑø9 $# tΠ#t	 ysø9 $# y‰÷èt/ 

öΝÎγ ÏΒ$tã #x‹≈yδ �   ) 28/ توبه(  

 لذا ، پليدند) از لحاظ عقيده،به سبب كفر و شركشان(يگمان مشركان  «
  .»د شوند به مسجدالحرام وار)كه نهم هجري است(نبايد پس از امسال 
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� $ tΒuρ óΟßγ s9 
ωr& ãΝåκu5Éj‹ yè ãƒ ª!$# öΝèδ uρ šχρ‘‰ÝÁ tƒ Ç tã Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# 

ÏΘ#t	ys ø9   )34/ انفال (  � #$

 از )مسلمانان را( در حالي كه ايشان ،چرا خداوند آنان را عذاب نكند «
  .»؟دارند مسجدالحرام باز مي

� ¨βÎ) tΑ̈ρr& ;M øŠt/ yìÅÊ ãρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 “Ï% ©#s9 sπ ©3t6 Î/ % Z.u‘$ t7ãΒ “ Y‰èδ uρ 

tÏϑn=≈ yè ù=Ïj9 ∩∉∪ ÏµŠÏù 7M≈ tƒ#u ×M≈uΖÉi;t/ ãΠ$ s)̈Β zΟŠÏδ≡ t	 ö/Î) ( tΒ uρ …ã& s#yzyŠ tβ% x. 

$ YΨÏΒ#u 3 ¬!uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# LkÏm ÏM ø;t7ø9 $# Ç tΒ tí$ sÜtGó™$# Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹ Î6y™ 4 
 tΒuρ t	 x�x. ¨βÎ* sù ©!$# ; Í_xî Ç tã tÏϑn=≈ yè ø9   )97- 96/ ان آل عمر(  � #$

از حيث قدمت و حرمت كه با دست انبياء جهت (اي   نخستين خانه «
 براي مردم بنيانگذاري گشته )پرستش و نيايش صحيح خداوند يگانه

و كعبه نام و از لحاظ ظاهر و (اي است كه در مكّه قرار دارد   خانه،است
ن و مكان گاه نماز مسلمانا از آنجا كه قبله( پربركت و نعمت است و )باطن

 هدايت جهانيان ) مايه،حج آنان يعني كنگره بزرگ ساالنه ايشان است
يعني مكان نماز و ( مقام ابراهيم ،هاي روشني است  در آن نشانه   .است

 شود در امان )حرم( و هركس داخل آن ).عبادت او از جمله آنها است
لي و ما( و حج اين خانه واجب الهي است بر كساني كه توانائي .است
حج خانه خدا را به جاي ( و هركس . براي رفتن بدانجا را دارند)بدني
به خود زيان ( كفر ورزد ) و بدين وسيله، يا اصالً حج را نپذيرد،نياورد

   . »نياز است  چه خداوند از همه جهانيان بي)رسانده نه به خدا
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� ¨βÎ) $x�¢Á9 $# nοuρö	 yϑø9 $#uρ  ÏΒ Ì	 Í←!$ yèx© «!$# ( ô yϑsù ¢kym |M øŠt7 ø9$# Íρr& 
t	 yϑtF ôã$# Ÿξ sù yy$ oΨã_ Ïµø‹ n=tã βr& š’§θ ©Ütƒ $ yϑÎγ Î/ 4 tΒ uρ tí §θ sÜs? # Z/öTyz ¨βÎ* sù 

©!$# í	 Ï.$x© íΟŠÎ=tã �  ) 158/ بقره(  

 از )و هفت بار سعي ميان آن دو( صفا و مروه )دو كوه(گمان   بي «
 )خواهد فريضه يم( پس هر كه . خدا و عبادات اهللا هستند)دين(هاي  نشانه

 بر او گناهي نخواهد بود كه ، يا عمره را به جاي آورد)الحرام اهللا(حج بيت 
و سعي ميان صفا و مروه را به جاي ( را بارها طواف كند )كوه(آن دو 
 به ،و بيش از واجبات( هر كه به دلخواه كار نيكي را انجام دهد ).آورد

گمان خدا   بي) چه،دهد  خدا پاداش او را مي،طاعت و عبادت پردازد
   . » است)كنندگان از اعمال و نيات عبادت(سپاسگزار و آگاه 

� z≈ys ö6 ß™ ü“Ï% ©!$# 3“u/ó  r& ÍνÏ‰ö7 yè Î/ Wξø‹ s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# 

ÏΘ#t	ys ø9 $# ’ n<Î) Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# $ |Á ø%F{$# “Ï%©!$# $oΨø.t	≈ t/ … çµs9 öθ ym …çµ tƒ Î/ã∴Ï9 ô ÏΒ 

!$ oΨÏG≈ tƒ#u �  ) 1 /اسراء(  

محمد پسر ( تسبيح و تقديس خدائي را سزا است كه بنده خود  «
 به مسجداالقصي )مكّه( را در شبي از مسجدالحرام )عبدالّله

از اقوات مادي و ( آنجا كه دور و بر آن را پربركت ، برد)المقدس بيت(
 برخي از )در اين كوچ يك شبه زميني و آسماني( تا .ايم  ساخته)معنوي
و با نشان ( خود را بدو بنمايانيم )عظمت و قدرت خداوندي( هاي نشانه

 او را از بند دردها و ،دادن فراخي گستره جهان و بخشي از شگفتيهاي آن
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رنجهاي زمينيان برهانيم و با دل و جرأت بيشتر به ميدان مبارزه حق و 
  .»)باطل روانه گردانيم

� ô‰s% 3“t	 tΡ |=Y=s)s? y7 Îγ ô_ uρ ’ Îû Ï !$yϑ¡¡9 $# ( y7 ¨ΨuŠÏj9 uθ ãΨn=sù \'s#ö7Ï% $ yγ9|Ê ö	 s? 4 
ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_uρ t	 ôÜ x© Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t	 ys ø9 $# 4 ß]øŠym uρ $ tΒ óΟ çFΖä. (#θ —9 uθ sù 

öΝä3yδθ ã_ãρ … çνt	 ôÜx© �  ) 144/ بقره(  

و پيام آرزوي (بينيم  ما روگرداندن تو را گاهگاهي به سوي آسمان مي«
 پس تو )داريم  تغيير قبله دريافت ميقلبي تو را جهت نزول وحي در مورد

 و لذا ،سازيم كه از آن خوشنود خواهي شد اي متوجه مي را به سوي قبله
 در هر جا كه بوديد روهاي !)اي مؤمنان( و ،رو به سوي مسجدالحرام كن

  .» به جانب آن كنيد)به هنگام نماز(خويشتن را 

� ôÏΒ uρ ß]ø‹ym |M ô_t	 yz ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_uρ t	 ôÜ x© Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t	 ys ø9 $# 4 
ß]øŠym uρ $ tΒ óΟ çFΖä. (#θ —9 uθ sù öΝà6 yδθã_ ãρ …çνt	 ôÜ x© �  ) 150/ بقره(  

 به هنگام نماز در ،و به هر جا كه رسيدي(و از هرجا كه بيرون رفتي «
 چه در سفر !اي مؤمنان( و ، رو به سوي مسجدالحرام كن)همه نقاط جهان
 رو ، هر جا كه بوديد) به هنگام نماز، در همه اقطار زمين،و چه در حضر
  .»به سوي آن كنيد

اي از تصريحات قرآني بود كه در خصوص فضيلت مكه، واجب بودن حج  اين پاره
  .داد براي آن و احكام و مناسكش توضيح مي
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اي از قرآن  دهم كه در هيچ آيه ولي در رابطه با كربال، نجف، قم و مشهد، شهادت مي
  . اند نيامده
  

  در قرآنمساجد 

ي بيان مساجد، احكام آن و  اي از تصريحات قرآن عظيم است كه درباره و اين پاره
  : فضيلت نماز خواندن در آن آمده است

� ’Îû BNθ ã‹ç/ tβÏŒ r& ª!$# βr& yìsùö	 è? t	 Ÿ2õ‹ãƒ uρ $ pκj Ïù … çµßϑó™$# ßxÎm7 |¡ ç„ …çµ s9 

$ pκj Ïù Íiρß‰äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹Fψ$#uρ ∩⊂∉∪ ×Α% ỳ Í‘ 
ω öΝÍκjÎγ ù=è? ×οt	≈pg ÏB Ÿωuρ ììø‹ t/  tã 

Ì	 ø.ÏŒ «! $# ÏΘ$ s%Î)uρ Íο4θ n=¢Á9 $# Ï !$ tGƒ Î)uρ Íο4θ x.̈“9   )37-36/ نور (  � #$

هائي   در خانه) آن را بجوئيد،اگر در جستجوي اين نور پرفروغ هستيد( «
كه خداوند اجازه داده است برافراشته شوند و در آنها نام خدا برده شود 

 و بررسي احكام آسماني آباد ، و با تالوت آيات قرآني،و با ذكر و ياد او(
 در آنها سحرگاهان و شامگاهان به )هاي مسجد نامي كه  خانه.شود

 آنان را ،اي  مرداني كه بازرگاني و معامله   .پردازند تقديس و تنزيه يزدان مي
   از روزي.سازد از ياد خدا و خواندن نماز و دادن زكات غافل نمي

   . »گردد ه دلها و چشمها در آن دگرگون و پريشان ميترسند ك مي

� ¨βr& uρ y‰Éf≈ |¡yϑø9 $# ¬! Ÿξ sù (#θ ããô‰s? yìtΒ «!$# # Y‰tn r& �  ) 18/ جن(  

كسي را با خدا  )در آنها( و ، مسجدها مختص پرستش خدا است «
 .»پرستش نكنيد
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� ûÍ_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u (#ρä‹è{ ö/ ä3tGt⊥ƒ Î— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰Éf ó¡tΒ �  )31/ عراف ا(  

با لباس مادي ( خود را ، در هر نماز گاه و عبادتگاهي! اي آدميزادگان «
 .» بيارائيد) و با لباس معنوي كه تقوا نام دارد،كه عورت شما را بپوشاند

� (#θßϑŠÏ%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο4θ x.̈“9 $# (#θ ãèx.ö‘ $#uρ yìtΒ tÏè Ï.≡ §	9$# �  

  )43/ بقره (  
به صورت (ا برپا داريد و زكات را بپردازيد و با نمازگزاران  و نماز ر «

  . » نماز بخوانيد)جماعت

� î‰Éf ó¡yϑ©9 }§Åc™é& ’ n?tã 3“uθ ø)−G9 $# ôÏΒ ÉΑ̈ρr& BΘ öθ tƒ ‘, ym r& βr& tΠθ à)s? 

Ïµ‹Ïù �  ) 108/ توبه(  

 . نايست و نماز مگذار)مسجد ضرار( هرگز در آن !)اي پيغمبر(  «
 كه از روز نخست بر پايه تقوا بنا گرديده است )قبامانند مسجد (مسجدي 

 سزاوار آن است كه در )و مراد سازندگان آن تنها رضاي اهللا بوده است(
  .»آن برپاي ايستي و نماز بگزاري

� ôtΒ uρ ãΝn=øß r& £ϑÏΒ yìoΨ̈Β y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# βr& t	 x.õ‹ãƒ $ pκj Ïù …çµßϑó™$# �   

  )114/ بقره (
 و نسبت به مسلمانان اين ،ان نسبت به يكديگراز جمله دشمني ايش(«

هاي ديگر را خراب نمودند و  ها معابد قبيله است كه بعضي از قبيله
 و چه كسي ستمگرتر از )مسلمانان را از ورود به مسجدالحرام باز داشتند
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 نام خدا برده ،كساني است كه نگذارند در مساجد و اماكن عبادت خدا
 .»شود

� $tΒ tβ% x. tÏ.Î/ô³ßϑù=Ï9 βr& (#ρã	 ßϑ÷ètƒ y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# �  ) 17/ توبه(  

دهند حق ندارند مساجد خدا   مشركاني كه به كفر خويش گواهي مي «
 .» آباد كنند)با عبادت يا تعمير و تنظيف و خدمت(را 

� $ yϑ̄ΡÎ) ã	 ßϑ÷ètƒ y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# ôtΒ š∅tΒ#u «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Ì	 ÅzFψ$# 

tΠ$ s%r&uρ nο4θ n=¢Á9   )18/ توبه (  � #$

 آبادان سازد كه )با تعمير يا عبادت(تنها كسي حق دارد مساجد خدا را «
 .»به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشد و نماز را چنان كه بايد بخواند

� Ÿωuρ  ∅èδρç/Å³≈ t7 è? óΟçFΡr& uρ tβθ à�Å3≈ tã ’Îû Ï‰Éf≈ |¡yϑø9 $# �  

  )187/ بقره (  
 با آنان همخوابگي ، اعتكاف مشغوليد)بادتع( وقتي كه در مساجد به «
  .»نكنيد

� ö≅©.uθ s?uρ ’n? tã Í“ƒ Í•yè ø9 $# ÉΟŠÏm §	9$# ∩⊄⊇∠∪ “Ï%©!$# y71 t	 tƒ tÏm ãΠθ à)s? 

∩⊄⊇∇∪ y7 t7Y=s)s?uρ ’Îû t Ï‰Éf≈ ¡¡9   )219-217/ شعرا (  � #$

بيند   آن خدائي كه تو را مي   . و بر خداي چيره و مهربان توكّل كن «
 حركت )بيند همچنين مي( و    .خيزي  برمي)براي نماز تهجد(كه بدان گاه 

صف ( تو را در ميان )قيام و ركوع و سجود و نشست و برخاست(
  . » سجده برندگان )جماعت
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� $ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖtΒ#u #sŒ Î) š”ÏŠθ çΡ Íο4θ n=¢Á=Ï9 ÏΒ ÏΘ öθ tƒ Ïπyè ßϑàf ø9 $# 

(# öθ yè ó™$$sù 4’n<Î) Ì	ø.ÏŒ «! $# (#ρâ‘sŒ uρ yìø‹ t7 ø9$# 4 öΝä3Ï9≡ sŒ ×/öT yz öΝä3©9 βÎ) óΟ çGΨä. 

tβθ ßϑn=÷ès? �  ) 9/ جمعه(  

 به ، هنگامي كه روز آدينه براي نماز جمعه اذان گفته شد! اي مؤمنان «
چيزي ( اين .سوي ذكر و عبادت خدا بشتابيد و داد و ستد را رها سازيد

 و سودمندتر است اگر  براي شما بهتر)شويد كه بدان دستور داده مي
  . »متوجه باشيد

� Ü=çGò6 tΡuρ $ tΒ (#θãΒ £‰s% öΝèδ t	≈rO#u uρ 4 ¨≅ä.uρ > ó x« çµ≈ uΖøŠ|Á ôm r& þ’Îû 5Θ$tΒ Î) 

&Î7 •Β �  ) 12/ يس(  

كارهائي را كه (اند و   پيشاپيش فرستاده)در دنيا(و چيزهائي را كه «
و كارهائي (اند  ده برجاي نها)در آن( چيزهائي را كه ) و همچنين،اند كرده

 و ما همه چيز را در .نويسيم  مي)كنيم و  ثبت و ضبط مي،اند را كه نكرده
    .»نگاريم نمائيم و مي  سرشماري مي)لوح محفوظ(كتاب آشكار 

 
دهم  اما در رابطه با نماز در كربال، مرقد علي و زيارتگاه ائمه، خداوند را شهادت مي

  . ها نيامده است ي آن اي در قرآن درباره كه يك آيه
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  رها نيستمراقد و قبنامي از در قرآن 

 در حقيقت قرآن كريم خالي از ذكر و بيان كربال، نجف، قم و مشهد است و هيچ 
ها و شبيه اينها  ها، بناها و رفتن به سوي آن  اي به ذكر مرقدها، قبرها، زيارتگاه اشاره

بر اند، طوري كه  اقد وضع نموده آنان براي مر فضايلي كهو اگر در بين . وجود ندارد
 هيچ  ي قرآن به و بين آن عدم اشاره،   فايق آمده- ساير مساجد  رسد به  چه–فضل كعبه 

شود كه اين روايات، همه دروغ هستند  برايت مشخص مييك از موارد مورد نظر آنان، 
 باشند، زيرا مگر ممكن است و فتواهاي رسيده در اين خصوص باطل و بي اساس مي

  : امري را فراموش نمايد� خداوند كه

� ÷Π r& óΟßγ s9 (# àσ̄≈ Ÿ2u/à° (#θ ããu/Ÿ° Ο ßγ s9 z ÏiΒ É Ïe$!$# $ tΒ öΝs9 .βsŒù' tƒ ÏµÎ/ 

ª!$# 4 Ÿω öθs9 uρ èπ yϑÎ=Ÿ2 È≅óÁ x�ø9 $# z ÅÓ à)s9 öΝæηuΖ÷;t/ 3 ¨βÎ)uρ šÏϑÎ=≈ ©à9 $# öΝßγ s9 

ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9 r& �  ) 21/ شوري(  

معبودهائي دارند كه براي ايشان ديني را پديد  شايد آنان انبازها و  «
 اگر اين )؟ خبر است و از آن بي(اند كه خدا بدان اجازه نداده است  آورده

 مبني بر مهلت كافران و تأخير قيامت تا ،خدا(سخنِ قاطعانه و داورانه 
 داوري )با اهالك كافران و ابقاء مؤمنان( ميانشان ، نبود)وقت معين آن

گشت و مجالي به   دستور عذاب دنيوي يا اخروي صادر ميو(گرديد  مي
 ) در عين حال آنان نبايد اين حقيقت را فراموش كنند كه.داد كافران نمي

  .»قطعاً ستمگران عذاب دردناكي دارند 
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  دنبال نمودن متشابه

ها تا اين حد خطرناك  روي در زيارت ها و زياده گاه اگر راجع به اين تعظيم زيارت
  ماييد كه اساسش در قرآن چيست؟ سؤال ن

و آن نيز عبارت است از قول ! يابي ي متشابه جوابي را براي آن نمي غير از يك آيه
  : فرمايد  كه مي�خداوند

� tΑ$s% š Ï%©!$# (#θ ç7n=yñ #’n? tã öΝÏδ Ì	øΒ r& ;χ x‹Ï‚ −GoΨs9 ΝÍκöj n=tã # Y‰Éf ó¡̈Β 

  )21/ كهف (  �
 ايشان پرستشگاهي )درِ غار( بر : گفتند،برخي ديگر كه اكثريت داشتند«
  .»سازيم مي

اين كارهاي براي   و آنچه ماغير صريح الدالله استاين آيه هيچ شكي نيست كه 
 يك نص صريحي است كه مانند ديگر جاهاي قرآن تكرار شده ،داريمبدان نياز بزرگ ب
ت و همچنان كه در قرآن هيچ امري به زيارت قبور و نهي از ترك آن نشده اس .است

  . حكم واحدي در مورد احكام مربوط بدان وجود ندارد
  . ي مساجد آمده، مقايسه كن حال اين را با آنچه كه در قرآن درباره

  : يابيم اند، مي را خالف ظاهر آنچه كه آورده ي فوق بپردازيم آن اگر به مفهوم آيه
  :فرمايد خداوند مي

�y7Ï9≡ x‹Ÿ2uρ $ tΡ÷/sYôãr& öΝÍκöj n=tã (# þθßϑn=÷èu‹ Ï9 ;χr& y‰ôãuρ «!$# A, ym ¨βr&uρ 

sπ tã$¡¡9 $# Ÿω |=÷ƒ u‘ !$yγŠÏù øŒ Î) tβθ ããt“≈ oΨoKtƒ öΝæηuΖ÷;t/ öΝèδ t	øΒ r& ( (#θ ä9$ s)sù (#θãΖö/$# 
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ΝÍκöj n=tã $YΖ≈ u‹ ÷Ζç/ ( öΝßγ š/§‘ ãΜn=ôãr& óΟÎγ Î/ 4 tΑ$s% šÏ% ©!$# (#θ ç7 n=yñ #’n? tã öΝÏδ Ì	øΒ r& 

;χ x‹Ï‚ −GoΨs9 ΝÍκöj n=tã # Y‰Éf ó¡ ¨Β ∩⊄⊇∪�    

 و از آن خواب ،كه آنان را به خواب طوالني فرو برديم( همان گونه  «
بدان (،  هم متوجه حالشان كرديم) مردمان شهر را،عميق بيدارشان نموديم

 تا بدانند كه وعده خدا )گاه كه ميان خود درباره رستاخيز كشمكش داشتند
دون شك قيامت  و اين كه ب، حق است)درباره رستاخيز و زندگي دوباره(

 اهل شهر به خدا و روز رستاخيز ايمان ،در نتيجه ديدن ايشان. (رسد فرا مي
 در ، سپس خداوند اصحاب كهف را به هنگام ديدار مردم از ايشان.آوردند

 ) بعضي از آنان: مردمان درباره ايشان دو گروه شدند.راند ميان غار مي
 چرا .تا كسي به غار نرود(  ايشان ديواري درست كنيد)درِ غار( بر :گفتند

 و )اند اند يا دوباره به خواب عميق فرو رفته دانيم آنان مرده كه نمي
 برخي ديگر كه . وضع ايشان است)هر كسي به(تر از  پروردگارشان آگاه
   . »سازيم   ايشان پرستشگاهي مي)درِ غار( بر : گفتند،اكثريت داشتند

  :اب كهف از اين آيه صادر شدهدستور به درست كردن مسجد بر قبور اصح

� tšÏ%©!$# (#θ ç7 n=yñ #’ n?tã öΝÏδ Ì	øΒ r& �  

يعني بزرگان قوم و پادشاهانشان كه اينها منبع تشريع نيستند و عادتاً 
ي طغيان و استبداد از اين عبارتشان به  اند و لهجه جبار و طغيانگر بوده

χ; �: روشني معلوم است x‹Ï‚ −GoΨs9 ΝÍκöj n=tã # Y‰Éf ó¡ ¨Β �  
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 رأي يا دليلي در آن دخيل  كه اين امري است كه ضرورتاً بايد اجرا شود بدون اين
باشد و اين است حال بدكاران و مستبدان و آنان الگويي براي ما نيستند و دين ما ناسخ 

  . ي اديان است همه
ها و  گاه ي مشروعيت ساختن مساجد بر سر قبرها، تعظيم زيارت سخن گفتن درباره

ي آن،  اند؛ درباره را از ضروريات دين قرار داده  زيارت آن، اين دستوري كه آندستور به
ها حال  اي در قرآن وجود ندارد، پس پيروي از آن ي متشابه هيچ آيه جز يك آيه

كنند، سپس به  هايي را ابداع مي  دين بيماردالن است، كساني كه از سر هوا و هوس
كنند به خاطر تأييد چيزي كه  ت آن جستجو ميي متشابها آيند و درباره سوي قرآن مي

  . اند را ثابت كرده خارج از قرآن آن
ي اول با قرآن ثابت  در حالي كه درست آن است كه آراء و نظرياتي را كه در مرحله

  . شوند، جستجو كنيم نه عكس آن مي
دومي كند و  را استخدام مي حقيقتا كه بين اين و آن بسيار فرق است، زيرا اولي قرآن
  : در خدمت قرآن است، به هر حال قرآن سيد مخدوم است

� èπyϑÎ=Ÿ2uρ «! $# š† Ïφ $ u‹ù=ãè ø9 $# 3 ª! $#uρ î“ƒ Í•tã íΟŠÅ3ym �  ) 40/ توبه(  

  » .است؛ و خداوند عزيز و حكيم است) و پيروز(باال ) و آيين او(و سخن خدا «
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  اصل دوم

  

  خمس مكاسب
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كنند و  كند كه خمس آنچه را كه از مال و متاع كسب مي ، مسلمانان را ملزم مياميهام

و هر كس از اداء آن امتناع بورزد از فاسقين و غاصبين . (شوند به فقها بدهند مالك مي
  ). باشند، بلكه هر كس اين عمل را مشروع بدارد از كافرين است حق فقها مي

، ماشين، باغ، سود تجارت، از خانه، اموال غير منقول: آيد  چيز مي اين الزام شامل همه
ها، مهريه و آنچه را كه مضاف بر خرج ساليانه  ها، هدايا، هبه صنعت، كشاورزي، اجاره

از برنج، گندم، جو، حبوبات، شكر، چاي، نفت، و روغن، پيراهن، فرش، ظروف زائد 
ها و مال حرام مانند مسروقات و  گيرد؛ بلكه محصوالت باغ در منزل و كتب را در بر مي

 بار خمس بدهد، يك بار براي 2سودهاي مأخوذه از ربا كه اين دو مورد اخير را بايد 
  . 1حالل بودنش و بار دوم براي خمس واقعي

گاهي : يابيم هنگام مقارنه كردن بين قيمت خمس و ارزش زكات تفاوت آشكاري مي
ن شود؛ شكي نيست كه بايد براي مالياتي به اي خمس نسبت به زكات صد برابر مي

اي  را فرض كرده باشد، به گونه ي وحشتناك، نصي واضح از نصوص شرعي آن اندازه
  . كه تأويل و تغييري بدان راه نيابد
ها آيات صريح قرآني كه اختالفي  تر از خمس است، با ده زكات كه صد درجه پايين

ده را به غير از زكات به چيز ديگري تأويل نمود، ثابت ش توان آن در آن نيست و نمي
  . است

گاهي به صورت امر آمده است و گاهي نسبت    در اين زمينه گفتني است آيات وارده
 همين  بهدهد، همچنان كه شأن قرآن در زمينه ضروريات دين  به ترك آن هشدار مي

  :ي زكات  براي مسأله ي آيات وارد شده باشد، از جمله  مي گونه

                                           
 . صدر محمدمحمد: رسالة الخمس   و،خوئي: منهاج الصالحين  1
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� (#θßϑŠÏ%r& uρ nο4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# 4 $ tΒ uρ (#θãΒ Ïd‰s)è? / ä3Å¡ à�ΡL{ ôÏiΒ 

9/öT yz çνρß‰Åg rB y‰ΨÏã «!$# �  ) 110/ بقره(  

 و نماز را برپا داريد و زكات را )پس بر شعائر دينيتان ماندگار باشيد(  «
 آن را در ، هر كار نيكي كه پيشتر براي خود بفرستيد)بدانيد(بپردازيد و 

 و خدا به هرچه )ش آن را خواهيد ديدو پادا(نزد خدا خواهيد يافت 
  . »كنيد آگاه و بينا است مي

� ô‰s% yx n=øùr& tβθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊇∪... t Ï%©!$#uρ öΝèδ Íο4θ x.̈“=Ï9 tβθ è=Ïè≈ sù �  

  )4/ 1مؤمنون (  
و كسانيند كه زكات مال بدر ...   . مسلّماً مؤمنان پيروز و رستگارند   «
  . »كنند  مي

� ×≅ ÷ƒuρuρ t Ï.Î/ô³ßϑù=Ïj9 ∩∉∪ tÏ% ©!$# Ÿω tβθ è?÷σãƒ nο4θ Ÿ2̈“9 $# Νèδ uρ 

Íοt	 ÅzFψ$$Î/ öΝèδ tβρã	Ï�≈ x. �  ) 7- 6/ فصلت(  

پردازند و   مشركاني كه به پاكسازي خود نمي  !واي به حال مشركان«
  . »آنان به آخرت هم ايمان ندارند 

� tÏ% ©!$# βÎ) öΝßγ≈ ¨Ψ©3̈Β ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# (#θ ãΒ$s%r& nο4θ n=¢Á9 $# (# âθ s?#u uρ 

nο4θ Ÿ2̈“9 $# (#ρã	 tΒr& uρ Å∃ρã	÷èyϑø9 $$ Î/ (# öθ yγ tΡuρ Ç tã Ì	 s3Ζßϑø9 $# 3 ¬! uρ èπt6 É)≈ tã 

Í‘θ ãΒW{   )41/ حج (  � #$
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 كساني )آن مؤمناني كه خدا بديشان وعده ياري و پيروزي داده است(  «
دارند و   نماز را برپا مي،هستند كه هرگاه در زمين ايشان را قدرت بخشيم

 و ،نمايند  و نهي از منكر مي، و امر به معروف،پردازند زكات را مي
و بدانها رسيدگي و درباره آنها (گردد  سرانجام همه كارها به خدا برمي

   . » ) همان گونه كه آغاز همه كارها از ناحيه خدا است،داوري خواهد كرد
شريعت راجع به  اه آنهست كه بعضي از نيز ها آيات ديگر   و غير از اين آيات، ده

 �كه نزد خداوند( دين در اصولتمامي شريعتها  زيرا ،ده استآمهاي گذشته  ملت
 شرايع يكي است هر چند در ي هو اسالم نزد همبا هم مشترك هستند  )اسالم است
  .نددار اختالف با همفرعي جزئيات 

 .است آمده اديان قبلي حتي حج در ت روزه و زكا، نماز، نبوت، معاد،پس توحيد
  : فرمايد خداوند تبارك و تعالي مي

� !$ tΒuρ $ uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ š�Î=ö6 s%  ÏΒ @Αθ ß™§‘ 
ω Î) û ÇrθçΡ Ïµø‹ s9 Î) … çµ̄Ρr& Iω 
tµ≈s9 Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρß‰ç7 ôã$$ sù �  ) 25/ انبياء(  

 مگر اين كه به او وحي ،ايم  ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده «
    .» پس فقط مرا پرستش كنيد،من نيست معبودي جز :ايم كه كرده
  : كه مورد خطاب يهود است، خداوند تبارك و تعالي گفته استو در اين آيه 

� (#θä9θ è%uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $YΖó¡ ãm (#θ ßϑŠÏ%r& uρ nο4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# �  

  )83/ بقره (  
  .»زيد و زكات را بپردا، و نماز را برپا داريد،و به مردم نيك بگوئيد«

  :و بعد از آمدن اسالم اين امر شدت بيشتري يافت
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� (#θßϑŠÏ%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο4θ x.̈“9 $# (#θ ãèx.ö‘ $#uρ yìtΒ tÏè Ï.≡ §	9$# �  

  )43/ بقره (  
به صورت ( و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و با نمازگزاران  «

  .»نماز بخوانيد )جماعت
  .  آمده است�از زبان حضرت عيسيي مريم  و در سوره

� Í_≈ |¹÷ρr& uρ Íο4θn=¢Á9 $$ Î/ Íο4θŸ2̈“9 $#uρ $ tΒ àM øΒßŠ $ |‹ym �  ) 31/ مريم(  

براي ( شخص پربركت و سودمندي - در هر كجا كه باشم - و مرا  «
 تا وقتي كه زنده -  و مرا به نماز خواندن و زكات دادن ،نمايد  مي)مردمان
   . »فرمايد  سفارش مي-باشم 

  :  آمده است-عليهم السالم- ي انبياء  و در سوره

� !$ uΖøŠym ÷ρr& uρ öΝÎγ ø‹ s9 Î) Ÿ≅ ÷èÏù ÏN≡ u/öTy‚ ø9 $# uΘ$ s%Î)uρ Íο4θ n=¢Á9 $# u !$ tFƒÎ)uρ 

Íο4θ Ÿ2̈“9   )73/ انبياء (  � #$

مردمان را به كارهاي ( ما آنان را پيشواياني نموديم كه برابر دستور ما  «
 و انجام خوبيها و اقامه نماز و دادن ،دندكر  رهبري مي) راهنمائي و،نيك

  .»زكات را بديشان وحي كرديم
 را در كنار اين وصايا و واجبات ذكر خمسهرگز  ،تعال در اين آياتمو خداوند 
  . نكرده است

  



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

978978978978

   خمس بر امت اسالم، چيست؟  پس دليل وجوب

و ) واجب بودن خمس(آيا نصوص صريح قرآني در داللت بر وجوب اين مورد عظيم
شود؟ همچنان كه  پرداخت آن به صنف واحدي از جامعه كه فقهاء باشند، يافت مي

  : مستحقين زكات را ذكر كرده است�خداوند

� $yϑ̄ΡÎ) àM≈s%y‰¢Á9 $# Ï !#t	 s)à�ù=Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑø9 $#uρ t, Î#Ïϑ≈ yè ø9 $#uρ $ pκöjn=tæ 

Ïπ x�©9 xσßϑø9 $#uρ öΝåκæ5θ è=è% †Îû uρ É>$ s%Ìh	9$# t ÏΒÌ	≈ tó ø9 $#uρ †Îû uρ È≅‹Î6 y™ «!$# Èø⌠$#uρ 

È≅‹Î6 ¡¡9$# ( Zπ ŸÒƒÌ	 sù š∅ÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟ‹Å6 ym �  ) 60/ توبه(  

 كساني كه ، گردآورندگان آن، بيچارگان، زكات مخصوص مستمندان «
براي پذيرش اسالم و سودگرفتن از خدمت و ياريشان به (جلب محبتشان 

،  بدهكاران)پرداخت بدهي(،  بندگان)آزادي(، شود  مي)اسالم چشم داشته
و مسافران ( و واماندگان در راه ، خدا)تقويت آئين( در راه )صرف(

 اين يك .باشد  مي)درمانده و دورافتاده از مال و منال و خانه و كاشانه
 )كه جهت مصلحت بندگان خدا مقرّر شده است(فريضه مهم الهي است 

    .» است)در وضع قوانين(يم  و حك)به مصالح آفريدگان(و خدا دانا 
اي كرده است؟ و ذكر كرده كه بايد به فقها  آيا قرآن به دادن خمس مكاسب اشاره

تسليم شود؟ همچنان كه به طور صريح به مستحقين زكات و عاملين آن اشاره شده 
  است؟
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  شود اي مشتمل بر خمس و دادن آن به فقها، يافت نمي در قرآن آيه

  . شود يافت نميباشد، اللت بر خمس مكاسب و دادن آن به فقهاء اي كه د در قرآن آيه
اي در مورد خمس غنايم كه از كفار و آن هم در ميدان نبرد  در تمام قرآن فقط آيه
  : شود گرفته شود، يافت مي

� (# þθßϑn=÷æ$#uρ $ yϑ̄Ρr& ΝçGôϑÏΨxî ÏiΒ & ó x« ¨βr'sù ¬! …çµ |¡ çΗè~ ÉΑθ ß™§	=Ï9 uρ 

“Ï% Î!uρ 4’ n1ö	à)ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ ÈÅ3≈ |¡yϑø9 $#uρ Ç∅ö/$#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# βÎ) óΟ çGΨä. 

ΝçGΨtΒ#u «!$$ Î/ !$ tΒ uρ $uΖø9 t“Ρr& 4’ n? tã $ tΡÏ‰ö6 tã tΠ öθ tƒ Èβ$ s%ö	à�ø9 $# tΠ öθ tƒ ‘s)tGø9 $# 

Èβ$ yèôϑyf ø9 $# 3 ª!$#uρ 4’n? tã Èe≅à2 & óx« í	ƒÏ‰s% �  ) 41/ انفال(  

 يك ،آوريد غنائمي را كه فراچنگ مي بدانيد كه همه !)اي مسلمانان(  «
 و يتيمان و )پيغمبر(پنجم آن متعلّق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان 

اي  سهم خدا و رسول به مصالح عامه. (مستمندان و واماندگان در راه است
دارد يا پيشواي  اختصاص دارد كه پيغمبر در زمان حيات خود مقرّر مي

 بقيه يك پنجم هم صرف افراد مذكور .يدنما مؤمنان بعد از او معين مي
 چهار پنجم باقيمانده نيز ميان رزمندگان حاضر در صحنه تقسيم .شود مي
 اگر به خدا و بدانچه بر بنده خود ) بايد به اين دستور عمل شود.گردد مي

 روز هفدهم ماه رمضان ، يعني در جنگ بدر،كفر از ايمان(در روز جدائي 
مؤمنان و ( روزي كه دو گروه .ديم ايمان داريد نازل كر)سال دوم هجري

 بر جمع ، و گروه اندك مؤمنان،و با هم جنگيدند( روياروي شدند )كافران
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 و خدا بر هر چيزي توانا ) در پرتو مدد الهي پيروز شدند،كثير كافران
    .»است

 گروه با همديگر مالقات 2روزي كه (روز بدر است همان روز فرقان 
 و كافران به رهبري ابوجهل جمع �به رهبري پيامبرمسلمان ) كردند
اين جنگ  در مورد -بدون استثناء-ي انبياء  موضوع سوره. شدند

؛ مسلمانان در اين جنگ سرنوشت ساز ميان مسلمانان و مشركين است
اموال مشركين را به عنوان غنيمت گرفتند، پس براي تقسيم اين غنايم 

اي در  و آيه؛ نايم را چگونه تقسيم كنندنيازمند توضيحاتي بودند كه اين غ
 در ها آن سؤال تا جوابي باشد براياين رابطه از سوره انفال نازل شد 

   : انفالي ه سورابتداي

»y7 tΡθ è=t↔ó¡o„ Ç tã ÉΑ$ x�ΡF{ ي انفال سؤال  اي پيامبر از تو درباره (» ) #$

  ). كنند مي
ي  موضوع سورههايشان به  پس وجه ارتباط مكاسب مسلمانان و دارايي

  انفال چيست؟ 
ي خمس كه به صورت مقيد و مضاف به غنايم  تنها يك تشابه لفظي براي كلمه

ي  و در قرآن آيه. ي اموال مطلق نيست و اين لفظ نيز براي همه. شود هست، يافت مي
  . شود باشد، يافت نمي) خمس(ديگري كه مشتمل بر 
و دادن آن به گروه قليلي از مردم كه گرفتن خمس از اموال ملت (يعني اين امر عظيم 

در قرآن هيچ دليلي ندارد تنها يك لفظ واحد و متشابه در اين زمينه آمده ) فقهاء باشند
گونه شكي نباشد و مرزي  باشد كه حاوي هيچ كه نيازمند نصوص زياد و صريحي مي
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! باشد ميبراي التفات باقي نگذارد، همچنان كه در بسياري از اوامر شريعت اين چنين 
  ! كنند؟ پس چگونه اين اوامر را به شريعت اسالم اضافه مي

كه شخصي   گزارش نشده �به همين خاطر در سيره يا تاريخ يا روايات از رسول اهللا
را روانه بازار كرده باشد تا از امول مسلمانان و كسب و كار و سودشان يا از اثاث و 

و . اند ز چنين عملي را انجام ندادهمقامشان، خمس بگيرد، و هيچ يك از خلفاء ني
 به عنوان امير مسلمين معين شد، ذكر نشده كه نه در كوفه �هنگامي كه حضرت علي

و سالطين عباسي نيز چنين . و نه در شهرهاي ديگر همچنين عملي را انجام داده باشند
س اند كه از بني هاشم بودند و برحسب فقه اماميه مستحق خم عملي را انجام نداده

  . 1باشند مي
را بر اين مسأله ) تنگنايي در عبادات و توسعه در أموال و لذايذ(اين چنين قاعده 
و اگر دادن . را توسعه بدهند مال و متاع است و بايد آن» خمس«تطبيق دادند، زيرا 

 تفسير  ترين شيوه بود، نصوص وارده در اين زمينه را به فشرده خمس يك امر عبادي مي
  . كردند مي

                                           
خمس در عصر ما :  در آن چنين آمده و349-347خوئي:  ، منهاج الصالحين1/540كليني: لكافي � �
ار هاشم كن يك قسمت آن براي امام موجود و قسمت دومي براي بني: شود  دو قسمت تقسيم مي به

 .شود  مي گذاشته
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  اصل سوم 

  

  ازدواج موقت
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  فصل اول

   آيات قرآناز خاللازدواج در اسالم 

علماء اصول . هاي اساسي و ضروري زندگي است پاسداري از ناموس يكي از ويژگي
به يعت ري است كه شا  ازدواج يكي از ضروريات پنجگانه كه اتفاق نظر دارند بر اين

 .دين، نفس، نسل، عقل و مال: بارتند ازها پرداخته است، و اين ضروريات ع مراعات آن
 عنوان پاسداري از خمس شريعت قلمداد  بنابر اين محافظت از نسل و ناموس به

  .شود مي
هاي انسان مسلمان است كه در تعدي و ناديده گرفتن آن سهل  ازدواج يكي از بارزه

يعي، كند، به همين خاطر آيات قرآني مربوط به ازدواج به صورت تشر انگاري نمي
  . ندك را بيان مي منظم، آشكار و مفصل آمده كه احكام و آداب آن

اين نصوص نگاه كردن را حرام اعالم داشته چه رسد به حرمت لمس و خلوت 
  : كردن

� ≅ è% šÏΖÏΒ ÷σßϑù=Ïj9 (#θ‘Ò äótƒ ô ÏΒ ôΜÏδÌ	≈ |Á ö/r& (#θ Ýà x�øts†uρ óΟßγ y_ρã	 èù �

  
  )30/ نور (  

آنان موظّفند كه از نگاه به عورت و : (من بگو به مردان مؤ!)اي پيغمبر(  «
 و عورتهاي خويشتن را ، چشمان خود را فرو گيرند)محلّ زينت نامحرمان

  .» مصون دارند)با پوشاندن و دوري از پيوند نامشروع(
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   ابطال نكاحي اشاره  و همچنين به  با بيگانگان را حرام اعالم داشته و دوستي مخفيانه
 زنا   رسد به شود، چه  نمي اء شهوت هدف ديگري در وراي آن ديده جز ارض  كه نموده
؛ به همين خاطر  است شان معرفي شده ترين ها و زشت  عنوان شديدترين حرام  به كه

  .  است در نظر گرفته شده،مجازات شديدي براي كسي كه مرتكب اين عمل زشت شود
احكام آن از خِطبه ازدواج تشريع شده و ريشه شرعي آن نيز ذكر شده است و 

، عقد، مهريه، دخول و آداب جماع در هر شرايطي به صورت مفصل در )خواستگاري(
شرع ذكر شده است، و راجع به حكمت و هدف وااليي بحث رانده كه مد نظر شريعت 

گزيند، مودت  اي كه زوج در آن سكونت مي هحفظ نفس، بناي خان: بوده است از جمله
و تأكيد . نمايد ي آن خانواده نشو و نما مي ابد و در سايهي و رحمت در آن شيوع مي

اي كه اين رابطه فقط براي  ي بين زن و مرد نبايد گذرا باشد به گونه  رابطه كه شده بر اين
  : صيقل دادن نفس با مالقات و ارضاء شهوت باشد

� tÏΨÅÁøtèΧ u/öTxî t ÅsÏ�≈ |¡ ãΒ Ÿωuρ ü“ É‹Ï‚ −GãΒ 5β#y‰÷{r& �  

  )5/ مائده(  
  .»و منظورتان زناكاري يا انتخاب دوست نباشد«

� BM≈oΨ|Á øtèΧ u/öT xî ;M≈ys Ï�≈ |¡ ãΒ Ÿωuρ ÅV≡ x‹Ï‚ −GãΒ 5β#y‰÷{r& �  

  )25/ نساء (  
كنيزاني را برگزينيد كه با عفّت و پاكدامن باشند و براي خود دوستاني «
  .» برنگزينند)نامشروع(

 قرآن آمده كه گاهي اين ازدواج از و نوع ديگري از نكاح كه ازدواج با كنيز باشد، در
ضروريات جامعه بوده است، به همين خاطر آيات قرآني متعلق به آن، به صورت 
و . آشكار و گسترده كه بيانگر ازدواج شرعي و دائمي است در بيشتر جاها آمده است
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دهند و  اين نصوص از يك طرف تشريعي هستند و از طرف ديگر احكام را تفصيل مي
يابي كه بيانگر مشروعيت و احكام تفصيلي ازدواج موقت  اي را نمي قرآن آيهدر تمام 

 در �به همين خاطر خداوند. باشد، بلكه نص صريح در مورد تحريم آن وجود دارد
  : بار تكرار كرده است2قرآن اين آيه را از لحاظ نزولش 

� tÏ% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ Å_ρã	 à�Ï9 tβθ ÝàÏ�≈ ym ∩∈∪ 
ω Î) #’ n? tã öΝÎγ Å_≡ uρø—r& ÷ρr& $ tΒ 
ôM s3n=tΒ öΝåκß]≈ yϑ÷ƒ r& öΝåκ̈ΞÎ* sù ç/öT xî šÏΒθ è=tΒ ∩∉∪ Çyϑsù 4xötGö/$# u !#u‘uρ y7 Ï9≡ sŒ 

y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρßŠ$yè ø9   )31-29 و 7- 5/ مؤمنون و معارج (  � #$

 كه ، مگر از همسران يا كنيزان خود   .كنند  و عورت خود را حفظ مي «
دو ( اشخاصي كه غير از اين    . مالمت ايشان نيستدر اين صورت جاي

و (آيند   بشمار مي)از حدود مشروع( متجاوز ، را دنبال كنند)راه زناشوئي
    .»)باشند زناكار مي

  

   نوع ازدواج شرعيدودر رابطه با نصوص صريح قرآني 

ه آيات قرآني مربوط به اين دو نوع ازدواج شرعي كه ذكر شد آشكار و قطعي الدالل
ها را به غير از اين  تواند درباره اين آيات جر و بحث كند و آن هستند و هيچ كس نمي

تواند بگويد  دو ازدواج تحميل نمايد؛ پس هيچ كس به خاطر آشكار بودن اين آيات نمي
  : همچنان كه خداوند متعال گفته است. ازدواج دائم و ازدواج با كنيزان حرام است: كه

� (#θ ßsÅ3Ρ$$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4o_ ÷W tΒ y]≈ n=èOuρ yì≈ t/â‘uρ ( ÷βÎ* sù 

óΟçF ø�Åz 
ωr& (#θ ä9 Ï‰÷ès? ¸οy‰Ïn≡ uθ sù ÷ρr& $ tΒ ôMs3n=tΒ öΝä3ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& �  ) 3/ نساء(  
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 با دو يا سه يا ،با زنان ديگري كه براي شما حاللند و دوست داريد«
توانيد ميان زنان دادگري را ترسيد كه ن  اگر هم مي.چهار تا ازدواج كنيد

كه هزينه كمتري ( به يك زن اكتفاء كنيد يا با كنيزان خود ،مراعات داريد
  .» ازدواج نمائيد)و تكلّفات سبكتري دارند

  : كند كه عبارتند از  چند ويژگي را براي ما مشخص مي�در اين آيه، خداوند
  .تعدد ازدواج -1
لت برقرار كند، فقط به يكي تواند بين زنانش عدا در صورتي كه مرد نمي -2
 .ها اكتفا نمايد از آن
 . مرد با زناني كه كنيز وي هستند، ازدواج نمايد -3

  . كرد را ذكر مي بود، خداوند آن پس اگر شرط ديگري در اين آيه مي

� tÏ% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ Å_ρã	 à�Ï9 tβθ ÝàÏ�≈ ym ∩∈∪ 
ω Î) #’ n? tã öΝÎγ Å_≡ uρø—r& ÷ρr& $ tΒ 
ôM s3n=tΒ öΝåκß]≈ yϑ÷ƒ r& öΝåκ̈ΞÎ* sù ç/öT xî šÏΒθ è=tΒ ∩∉∪ Çyϑsù 4xötGö/$# u !#u‘uρ y7 Ï9≡ sŒ 

y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρßŠ$yè ø9   )31-29/ معارج (  � #$

بردند، هم چنان كه  گرفت بايد از همديگر ارث مي صورت مي) زن(و اگر تمتع با آن 
  : فرمايد خداوند متعال مي

� öΝà6s9 uρ ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8t	 s? öΝà6 ã_≡uρø— r& βÎ) óΟ©9 ä3tƒ £ßγ ©9 Ó$ s!uρ 4 
βÎ* sù tβ$ Ÿ2  ∅ßγ s9 Ó$ s!uρ ãΝà6 n=sù ßìç/”	9$# $ £ϑÏΒ z ò2t	 s? 4 .ÏΒ Ï‰÷èt/ 

7π§‹ Ï¹uρ šÏ¹θ ãƒ !$yγ Î/ ÷ρr& &øyŠ 4  ∅ßγ s9 uρ ßìç/”	9 $# $ £ϑÏΒ óΟçF ø.t	 s? βÎ) 
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öΝ©9  à6tƒ öΝä3©9 Ó‰s9 uρ 4 βÎ* sù tβ$Ÿ2 öΝà6 s9 Ó$ s!uρ £ ßγ n=sù ßßϑ›V9 $# $ £ϑÏΒ 

Λä ò2t	 s? 4 .ÏiΒ Ï‰÷èt/ 7π §‹Ï¹uρ šχθß¹θ è? �  ) 12/ نساء(  

 اگر فرزندي ، و براي شما نصف دارائي به جاي مانده همسرانتان است «
 ،و باقي تركه( نداشته باشند )از شما يا از ديگران و يا نوه يا نوادگاني(

 و اگر )گيرد ان تعلّق مي به فرزندانشان و پدران و مادرانش،برابر آيه قبلي
و باقيمانده تركه ( سهم شما يك چهارم تركه است ،فرزندي داشته باشند

 به هرحال .رسد المال مي االرحام يا بيت  يا ذوي،الفروض و عصبه به ذوي
 پس از ) سهم شما،چه فرزندي نداشته باشند و چه فرزندي داشته باشند

وامي است كه بر عهده دارند اند و پرداخت  انجام وصيتي است كه كرده
 و براي زنان شما يك ).و پرداخت وام بر انجام وصيت مقدم است(

يا نوه و نوادگاني از آنان يا از (چهارم تركه شما است اگر فرزندي 
 يك چهارم را تنها ،اگر همسر يك نفر باشد. ( نداشته باشيد)ديگران

يك چهارم به طور  ، و اگر دو همسر و بيشتر باشند،دارد دريافت مي
 باقيمانده تركه به خويشاوندان و .گردد مساوي ميانشان تقسيم مي

يا نوه و ( و اگر شما فرزندي ).رسد وابستگان به ترتيب استحقاق مي
و بقيه تركه به ( سهميه همسرانتان يك هشتم تركه بوده ، داشتيد)نوادگاني

 ) البتّه.رسد  مي-ر شد  همان گونه كه ذك-فرزندانتان و پدران و مادرانتان 
كنيد و بعد از وامي است كه بر عهده  پس از انجام وصيتي است كه مي

و فرزند و ( و اگر مردي يا زني به گونه كَاللَه ارث از آنان برده شد .داريد
 سهم هر يك ، داشتند)مادري( يا خواهر )مادري( و برادر )پدري نداشتند

 و اگر بيش از ) ميان آن دو نيستو فرقي( يك ششم تركه است ،از آن دو
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 آنان در ، بودند) يعني يك برادر مادري و يك خواهر مادري،تعداد(آن 
و به طور يكسان يك سوم را ميان خود تقسيم (يك سوم با هم شريكند 

 پس از انجام وصيتي است كه بدان توصيه شده ) البتّه اين هم.كنند مي
  .»است

� (#θ ßs Å3Ρr&uρ 4‘yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9 $#uρ ôÏΒ ö/ä.ÏŠ$ t6 Ïã 

öΝà6 Í←!$tΒ Î)uρ �  

  )32/ نور (  
 )ازدواج( مردان و زنان مجرّد خود را و غالمان و كنيزان شايسته  «

  .» به ازدواج يكديگر درآوريد)با تهيه نفقه و پرداخت مهريه(خويش را 
  : خداوند بعد از ذكر آن دو نوع ازدواج فرموده است

� É# Ï�÷ètGó¡uŠø9 uρ tÏ%©!$# Ÿω tβρß‰Åg s† %·n% s3ÏΡ 4®L ym ãΝåκuj ÏΖøó ãƒ ª! $# ÏΒ 

Ï& Î#ôÒ sù �  

  )33/ نور (  
و قادر به پرداخت مهريه و نفقه (آنان كه امكانات ازدواج را ندارند «
 تا خداوند از فضل و ، بايد در راه عفّت و پاكدامني تالش كنند)باشند نمي

  .»لطف خود ايشان را دارا كند
وجود ) به عنوان نمونه نكاح متعه(و اگر آنجا نوع سومي از ازدواج

 �: فرمود هرگز نميو ) و ليستمتع: (گفت داشت، خداوند متعال مي مي

É# Ï�÷ètGó¡uŠø9 uρ �  



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

989989989989

  . ورزد و عفت مستلزم نيازمندي است كه از ازدواج با زن آزاده و كنيز امتناع مي
دارد، زيرا هر انساني با كمبود دارايي هم اما در ازدواج موقت، شخص نيازي به غني ن

 كه نيازمندان نيز قطعاً –را انجام دهد؛ پس اگر ازدواج موقت جايز بود  تواند آن مي
ي عفت  شد كه در آن حالت توصيه اي نازل نمي  هرگز آيه–را انجام دهند  توانند آن مي

با كنيزان و بردگان را را به آنان ياداور نمايد، همچنان كه در حالت توانايي ازدواج 
  .ياداور نموده است

تواند   مرد متمكن است كه مي كه اول اين: مرد براي ازدواج دو حالت در پيش رو دارد
يابد كه با   توانايي ازدواج را ندارد و كسي را نمي كه با زن يا كنيز ازدواج كند و دوم اين

حالت سومي كه متناسب با وي ازدواج كند، در اين صورت مرد بايد عفت پيشه كند و 
  . ازدواج موقت باشد، مطرح نشده است
  : و در سياق آيات چنين آمده است

� Ÿωuρ (#θ èδ Ì	õ3è? öΝä3ÏG≈ uŠtGsù ’ n?tã Ï!$ tó Î7ø9 $# ÷βÎ) tβ÷Š u‘r& $ YΨLÁ ptrB (#θ äótGö;tGÏj9 

uÚt	 tã Íο4θ uŠptø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9   )33/ نور (  � #$

 اگر ، وادار به زنا نكنيد)واج ايشانبا جلوگيري از ازد(كنيزان خود را «
 شخصيت مستقلّي بهم ،با ازدواج با مردان دلخواه خود(آنان خواستند 

 عفيف و پاكدامن )رسانند و همچون آزادگان تشكيل خانواده دهند و
 كار كنيزان را به خودفروشي ، با جلوگيري از ازدواج!اي مؤمنان. (باشند

  .»مال و دارائي زودگذر دنيا بوده تا بدين وسيله خواهان )نكشانيد
 تحت فشار واقع بود، نيازي نبود كه دختران جوان اگر ازدواج موقت مشروع مي

 براي كسب معاش به زنا روي بياورند؛ بلكه امكان داشت كه كسب در آمد از شوند تا
ح بلكه بازار زنا با اين نوع زناي مبا. طريق ازدواج موقت بدون نياز به زنا فراهم شود
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آري اگر ازدواج ) كرد و جز بدبخت كسي زنا نمي! (شد  به نام شرع با كساد مواجه مي
جز (كرد و اگر زنا مباح بود  بود، جز انسان بدبخت كسي زنا نمي موقت جايز مي

نياز خواهد شد و  زيرا با انجام يكي از ديگري بي؛ )داد بدبخت كسي متعه را انجام نمي
  !!بود بودند، هرگز چنين چيزي صحيح نمي  نميي واحد اگر آن دو يك مسأله

5- � Ÿωuρ (#θ ßs Å3Ζs? ÏM≈x.Î/ô³ßϑø9 $# 4®L ym £ÏΒ ÷σãƒ 4 ×π tΒV{ uρ îπoΨÏΒ ÷σ•Β ×/öT yz  ÏiΒ 7π x.Î/ô³•Β 

öθ s9 uρ öΝä3÷Gt6 yf ôãr& �  ) 221/ بقره(  

گمان كنيز   و بي، تا ايمان نياورند ازدواج نكنيد)غير اهل كتاب(و با زنان مشرك «
 شما را )زيبائي يا ثروت يا موقعيت او( اگرچه ، مشركي بهتر است)آزاد(مني از زن مؤ

 به )زنان و دختران خود را( و ،)و دلباخته او بوده باشيد(به شگفتي انداخته باشد 
گمان غالم مؤمني از   و بي. مادامي كه ايمان نياورند،ازدواج مردان مشرك در نياوريد

 شما را به شگفتي انداخته )زيبائي يا ثروت يا موقعيت او(ه مرد مشركي بهتر است اگرچ
  .»)و دل از كفتان ربوده باشد(باشد 

سوره بعد از اين آيه راجع به احكام ازدواج از جهت موافقين و مخالفين، بحث 
اي به ازدواج  كند و فقط در مورد دو نوع ازدواج مشروع يادآوري شده و اشاره مي

  :موقت نشده است

6،7- � $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ L É<̈Ζ9 $# !$ ¯ΡÎ) $ oΨù=n=ôm r& y7 s9 y7 y_≡ uρø— r& û ÉL≈ ©9$# |MøŠs?#u  ∅èδ u‘θã_ é& $ tΒuρ 

ôM s3n=tΒ y7ãΨ‹ Ïϑtƒ !$£ϑÏΒ u !$ sùr& ª!$# š�ø‹ n=tã �  ) 50/ احزاب(  

 حالل )جهت توفيق در كار تبليغ دعوت و چيزهاي ديگر( ما براي تو !اي پيغمبر«
 و همچنين كنيزاني را كه خدا در جنگ ،اي  مهرشان را پرداختهايم همسرانت را كه كرده

  .»بهره تو ساخته است
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اين دو نوع ازدواج وجود دارد، سپس آيه به نوع سومي از ازدواج پرداخته كه براي 
 است كه نكاح �هيچ يك از مسلمانان اتفاق نيفتاده است و فقط مخصوص پيامبر اكرم

شده  را يادآور  واج واقعاً به وقوع نپيوسته ولي آيه آنهر چند كه اين ازد. باشد هبه مي
  : فرمايد خداوند متعال مي!! است

� Zοr& zlö∆$#uρ ºπ oΨÏΒ÷σ•Β βÎ) ôM t7yδ uρ $pκ|¦ ø�tΡ Äc É<̈Ζ=Ï9 ÷βÎ) yŠ# u‘r& L É<̈Ζ9 $# βr& $uηys Å3ΖtF ó¡o„ 

Zπ |ÁÏ9% s{ y7 ©9  ÏΒ ÈβρßŠ t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 3 �  
  )50/ احزاب (  

اني كه خويشتن را به پيغمبر ببخشد و پيغمبر بخواهد او را به ازدواج و زن باايم«
  .» خاص تو است و براي سائر مؤمنان جايز نيست)اين يكي( كه ،خود درآورد

  : ي مؤمنان آيه ديگر آمده و آيه قبل را تكميل نموده است سپس درباره

� ô‰s% $uΖ÷Κ Î=tæ $ tΒ $oΨôÊ t	 sù öΝÎγ øŠn=tæ þ’Îû öΝÎγ Å_≡ uρø— r& $ tΒ uρ ôM x6 n=tΒ 

öΝßγ ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& �  ) 50/ احزاب(  

دانيم براي مؤمنان در مورد همسرانشان و كنيزانشان چه  ما خودمان مي«
 )همچون نفقه و مهريه و شاهدان عقد و عدم تجاوز از چهار زن(احكامي 
  .»داريم مقرّر مي

  . اي نيامده است و در مورد ازدواج موقت آيه

8- � 
ω ‘≅Ïts† š�s9 â !$ |¡ ÏiΨ9 $# .ÏΒ ß‰÷èt/ Iωuρ βr& tΑ£‰t7 s? £ ÍκÍ5 ôÏΒ 8l≡ uρø— r& öθ s9 uρ 

š�t7 yfôãr& £åκß]ó¡ ãm 
ω Î) $tΒ ôMs3n=tΒ y7 ãΨŠÏϑtƒ �  ) 52 /احزاب(  
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تواني همسرانت را به همسران   و نمي، ديگر زني بر تو حالل نيست، بعد از اين «
اي  ق دهي و به جاي وي همسران تازهو مثالً برخي از اينان را طال(ديگري تبديل كني 
 خداوند . مگر كنيزان، هر چند جمال آنان تو را به شگفت درآورد)را خواستگاري نمائي

    .»ناظر و مراقب بر هر چيزي است
كند كه براي پيامبر فقط ازدواج با زن آزاده و  و اين آيه با صراحت براي ما روشن مي

  ؟ پس نكاح موقت كجاست! كنيز حالل بوده
اي  ها آيات از آيات احكام اشاره شد، ولي آيه و در رابطه با ازدواج و احكامش به ده

  . هرگز به طور صريح نيامده است ،كه مربوط به ازدواج موقت باشد
گير و پيوسته   همه–بود   اگر مشروع مي–كه نياز به اين نوع از نكاح  با وجود اين

،   نشده درپي است، اما نامي از آن برده ي، زيرا اسباب و علل آن مدام و پباشد مي
 ازدواج با كنيزي را ذكر نموده كه خداوند متعال آگاه به اين امر بوده كه كنيز  كه همچنان

 و اثري از آن باقي   بساط را جمع كرده ها است كه زيرا قرنزياد ادامه نخواهد داشت؛ 
داند آن امر در  د كه خداوند مي آيا عاقالنه است كه قرآن در امري بحث كن! است نمانده

ميان جامعه به زودي رخ خواهد بست و چندين بار از آن عمل ياد كند، اما راجع به 
را كه امكان زوالي براي آن در جامعه نيست، بلكه نياز بدان ) امر(اي مشابه آن  نمونه
ام مربوط باشد، صحبتي به ميان نياورد و به طور صريح يادي از آن و يا احك گير مي همه

  !بدان ننمايد؟
آيد كه از چارچوب روش و عادت قرآن در نام  مي) نساء(ي   سپس آياتي از سوره-9

بيرون نرفته است كه مقارن ) دايمي و ازدواج با كنيزان(بردن از اين دو نوع ازدواج 
  . باشند همديگر هستند، همچنان كه در واقعيت جامعه نيز مقترن هم مي

طبق آن اصل كه هنوز در آن جامعه وجود دارد، ترسيم قرآن شكل صحيحي را 
هاي مختلف قرآن غير از ازدواج دائمي و ازدواج با كنيزان چيز  اما ما در بخش. كند مي
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و اگر ازدواج موقت در حقيقت وجود داشت، قطعاًً در . را در اين شكل نيافتيم ديگري 
ي در آن نباشد، شد كه هيچ شك شكل قرآن درست و صحيح به وضوح آشكار مي

اند كه جاي هيچ بحثي را باقي  كه دو نوع ذكر شده چنان با وضوح مطرح شده همچنان
خداوند متعال در اين آيات پس از بيان محرمات از مادران، دختران، . اند نگذاشته

  :گويد ها مي خواهران و امثال آن

�¨≅Ïm é&uρ Νä3s9 $ ¨Β u !#u‘uρ öΝà6 Ï9≡sŒ βr& (#θ äótF ö6 s? Νä3Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ tÏΨÅÁ øt’Χ 

u/öT xî š Ås Ï�≈|¡ ãΒ 4 $ yϑsù Λä ÷ètGôϑtGó™$# ÏµÎ/ £åκ÷]ÏΒ £èδθ è?$ t↔sù 

 ∅èδ u‘θã_ é& ZπŸÒƒ Ì	 sù 4 Ÿωuρ yy$ oΨã_ öΝä3ø‹ n=tæ $yϑŠÏù Ο çF÷;|Ê≡ t	s? ÏµÎ/ .ÏΒ 
Ï‰÷èt/ Ïπ ŸÒƒÌ	 x�ø9 $# 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. $ ¸ϑŠÎ=tã $ VϑŠÅ3ym ∩⊄⊆∪ �   24/نساء  

يعني جز زنان مؤمن (ازدواج با زنان ديگري جز اينان براي شما «
 زناني )از راه شرعي(توانيد با اموال خود   حالل گشته است و مي)حرام

بدان شرط كه منظورتان زنا و (را جويا شويد و با ايشان ازدواج كنيد 
 پس اگر با زني . پاكدامن و از زنا خويشتندار باشيد)بازي نباشد و دوست

چنان كه ( بايد كه مهريه او را ،واج كرديد و از او كام گرفتيداز زنان ازد
 و اين واجبي ، بپردازيد)مقرّر است بدون كم و كاست و در موعد خود

 گناهي بر شما نيست در ، و بعد از تعيين مهريه. است)از واجبات الهي(
 مثالً اين كه همسر با رضا و رغبت(نمائيد  آنچه ميان خود بر آن توافق مي
پوشي كند و يا شوهر مشتاقانه مقداري بر  از مقداري از مهريه خود چشم

 )پيوسته بر مصالح بندگان خود( بيگمان خداوند ).اندازه مهريه بيفزايد
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و ( حكيم بوده )نمايد و در احكامي كه براي آنان وضع مي(آگاه 
  .»باشد مي

را حالل و مشروع   آناين نوع اول از ازدواجي است كه خداوند بزرگ و بلند مرتبه
  :سپس بعد از آن فرمود. گردانيد

�tΒ uρ öΝ©9 ôìÏÜtGó¡o„ öΝä3ΖÏΒ »ωöθ sÛ βr& yx Å6Ζtƒ ÏM≈oΨ|Á ós ßϑø9 $# 

ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# Ïϑsù $ ¨Β ôM s3n=tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠtGsù ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#� 

  25/نساء  
تواند   مي،دواج كندو اگر كسي از شما نتوانست با زنان آزاده مؤمن از«

  .» خداوند آگاه از ايمان شما است.با كنيزان مؤمني ازدواج نمايد
  . باشد يعني نوع دوم از ازدواج حالل مي) كه همان ازدواج با كنيزان است(

اگر نوع اولِ ذكر شده در آيه همان ازدواج موقت است، پس ازدواج شرعي دائمي 
پس خداوند متعال فقط . دو نوع وجود نداردو در عبارت چيزي غير از اين !! كجاست؟

پس !  را ذكر كرده و ازدواج شرعي را ذكر نكرده است ازدواج موقت و ازدواج با كنيزان
ترين ازدواج  ترين و نازل آيا عاقالنه است كه خداوند بلند مرتبه در اين مورد فقط پست

  !! دازد و به آن ختم نمايد؟ازدواج با كنيزان بپر) بحث(را بيان كند و به ) ازدواج موقت(
همانا منظور اين آيه همان ازدواج دائمي است و استمتاع بر كنايه از جماع و ! هرگز

كند و  پس اين آيه از واجب بودن مهريه بحث مي. شود آنچه مشابه آن است، حمل مي
  :آيد نمايد كه به محض حاصل شدن استمتاع از زن، وجوب مهريه الزم مي  آشكار مي

�¨$yϑsù Λä ÷ètGôϑtGó™$# ÏµÎ/ £ åκ÷]ÏΒ £èδθ è?$ t↔sù  ∅èδ u‘θ ã_é& ZπŸÒƒ Ì	 sù 4 �   
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  دنبال كردن آيات متشابه

  : ي خداوند متعال همانا فرموده: گويد اماميه مي) ي شيعه(

�¨$yϑsù Λä ÷ètGôϑtGó™$# ÏµÎ/ £ åκ÷]ÏΒ £èδθ è?$ t↔sù  ∅èδ u‘θã_ é& ZπŸÒƒ Ì	 sù 4 � دليلي بر 

$¨�: ج موقت است، زيرا او فرموده استمشروعيت ازدوا yϑsù Λä÷ètGôϑtGó™$# � و فرموده 

£¨�است  èδθè?$ t↔sù  ∅èδ u‘θ ã_ é& و . »ها يعني مهريه آن: مهورهن«:  و نفرموده است�

گردد؛ آن نيز به دليل مهم،  ها محسوب نمي اين درست نيست و به عنوان دليلي براي آن
نمايد و به   متشابه بر ازدواج موقت داللت مياي كه اين نص به صورت بزرگ و اساسي

اين در حالي است كه ازدواج از امور بزرگ . نمايد  بر آن داللت نمي طور محكم و قوي
و حساس در زندگي، دين و دانش انسان مسلمان است؛ زيرا آن از بارزترين 

به ) دواجاز(همانا اين امر . آبرو و نسل او: شود هاي انسان مسلمان محسوب مي ويژگي
تعلق دارد، نه به بازيچه و كااليي كه در بازار ) باكره(عورت و ناموس زنان مؤمن 

   1.تجارت عرضه شده باشد
  : پس فرمود. ي متشابه در چنين مواردي نهي كرده است خداوند متعال ما را از دنباله

                                           
اين از ضروريات ) 173(مسأله :  پس پاسخ داد؟ از محمد صدر درباره ازدواج موقت سؤال شد-1

ديگري خارج ) مذهب(مذهب است و كسي كه آن را انكار كند، از مذهب تشيع به مذهب تسنن يا به ملت 
مسائل و ردود . (راييده استشده است و به چيزي غير از آنچه كه خدا در كتاب ارجمندش آورده است، گ

  . پس در حكم بين ازدواج موقت و شيعه اماميه تساوي برقرار است). 41جزوء چهارم ص / 
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�$̈Β r' sù t Ï%©!$# ’ Îû óΟ Îγ Î/θ è=è% Ô�÷ƒ y— tβθãè Î6 ®KuŠsù $ tΒ tµt7≈ t±s? çµ÷ΖÏΒ �  

را فقط بر ازدواج موقت اطالق ) استمتعتم(ي   كلمه كه يعني همانا ما نياز داريم به اين
به جاي مهريه صحيح نباشد؛ » اجور«كه اطالق لفظ  نماييم و همچنين نياز داريم به اين

كه اثري از اين دو امر وجود ندارد، استدالل به اين آيه بيهوده  پس با توجه به اين
  .باشد مي

نمايم،  ي آنچه كه به صورت مفصل و اضافه ذكر مي مناقشه به پايان رسيد و همه
  . است) معني(ي بيشتر  براي روشن كردن توضيح و افاده

  

  اجور همان مهريه است

èδθ£¨�ي پروردگارتان  اما فرموده è?$ t↔sù  ∅èδu‘θ ã_ é& ي آنان است،   به معناي مهريه�

  : فرمايد  مي�پيامبرشچنانچه خداوند متعال در خطاب به 

� $yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ L É<̈Ζ9 $# !$ ¯ΡÎ) $ oΨù=n=ôm r& y7 s9 y7 y_≡ uρø— r& û ÉL≈©9 $# |MøŠs?#u �  

  )50 / احزاب(  
و ممكن نيست كه غير از اين گفته شده باشد، زيرا ) منظور همان مهريه است(
  . اقدام نكرده است) يعني به ازدواج موقت( به اين ازدواج �پيامبر

به كار  را) مهريه(ي مهور  را به كار برده است و هرگز كلمه» اجور«ي  لمهو قرآن ك
  : نبرده است؛ چنانچه خداوند سبحان فرمود

� $ pκš‰r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (# þθãΖtΒ#u #sŒ Î) ãΝà2u!% ỳ àM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# ;N≡ t	Éf≈ yγ ãΒ 

£èδθ ãΖÅs tGøΒ $$ sù ( ª!$# ãΝn=÷ær& £ÍκÈ]≈ yϑƒ Î* Î/ ( ÷βÎ* sù £èδθ ßϑçF ôϑÎ=tã ;M≈uΖÏΒ ÷σãΒ Ÿξ sù 
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£èδθ ãè Å_ ö	s? ’n<Î) Í‘$ ¤�ä3ø9 $# ( Ÿω £èδ @≅ Ïm öΝçλ °; Ÿωuρ öΝèδ tβθ Y=Ïts† £ çλ m; ( 
Νèδθè?#u uρ !$ ¨Β (#θ à)x�Ρr& 4 Ÿωuρ yy$ oΨã_ öΝä3ø‹n=tæ βr& £èδθ ßs Å3Ζs? !#sŒ Î) 

£èδθ ßϑçG÷;s?#u £ èδ u‘θã_ é& �  ) 10/ ممتحنه(  

 ،ان مؤمن به سوي شما مهاجرت كردند هنگامي كه زن! اي مؤمنان«
 هرگاه - )تا شما(تر است   خداوند از ايمان آنان آگاه-ايشان را بيازمائيد 

 اين زنان براي . آنان را به سوي كافران برنگردانيد،ايشان را مؤمن يافتيد
 آنچه را كه همسران . و آن مردان براي اين زنان حالل نيستند،آن مردان
 گناهي بر شما . بدانان مسترد داريد،اند  خرج كرده)مهريهبه عنوان (ايشان 

نخواهد بود اگر چنين زناني را به ازدواج خود درآوريد و مهريه ايشان را 
  .»بپردازيد

  : و گفته است

� àM≈ oΨ|Á ósçR ùQ $#uρ zÏΒ ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# àM≈ oΨ|Á ósçR ùQ $#uρ zÏΒ tÏ% ©!$# (#θ è?ρé& 

|=≈tGÅ3ø9 $#  ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% !#sŒ Î) £èδθ ßϑçF ÷;s?#u £ èδu‘θ ã_ é& tÏΨÅÁøtèΧ u/öT xî 

tÅs Ï�≈ |¡ ãΒ Ÿωuρ ü“É‹ Ï‚−GãΒ 5β#y‰÷{r& �  ) 5/ مائده(  

 و زنان پاكدامن اهل كتاب پيش از ، زنان پاكدامن مؤمن)ازدواج با(و «
 هرگاه كه مهريه آنان را بپردازيد و قصد ازدواج داشته ، حالل است،شما

  .» زناكاري يا انتخاب دوست نباشدباشيد و منظورتان
  : و گفته است
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� £ èδθßs Å3Ρ$$ sù ÈβøŒÎ* Î/ £Îγ Î=÷δ r&  ∅èδθè?#u uρ £èδ u‘θ ã_é& Å∃ρá[÷èyϑø9 $$ Î/ 

BM≈oΨ|Á øtèΧ u/öT xî ;M≈ ysÏ�≈ |¡ ãΒ Ÿωuρ ÅV≡x‹Ï‚ −GãΒ 5β#y‰÷{r& �) 25/ نساء(  

ن را زيبا و لذا با اجازه صاحبان آنان با ايشان ازدواج كرده و مهريه ايشا«
 كنيزاني را . بپردازيد)به تمام و كمال(پسنديده و برابر عرف و عادت 

 )نامشروع(برگزينيد كه با عفّت و پاكدامن باشند و براي خود دوستاني 
  .»برنگزينند

تخصيص داده و به ) صيغه(ي مذكور را به ازدواج  در آيه) اجور(ي  چه چيزي كلمه
 لفظ از مختصات آن نيست، و اين به  كه ست، با وجود اينعنوان دليلي بر آن قرار داده ا

ها را بيان كرديم، كه به ازدواج صيغه مربوط  سبب ذكر آن در آياتي است كه آن
  ! ؟)شود مربوط مي(شود، بلكه يا به ازدواج دائمي و يا به ازدواج با كنيزان  نمي
  

  استمتاع در لغت 

از كلمات مشتركي هستند كه براي بيش » لمتاعا«و » التمتع«، »االستمتاع«ي  همانا كلمه
) به معني لذت بردن و بهره بردن(ي آن از انتفاع و تلذذ  از يك معني آمده است و ريشه

  . گرفته شده است
  : ي خداوند متعال آمده باشد، چنانچه در فرموده و آن گاهي با طعام مي

� ¨≅Ïm é& öΝä3s9 ß‰ø‹ |¹ Ì	ós t7 ø9 $# …çµ ãΒ$yèsÛuρ $ Yè≈ tF tΒ öΝä3©9 �  ) 96/ مائده(  

كند   يعني حيواني كه در رودخانه يا در آبگير زندگي مي،آبزي( نخجير  «
مقيمان مؤمن كه آن ( براي شما ، آن)گوشت( و خوردن از ، دريا)و يا در
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مؤمن كه آن را ( مسافران )شما( و براي )خوريد را تازه به تازه مي
  .» حالل است)خوريد يزده و يا به صورت كنسرو م خشكيده يا يخ

Zπ � :ستا و فرموده yγ Å3≈ sùuρ $ |/r& uρ ∩⊂⊇∪ $ Yè≈ tG̈Β ö/ä3©9 ö/ ä3Ïϑ≈ yè ÷ΡL{ uρ �  ) 32- 31/ عبس(  

    .»مندي شما و چهارپايان شما  براي استفاده و بهره   . و ميوه و چراگاه را «

θ#) �: و فرموده è=ä. (#θ ãè −Gyϑs?uρ ¸ξ‹Î=s% / ä3̄ΡÎ) tβθ ãΒ Ì	øg ’Χ �  )46 / مرسالت(  

ولي بدانيد كه ( كمي بخوريد و چندي لذّت ببريد )در اين چند روز كوتاه دنيا(  «
    .» شما گناهكاريد) چرا كه،عذاب الهي در انتظار شما است

  . باشد كه در اينجا به معني ازدواج صيغه نمي
  : ي خداوند متعال است و گاهي با مال آمده است، چنان كه در فرموده

� 
ω yy$ uΖã_ ö/ ä3ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä ø)̄=sÛ u !$|¡ ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝs9 £èδθ p¡yϑs? ÷ρr& 
(#θ àÊÌ	 ø�s? £ ßγ s9 Zπ ŸÒƒÌ	 sù 4 £èδθ ãè ÏnF tΒuρ ’ n? tã ÆìÅ™θ çR ùQ $# …çνâ‘y‰s% ’n? tãuρ 

Î/ÏIø)ßϑø9 $# …çνâ‘y‰s% �  ) 236/ بقره(  

 ، طالق دهيد)به عللي( اگر زنان را قبل از آميزش جنسي و تعيين مهر «
اي مناسب حال  با هديه( آنان را )و در اين موقع( بر شما نيست گناهي
 و آن كس كه ، دارد)مالي( آن كس كه توانائي .مند سازيد  بهره)خود

و مناسب حال (اي شايسته   هديه، به اندازه خودش، ندارد)مالي(توانائي 
  .»پردازد  مي)دهنده و گيرنده

شود و منظور  مطلقه داده مي) زن( كه به كه منظور از تمتع در اينجا تمتع مالي است
  . نيست) موقت(ازدواج 
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$ �: و فرموده pκš‰r' ¯≈ tƒ L É<̈Ζ9 $# ≅è% y7Å_≡ uρø— X{ βÎ) £çFΖä. šχ÷Š Î	 è? nο4θ uŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

$ yγ tF t⊥ƒÎ— uρ š÷s9$ yètF sù £ä3÷è ÏnGtΒ é&  ∅ä3ôm Îh/|  é&uρ % [n# u/|  WξŠÏΗsd �   ) 28/ احزاب(  

 اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را : به همسران خود بگو! اي پيغمبر «
    .»اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكوئي رها سازم  بيائيد تا به شما هديه،خواهيد مي
  :  گاهي براي لباس و مسكن آمده است، چنان كه فرموده) تمتع(و 

� ô ÏΒ uρ $ yγ Ïù#uθ ô¹r& $ yδ Í‘$ t/÷ρr&uρ !$ yδÍ‘$ yè ô©r& uρ $ZW≈ rOr& $ ·è≈ tGtΒ uρ 4’n<Î) &Ïm � 

  )80/ نحل (  
و از پشم و كرك و موي چهارپايان وسائل منزل و موجبات رفاه و «

 از آنها استفاده )ايد كه زنده(آسايش شما را فراهم كرده است كه تا مدتي 
  .»)مانيد و نه نعمتهاي آن  نه شما مي،و پس از پايان اين جهان(كنيد  مي
، نيازهاي انسان به صورت مطلق است، همچنان كه خداوند متعال »متاع«منظور از 
  : فرموده است

� #sŒÎ)uρ £èδθ ßϑçGø9 r' y™ $Yè≈ tF tΒ  ∅èδθè=t↔ó¡sù  ÏΒ Ï !#u‘uρ 5>$ pgÉo �   

  )53/ احزاب (  
 از ،هنگامي كه از زنان پيغمبر چيزي از وسائل منزل به امانت خواستيد«

  .»پس پرده از ايشان بخواهيد

$ � :نين فرموده استو همچ ¯ΡÎ) $oΨö7 yδ sŒ ß, Î7 oKó¡nΣ $ uΖò2t	 s?uρ y# ß™θ ãƒ y‰ΖÏã $ oΨÏè≈tGtΒ �

  )17/ يوسف (  
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يوسف را نزد اثاثيه خود  گشتيم و )دو و تيراندازي(ما رفتيم و سرگرم مسابقه  «
  .»گذارديم

  . همان طور كه ديديم اين آيه به نكاح موقت ارتباطي ندارد
 جاي قرآن به صورت تكرار آمده، ولي هيچ يك از اين 60راين لفظ با مشتقاتش د

  :از جمله. الفاظ به نكاح موقت ارتباط ندارد

� tΑ$ s%uρ Νèδ äτ !$ uŠÏ9 ÷ρr& z ÏiΒ Ä§ΡM}$# $ oΨ−/u‘ yìtF ôϑtGó™$# $ uΖàÒ ÷èt/ <Ù ÷èt7Î/ 

!$ oΨøón=t/uρ $uΖn=y_ r& ü“Ï%©!$# |M ù=§_ r& $ uΖs9 4 tΑ$ s% â‘$̈Ψ9 $# öΝä31 uθ÷W tΒ tÏ$ Î#≈ yz !$ yγŠÏù 

  )128/ انعام (  �
 ! پروردگارا:گويند  مي)آورند و فرياد برمي(پيروان ايشان از ميان انسانها «

جنّيان با وسوسه شيطاني بر ما . (برخي از ما از برخي ديگر سود برديم
 و ما انسانها به وسوسه ايشان دچار ،رياست كردند و از ما بهره گرفتند
 تا آن گاه كه مدت معلوم زندگي را ،شهوات و لذّات زودگذر شديم

 و به مرگي گرفتار آمديم كه براي ما معين و مقدر فرموده )سپري كرديم
 .ايم بار كفر و ضالل در پيشگاه ذوالجالل ايستاده اينك با كوله هم. (بودي

 جايگاه شما است و )دوزخ( آتش :گويد  مي) خداوند بديشان!واي بر ما
 بيگمان . مگر مدت زماني كه خدا بخواهدهميشه در آن ماندگاريد

 )گيرد و است و كارهايش از روي حكمت انجام مي(پروردگار تو حكيم 
  .»)داند چه كساني را از دست دوزخ رها كند و مي(آگاه است 
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$¨�چرا بايد لفظ استمتاع در اين آيه  yϑsù Λä÷ètGôϑtGó™$# ÏµÎ/ £åκ÷]ÏΒ � به نكاح متعه 

به اين معني تفسير نگردد، در حالي كه لفظ واحد و ) 128(ر آيه سابق تفسير شود، اما د
  . يكي هستند

� šÏ% ©!$% x. ÏΒ ôΜä3Î=ö6 s% (# þθ çΡ% Ÿ2 £‰x© r& öΝä3ΖÏΒ Zο§θ è% t	 sWø.r& uρ Zω≡ uθ øΒ r& 

# Y‰≈ s9 ÷ρr& uρ (#θ ãètF ôϑtGó™$$ sù óΟÎγ É)≈ n=sƒ¿2 Λä ÷ètGôϑtGó™$$ sù ö/ ä3É)≈ n=sƒ¿2 $ yϑŸ2 

yìtF ôϑtF ó™$# š Ï%©!$#  ÏΒ Νä3Î=ö6 s% óΟ Îγ É)≈ n=sƒ¿2 ÷ΛäôÒ äzuρ “É‹ ©9 $% x. (# þθ àÊ$yz 4 
y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ôMsÜ Î7 ym öΝßγ è=≈ yϑôãr& ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# Íοt	ÅzFψ$#uρ ( š�Í× ¯≈s9 'ρé& uρ ãΝèδ 

tβρç/Å£≈ y‚ ø9   )69/ توبه (  � #$

و (زيستند   همانند كساني هستيد كه قبل از شما مي!)شما اي منافقان(  «
گرفتند و جز راه فسق و فجور  اق و كفر بر همديگر سبقت ميدر نف
 آنان از شما نيرومندتر و از اموال و فرزندان بيشتري ).پوئيدند نمي

 از لذائذ نامشروع ،در اين جهان گذران(برخوردار بودند و از قسمت خود 
عاقبت مردند و دنيا را به ديگران ( بسي استفاده كردند و )و گناهان
اينك شما نيز همچون ايشان از تقوا و ياد   هم.شرمندگي بردندسپردند و 

ايد و به گرداب شهوات  ايد و به راه هواها و هوسها رفته خدا دوري گزيده
ايد همان گونه كه افراد   شما هم بهره خود را برده)ايد و از محرّمات افتاده

 )زشتيهااز پلشتيها و ( و به همان چيزي ،پيش از شما بهره خود را بردند
 ايشان كردارشان در دنيا و آخرت .ايد كه آنان بدان فرو رفتند فرو رفته
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هان اگر به راه آنان . ( شدند)هر دو جهان(پوچ و بيسود گشت و زيانبار 
    .») همچون ايشان شويد،رويد

� ÷Λäö7 yδ øŒ r& óΟä3ÏG≈ t6 Íh‹ sÛ ’Îû â/ ä3Ï?$ uŠym $ u‹÷Ρ‘‰9 $# Λä ÷ètF ôϑtF ó™$#uρ $pκÍ5 �  

  )20/ قاف اح(  
ايد و كام  شما لذائذ و خوشيهاي خود را در زندگي دنياي خويش برده«

 .»ايد برگرفته

� ö≅è% (#θ ãè−Gyϑs? ¨βÎ* sù öΝà2u/T ÅÁtΒ ’n<Î) Í‘$ ¨Ζ9   )30/ ابراهيم (  � #$

 چرا كه بازگشت ، بهره و لذّت ببريد)از اين چند روزه زندگي: (بگو «
جز كباب شدن و عذاب ديدن و در آنجا (شما به سوي آتش دوزخ است 

  .»)بينيد نمي
اگر قرار باشد كه تفسير بدون هيچ ضوابطي و بر مبناي هوي و هوس صحيح باشد، 

اند، زيرا هركس تمتع   تصريح داشته  تحريم نكاح متعه  و امثال آن به  اين آيه:گوييم مي
 است،   نكاح متعهشود، و مراد از تمتع همان  عنوان سرانجام او قلمداد مي جويد، آتش به

  .باشد  حرام مي بنابر اين نكاح متعه
اين همان چيزي است كه فقهاء اماميه در تفسيرشان با آيات داراي الفاظ مشترك به 

  ! برند كار مي
زيرا الفاظي را كه در اصل بيش از يك معني دارند، بدون هيچ ضوابط لغوي و قرائن 

  . كنند لفظي، بر معنايي كه مد نظرشان است، حمل مي
  :فرمايد  مي�اندو آنجا كه خداوند ي زير نيز همين عمل را انجام داده و با آيه
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�¨$yϑsù Λä÷ètGôϑtGó™$# ÏµÎ/ £ åκ÷]ÏΒ £ èδθè?$ t↔sù  ∅èδ u‘θã_ é&آنان از تشابه لفظي ميان�  

اند و ازدواج موقت را به معناي  برداري نموده بهره» ازدواج متعه«و » استمتاع«الفاظ 
 به عظمت اين موضوع نگاه كنند و همچنين بدون  كه اند، بدون اين تعبير كردهنكاح 
  .چربد بر معناي مورد نظرشان مي  اي را در نظر گيرند كه  قرائن لفظي كه اين

موضوع ازدواج موضوعي است بزرگ و ارزشمند، زيرا به آبرو و نسل مربوط 
لفظ صريح ) استمتاع(اشد و لفظ باشد، پس به ناچار بايد دليل آن صريح و آشكار ب مي

اي نيست كه داللت بر ازدواج موقت نمايد و اين فقط يك شبهه است كه  يا قطعي
برداري از   همان بهره دهد كه احتمال معني ديگري مياعتماد به آن درست نيست و لفظ 

 براي اي  عنوان كنايه رو لفظ به باشد، از اين  جماع و متعلقات آن مي همسر و كاميابي به
 در چنين مواردي   اين روش هميشگي قرآن است كه كه شود، چنان جماع قلمداد مي

  .كند را خودداري مي نمايد و از ذكر نام صريح آن  ذكر مي  صورت كنايه  را به مسأله
اند دليل متشابهي است كه بيش از يك معني  بنابراين آنچه را كه به آن اعتماد كرده

را ندارند كه در اين امر  ه، ظني و داراي احتمال صالحيت آنهاي متشاب و ادله. دارد
مد نظرش ) ازدواج موقت(اگر خداوند متعال در اين آيه، . ها استناد شود خطير به آن

داشت تا هرگونه تأويل و احتمالي از آن بزدايد همچنان  را بيان مي بود با لفظ صريح آن
  . ا ارزش با قطعيت استكه شأن خداوند بلند مرتبه در كارهاي مهم و ب

ترين و با  و آبروي انسان مسلمان و مباح داشتن عفت زنان محصنه از عظيم
  . ترين كارهاست ارزش
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  شوند ي از معاني لفظ مشترك مي يكقرائني كه باعث ترجيح

لفظي كه بيش از (بيان كرديم كه حمل لفظ مشترك ) ازدواج با كنيزان(در موضوع 
از اين معاني بدون در نظر گرفتن قرائن آشكار، صحيح بر يكي ) يك معنا دارند

  باشد نمي
 .  

همچنان كه قبالً نيز ذكر كرديم داليل كارهاي مهم و اساسي از جنس متشابه نيستند 
باشند كه براي  يعني الفاظ اين كارها صريح و محكم هستند و الفاظ مشتركي نمي

همچنان كه ادله . از داشته باشيمترجيح دادن يكي از آن معاني بر ديگري به قرائن ني
مشروعيت نماز، زكات، روزه، جهاد، ازدواج دائمي و ازدواج با كنيزان چه رسد به 

داليل اين امور مهم، صريح . قضاياي يكتاپرستي، نبوت و معاد صريح و محكم است
اي كه الفاظشان مستلزم آوردن قراين و داليل آشكار نيست، و در باب  است به گونه

 داراي داليلي قطعي هستند به ثابت  كه گيرند و به خاطر اين  و مرجوح قرار نميراجح
  . كنيم ها يقين پيدا مي بودن آن

 مشترك باشد به داليل تمامي امورات خطير از جنسو اين بدان معنا است كه نبايد 
اگر (اي كه فقط با قرائن بتوان آن دليل را مشخص نمود و در غير اين صورت  گونه
 در باب  يعني هر امر عظيمي كه. نماييم قلمداد ميرا باطل  آن) ل مشخص نباشددلي

  . گيرد، الزم است كه در مورد آن بگوييم اين امر باطل است راجح و مرجوح قرار مي
اند، محكم و قطعي الدالله  اين آيه قرآني كه براي ازدواج موقت به آن استناد نموده

براي ترجيح يكي حتمال چندين معنا را دارد؛ پس نيست، بلكه لفظ مشتركي است كه ا
 و خالي   نكاح متعه  به»استمتعتم«ي  تفسير كلمه. باشد مستلزم قرينه مياز اين معاني 

 قراين   به گردد، بلكه  اثبات نمي ي متن و لفظ كلمه  وسيله كردن آن از ساير معاني، به
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ي قرائن   پس چگونه همه.باشد ميآشكاري نياز دارد، و اين بيانگر بطالن ادعاي آنان 
  بوده است؟) ازدواج موقت(توانيم بگوييم مقصود اين آيه  شوند و مي نفي مي

  : ي اين قرائن از جمله

Ïm≅¨ �:  آيه-1 é&uρ Νä3s9 $ ¨Β u !#u‘uρ öΝà6Ï9≡ sŒ βr& (#θ äótFö6 s? Νä3Ï9≡ uθ øΒr' Î/ tÏΨÅÁ øt’Χ u/öTxî 

šÅs Ï�≈ |¡ ãΒ 4 $ yϑsù Λä ÷ètGôϑtGó™$# ÏµÎ/ £ åκ÷]ÏΒ £ èδθè?$ t↔sù  ∅èδ u‘θã_ é& Zπ ŸÒƒÌ	 sù �) نساء

 /24(  
 ،گيرد در بر نميرا  ان ي از زنيا نوعلفظ استمتاع در اين آيه نوع خاصي از ازدواج و 

 نوعي ازدواج با او   به�خداوندآيد كه  و شامل تمامي كساني ميبلكه لفظي است عام 
متعلق به استمتاع كه ) منهن(در كلمه ) هن (زيرا ضمير است؛  را حالل اعالم داشته

Ïm≅¨(شده در اين آيه  ذكرباشد به موارد  مي é&uρ Νä3s9 $̈Β u !#u‘uρ öΝà6 Ï9≡ sŒ(. ارجاع داده 

  شود مي
  بنابراين استمتاع لفظ عامي است كه هر نوع ازدواج شرعي دائمي و ازدواج با كنيزان

رد و به نوع خاصي از ازدواج كه ازدواج گي را كه خداوند حالل گردانيده است در بر مي
موقت باشد، مرتبط نيست؛ زيرا آنچه را كه خداوند متعال در كتابش حالل گردانيده 

 به بيشتر از اين دو نوع نكاح، – بر عكس آنچه را كه حرام گردانيده است –است 
با  - گري كند؛ زيرا غير از اين دو نوع ازدواج، هر نوع ازدواج دي سخنش را طوالني نمي

  : طبق اين آيه.  حرام است- نص قرآني
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� tÏ% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ Å_ρã	 à�Ï9 tβθ ÝàÏ�≈ ym ∩∈∪ 
ω Î) #’ n? tã öΝÎγ Å_≡ uρø—r& ÷ρr& $ tΒ 
ôM s3n=tΒ öΝåκß]≈ yϑ÷ƒ r& öΝåκ̈ΞÎ* sù ç/öT xî šÏΒθ è=tΒ ∩∉∪ Çyϑsù 4xötGö/$# u !#u‘uρ y7 Ï9≡ sŒ 

y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρßŠ$yè ø9   )31-29 و 7- 5/ نون و معارج مؤم(  � #$

 معناي لغوي و يا كنايه از آن افاده شود براساس  كه  آمده تا اين)استمتعتم(پس كلمه 
. كند روش قرآني كه در كنايه از ذكر كارهاي جنسي با كلمات صريح و آشكار پرهيز مي

  . شود و معني اصطالحي به نوعي از انواع ازدواج منجر نمي
   :تعال بعد از آنم  خداوندي هفرمود -2

�  tΒuρ öΝ©9 ôìÏÜtGó¡o„ öΝä3ΖÏΒ »ω öθ sÛ βr& yxÅ6Ζtƒ ÏM≈oΨ|Á ós ßϑø9 $# 

ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#  Ïϑsù $ ¨Β ôM s3n=tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠtGsù ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑø9 $# �

  )25 /نساء (  
 داللت بر اين دارد كه منظور از ازدواجي كه قبالً ذكر شد، همان ازدواج شرعي و

شود پس هر كس كه به اين  دائمي است؛ زيرا سخن از دشوار به سوي آسان منتقل مي
نوع ازدواج دائمي قادر نبود و انجام اين كار بر او دشوار باشد و اسباب و لوازم ازدواج 

و هيچ شكي . برايش مهيا نبود، بايد با آنچه از كنيزان مؤمن در اختيار دارد، ازدواج كند
. زدواج موقت بسيار آسانتر از ازدواج با كنيزان تحت مالكيت استدر اين نيست كه ا

شود كه ترتيب سخن برعكس شود  پس اگر مقصود بيان همان نوع اول بود، واجب مي
تري  آسان) ازدواج(شد، سپس  يعني از آسان به دشوار و با ازدواج با كنيزان شروع مي(

شوار به سوي آسان صورت كه همان صيغه است، پس انتقال از د كند را ذكر مي

(پس همانا عبارت . گرفت مي tΒuρ öΝ©9 ôìÏÜtGó¡o„( مستلزم اين است كه مورد ذكر شده 
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زيرا در غير اين صورت تناقض، پريشاني و آشفتگي روي . دشوارتر از مورد بعدي باشد
  . و اين با صحت كالم خداوند منافات دارد داد، مي
دامني به تحقق يافتن شرط پاكاج حالل را  همانا خداوند بلند مرتبه ازدو-3 

كنند و به شهوتراني  مشروط كرده است و مقصود از آن كساني كه آبروريزي مي
  . باشد اند، نمي مشغول

tΒ �: پس فرموده است uρ öΝ©9 ôìÏÜtGó¡o„ öΝä3ΖÏΒ »ω öθ sÛ βr& yx Å6Ζtƒ ÏM≈ oΨ|Áós ßϑø9 $# 

ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# Ïϑsù $̈Β ôM s3n=tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠtGsù ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9   )24/ نساء (  � #$

BM≈oΨ|Á �: و فرموده است øtèΧ u/öT xî ;M≈ys Ï�≈ |¡ãΒ Ÿωuρ ÅV≡ x‹Ï‚ −GãΒ 5β#y‰÷{r& �  

  )25/ نساء (  
) نامشروع(زنان پاكدامني كه زناكار نباشند و براي خود دوستاني «

  ».برنگزينند

≈àM �: و فرموده است oΨ|Áós çRùQ $#uρ zÏΒ ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# àM≈ oΨ|Á ósçR ùQ $#uρ zÏΒ t Ï%©!$# (#θè?ρé& 

|=≈tGÅ3ø9 $# ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% !#sŒ Î) £èδθ ßϑçF ÷;s?#u £ èδu‘θ ã_ é& t ÏΨÅÁ øtèΧ u/öT xî tÅs Ï�≈ |¡ ãΒ Ÿωuρ 

ü“É‹ Ï‚−GãΒ 5β#y‰÷{r& �  ) 5/ مائده(  

زنان پاكدامن مؤمن، و زنان پاكدامن اهل كتاب بيش از ) و ازدواج با(«
را بپردازيد، قصد ازدواج داشته   ناي آن شما، حالل است، هر گاه كه مهريه

  ».باشيد و منظورتان زناكاري و يا انتخاب درست نباشد
تحقق نيافتن اين شرط در ازدواج موقت غير ممكن است، پس اگر قصد خداوند بلند 

  . داد شرط قرار نمي) ازدواج(را براي اين  بود، هرگز آن متعه مي» استمتعتم«: مرتبه از لفظ
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  پاك دامني وجود ندارد) موقت(در ازدواج 

گونه عفاف، پاكدامني و حريمي وجود ندارد؛  همانا در ازدواج موقت براي زن هيچ
اي براي بازي به دست مرد قرار داده شده  زن به عنوان وسيله) در اين ازدوج(بلكه 

در (گيرد و  عرض نابودي قرار مي بدين دليل خانواده در م– چنان كه شاهديم –است و 
هيچ هدفي به غير از ارضاي آب شهوت و لذت بردن در وراي آن ) ازدواج موقت

  . ذكر شد، مخالفت دارد) فوق(ي  وجود ندارد كه آن نيز با شرط ازدواج حالل كه در آيه
اي كه بر اساس ارتباط صحيح بين مرد و زن به وجود آمده باشد  همانا پاكدامني(

ي ازدواج تأكيد شده است كه  حمايت، كفايت و عفاف به وجود آمده بر عالقههمان 
  :  به خاطر آن بر ما منت نهاده است�خداوند

� ôÏΒ uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷βr& t, n=y{ / ä3s9 ô ÏiΒ öΝä3Å¡à�Ρr& % [`≡ uρø— r& (# þθ ãΖä3ó¡tF Ïj9 

$ yγ øŠs9 Î) Ÿ≅ yèy_uρ Νà6uΖ÷;t/ Zο̈Š uθ ¨Β ºπyϑôm u‘uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθ s)Ïj9 

tβρã	 ©3x�tGtƒ �  ) 21/ روم(  

 خدا اين است كه از )دالّ بر قدرت و عظمت(هاي   و يكي از نشانه «
در پرتو (جنس خودتان همسراني را براي شما آفريد تا در كنار آنان 

 و در ميان شما و ايشان مهر و محبت ، بياراميد)جاذبه و كشش قلبي
 تا با آرامش و ،شيفته و دلباخته ديگري ساختو هر يك را (انداخت 
 و پيوند ، مايه شكوفائي و پرورش شخصيت همديگر شويد،آسايش

 ).زندگي انسانها و تعادل جسماني و روحاني آنها برقرار و محفوظ باشد
 است )بر عظمت و قدرت خدا(ها و دالئلي   نشانه)امور(مسلّماً در اين 



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

1010101010101010

 )هاي يزدان هاي جهان و آفريده درباره پديده(براي افرادي كه 
    .»انديشند مي
هاي او اين است كه از بين شما برايتان همسراني آفريد تا به  و از نشانه«

همانا در .  ايشان آرامش يابيد و بين شما مهرباني و رحمت قرار داد وسيله
  » .كنند اين نشانه هايي است براي گروهي كه فكر مي

ش، مهرباني، رحمت و شكل گرفتن خانواده از پسران پس هدف از عالقه همان آرام
آن همان حكمت و دانش است براي . ها است و تنها ارضاي جنسي مراد نيست و نوه

در ) احصان(و بايد اعالم داشت كه پاكدامني . كسي كه در احكام خداوند تفكر نمايد
 اين حالت مرد دوم در) و وجود(شود، زيرا عدم مشاركت  عالقه زودگذر متحقق نمي

در اين حالت همان ) احصان(همانا پاكدامني ... آيد به حكم ذوق و عالقه به وجود مي
است، و عفاف در وراي روي آوردن به شخص ) به صورت كاذب(پر كردن جايي 
ي جنسي  كند هدف و نياز او ارضاي غريزه همانا كسي كه صيغه مي. 1ديگر وجود ندارد

كشد و سريع به   بدن است كه زمان اندكي طول ميو ارضاي خواسته و شهوات اعضاي
و هدف زن جمع آوري مال و تنوع اسباب زندگي است و هيچ كدام از . رسد پايان مي

 او را مختص و محدود به خود  كه ها هدف پاك دامن كردن ديگري را ندارد و اين آن
  . سازد

ي روزمره   و لقمههمانا زني كه شوهري ندارد تا براي تحمل سنگيني بارهاي زندگي
به او كمك نمايد، هدفش از نكاح جمع آوري مال و ثروت براي مواجهه با ايام پيري 

كه او را ) كنندگان صيغه(شود و كساني  است از اين جهت كه دوران جواني سپري مي
و اگر هدف مادي در ) سازند يعني او را رها مي(شوند  اند از او منصرف مي اجاره كرده

                                           
1− 
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اهميت قرار نداشت يا چه بسا كه بعداً انحراف اخالقي و عالقه به تنوع ي اول  درجه
گاهي براي تمايالت مردان   راضي نبود كه مانند جوالن–شود  مردان اضافه مي) رابطه با(

   1).شود و اسباب لهو و لعب از مردي به مرد ديگر باشد
برابر شرايط را مهيا همانا اين ازدواج براي زن حمايت در برابر ديگري و همچنين در 

كند و هيچ ضمانتي در آن  سازد، و زن حتي احساس پايداري و آرامش نمي نمي
بلكه عادتاً مسئوليت تربيت و . كند ي او و فرزندانش ايجاد نمي براي خانواده) ازدواج(

ها و شرارتشان  كه اين به تباهي بچه. شود ساقط نمي) زن( از گردن او  ي آنان تغذيه
داند كه زن مريض باشد و يا از سختي و درد ناالن و  و مرد مهم نمي. رددگ منجر مي

  . شود ديگري روي گردان مي) زنان(به سوي ) حتي(شاكي باشد، بلكه 
همان عفاف از روي آوردن به سوي شخص ديگري ) پاكدامني(و مراد از احصان 

  . است كه اين در صيغه وجود ندارد
ي ازدواج با كنيزان سخن رانده،  سخن كه درباره خداوند متعال در همان سياق -4
  : فرمايد مي

� y7Ï9≡ sŒ ô yϑÏ9 }‘Ï±yz |M uΖyè ø9 $# öΝä3ΖÏΒ 4 βr& uρ (#ρç/É9 óÁ s? ×/öT yz öΝä3©9 ô�  

ازدواج با كنيزان به هنگام عدم قدرت براي كسي از شما آزاد است كه ترس از فساد «
 و اگر شكيبائي ). زنا منتهي گرددو بترسد به مشقّتي دچار شود كه به(داشته باشد 

 )و از ازدواج با كنيزان خودداري كنيد و بتوانيد عفّت خود را مراعات داريد(ورزيد 
  .»براي شما بهتر است

                                           
  . 90-89 همان ص -1
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ها و مشكالت آن هراس  تواند به همسري دست يابد و از سختي پس كسي كه نمي
ه صبر تا هنگام رسيدن به دارد، بايد با كنيزي كه در اختيارش است، ازدواج نمايد و البت

  . همسري آزاده بهتر از ازدواج با كنيز است
اي وجود ندارد و بدين معناست كه دو  هيچ شكي نيست كه در ازدواج صيغه سختي

 – همان كه از لحاظ شرعي ارجحيت دارد –اول : راه براي ازدواج حالل وجود دارد
 بر او سخت بود و از مشكالت ازدواج دائمي، پس كسي كه آماده كردن اسباب و لوازم

راه حل است و با آن دو راه سومي ) كه در اختيار اوست(واهمه دارد، ازدواج با كنيز 
ي خداوند  وجود ندارد و آن مثل فرموده) مناسب(به جز صبر تا فرا رسيدن فرصت 

  : فرمايد سبحان است كه مي

� É# Ï�÷ètGó¡uŠø9 uρ tÏ%©!$# Ÿω tβρß‰Åg s† %·n% s3ÏΡ 4®L ym ãΝåκuj ÏΖøó ãƒ ª! $# ÏΒ 

Ï& Î#ôÒ sù �  ) 33/ نور(  

و قادر به پرداخت مهريه و نفقه (آنان كه امكانات ازدواج را ندارند «
 تا خداوند از فضل و ، بايد در راه عفّت و پاكدامني تالش كنند)باشند نمي

  .»لطف خود ايشان را دارا كند
  . و اين همان است كه بيان شد

  

   وجود نداردازدواج موقت احكامي براي ) در قرآن(

 احكامش را به  كه هنگامي كه قرآن ازدواج شرعي را بيان كرد، بدان اكتفا ننمود، تا اين
 را تشريع نمود، احكامش را  صورت مفصل تشريع كرد و هنگامي كه ازدواج با كنيزان
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باشد،  ميها دشوار  و در آيات بسياري كه حصر و محدود سازي آن. به تفصيل بيان كرد
  : ها ي آن بدان پرداخت؛ از جمله

� (#θ ßsÅ3Ρ$$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4o_ ÷W tΒ y]≈ n=èOuρ yì≈ t/â‘uρ ( ÷βÎ* sù 

óΟçF ø�Åz 
ωr& (#θ ä9 Ï‰÷ès? ¸οy‰Ïn≡ uθ sù ÷ρr& $ tΒ ôM s3n=tΒ öΝä3ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Š r& 
ωr& 

(#θ ä9θãès? ∩⊂∪ (#θè?#u uρ u !$ |¡ÏiΨ9 $# £ ÍκÉJ≈ s%ß‰|¹ \' s#øtÏΥ 4 βÎ* sù t ÷ÏÛ öΝä3s9  tã 

& óx« çµ ÷ΖÏiΒ $ T¡ ø�tΡ çνθ è=ä3sù $\↔ÿ‹ ÏΖyδ $\↔ÿƒ Íl£∆ �  ) 4-3/ نساء(  

 با دو يا سه يا ،با زنان ديگري كه براي شما حاللند و دوست داريد«
ترسيد كه نتوانيد ميان زنان دادگري را   اگر هم مي.چهار تا ازدواج كنيد

كه هزينه كمتري ( به يك زن اكتفاء كنيد يا با كنيزان خود ،عات داريدمرا
 يعني اكتفاء به يك ،كار( اين . ازدواج نمائيد)و تكلّفات سبكتري دارند

شود كه كمتر دچار كجروي و ستم   سبب مي) يا ازدواج با كنيزان،زن
ان هاي زنان را به عنو  و مهريه  .شويد و فرزندان كمتري داشته باشيد

 پس اگر با رضايت خاطر .اي خدايانه بپردازيد اي خالصانه و فريضه هديه
 حالل )دريافت داريد و( آن را ،چيزي از مهريه خود را به شما بخشيدند

   . »و گوارا مصرف كنيد
و با زنان ديگري كه براي شما حاللند و دوست داريد، با دو يا سه يا «

سيد كه نتوانيد ميان زنان دادگري كنيد تر اگر هم مي. چهار تا ازدواج كنيد
شود كه  اين سبب مي. به يك زن اكتفا كنيد يا با كنيزان خود ازدواج نماييد

كمتر دچار كجروي و ستم شويد و فرزندان كمتري داشته باشيد و 
اي خدايانه بپردازيد،  اي خالصانه و فريضه را به عنوان هديه هاي زنĤن مهريه
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را  ي خود را به شما بخشيدند، آن  چيزي از مهريهپس اگر با رضايت خاطر
  ».حالل و گوارا مصرف كنيد

� öΝà6s9 uρ ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8t	 s? öΝà6 ã_≡uρø— r& βÎ) óΟ©9 ä3tƒ £ßγ ©9 Ó$ s!uρ 4 
βÎ* sù tβ$ Ÿ2  ∅ßγ s9 Ó$ s!uρ ãΝà6 n=sù ßìç/”	9$# $ £ϑÏΒ z ò2t	 s? 4 .ÏΒ Ï‰÷èt/ 

7π§‹ Ï¹uρ šÏ¹θ ãƒ !$ yγ Î/ ÷ρr& &ø yŠ 4  ∅ßγ s9 uρ ßìç/”	9$# $ £ϑÏΒ óΟ çFø.t	 s? �

  )12/ نساء (  
 اگر فرزندي ،و براي شما نصف دارائي به جاي مانده همسرانتان است«
 ،و باقي تركه( نداشته باشند )از شما يا از ديگران و يا نوه يا نوادگاني(

 و اگر )گيرد  به فرزندانشان و پدران و مادرانشان تعلّق مي،برابر آيه قبلي
و باقيمانده تركه ( سهم شما يك چهارم تركه است ،رزندي داشته باشندف

 به هرحال .رسد المال مي االرحام يا بيت  يا ذوي،الفروض و عصبه به ذوي
 پس از ) سهم شما،چه فرزندي نداشته باشند و چه فرزندي داشته باشند

 اند و پرداخت وامي است كه بر عهده دارند انجام وصيتي است كه كرده
 و براي زنان شما يك ).و پرداخت وام بر انجام وصيت مقدم است(

يا نوه و نوادگاني از آنان يا از (چهارم تركه شما است اگر فرزندي 
  .» نداشته باشيد)ديگران

� ãΑ% ỳ Ìh	9$# šχθãΒ≡ §θ s% ’n? tã Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# $ yϑÎ/ Ÿ≅
Ò sù ª! $# óΟßγ ŸÒ ÷èt/ 4’n? tã 

<Ù÷èt/ !$yϑÎ/uρ (#θ à)x�Ρr& ôÏΒ öΝÎγ Ï9≡ uθøΒ r& 4 àM≈ ys Î=≈¢Á9 $$ sù ìM≈ tGÏΖ≈ s% ×M≈sà Ï�≈ym 

É=ø‹ tó ù=Ïj9 $ yϑÎ/ xáÏ�ym ª!$# 4  ÉL≈©9 $#uρ tβθ èù$ sƒrB  ∅èδ y—θ à± èΣ  ∅èδθ ÝàÏèsù 
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£èδρã	 àf ÷δ$#uρ ’Îû ÆìÅ_$ ŸÒ yϑø9 $# £ èδθç/Î/ôÑ $#uρ ( ÷βÎ* sù öΝà6 uΖ÷èsÛr& Ÿξsù 

(#θ äó ö7s? £ Íκöj n=tã ¸ξ‹Î6 y™ 3 ¨βÎ) ©!$# šχ%x. $ wŠÎ=tã # Z/TÎ6 Ÿ2 ∩⊂⊆∪ ÷βÎ)uρ 

óΟçF ø�Åz s−$s)Ï© $ uΚ ÍκÈ]÷;t/ (#θ èW yèö/$$ sù $ Vϑs3ym ô ÏiΒ Ï& Î#÷δ r& $ Vϑs3ym uρ ôÏiΒ 
!$ yγ Î=÷δ r& βÎ) !#y‰ƒ Ì	 ãƒ $ [s≈n=ô¹Î) È, Ïjùuθ ãƒ ª! $# !$ yϑåκs]øŠt/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $ ¸ϑŠÎ=tã 

# Z/T Î7yz �  ) 35- 34/ نساء(  

 حق رهبري ،و در جامعه كوچك خانواده(مردان بر زنان سرپرستند «
 بدان خاطر كه )دارند و صيانت و رعايت زنان بر عهده ايشان است

 مردان را بر زنان در برخي از صفات ،براي نظام اجتماع(خداوند 
 و نيز ، بعضي را بر بعضي فضيلت داده است)برتريهائي بخشيده است و

 )آورند و  پول به دست ميكشند و معموالً مردان رنج مي(بدان خاطر كه 
 پس زنان صالحه آناني هستند .كنند  خرج مي)براي خانواده(از اموال خود 
و خويشتن ( بوده )اوامر خدا و مطيع دستور شوهران خود(كه فرمانبردار 

 )زناشوئي( و اَسرار )را از زنا به دور و اموال شوهران را از تبذير محفوظ
زنان . ( دستور داده است)آنها(د به حفظ  چرا كه خداون؛دارند را نگاه مي

 )باشند صالح چنين بودند وليكن زنان ناصالح آناني هستند كه سركش مي
 پند و اندرزشان ،و زناني را كه از سركشي و سرپيچي ايشان بيم داريد

 از همبستري با آنان خودداري كنيد و بستر )اگر مؤثّر واقع نشد(دهيد و 
 و اگر باز هم مؤثّر واقع .ايشان سخن نگوئيدو با (خويش را جدا كنيد 

 )تنبيه كنيد و كتك مناسبي( آنان را )نشد و راهي جز شدت عمل نبود
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گانه را مراعات  ترتيب تنبيه سه( پس اگر از شما اطاعت كردند .بزنيد
 ايشان )تنبيه( راهي براي )داريد و از اخف به اشد نرويد و جز اين

و ( بيگمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ است )يد كهو نپوئيد و بدان(نجوئيد 
 ).گيرد  انتقام آنان را از شما مي،اگر ايشان را بيش از حد اذيت و آزار كنيد

 )كه اين كار باعث( ترسيديد )ميان زن و شوهر اختالفي افتاد و( و اگر  
 و داوري از خانواده ، داوري از خانواده شوهر،جدائي ميان آنان شود

 اگر اين دو . بفرستيد)انتخاب كنيد و براي رفع و رجوع اختالف(همسر 
كمك نموده و در يكي از ( خداوند آن دو را ،داور جوياي اصالح باشند

 موفّق ) يا جدائي زيبا و معقوالنه، سازش نيك و خداپسندانه:دو كار
از ( آگاه )بر ظاهر و باطن مردمان و( بيگمان خداوند مطّلع .گرداند مي

  » است)همگاننيات 

�  tΒuρ öΝ©9 ôìÏÜtGó¡o„ öΝä3ΖÏΒ »ω öθ sÛ βr& yxÅ6Ζtƒ ÏM≈oΨ|Á ós ßϑø9 $# 

ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#  Ïϑsù $̈Β ôM s3n=tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠtGsù ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# 4 
ª!$#uρ ãΝn=ôãr& Νä3ÏΖ≈ yϑƒ Î* Î/ 4 Νä3àÒ ÷èt/ .ÏiΒ <Ù÷èt/ 4 £ èδθ ßsÅ3Ρ$$ sù ÈβøŒ Î* Î/ 

£Îγ Î=÷δ r&  ∅èδθè?#u uρ £èδ u‘θ ã_é& Å∃ρá[÷èyϑø9 $$ Î/ BM≈oΨ|Á øtèΧ u/öT xî 

;M≈ys Ï�≈ |¡ ãΒ Ÿωuρ ÅV≡x‹Ï‚ −GãΒ 5β#y‰÷{r& 4 !#sŒ Î* sù £ ÅÁôm é& ÷βÎ* sù š÷ s?r& 

7π t±Ås≈ x�Î/ £Íκöj n=yèsù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ ’ n? tã ÏM≈ oΨ|Á ósßϑø9 $# š∅ÏΒ É>#x‹ yè ø9$# 4 
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y7 Ï9≡ sŒ ô yϑÏ9 }‘Ï±yz |M uΖyè ø9 $# öΝä3ΖÏΒ 4 βr&uρ (#ρç/É9óÁ s? ×/öTyz öΝä3©9 3 ª!$#uρ 

Ö‘θ à�xî ÒΟ‹Ïm§‘ �  ) 25/ نساء(  

تواند   مي، و اگر كسي از شما نتوانست با زنان آزاده مؤمن ازدواج كند «
از ازدواج . ( خداوند آگاه از ايمان شما است.با كنيزان مؤمني ازدواج نمايد
و شما و (رخي هستيد  برخي از ب) چرا كه،با كنيزان مؤمن سرپيچي نكنيد
 لذا با اجازه صاحبان آنان با ايشان ،)باشيد ايشان در برابر دين يكسان مي

به (ازدواج كرده و مهريه ايشان را زيبا و پسنديده و برابر عرف و عادت 
 كنيزاني را برگزينيد كه با عفّت و پاكدامن باشند و . بپردازيد)تمام و كمال

 از ايشان زنا ، اگر پس از ازدواج.برنگزينند )نامشروع(براي خود دوستاني 
 ) پنجاه تازيانه:يعني( عقوبت ايشان نصف عقوبت زنان آزاده ،سر زد
 ازدواج با كنيزان به هنگام عدم قدرت براي كسي از شما آزاد است .است

و بترسد به مشقّتي دچار شود كه به زنا (كه ترس از فساد داشته باشد 
و از ازدواج با كنيزان خودداري كنيد (ائي ورزيد  و اگر شكيب).منتهي گردد

 و خداوند . براي شما بهتر است)و بتوانيد عفّت خود را مراعات داريد
  ».داراي مغفرت و مرحمت فراوان است

ها آيه در قرآن كريم وجود دارد كه به طور مفصل پيرامون احكام ازدواج و خانواده  ده
  . طالق بيان شده استهاي اتحاد، ناسازگاري و يا  در حالت

 چه در گذشته و چه در زمان -بود،  شكي نيست كه ازدواج موقت اگر مشروع مي
.  بيشتر از ازدواج با كنيزان رايج بود، چرا كه دسترسي به آن ميسر و آسان است- حال 

  .داد را همانند دو مورد ديگر مورد بحث قرار مي  احكام آن�پس بايد خداوند
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 نكاح كنيزان را در چندين جاي قرآن ذكر   احكام مربوط به� بايد خداوند چگونه
رسد و   پايان مي داند چنين نكاحي به  مي را توضيح دهد، در حالي كه نمايد و احكام آن
 انعكاس  ماند كه آيد، اما از ذكر نكاح ديگري غافل مي  وجود نمي  به ديگر در جامعه
  !گردد؟  واقع مي ه دارد و بيشتر مورد استفاد بيشتري در جامعه

 در قرآن دليل واضحي بر عدم   عدم ذكر احكام نكاح متعه بايد اذعان داشت كه
 اين ارتباط ميان زن و � خداوند  ممكن است كه باشد، زيرا چگونه مشروعيت آن مي

 دارد، صحيح اعالم دارد، اما حتي يك حكم را  مرد را با آن خطورت و حساسيتي كه
 جزو دين است در  نكاح متعه: شود  مي  گفته چگونه: اند حتي گفته! دراجع بدان بيان ندار

  ! است  قرآن اهميت گاو بني اسرائيل را براي آن قايل نشده حالي كه
  

  داند قرآن ازدواج موقت را حرام مي

 ازدواج موقت – كه هنوز مسلمانان در مكه بودند – نزول قرآن كريم همان اوائلدر 
ديگرِ نامشروع را غير از دو نوع ازدواج معروف يعني ازدواج و هر نوع رابطه جنسي 
ي قرآن و   در دو سوره كه  اين  به با توجه. را حرام اعالم داشت دائمي و ازدواج با كنيزان 

  :  فرمود� خداوند اي نازل شد كه  چنين آيه براي دو مرتبه

� tÏ% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ Å_ρã	 à�Ï9 tβθ ÝàÏ�≈ ym ∩∈∪ 
ω Î) #’ n? tã öΝÎγ Å_≡ uρø—r& ÷ρr& $ tΒ 
ôM s3n=tΒ öΝåκß]≈ yϑ÷ƒ r& öΝåκ̈ΞÎ* sù ç/öT xî šÏΒθ è=tΒ ∩∉∪ Çyϑsù 4xötGö/$# u !#u‘uρ y7 Ï9≡ sŒ 

y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρßŠ$yè ø9   )7-5/ مؤمنون (  � #$

 كه ، مگر از همسران يا كنيزان خود   .كنند  و عورت خود را حفظ مي «
دو ( اشخاصي كه غير از اين    .ان نيستدر اين صورت جاي مالمت ايش
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و (آيند   بشمار مي)از حدود مشروع( متجاوز ، را دنبال كنند)راه زناشوئي
  .»)باشند زناكار مي

كه غير از همسران دائمي و كنيزان، هرگونه همبستري  اين آيات تصريح دارند به اين
 پس با توجه به آيه شود حرام است و ازدواج موقت در اين دو نوع ازدواج داخل نمي

)u !#u‘uρ y7 Ï9≡ sŒ(شود كه اين نوع ازدواج حرام است  مشخص مي .  

» فروج«كه اصل بر حرمت  كند و آن اين اين آيات امري در نهايت اهميت را اثبات مي
پس هنگامي كه . است و مباح شمردن آن نيازمند دليل است كه عكس آن چنين نيست

از آن را مباح گردانيد هر نوع ازدواج ديگري را غير   ازدواج دائمي و كنيزان �خداوند
  : دو حرام نمود، پس فرمود

� Ç yϑsù 4 xötGö/$# u !#u‘uρ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρßŠ$ yè ø9  از جهت اين از يك طرف و � #$

ي ازدواج ابتدا بايد   دليل اباحه–كه اهميت كمتري از دو مورد اولي را ندارد -ديگر 
اشد و در ثاني بايد صريح هم باشد؛ زيرا پاسداري كردن از نسل و ناموس از قرآني ب

و در قرآن دليلي . ضروريات ديني است كه اثباتش با روايات و اجتهادات صحيح نيست
. وجود ندارد، پس در نتيجه اين ازدواج حرام است) نكاح موقت(صريح بر مشروعيت 

 خود  حالي به   حرام نباشد، پس چهاين در صورتي است كه ازدواج از طريق نصوص
به حرام بودن هر نوع ازدواج غير از آن دو نوع  آيات فوق  كه گيرند بعد از اين مي
  .دارند تصريح مي) دايمي و كنيزان(

$¨�آيه  yϑsù Λä ÷ètGôϑtGó™$# ÏµÎ/ £åκ÷]ÏΒ � استثنا  ي قبل از خودش است كه  جمله متعلق به 

  : فرمود� خداوند هباشد، آنجا ك از تحريم مي
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�¨¨≅Ïm é&uρ Νä3s9 $ ¨Β u !#u‘uρ öΝà6 Ï9≡sŒ � براي شما ازدواج با زنان ديگري جز  يعني

نكاح خود درآوريد و    به كه حالل گشته است) يعني جز زنان مؤمن حرام(اينان 

βr& (#θäótF¨¨�  ارمغان بياوريد پاكدامني را براي خود به ö6 s? Νä3Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ tÏΨÅÁ øt’Χ u/öTxî 
šÅs Ï�≈ |¡ ãΒ�  در اين آيه فقط استمتاع جنسي و ارضاي شهوت مد نظر نيست و

  . كند همان ازدواج شرعي است ازدواجي كه احصان در آن تحقق پيدا مي

�¨$yϑsù Λä ÷ètGôϑtGó™$# ÏµÎ/ £ åκ÷]ÏΒ ها عمل زناشويي انجام داديد يا آنچه   هر وقت با آن�

£�كه در حكم خلوت كامل است  èδθè?$ t↔sù  ∅èδ u‘θ ã_ é& ZπŸÒƒ Ì	 sù 4ي  پس مهريه� 

  . ها را به صورت كامل پرداخت كنيد آن

  

  حاالت مهريه 

  : ها عبارتند از براي پرداخت مهريه سه حالت وجود دارد و آن
آنچه كه . اش مشخص شود و قبل از دخول طالق داده شود  مهريه كه  زن بدون اين-1

ي طالق است و آن مبلغي غير معين است  شود، متعهدر اينجا واجب است به زن داده 
  :فرمايد  مي�خداوند. كه به نسبت توانايي مرد بايد پرداخت گردد

� 
ω yy$ uΖã_ ö/ ä3ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä ø)̄=sÛ u !$|¡ ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝs9 £èδθ p¡yϑs? ÷ρr& 
(#θ àÊÌ	 ø�s? £ ßγ s9 Zπ ŸÒƒÌ	 sù 4 £èδθ ãè ÏnF tΒuρ ’ n? tã ÆìÅ™θ çR ùQ $# …çνâ‘y‰s% ’n? tãuρ 
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Î/ÏIø)ßϑø9 $# …çνâ‘y‰s% $Jè≈ tGtΒ Å∃ρâl÷ê yϑø9 $$ Î/ ( $ ˆ)ym ’n? tã tÏΖÅ¡ ós çR ùQ$# �) بقره /

236(  
 ، طالق دهيد)به عللي( اگر زنان را قبل از آميزش جنسي و تعيين مهر  «

 )اي مناسب حال خود با هديه( آنان را )و در اين موقع(گناهي بر شما نيست 
 )مالي( و آن كس كه توانائي ، دارد)مالي(ن كس كه توانائي  آ.مند سازيد بهره
 )و مناسب حال دهنده و گيرنده(اي شايسته   هديه، به اندازه خودش،ندارد
  ».بر نيكوكاران الزامي است )پرداخت هديه( و اين ،پردازد مي

 اش معين شود و قبل از عمل زناشويي طالق داده شود،  مهريه كه  اگر بعد از اين-2
  :خداوند متعال فرموده است. گيرد در اين مورد زن نصف مهريه به او تعلق مي

� βÎ)uρ £ èδθßϑçF ø)̄=sÛ  ÏΒ È≅ö6 s% βr& £ èδθp¡yϑs? ô‰s%uρ óΟçF ôÊ t	 sù £çλ m; 

ZπŸÒƒ Ì	 sù ß#óÁ ÏΨsù $ tΒ ÷ΛäôÊ t	 sù �  ) 237/ بقره(  

نسي و آميزش ج( و اگر زنان را پيش از آن كه با آنان تماس بگيريد  «
، ايد اي براي آنان تعيين نموده  در حالي كه مهريه، طالق داديد)بنمائيد

  .»)به آنان بدهيد(ايد   نصف آنچه را كه تعيين كرده)الزم است(
در . شود و مشخص شدن مهريه طالق داده مي) عمل زناشويي( بعد از دخول -3

يماً صورت گيرد پس در كه اگر طالق بعد از دخول مستق اينجا اشكالي كه وارد شده اين
شود، اين  گيرد؟ و سؤالي كه مطرح مي اين صورت چه مقدار از مهريه به او تعلق مي

  گيرد؟  اش را مي كي زن به صورت كامل مهريه: است
قرآن اين مسئله را جواب داده و مشخص كرده كه به محض عمل زناشويي مهريه 

  : و اين آيه. شود واجب مي
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� $yϑsù Λä÷ètGôϑtGó™$# ÏµÎ/ £ åκ÷]ÏΒ £ èδθè?$ t↔sù  ∅èδ u‘θ ã_ é& ZπŸÒƒ Ì	sù �  

  )24/ نساء (  
  ».ها را پرداخت كنيد هر وقت كه از زنان تمتع جنسي برديد پس مهريه آن«

$¨�و لفظ  yϑsù Λä ÷ètGôϑtGó™$# ÏµÎ/ £ åκ÷]ÏΒ ترين درجه استمتاع تطبيق حاصل   بر پايين�

 وضع شده است و اين يك امر ضروري است نمايد؛ پس آيه براي بيان اين موضوع مي
  . كه شناختش الزم است

گونه مناسبتي بين واجب بودن مهريه در ازدواج دائم و موقت وجود ندارد،  همانا هيچ
كه ميان واجب بودن مهريه و دخولي صورت  بلكه مناسبت معقول عبارت است از اين

  . ه كار برده استي استمتاع را براي تعبير از آن ب گرفته كه قرآن كلمه
در اين آيه براي نكاح موقت تفسير » استمتعتم«شود كه لفظ  و اين چنين بيان مي

توان به آن استناد نمود، زيرا استناد به آن ظن و هواي نفس است، پس  شود و نمي نمي
پس . را بر ما حرام كرده است هر چيز به اين شكل باشد باطل است و خداوند آن

  . استازدواج موقت باطل 
 ميان جامعه اسالمي ازدواج موقت وجود نداشته است و �در زمان پيامبر اكرم

اند به همين خاطر نه در مكه و نه در جامعه  را فهميده ي تحريم آن مسلمانان دايره
سكوت كامل ) ازدواج موقت(اند و قرآن در اين باره  اسالمي مدينه به اين عمل نپرداخته

به ) مدينه(اگر جامعه اسالمي  و. كامش چيزي نگفته استاختيار كرده و در مورد اح
آورند، چرا قرآن از ذكر آن غفلت و كوتاهي كرده است؛ زيرا قرآن به  اين كار روي مي

مواردي كه از نظر اهميت كمتر از ازدواج موقت بوده است به كرات يادآوري نموده 
اين عمل در درجه، ها احكامي ذكر كرده است مثل شرب خمر، و  و براي آن. است
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بينيم كه چندين آيه قرآن فقط  نكاح موقت يا كمتر از آن قرار دارد اگر بررسي كنيم مي
  : آمده است) شكار(در مورد صيد 

� $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (# þθ ãΨtΒ#u (#θ èù÷ρr& ÏŠθà)ãè ø9 $$ Î/ 4 ôM ¯=Ïm é& Νä3s9 èπyϑŠÍκu5 

ÉΟ≈yè ÷ΡF{ $# 
ωÎ) $ tΒ 4‘n=÷F ãƒ öΝä3ø‹ n=tæ u/öT xî ’Ìj? ÏtèΧ Ï‰øŠ¢Á9 $# öΝçFΡr& uρ îΠ ã	ãm 3 ¨βÎ) ©! $# 

ãΝä3øts† $ tΒ ß‰ƒ Ì	ãƒ ∩⊇∪ $ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θY=ÏtéB u/È∝̄≈ yèx© «!$# Ÿωuρ 

t	 öκ¤¶9 $# tΠ#t	 ptø: $# Ÿωuρ y“ô‰oλ ù; $# Ÿωuρ y‰Í× ¯≈ n=s)ø9 $# Iωuρ t ÏiΒ!#u |M øŠt7ø9 $# tΠ#t	 ptø: $# 

tβθ äótGö6 tƒ WξôÒ sù  ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ $ ZΡ≡ uθ ôÊÍ‘uρ 4 #sŒ Î)uρ ÷Λä ù=n=ym (#ρßŠ$ sÜô¹$$ sù 4 Ÿωuρ 

öΝä3̈ΖtΒ Ì	 øgs† ãβ$t↔oΨx© BΘöθ s% βr& öΝà2ρ‘‰|¹ Çtã Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t	 ptø: $# βr& 

(#ρß‰tG÷ès? ¢ (#θçΡuρ$ yès?uρ ’n? tã Îh/É9 ø9 $# 3“ uθ ø)−G9 $#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$ yès? ’n? tã ÉΟøOM}$# 

Èβ≡ uρô‰ãè ø9 $#uρ 4 (#θ à)̈?$#uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9   )2- 1/ مائده (  � #$

اعم از عقدها و عهدهاي ( به پيمانها و قراردادها وفا كنيد ! اي مؤمنان «
 ) خوردن گوشتِ، بعد از ذبح. يا انسان با خدا،مشروع انسان با انسان

ر اين سوره مستثني د(چهارپايان براي شما حالل است مگر آنهائي كه 
يا ( هنگامي كه در حالت احرام هستيد .شود  و بر شما خوانده مي)گردد مي

 . را حالل ندانيد)برّي( شكار )بريد اين كه در سرزمين حرم بسر مي
!  اي مؤمنان   .كند  حكم مي)و مصلحت بداند(خداوند هرچه بخواهد 

بدين صورت كه (انيد  خدا را براي خود حالل ند)دين( شعائر )شكني حرمت(
 و نه ماه حرام را )هرگونه كه بخواهيد بدان دست ببريد و در آن تصرّف كنيد
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نشان و نه قربانيهاي نشانداري   و نه قربانيهاي بي،)بدين معني كه در آن بجنگيد(
 بدين گونه كه متعرّض چنين حيواناتي يا ،گردند اهللا هديه مي كه به بيت(را 

و نه كساني را كه آهنگِ آمدن به خانه خدا را دارند و به  )صاحبان آنها بشويد
بدين معني كه آنان را از آمدن بدانجا بازداريد (دنبال لطف و خوشنودي خدايند 

 هر وقت كه از احرام به در آمديد و از سرزمين ).و يا اين كه با ايشان بجنگيد
 ).واهد بودو شكار كردن براي شما بالمانع خ( شكار كنيد ،حرم خارج شديد

 شما را بر آن ندارد ،دشمنيِ قومي كه شما را از آمدن به مسجدالحرام باز داشتند
 در راه نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياري و پشتيباني .كه تعدي و تجاوز كنيد

 از خدا . و همديگر را در راه تجاوز و ستمكاري ياري و پشتيباني مكنيد،نمائيد
  ».راي مجازات شديدي استن خداوند دا بيگما.بترسيد

� $pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ#u ãΝä3̄Ρuθ è=ö7 uŠs9 ª!$# & óý Î/ z ÏiΒ Ï‰øŠ¢Á9 $# ÿ…ã& è!$ oΨs? 

öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r& öΝä3ãm$tΒ Í‘uρ zΟ n=÷èu‹ Ï9 ª!$# tΒ … çµèù$ sƒs† Í=ø‹ tó ø9 $$Î/ 4 Ç yϑsù 3“y‰tGôã$# 

y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ …ã& s#sù ë>#x‹ tã ×Λ Ï9 r& ∩⊆∪ $ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#θ è=çGø)s? 

y‰øŠ¢Á9 $# öΝçFΡr&uρ ×Π ã	 ãm 4 tΒ uρ … ã&s#tF s% Νä3ΖÏΒ # Y‰ÏdϑyètG•Β Ö !#t“yf sù ã≅÷W ÏiΒ $ tΒ 
Ÿ≅ tFs% z ÏΒ ÉΟyè ¨Ζ9 $# ãΝä3øts† Ïµ Î/ #uρsŒ 5Αô‰tã öΝä3ΨÏiΒ $Nƒ ô‰yδ x�Î=≈ t/ Ïπt7 ÷ès3ø9 $# ÷ρr& 

×οt	≈ ¤�x. ßΘ$ yèsÛ tÅ3≈ |¡tΒ ÷ρr& ãΑô‰tã y7 Ï9≡sŒ $YΒ$ u‹Ï¹ s−ρä‹u‹ Ïj9 tΑ$ t/uρ ÍνÍlö∆r& 3 
$ x�tã ª!$# $£ϑtã y# n=y™ 4 ô tΒuρ yŠ$ tã ãΝÉ)tFΖuŠsù ª! $# çµ ÷ΖÏΒ 3 ª!$#uρ Ö“ƒ Í•tã ρèŒ 

BΘ$s)ÏGΡ$# �  ) 95- 94/ مائده(  
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يعني ( برخي از نخجير )تحريم( مسلّماً خداوند شما را با ! اي مؤمنان «
گيرند   برّي كه به آساني در دسترس شما قرار ميحيوانات و طيور وحشي

 تا روشن شود ،كند  آزمايش مي،رسند هاي شما بدانها مي  دستها و نيزه)و
 از خدا ) به سبب نيروي ايمان،از ديدگان مردمان(چه كسي در حال نهان 

 از آنها تخطّي ،كه حدود و احكام بيان گرديد( هركس بعد از آن .ترسد مي
 هنگامي كه در ! اي مؤمنان   . مجازات دردناكي خواهد داشت، تجاوز كند)و

 نخجير )بريد و يا اين كه در سرزمين حرم بسر مي(حالت احرام هستيد 
اي معادل آن از   و هركس از شما عمداً نخجير بكشد بايد كفّاره.مكشيد

فر اي كه دو ن  كفّاره، بدهد) بز و گوسفند و شتر و گاو: مانند،اهلي(چهارپايان 
عادل از ميان خودتان به معادل بودن آن قضاوت كنند و برابري آن را تصديق 

 يا ،شود گردد و به مستمندان مكّه داده مي  چنين حيواني قرباني مي.نمايند
 فقراء )يك روزه به هر يك از( خوراك )معادل قيمت آن حيوان(اي  كفّاره
تعداد مستمندان  به عبارت ديگر به ؛ خوراك( و يا برابر آن ،دهد مي

 تا متجاوز كيفر كار خود را .گيرد  روزه مي) روزهائي،كننده كفّاره دريافت
 انجام پذيرفته )پيش از تحريم شكار( خداوند از آنچه در گذشته .بچشد
و ( دوباره برگردد )به كشتن نخجير( ولي هر كس .نمايد  گذشت مي،است

 و ،گيرد داوند از او انتقام مي خ) باز به شكار پردازد،بعد از آگاهي از تحريم
  .» گيرنده است خداوند توانا و انتقام

تواند در ترازوي الهي از اهميت بيشتري  ي شكار نمي بدون شك هرگز مسأله
  .  ناموس زنان پاكدامن قرار گيرد نسبت به
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  دوم فصل 

  ازدواج موقت از خالل روايات 

كه رخصت مذكور،  كنند بر اين  نميروايات آمده در مورد ازدواج موقت همگي داللت
حكم شرعي دائمي را براي اجتماع داشته باشد كه جامعه اسالمي به آن اقدام نمايند؛ 

هايي كه  اين امر، يك يا دوبار در شرايط گذرا در بيرون از شهر مدينه منوره و در مكان
دوم ر و بار ي خيب يك بار در غزوه. مسلمانان در آن حضور داشتند، اتفاق افتاده است

 روز اين عمل سهو هر بار فقط براي ) )1(ي حنين  و يا غزوه(ي اوطاس  در غزوه
   . سپس اين امر به حرمت بازگشت،صورت گرفت

                                           
 شد، سپس همـراه   ي خيبر عرضه  و آن هم در غزوه رخصت تنها يك مرتبه: اند برخي از علما گفته  �

 اسـت؛   را بيـان داشـته    صحت آن� نقل از علي  روايتي به كه با گوشت االغ اهلي حرام گشت، همچنان    
   عنوان دليلي بر تكرار اين عمل واقع گردد؛ زيـرا قـضيه   تواند به ي حنين نمي  غزوه اما روايت مربوط به  
  را بـه  ) خيبـر (ي     است و كلمه    ت گرفته  تصحيفي از جانب برخي از راويان صور        فراتر از آن نيست كه    

كردنـد؛ همانـا       نمـي    و حركـات اسـتفاده       از نقطـه     در گذشته   كه   اين   به  اند، با توجه    تبديل كرده ) حنين(
  بـدور از نقطـه    ) ن( حـرف     كـه    ايـن    ويژه  به! شباهت دارد ) خيبر(از نظر شكل كامال با      ) حنين(ي    كمله

 تغييـر    نيز بايد گفت كـه    ) اوطاس( لفظ     روايت مربوط به    اما راجع به  !! شباهت دارد ) ر(بسيار با حرف    

'l (k : اسـت    گزارش داده  راوي روايت را بدين گونه كه  اين  به  است؛ با توجه در معني صورت گرفته 

 g� T&	��V�]�� 4/ ]u ي ي بعـد     و در مرحلـه      سكون نون بيـان داشـته        يعني به   زه عنْ   را به   زهي عنَ   كلمه
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ي خيبر خارج از جامعه مسلمانان واقع شد و شهر طائف نيز در آن  بدون شك غزوه
ها زنان مسلمان   آنكدام از  در هيچ گرديد، كه ايام خارج از مجتمع اسالمي محسوب مي

، در آن مدت آيه قرآن نازل  زيادي نداشت فاصله  كه  اين  به وجود نداشت و با توجه
  . نشد

و عدم ذكر ) ازدواج موقت(و اين همان راز سكوت قرآن در مورد عدم مشروعيت 
ي تحريم شراب و آن هم به صورت تدريجي هر  هنگامي كه بارها درباره. احكام آن بود

تر بود، صحبت شده  ين عمل از نظر ارزش و اهميت ازدواج در مرحله پايينچند كه ا
پرداختند و عمل  است و سبب شرب خمر اين بود كه جامعه آن زمان به اين عمل مي

قرآن در اين مورد آشكار است و به صورت تدريجي براي حرمت شرب خمر عمل 
 كه مؤثر در نفس و پس چگونه احاديث و روايات از اين عمل مهم و بزرگ. نمود

جامعه است، سكوت نموده و سخن نرانده است و حدود و ضوابط شرعي را وضع 
ها سخن گفته  ي ازدواج و نكاح با كنيزان و احكام آن نكرده است همچنان كه درباره

  . كه در آن جامعه موجود بوده است است با توجه به اين
رآن در خصوص ضوابط و شد و ق و اگر اين عمل خطير در آن جامعه عملي مي

نمود، بايد گفت كه اين امر از نظر عقلي و شرعي  ها سكوت را رعايت مي احكام آن
  . قابل قبول نيست

: را روايت كرده است مؤيد اين سخن، سخن ابن عباس است كه ترمذي در سننش آن
ازدواج موقت در اوايل اسالم به اين صورت بود كه يك نفر به يك شهر كه شناختي «

                                                                                                           
 ايـن   خداوند متعال بهتر از هر كسي بـه  � � ('�V�k� 4/ u	l g� T& :اند  و گفته را نقل نموده معني آن 

  .مسايل آگاهي دارد
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 آن زن از  كه ماند، تا اين اي كه در آن شهر مي رفت و با زني به اندازه ز آن نداشت، ميا


¨� اين آيه نازل شد  كه نمود تا اين مالش محافظت كند، ازدواج ميωÎ) #’n? tã öΝÎγ Å_≡uρø— r& 

÷ρr& $ tΒ ôMs3n=tΒ öΝåκß]≈ yϑ÷ƒ r& پس هر نوع ازدواجي غير از اين دو نوع ازدواج، حرام شد� . «  

 سه روز �پيامبر اكرم«: را روايت كرده است  كه ابن ماجه آن�و سخن حضرت عمر
  » .را حرام نمود براي ازدواج موقت به ما مهلت داد سپس آن

به ما خبر رسيده كه : گفته) 5/152) (المبسوط(عالمه شمس الدين سرخسي در 
بودن بر مردم سخت  فقط براي سه روز ازدواج موقت را حالل كرد، زيرا مجرد �پيامبر

 از آن نهي نمود و پس از گذشت سه روز اثري از آن باقي نماند به �آمد؛ سپس پيامبر
به همين خاطر امام نووي و دانشمندان . اي كه ديگر نيازي به دليل نسخ آن نبود گونه

  . اند ديگر در شرح مسلم بر نسخ ازدواج موقت تأكيد كرده
فقط براي سه روز رخصت داده بود، موافقت ولي و را   آن�و اين ازدواجي كه پيامبر

اي كه فرق بين اين ازدواج با ازدواج  شهادت شاهدان در آن شرط شده بود، به گونه
  . دائمي فقط در مدت يا اجل و ارث بود و آن هم با زنان كافر نه با زنان مسلمان

 با زنا تفاوت نامند تنها در اسم اما امروز كساني كه اين عمل را ازدواج موقت مي
اگر زني از طريق زنا حامله شود و بخواهيم حد را بر وي اقامه كنيم و او ادعا . دارد

توانيم اثري را كشف  وي از طريق ازدواج موقت بوده است، نمي) حامله بودن(نمايد كه 
  . كنيم كه بين اين دو فرق گذارد

خترش را از زنا منع كند؛ تواند د و اگر مردي ازدواج موقت را حالل بداند، هرگز نمي
زيرا اگر وي با چشمان خود دخترش را در آغوش مردي ببيند، هرگز توان اعتراض را 

تواند ادعا نمايد كه اين مرد با او ازدواج موقت انجام  ندارد، با توجه به اينكه دختر مي
  !!!رسد داده و مشكل به پايان مي
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ري و هتك ناموس و از بين بردن زنان گ اي براي اباحي اين نوع از ازدواج فقط وسيله
 را به  و هر كس اين ازدواج را حالل بپندارد و ديگران. و از هم پاشيدن خانواده است

  : فرمايد گيرد كه مي اين عمل تشويق نمايد، مشمول اين آيه خداوند قرار مي

� ª! $#uρ ß‰ƒ Ì	ãƒ βr& z>θçGtƒ öΝà6ø‹ n=tæ ß‰ƒ Ì	 ãƒ uρ š Ï%©!$# tβθ ãè Î7−Gtƒ 

ÏN≡ uθ pκ¤¶9 $# βr& (#θ è=ŠÏÿsC ¸ξ øŠtΒ $VϑŠÏà tã �  ) 27/ نساء(  

و به سوي طاعت و عبادت (خواهد توبه شما را بپذيرد   خداوند مي «
 و كساني كه به دنبال )برگرديد و از لوث گناهان پاك و پاكيزه گرديد

از حق دور شويد و به سوي باطل (خواهند كه   مي،افتند شهوات راه مي
  ».)تا همچون ايشان شويد( خيلي منحرف گرديد )ز راه راستبگرائيد و ا

: و به همين خاطر از امام جعفر صادق درباره ازدواج موقت روايت شده كه فرموده
  .ازدواج موقت زنا است

ازدواج موقت عين «: اما پدرش امام محمد بن علي ملقب به باقر درباره آن گفته است
 )1(در فقه زيديه ) فسير شرح مجموعة الفقه الكبيرالروض الت(و اين سخن در » .زنا است

و اجماع اهل بيت بر مكروه بودن ازدواج موقت گزارش . آمده است) 218- 4/217(
شده است و همچنين آمده كه فقيه اهل عراق در زمان خود، امام زيد بن حسن بن 

ز جدش و باز آمده كه امام زيد از پدرش علي و علي ا.  است يحيي از آن نهي كرده

                                           
 زيد   دهند؛ آنان معتقد هستند كه       قسمت زيادي از اهل يمن را تشكيل مي          هستند كه    گروهي از شيعه    زيديه �

 مردم  ي كسي است كه  امامت شايسته كه باشد، مبني بر اين  امام مي  برادرش محمد بن علي     بن علي بن حسين نه    
 اصحاب  شمارند و رضايت خود را نسبت به  را بزرگ مي آنان صحابه. را بدان فرا خواند و با شمشير بيرون رود

 .دارند اعالم مي
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» . از ازدواج موقت نهي كرد�در سال خيبر پيامبر«: حسين بن علي نقل كرده كه گفت
  .1 است  نيز گزارش شده»نهي« جاي   به»حرام« لفظ   همين روايت به گفتني است كه

و » 7/251تهذيب االحكام « مانند پيشينيان در كتاب 2و اين روايت را شيخ طوسي
 «: د و وي از پدرش امير مؤمنان روايت كرده استاز امام زي» 3/142االستبصار «

و هم چنين » . در خيبر گوشت االغ اهلي و ازدواج موقت را حرام كرده است�پيامبر
  . اين حديث را روايت كرده است » 441 ص 4وسائل الشيعه ج «حر عاملي در 

ز ي ازدواج موقت ا ي مجلسي درباره نوشته» 318ص  / 100بحار االنوار ج «و در 
اين عمل را فقط فاسقان «:  روايت كرده كه امام جعفر صادق فرمود�جعفر صادق
  » دهند انجام مي
 روايات نسبت داده شده به اهل بيت كه  كه كند بر اين ي اين روايات داللت مي همه

و آنچه بر كذب بودن اين روايات داللت . دانند، كذب محض هستند متعه را حالل مي
نتيجه  باشد كه در نهايت به اين  قان به بررسي اين روايات ميكند پرداختن محق مي

از اين دسته محققان شيخ مصطفي ! دست يافتند كه همگي از لحاظ سند ضعيف هستند
) 252- 239حكم ازدواج موقت در فقه اسالمي ص (علوان سامرائي در رساله دكترايش 

گي را از نظر سند ضعيف  روايت پرداخته و هم23وي به تحقيق . توان نام برد را مي
  . دانسته است

  

                                           
؟ولكن المتعة ..في األشياءاألصل  ؛بيروت/ الفكر در صنعا و در الكتب العلميه ة ط مكتب271 مسند امام زيد ص �

  .110سائح علي حسين ص : حرام
 .3/142، واالستبصار7/251 تهذيب األحكام )2(
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 روايات گزارش شده از اهل  كه دليلي تاريخي و قطعي مبني بر اين

  بيت،كذب محض هستند 

و آنچه كه به صورت قطعي بر كذب اين رواياتي كه اماميه براي حالل دانستن 
ل بيت و نمايد، آن است كه هيچ كدام از ائمه اه دارند، داللت مي ازدواج موقت بيان مي

 اگر آنان ازدواج  بايد دانست كه. اند فرزندانشان از طريق ازدواج موقت فرزندي نداشته
 دنيا  پرداختند و صدها فرزند را به اند حتما به اين عمل مي موقت را مباح دانسته

كنند  ها بيان مي رواياتي كه اين كتاب. شد آوردند و اسمشان در كتاب انساب ذكر مي مي
پس اگر مادرشان كنيز . ق است كه فالني مادرش فالني دختر فالني استبه اين طري
  كه اند كه فالني مادرش كنيز بوده است، ولي در مورد اين گفته اند و  كرده را ذكر  باشد آن

  . اند حتي يك مورد هم ذكر نشده است اي داشته ها زن صيغه آن
عداد از زنان ازدواج كرده و  با اين ت�كنند كه پيامبر ها يادآوري مي و اين كتاب

 با اين � حضرت علي كه همچنين با اين تعداد از كنيزان همبستر شده است و يا اين
را ذكر  ها همبستر شده و اسم و انسابشان  تعداد از زنان ازدواج كرده و با آن كنيزك

  . اند اي داشته ها حتي يك زن صيغه اند، اما هرگز ذكر نشده كه آن كرده 
پس اگر اين . باشد به امام جعفر صادق و ساير ائمه نيز به همين شيوه ميو راجع 

  ! اند؟ هايشان از ذكر اين عمل سكوت كرده عمل موجود بوده، چرا كتاب
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  سوم فصل 

   ����تحريم نكاح متعه توسط امير المؤمنين، عمر

عمر بن  مباح بوده و � و ابوبكر صديق�كه نكاح متعه در زمان پيامبر اما ادعاي اين
باشد و هيچ دليلي براي آن  را حرام كرده است، باطل و مردود مي خطاب آمده و آن

اي كه با اين موضوع در ارتباط   وجود ندارد، مگر الفاظ متشابهي كه بدور از ساير ادله
  . شوند هستند، مورد اعتماد واقع مي

نمود و بعد از اين را اعالن   هنگامي كه باالي منبر رفت و حرام بودن آن�همانا عمر
 �شد، برحذر داشت؛ بايد گفت كه عمر ها مي اعالن و آگاهي از مجازاتي كه شامل آن

 بدان تصريح � ايشان بنابر روايتي از جانب پيامبر  ننمود، بلكه آن سخن را نهادينهخود 
مثل آنچه كه ابن ماجه . را آورده است اش آن به صورت منصوص در خطبه  نمود كه

 روز متعه را به ما اجازه   سه�در حقيقت پيامبر«: گويد همانا او مي. كند يت ميرا روا آن
دهم كسي را كه محصن است و  قسم به خدا اجازه نمي. را حرام نمود داد، سپس آن

 چهار شاهد  كه را سنگسار نمايند يا اين دهم تا او   دستور مي كه كند مگر اين متعه مي
را حالل  دهيم كه بعد از حرام بودن آن، پيامبر آن ادت ميبراي من بياورند و بگويند شه

  . »نموده است
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؛ ايشان همانند ساير حكما جهت اين همان چيزي است كه عمر فاروق گفته است
اي از  طبيق دستور، قانوني را وضع نموده و يا مجازاتي را بيان داشته كه مطابق مادهت

  . اند آگاه مانده باشد و بعضي از مردم نسبت بدان بي قانون مي
ي سخنانش كسي پيش وي نيامد تا خالف   هرگز بعد از ارائه  ذكر است كه الزم به
 چطور امري را : سخنانش اعتراض وارد نمايد و بگويد ي او گواهي بدهدو يا به اعالميه

ي  متعه(ي   در مسأله كه همچنان؟ دنيك  حرام مي،كه خدا و رسولش حالل كرده است
خواهد   مي  اجتهاد خود اعالم داشت كه  عمر بنا به گاه كه خورد نمودند، آنبا او بر) حج

نهي ) ي حج متعه(رو از  گران نباشد، از اين خالي از طواف)  بيت اهللا(در طول سال 
 عنوان  اما با مخالفت جمع زيادي روبرو شد و فتواي او را به . اجباري نمود اختياري نه

 حج تمتع را طبق مشروعيت  رو مسلمانان پيوسته ند، از اينفتوايي غير ملزم تعبير نمود
  :نمايند الهي براي آن در قرآن كريم دنبال مي

�  yϑsù yì−Gyϑs? Íοt	 ÷Κ ãè ø9 $$Î/ ’n<Î) Ædk ptø: $# $ yϑsù u/y£øŠtGó™$# z ÏΒ Ä“ô‰oλ ù; $# 4  yϑsù 

öΝ©9 ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈n=rO 5Θ$ −ƒ r& ’Îû Ædk ptø: $# >π yè ö7y™uρ #sŒ Î) öΝçF ÷èy_u‘ 3 y7 ù=Ï? 

×οu/|³tã ×'s#ÏΒ% x. 3 y7 Ï9≡ sŒ yϑÏ9 öΝ©9 ôä3tƒ … ã&é#÷δ r& “Î/ÅÑ$ ym Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# 

ÏΘ#t	ptø: $# 4 (#θ à)̈?$#uρ ©!$# (# þθ ßϑn=ôã$#uρ ¨βr& ©! $# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïèø9   )196/ بقره (� #$

 آنچه از قرباني ،مند گردد سپس حج را آغاز كند كسي از عمره بهره«
قرباني يا ( و كسي كه ).دهد كند و به فقراي آنجا مي ذبح مي(ميسر شد 

 و هفت روز هنگامي كه ، حج)ايام( سه روز در ، نيابد)بهاي قرباني را
 اين ده روز كاملي ). بايد روزه بگيرد،به خانه و كاشانه خود(بازگشت 
 يا ،رهمندي و آغاز از عم بهره( اين )كه نبايد از آنها غفلت شود(است 
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 از آن كسي است كه خانواده او اهل مسجدالحرام )داري قرباني و يا روزه
 و از خدا )تقوا داشته باشيد. ( نباشد)يعني ساكنان مكّه و دوروبر آن(

  ».بترسيد و بدانيد كه خدا داراي كيفر سختي است

ا براي كه عمر بنا به اجتهاد خود، ازدواج موقت را حرام اعالم داشت و مجازاتي ر اين
 نيز در خالفتش �دهند، در نظر گرفت، حضرت علي كساني كه اين عمل را انجام مي

كسي را كه اين عمل انجام دهد بايد «: چنين عملي را انجام داد و در مورد متعه گفت
  » .1حد بر وي جاري شود

ي صحابه با اين عمل حضرت عمر موافقت نمودند و مخالفتي   همه گفتني است كه
  . شتندعرضه ندا

دانسته است، و تنها از اين جهت   ازدواج موقت را حرام مي�حتي ابن عباس
 و .باشد  در موقع ضروري جايز مي نكاح متعهورزيد كه ايشان معتقد بودند  مخالفت مي

 مانند مردار كه درست گردد؛  مباح تبديل مي  در مواقع ضروري حرام به دانست كهبايد 
  . د اين عمل حالل استنيست به صورت مطلق گفته شو

و اين به . به خاطر اضطرار حالل است) خوردن مردار(شود اين عمل  بلكه گفته مي
معناي اين است كه اصل بر حرام بودن اين اعمال است و اين همان چيزي است كه از 

  . شود كالم ابن عباس برداشت مي
 دو �سول خدادر زمان ر«:  نقل شده كه اعالم داشته�كه از حضرت عمر اما اين
كنم و هر  ها نهي مي وجود داشته كه من از هر دوي آن) ازدواج موقت، متعه حج(متعه 

و به  اشتباه   به چيزي است كهاين . »كنم كس اين دو عمل را انجام دهد مجازات مي
   نسبت به� عمر بن خطاب بايد دانست كه. اند  وي نسبت داده صورت كذب به

                                           
   1 سامرائي مصطفي علوان 254 فقه اسالمي ص  به نقل از حكم ازدواج موقت در4/213الروض النضير 
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 كند، اي كه عملي را حرام  ه و عليه حدود الهي به اندازه جاهل نبود�شريعت خداوند
اند مذهب و روش ايشان به اين صورت  كه محققان ثابت نموده و چنان. دهد فتوا نمي

 عالقه داشتند كه حج عمره را به صورت خاص و �نبوده است، بلكه حضرت عمر
ل خانه خداوند از زائران  در طول سا كه هاي حج انجام دهند تا اين انفرادي در غير از ماه

  . خالي نباشد
به «: فتگ  مي�شنيدم كه حضرت عمر: كند كه گفت نسائي از ابن عباس روايت مي

را انجام  خدا قسم اگر اين عمل ازدواج موقت در كتاب خداوند آمده بود و پيامبر آن
  » .كردم داده بود، هرگز شما را از آن منع نمي
 روايت شده اين است كه �منان حضرت عمراما حديث صحيحي كه از امير مؤ

  : را روايت كرده است جابر بن عبداهللا آن
همانا قرآن و :  به خالفت رسيد براي مسلمانان خطبه خواند و فرمود�هنگامي كه عمر«

 هم  ، كهيكي متعه حج بود: در زمان پيامبر دو متعه وجود داشت. اند كه هستند رسول همان
 اين عمل باعث كامل نمودن حج و  سازم، زيرا كه  هم جدا مي را از اكنون حج و عمره

را به خاطر  كنم و ديگران   و ديگري متعه زنان كه من از آن نهي ميباشد، ي شما مي عمره
   »1.نمايم آن مجازات مي
 از دو متعه به صورت جدا سخن گفت و آن دو را از نظر حكم با �پس عمر

كه اين عمل در كتاب خداوند ذكر شده »  حجمتعه«متعه اول، : همديگر جمع نكرد

                                           
تـذكرة  ( در    كـه   و چنـان  .  اسـت   را روايت كرده     آن )2/144شرح معاني االثار    (ابوجعفر طحاوي در     1

 حـديثي  ،ايـن روايـت  :  اسـت   و گفتـه   داشـته   ضعف آن روايت اشـاره  نسائي به،   آمده  ) 1/365الحفاظ  
 بيـانگر اضـطراب و ضـعف      كـه   اين روايت از جابر نيز روايـت شـده          ي است كه  نگفت. باشد  معضل مي 
 و كـساني ديگـر   .انـد  اه افتاده اشتب  راويان در مورد آن به باشد و همچنين بيانگر اين است كه  حديث مي 

 .اند نيز در اين مورد نكاتي را يادداشت نموده
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را تحريم   آن� اتفاق افتاده و حضرت عمر�است و همچنين در زمان رسول خدا
و اما متعه دوم . ننمود بلكه به ترك كردنش تشويق نمود كه اكنون بدان اشاره كردم

بود و ) و به روايت ديگر اوطاس(همان ازدواج موقت است و اين عمل فقط در خيبر 
و هنگامي كه . آن هم فقط براي سه روز انجام شد، سپس تا روز قيامت حرام گشت

اي مخالف عمل وي  را حرام نمود، هيچ صحابه) ازدواج موقت(حضرت عمر اين عمل 
همچنان كه . شد اش يافت مي نبود و اگر ممانعتش صحيح نبود مخالفاني نسبت به نظريه

  . در متعه حج با وي مخالف بودند
 تحريم امري همچون ازدواج موقت بيشتر از هر چيزي ديگري بايد  است كهگفتني 

ي آن است، از   دارد و شيفته داشت، زيرا طبيعت انسان بدان عالقه مخالف و معارض مي
 � مخالفت عمر داشتند، حتما به ي آن مي ترين دليلي براي اباحه رو اگر كوچك اين
 بر آن، مردم آن   اضافه نمودند؛ بايد گفت كه  ميي او قيام پرداختند و در برابر نظريه مي
داشتند و با تمام جرأت  اي ديگر، حق و حقيقت را دوست مي  بيش از هر برهه برهه

حال چرا بايد !  نداشتند اي واهمه دادند و از سرزنش هيچ توبيخ كننده دين را توضيح مي
 امت  كه ي ديگر اين ته مخالفت وي نپردازند؟ نك  ساكت بمانند و به�در برابر عمر

ي حج با او موافقت نمودند، و در   متعه ي تحريم ازدواج موقت نه اسالمي در مسأله
 چنين موافقتي دست  يافتند، هرگز به ي آن مي ترين دليلي براي اباحه  كوچك صورتي كه

ال ما اين ؤحال س.  موافقت يافتند، زيرا طبيعت انسان خواهان مخالفت است نه نمي
رسند، اگر   توافق مي اي به هاي بعد از آنان روي مسأله  پيشينيان و نسل  چگونه كهاست 

   است؟  حقي صريح و روشن نبوده آن مسأله
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  گيري يگانه و آيات مقطعه  موضع

شان  ترين موافقات اين است كه بسياري از اصول اماميه و اساسيات ديني از عجيب
ي كه از سياق واقعي خود بيرون آورده شده دليلي از قرآن ندارند مگر دليل متشابه

  :به عنوان نمونه: است
  : فرمايد ي متشابه كه خداوند متعال مي براي آن دليلي ندارند مگر يك آيه: خمس

� (#þθ ßϑn=÷æ$#uρ $ yϑ̄Ρr& ΝçGôϑÏΨxî ÏiΒ & óx« ¨βr' sù ¬! … çµ|¡ çΗè~ �) 41/ انفال(  

 يك ،آوريد  كه فراچنگ مي بدانيد كه همه غنائمي را!)اي مسلمانان( «
  ».... وپنجم آن متعلّق به خدا و پيغمبر

yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ$ �:متعص Ì	 ãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh	9 $# Ÿ≅÷δ r& ÏMø;t7 ø9 $# ö/ä.t	 Îdγ sÜ ãƒ uρ 

# Z/T ÎγôÜ s? ∩⊂⊂∪  	) 31:األحزاب(  

 را كامالً  دور كند و شما)پيغمبر(خواهد پليدي را از شما اهل بيت  خداوند قطعاً مي «
  .»پاك سازد

àM≈oΨ|Á �: متعه ós ßϑø9 $#uρ z ÏΒ Ï!$ |¡ ÏiΨ9 $# 
ω Î) $tΒ ôM s3n=tΒ öΝà6 ãΨ≈yϑ÷ƒ r& ( |=≈ tGÏ. «!$# 

öΝä3ø‹ n=tæ 4 ¨≅Ïm é& uρ Νä3s9 $̈Β u !#u‘uρ öΝà6Ï9≡ sŒ βr& (#θ äótFö6 s? Νä3Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ tÏΨÅÁ øt’Χ u/öTxî 

šÅs Ï�≈ |¡ ãΒ 4 $ yϑsù Λä÷ètGôϑtGó™$# Ïµ Î/ £åκ÷]ÏΒ £èδθ è?$ t↔sù  ∅èδ u‘θã_ é& Zπ ŸÒƒÌ	 sù 4 Ÿωuρ 

yy$ oΨã_ öΝä3ø‹ n=tæ $yϑŠÏù ΟçF ÷;|Ê≡ t	s? Ïµ Î/ . ÏΒ Ï‰÷èt/ ÏπŸÒƒ Ì	 x�ø9$# 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. $ ¸ϑŠÎ=tã 

$ VϑŠÅ3ym �  ) 24/ نساء(  
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آنان را در ( مگر زناني كه )اند بر شما حرام شده( و زنان شوهردار   «
در اين صورت ( كه ، اسير كرده باشيد) با كافرانجنگ ديني مسلمانان

گردد و بعد از زدوده شدن رحم  نكاح شوهران كافرشان با اسارت لغو مي
 اين را خدا بر شما واجب گردانده .باشند  براي شما حالل مي)،ايشان
پس آنچه را كه او بر شما حرام نموده است حرام بدانيد و آن را (است 

يعني جز زنان (شما ازدواج با زنان ديگري جز اينان  براي ).مراعات داريد
 )از راه شرعي(توانيد با اموال خود   حالل گشته است و مي)مؤمن حرام

بدان شرط كه منظورتان زنا (زناني را جويا شويد و با ايشان ازدواج كنيد 
 پس اگر با . پاكدامن و از زنا خويشتندار باشيد)بازي نباشد و و دوست

چنان ( بايد كه مهريه او را ، ازدواج كرديد و از او كام گرفتيدزني از زنان
 و اين واجبي ، بپردازيد)كه مقرّر است بدون كم و كاست و در موعد خود

 گناهي بر شما نيست در ، و بعد از تعيين مهريه. است)از واجبات الهي(
رغبت مثالً اين كه همسر با رضا و (نمائيد  آنچه ميان خود بر آن توافق مي
پوشي كند و يا شوهر مشتاقانه مقداري بر  از مقداري از مهريه خود چشم

 )پيوسته بر مصالح بندگان خود( بيگمان خداوند ).اندازه مهريه بيفزايد
و ( حكيم بوده )نمايد و در احكامي كه براي آنان وضع مي(آگاه 
  ».)باشد مي
  : زيارت مرقدها

� y7Ï9≡ x‹Ÿ2uρ $ tΡ÷/sYôãr& öΝÍκöj n=tã (# þθ ßϑn=÷èu‹ Ï9 ;χ r& y‰ôãuρ «!$# A, ym ¨βr& uρ 

sπ tã$¡¡9 $# Ÿω |=÷ƒ u‘ !$yγŠÏù øŒ Î) tβθ ããt“≈ oΨoKtƒ öΝæηuΖ÷;t/ öΝèδ t	øΒ r& ( (#θ ä9$s)sù (#θ ãΖö/$# 



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

1039103910391039

ΝÍκöj n=tã $ YΖ≈ u‹÷Ζç/ ( öΝßγš/§‘ ãΜn=ôãr& óΟÎγ Î/ 4 tΑ$ s% š Ï%©!$# (#θ ç7n=yñ #’n? tã öΝÏδ Ì	øΒ r& 

;χ x‹Ï‚ −GoΨs9 ΝÍκöj n=tã # Y‰Éf ó¡ ¨Β �  ) 21/ كهف(  

 و از آن خواب ،كه آنان را به خواب طوالني فرو برديم( همان گونه   «
بدان (،  هم متوجه حالشان كرديم) مردمان شهر را،عميق بيدارشان نموديم

 تا بدانند كه وعده )گاه كه ميان خود درباره رستاخيز كشمكش داشتند
 و اين كه بدون شك ،حق است )درباره رستاخيز و زندگي دوباره(خدا 

 اهل شهر به خدا و روز ،در نتيجه ديدن ايشان. (رسد قيامت فرا مي
 سپس خداوند اصحاب كهف را به هنگام ديدار .رستاخيز ايمان آوردند

 : مردمان درباره ايشان دو گروه شدند.راند  در ميان غار مي،مردم از ايشان
تا كسي به (ن ديواري درست كنيد  ايشا)درِ غار( بر : گفتند)بعضي از آنان

اند يا دوباره به خواب عميق فرو  دانيم آنان مرده  چرا كه نمي.غار نرود
 برخي . وضع ايشان است)هر كسي به(تر از   و پروردگارشان آگاه)اند رفته

ايشان پرستشگاهي  )درِ غار( بر : گفتند،ديگر كه اكثريت داشتند
  ».سازيم مي

  : بداء

� ô‰s%uρ t	 s3tΒ t Ï%©!$# ÏΒ óΟÎγ Î=ö6 s% ¬Tsù ã	 õ3yϑø9 $# $YèŠÏΗsd ( ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ 
Ü=Å¡ õ3s? ‘≅ ä. <§ø�tΡ 3 ÞΟ n=÷èu‹ y™uρ ã	≈ ¤�ä3ø9 $# ô yϑÏ9  t<ø)ãã Í‘# ¤$!$# �  

  )42/ رعد (  
ها  اند و نقشه ها كرده  توطئه)درباره پيغمبران( كساني پيش از آنان   «

 و )هايشان نقش بر آب شده است قشههايشان خنثي و ن و توطئه(اند  كشيده



 ي حق از باطل روش شناختي قرآني در راستاي تفكيك حوزه

 
  

1040104010401040

هائي  ها و نقشه و مسلّماً توطئه(ها همگي از آن خدا است  طرحها و نقشه
 خنثي و ،كشند كنند و مي اينك نيز كافران براي مبارزه با تو مي كه هم
و لذا از حيله ( خدا از كار و بار هر كسي آگاه است ).گردد نتيجه مي بي
 و كافران خواهند دانست كه )باشد خبر نمي يگران چون ايشان هم ب حيله

  ».از آن كيست )و سعادت مينوي آن جهان(پايان نيكوي اين جهان 
ي ديگر به آيات مقطعه يا آياتي كه جداي از ساختار ساير آيات است و  و براي پاره

  .جويند يا موضوعي كه به خاطر ظاهر آن محل جمع شده است، تمسك مي
ها و اديان ديگري است كه راجع بدانها بيان داشتيم و اين  و اين روش تمامي گروه

  . دليل بطالن آنان است
ي اثبات حق باشد، و قرآن  تواند وسيله ي اثبات باطل است، نمي زيرا آنچه وسيله

ي تفريق و از هم جدا كردن  ي فرقان است؛ فرقان صيغه مبالغه و از ماده همان وسيله
ي واضح و  قرآن ميان حق و باطل همان جداكننده جدا سازياست به اين معني كه 

توانند به عنوان فرقان ميان حق و  باشد، و آيات متشابه نمي روشن براي هر چيزي مي
  . باطل واقع شوند

رو  ها همگي در استدالل به آيات متشابه مشترك هستند و از اين ها و اديان اين گروه
و اين . شويم ها جدا مي ابهات، از آنكه اساس دين ما بر مبناي محكمات است نه متش

همان فرقاني است كه ما بنابر آن، يقين و جزم داريم كه بر حق مبين و آشكار هستيم و 
  . باشيم از منحرفان نمي

   رب العالمين حمد هللاوال
21/5/2000  
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  خالصه كتاب 

اصول اديان و فِرَق بين آيات قرآني محكم و استنباط از آيات 

  متشابه 

  

  يلدل  اصل
نص قرآني 

  يا استنباطي

  و توحيد- 1
óΟ «  يكتاپرستي n=÷æ$$ sù … çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9 Î) 
ωÎ) ª!$# «)  بدان كه غير از  

   )خدا الهي ديگر نيست
  نص

 پيامبري - 2

  �محمد
» Ó‰£ϑpt’Χ ãΑθ ß™§‘ «!$# 4 «)نص  ) محمد فرستاده خداست  

   ايمان به پيامبران - 3
»(#θ ãΨÏΒ#u «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™u‘uρ «)  به خدا و پيامبرش ايمان

  )بياوريد
  نص

   روز قيامت - 4
» Íοt	 ÅzFψ$$ Î/uρ ö/ ãφ tβθãΖÏ%θ ãƒ «)  به روز آخرت ايمان

  )دارند
  نص

   مالئكه - 5
»<≅ ä. z tΒ#u «!$$ Î/ Ïµ ÏF s3Í×̄≈ n=tΒ uρ «)  تمام كساني كه

  به 
  )آورند خدا و مالئكه ايمان مي

  نص

هاي   كتاب- 6
≅>«  آسماني ä. z tΒ#u «!$$ Î/ Ïµ ÏF s3Í×̄≈ n=tΒ uρ ÏµÎ7çF ä.uρ «)  تمام

  )آورند كساني كه به خدا و مالئكه و كتابش ايمان مي
  نص
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   قدر - 7
» $ ¯ΡÎ) ¨≅ä. >ó x« çµ≈oΨø)n=yz 9‘y‰s)Î/ « ) ما هر چيزي

  )ايم را به اندازه الزم و از روي حساب و نظام آفريده
  نص

$ «   حفظ قرآن - 8 ¯Ρ Î) ßøt wΥ $ uΖø9̈“tΡ t	 ø. Ïe%!$# $ ¯Ρ Î) uρ …çµ s9 tβθ ÝàÏ�≈ pt m: «)  ما خود

  ايم و خود ما پاسدار آن  قرآن را فرستاده
  )باشيم مي

  نص

 پيروي از رسول - 9
  خدا 

»!$ tΒuρ ãΝ ä39s?#u ãΑθß™ §	9$# çνρä‹ã‚sù $ tΒuρ öΝ ä39 pκtΞ çµ÷Ψtã 

(#θ ßγtFΡ $$sù 4 «)  از احكام الهي(چيزهائي را كه پيغمبر براي شما (

ت اجراء كنيد، و از چيزهائي كه شما را از آن بازداشته آورده اس
  ) دست بكشيد،است

  نص

 عدالت - 10
  مهاجرين و انصار

» šÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u (#ρã	 y_$ yδuρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ 

«!$# tÉ‹©9$#uρ (#ρuρ#u (#ÿρç/ |ÇtΡ̈ρ š�Í× ¯≈ s9'ρé& ãΝ èδ tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# 

$ y)ym 4 Ν çλ°; ×οt	 Ï�øó ¨Β ×−ø—Í‘uρ ×ΛqÌ	 x. «)  بيگمان كساني كه ايمان

اند، و  اند و در راه خدا جهاد نموده اند و مهاجرت كرده آورده
آنان ) هر دو گروه(، اند اند و ياري كرده همچنين كساني كه پناه داده
و شايسته واژه مهاجر و انصارند و تار و (حقيقه مؤمن و باايمانند 

گناهان از سوي (براي آنان آمرزش ) وپود جاودانه پرچم اسالمند 
  )است) در بهشت جاويدان(و روزي شايسته ) يزدان منان

  نص

  
  

نص قرآني   دليل  اصل

  يا استنباطي

θ#) «   نماز - 11 ßϑŠÏ% r&u nο4θ n= ¢Á9$# «) نص  )داريد نماز را بر پا مي  

θ#) «   زكات12 è?#uuρ nο4θ x.̈“9$# «) نص  )و زكات را پرداخت كنيد  
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$ «  زه رو- 13 yγ•ƒ r'̄≈ tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u |=ÏG ä. ãΝ à6ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9$# «)  اي

  ) بر شما روزه واجب شده است!ايد كساني كه ايمان آورده
  نص

?uρ ’n!¬«   حج- 14 tã Ä¨$ ¨Ζ9$# LkÏm ÏMø;t7 ø9$# ÇtΒ tí$ sÜtG ó™ $# Ïµ ø‹s9Î) 

Wξ‹Î6 y™ 4«) اين خانه واجب الهي است بر كساني كه توا نائي و حج  

  )براي رفتن بدانجا را دارند) مالي و بدني(

  نص

≈ρß‰Îγ#)«   جهاد - 15 y_uρ öΝ à6 Ï9≡uθ øΒr'Î/ öΝ ä3Å¡à�Ρ r&uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 4« 
  )و با مال و جان در راه خدا جهاد و پيكار كنيد(

  نص

Ÿωuρ (#θ «   حرمت قتل - 16 è= çFø)s? }§ø�̈Ζ9$# ÉL ©9$# tΠ§	 ym ª!$# 
ωÎ) Èd,ysø9$$ Î/ 3  «
مكشيد كه ) قصاص و اجرا فرمان الهي(و كسي را بدون حق (

  )خداوند آن را حرام كرده است

  نص

Ÿωuρ (#θ «   حرمت زنا - 17 ç/ t	ø)s? #’ oΤ Ìh“9$#  «) هاي زنا با انجام عوامل و انگيزه(و (

  )به زنا نزديك نشويد
  نص

›ymr&uρ ª!$# yìø≅¨«   حرمت ربا - 18 t7ø9$# tΠ§	 ymuρ (#4θ t/ Ìh	9$# 4«)  خداوند  

  )خريد و فروش را حالل كرده است و ربا را حرام نموده است
  نص

ä−Í‘$¡¡9$#uρ èπ «   حرمت دزدي- 19 s% Í‘$¡¡9$#uρ (#þθ ãè sÜø% $$ sù $ yϑ ßγtƒ Ï‰÷ƒ r&y«)  دست مرد

اند به عنوان يك  دزد و زن دزد را به كيفر عملي كه انجام داده
  )مجازات الهي قطع كنيد

  نص

$«   حرمت شراب - 20 pκ š‰r'̄≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u $ yϑ ¯Ρ Î) ã	 ôϑ sƒø:$# ç/Å£øŠ yϑ ø9$#uρ 

Ü>$|ÁΡ F{$#uρ ãΝ≈ s9ø— F{$#uρ Ó§ô_Í‘ ôÏiΒ È≅yϑ tã Ç≈ sÜø‹¤±9$# 

çνθ ç7Ï⊥tG ô_$$ sù ö«)  به حقيقت شراب و قمار و سنگ هاي مخصوص

قرباني و شرط بندي و بخت آزمايي با تيرهاي قرعه از عمل 
  )دوري نماييدشيطان است پس از آن 

  نص
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كند پس اينها  ها داللت مي پس تمام اصول و اساس دين ما قرآن به صراحت بر آن

  . داليل و آيات قرآني محكم هستند و استنباط از متشابه آيات نيست
اما اصول اهل باطل برعكس اصول اهل حق است يعني در اصول باطل دليلي به 

هات و استنباطات از آيات متشابه است و عنوان نص قرآني وجود ندارد بلكه فقط شب
  :آيد ي اين موارد در جدول زير مي نمونه

  

  الدليل  االصل  الدين او الفرقه
نص ام 

  استنباط

  آيا بر آدم فضيلت دارد؟  ابليس

)tO$ tΡ r& ×/ öT yz çµ ÷ΖÏiΒ ( Í_ tF ø)n= yz ÏΒ 9‘$̄Ρ 
… çµtG ø)n= yz uρ ÏΒ &ÏÛ() ن بهتر از او هستم. 

  ).اي و وي را از گِل آفريدهتو مرا از آتش 

  استنباط

  يهود و نصاري
  صحت دينشان

)¨βÎ) tÏ% ©! $# (#θ ãΨtΒ#u šÏ% ©!$#uρ 

(#ρßŠ$ yδ 3“ t	≈|Á ¨Ζ9$#uρ šÏ↔ Î7≈¢Á9$#uρ 

ôtΒ ztΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì	 Åz Fψ$# 

Ÿ≅Ïϑ tã uρ $[sÎ=≈ |¹ öΝ ßγn= sù öΝ èδ ã	 ô_r& y‰ΨÏã 

óΟÎγÎn/ u‘ Ÿωuρ ì∃ öθ yz öΝ Íκ öjn= tæ Ÿωuρ öΝ èδ 
šχθçΡ t“øt s† ∩∉⊄∪( )  كساني كه ايمان

 آنان كه به پيش از اين به پيغمبران، و(داشتند 
، و  و مسيحيان،و يهوديان) محمد باور دارند

، هر كه به خدا و پرستان پرستان و فرشته ستاره
روز قيامت ايمان داشته و كردار نيك انجام داده 

گاه خدا  چنين افرادي پاداششان در پيش،باشد
محفوظ بوده و ترسي بر آنان نيست و غم و 

  استنباط
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  )اندوهي بديشان دست نخواهد داد

  پرستش گوساله
  

)tßN÷/ ÝÇo0 $ yϑ Î/ öΝ s9 (#ρç/ ÝÇö7 tƒ  Ïµ Î/ 

àMôÒ t6 s)sù Zπ ŸÒ ö6 s% ôÏiΒ Ì	 rOr& ÉΑθ ß™ §	9$#(   

در صنعت و هنر (من از چيزهائي «
ا آگاه اسرائيل از آنه آگاهم كه بني) سازي مجسمه
) تعاليم و قوانين( من مقداري از آثار .نيستند
  .»را برگرفتم) خدا موسي(پيغمبر 
  

عزير را به عنوان پسر 
  خداوند قلمداد نمودن

  

)÷çµ s?$ tΒr'sù ª!$# sπ so($ ÏΒ 5Θ$ tã §Ν èO 
… çµsVyè t/()  س خدا او را صد سال ميراند و

  )اش گرداند سپس زنده

عيسي مسيح را به 
همراه باخداوند عنوان اله 

  قلمداد نمودن
  

)»Û Ì̃	 ö/é&uρ tµ yϑ ò2F{ $# 

⇑t	 ö/ F{ $#uρ Ä óré&uρ 4’ tAöθ uΚ ø9$# ÈβøŒÎ* Î/ 

و كور مادرزاد و مبتالي به بيماري ( )) #$!»

دهم و مردگان را به فرمان خدا  پيسي را شفا مي
  )كنم زنده مي

پدرـ  پسر ـ (التثليث 
    )القدس روح

  
  

  
 تقليد كوركورانه از

  علماء
مالئكه دختران (

  )خداوند هستند
  )تعدد خدايان (

)Ÿ$ tΒ öΝ èδ ß‰ç6 ÷ètΡ 
ωÎ) !$tΡθ ç/ Ìh	 s)ã‹ Ï9 ’n< Î) 

«!$# #’s∀ø9ã—( )را  انفقط به اين خاطر آن 

پرستيم كه ما را كم كم به خداوند نزديك  مي
   )گردانند

  
نص ام   الدليل  االصل  الدين او الفرقه
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  استنباط

    

šÏIωàσ(  شفاعت ¯≈ yδ $tΡ àσ ¯≈ yè x�ä© y‰ΨÏã «!$# 4 () اينان

  مشركان  )شفيع و واسطه ما نزد خداوند هستند
اطاعت از علما در 
حالل و حرام كردن طعام 

  ها

اين حالل است و () هذا حالل و هذا حرام(

  )اين حرام

  استدالل به قدر

)öθs9 u!$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨò2u/õ°r& Iωuρ 
$ tΡ äτ!$ t/#u) ( اگر خدا مي خواست ما و پدرانمان

  الجهميه  )شرك نمي ورزيديم

ã}§øŠs9 Ïµ(  نفي صفات اهللا Î= ÷W Ïϑ x. Öï†x« () چيزي مثل  

  )خداوند نيست

  استنباط

  المجسمه
 خدا  كه  ايناعتقاد به

   جسم است
)¨ß‰tƒ «!$# s−öθ sù öΝ Íκ‰É‰÷ƒ r& (  

  )ها است دست خداوند باالي همه دست(
  استنباط

        

  درنفي ق  قدريه

)$ ¯Ρ Î) çµ≈ uΖ÷ƒ y‰yδ Ÿ≅‹ Î6¡¡9$# $ ¨ΒÎ) #[	 Ï.$ x© 

$ ¨ΒÎ)uρ #·‘θà�x. () ما او را به اين راه  

  )هدايت كرديم خواه شاكر باشد و خواه كافر

  استنباط

  نفي اختيار  جبريه
)$ tΒuρ tβρâ!$ t±n@ HωÎ) βr& u!$ t±o„ ª!$# 4(   
افتد فقط خداوند  آنچه را كه اتفاق مي(
  )خواهد مي

  استنباط

  حلوليه
 خدا در  كه  ايناعتقاد به

  هر جا است

)uθ èδuρ ª!$# ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ’Îûuρ 
ÇÚö‘ F{$# (() و در زمين ها انخداوند در آسم 

  )است

  استنباط
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  اعتقاد به دو خدا  دو خدايي

)uθèδuρ “ Ï%©! $# ’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# ×µ≈ s9Î) ’Îûuρ 

Ä⇓ö‘ F{ $# ×µ≈s9Î) 4 (  
ين الهي او كسي است كه در آسمان و زم(
  )دارد

  استنباط

  منصوريه
حالل پنداشتن 

  محرمات

)}§øŠs9 ’ n? tã šÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u 

(#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# Óy$uΖ ã_ $ yϑŠÏù 

(#þθ ßϑ ÏèsÛ()  بر كساني كه ايمان آورده و عمل

خورند  اند در آنچه كه مي صالح را انجام داده
  )گناهي نيست

  استنباط

ß‰ƒ(  ترك واجبات  خطابيه Ì	 ãƒ ª!$# βr& y#Ïe�sƒ ä† öΝ ä3Ψtã 4(   
  )گير باشد خواهد كه بر شما سهل خداوند مي(

  استنباط

  خوارج
كافر دانستن علي و 

  عثمان

)!tΒuρ óΟ ©9 Οä3øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª!$# 

y7Í× ¯≈ s9'ρé'sù ãΝèδ tβρã	Ï�≈ s3ø9$#()  هر كس به

آنچه را كه خداوند نازل كرده است، حكم نكند 
  )و كافران هستند جزها آنپس 

  استنباط

  رجعت علي  سبئيه

)¨βÎ) “Ï% ©!$# uÚ t	sù š�ø‹ n= tã 

šχ#uö	 à)ø9$# š‚–Š!#t	 s9 4’ n< Î) 7Š$ yètΒ 4( 
بر تو فرض كرده است تا قيامت را  آنكسي كه قر(

  )تو را برمي گرداند

  استنباط

  كيسانيه
  التناسخيه

  بداء

)#θ ßsôϑ tƒ ª!$# $ tΒ â!$ t±o„ àMÎ6 ÷Vãƒ uρ ( 
ÿ… çνy‰ΨÏã uρ ‘Πé& É=≈tG Å6ø9$#()  خداوند هر چه

كند و نزد وي  را بخواهد محو و نابود و ثابت مي
  )ام الكتاب است

  استنباط
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حلول روح خداوند و 
انتقال آن در پيامبران و 

  اولياء

)#sŒÎ* sù … çµ çG ÷ƒ§θ y™ àM ÷‚x�tΡ uρ ÏµŠÏù ÏΒ 
 Çrρ•‘ (#θ ãès)sù …çµ s9 tÏ‰Éf≈ y™ (  

مودم و در روح خودم در برابر نرا  آنوقتي كه (
  )آن دميدم

  استنباط

  امامت

  

)$ uΚ̄Ρ Î) ãΝ ä3–Š Ï9uρ ª!$# …ã& è!θß™ u‘uρ tÏ%©! $#uρ 

(#θ ãΖ tΒ#u tÏ%©! $# tβθ ßϑ‹É)ãƒ nο4θ n= ¢Á9$# 

tβθ è? ÷σãƒ uρ nο4θ x. ¨“9$# öΝèδuρ tβθãè Ï.≡u‘(  

  استنباط

  عصمت

)$ yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒ Ì	 ãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζtã 

}§ô_Íh	9$# Ÿ≅÷δr& ÏM ø;t7 ø9$# ö/ ä. t	 ÎdγsÜãƒ uρ 

#Z/T ÎγôÜs?(  

  استنباط

  

  استنباط    عصمت مجتهدان

  مهدي منتظر

)ß‰ƒ Ì	çΡ uρ βr& £ßϑ ¯Ρ ’ n? tã šÏ%©! $# 

(#θ à�Ïè ôÒçG ó™ $# †Îû ÇÚ ö‘F{ $# öΝ ßγn= yèøgwΥuρ 

Zπ £ϑ Í←r& ãΝ ßγn= yèôftΡ uρ šÏO Í‘≡uθ ø9$#(  

  استنباط

  تمسك به اهل بيت
)(#θ ãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ tΑθ ß™§	9$# 

’Í< 'ρé&uρ Ílö∆F{ $# óΟä3ΖÏΒ ((  
  استنباط

  رجعت
)#sŒÎ) uρ yìs% uρ ãΑöθ s)ø9$# öΝ Íκöjn= tã $ oΨô_t	 ÷z r& 

öΝ çλm; Zπ −/ !#yŠ zÏiΒ ÇÚö‘F{ $# óΟ ßγãΚÏk= s3è? (̈  
  استنباط

  االماميه

θ#)(  بداء ßsôϑ tƒ ª!$# $ tΒ â!$ t±o„ àMÎ6 ÷Vãƒ uρ ( استنباط  
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ÿ… çνy‰ΨÏã uρ ‘Πé& É=≈tG Å6ø9$#(  

  استنباط    تحريف قرآن

تجريح صحابه و 
  نكوهش و سب آنان

) 'Î* sùr& |N$ ¨Β ÷ρr& Ÿ≅ÏFè% ÷Λäö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã 
öΝ ä3Î6≈ s)ôã r& 4  

  استنباط

  زيارت مرقدها
)ytΑ$ s% šÏ%©! $# (#θ ç7n= yñ #’n? tã öΝ Ïδ Ì	øΒr& 

;χx‹Ï‚−G oΨs9 Ν Íκ öjn= tã #Y‰Éfó¡̈Β(  
  استنباط

  خمس مكاسب
)(#þθ ßϑ n= ÷æ$#uρ $ yϑ ¯Ρ r& Ν çG ôϑ ÏΨxî ÏiΒ &ó x« 

¨βr'sù ¬! … çµ |¡çΗ è~ ÉΑθ ß™§	= Ï9uρ(  
  استنباط

  نكاح متعه
)$ yϑsù Λ ä÷è tG ôϑ tGó™ $#  Ïµ Î/ £åκ ÷]ÏΒ £èδθè?$ t↔ sù 

  ∅èδu‘θã_é&(  
  استنباط

  هاي اعتقادي براي اثبات اصول و مبادي خويش از آيات متشابه لذا اين اديان و گروه
ي  اند، و اين خط مشي نقطه  كار نبرده  به  كرده و آيات محكم را در اين زمينه هاستفاد

  باشد ها مي اشتراك هر يك از اين
هاي اعتقادي از يك روش واحد و مشترك پيروي كرده كه كامال با  اين اديان و گروه  

 با روش قرآني يا رباني مخالف است و آن نيز عبارت است از كاربرد متشابهات در
  :فرمايد  مي�اثبات اصول اعتقادي خويش و نفي آيات محكمات، همانگونه كه خداوند

uθ èδ ü“Ï%©!$# tΑt“Ρr& y7 ø‹ n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# çµ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈ yϑs3øt’Χ £èδ ‘Π é& É=≈ tGÅ3ø9 $# ã	 yzé& uρ 

×M≈yγ Î7≈ t±tFãΒ ( $ ¨Βr' sù tÏ%©!$# ’Îû óΟ ÎγÎ/θ è=è% Ô�÷ƒ y— tβθ ãè Î6 ®KuŠsù $ tΒ tµ t7≈t±s? çµ÷ΖÏΒ u !$ tó ÏGö/$# Ïπ uΖ÷GÏ�ø9 $# 
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u !$ tóÏGö/$#uρ Ï& Î#ƒ Íρù' s? 3 $ tΒ uρ ãΝn=÷ètƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρù' s? 
ωÎ) ª!$# 3 tβθ ã‚ Å™≡ §	9$#uρ ’ Îû ÉΟù=Ïè ø9 $# tβθ ä9θà)tƒ 

$ ¨ΖtΒ#u ÏµÎ/ @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $uΖÎn/u‘ 3 $tΒ uρ ã	©.¤‹ tƒ HωÎ) (#θä9 'ρé& É=≈t6 ø9 F{   اوست كه «   ∪∠∩ #$

و (است » محكمات«هاي  را بر تو نازل كرده است، بخشي از آن، آيه) قرآن(تاب ك«
ها اصل و اساس اين كتاب هستند، و  آن) معاني مشخص و اهداف روشني دارند و

و معاني مبهمي دارند و احتماالت مختلفي در (است، » متشابهات«هاي  بخشي از آن آيه
و گريز از حق، زواياي ( كژي است هايشان اما كساني كه در دل) رود ها مي آن

به دنبال متشابهات ) نادرست(انگيزي و تأويل  براي فتنه) را فراگرفته است وجودشĤن
و (و راسخان . داند ها را جز خدا، كسي نمي آن) درست(در حالي كه تأويل . افتند مي

دانش و در پرتو (ها ايمان داريم  ي آن ما به همه: گويند در دانش مي) ثابت قدمان
جز صاحبان ) اين را(و . همه از سوي خداي ماست) دانيم كه محكمات و متشابهات مي

  ».شوند دانند و متذكر نمي برند، نمي سليمي كه از هوي و هوس فرمان نمي(عقل 
  :  داد اين است كه را در حضور حق تعالي ارائه توان آن  مي اي كه و اكنون تنها جمله

$ oΨ−/u‘ Ÿω ùø Ì“ è? $ oΨt/θ è=è% y‰÷èt/ øŒ Î) $ oΨoK÷ƒ y‰yδ ó= yδuρ $uΖs9 ÏΒ y7Ρà$©! ºπ yϑôm u‘ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡr& 

Ü>$ ¨δuθ ø9 $# ∩∇∪     

حالوت ( منحرف مگردان بعد از آن كه ما را ) از راه حق ( دلهاي ما را ! پروردگارا  «
اي ، و از جانب خود رحمتي به ما  رهنمود نموده) هدايت چشانده و به سوي حقيقت 

  » .بيگمان بخشايشگر توئي تو. ن عطاء ك
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  منابع

  قرآن كريم 
  .  م1988 بيروت –اصبحي، داراحياء العلوم الموطأ، مالك بن انس  -1
 1987 بيروت –الصحيح الجامع، محمد بن اسماعيل بخاري، دارالقلم  -2
 . م

نيسابوري، داراالحياء و الكتب العربيه، صحيح مسلم، مسلم بن حجاج  -3
 .  م1985
 . 1985شيباني، المكتب االسالمي، نبل حمد بن حمسند احمد، ا -4
 –عصريه انتشارات سجستاني، سنن ابي داود، سليمان بن اشعث  -5

 . بيروت
 .  م1983 – ةاسالميانتشارات ترمذي، سنن الترمذي، محمد بن عيسي  -6
 .  م1986، ةنسائي، دار البشائر االسالميسنن النسائي، احمد بن شعيب  -7
دار إحياء الكتب العربيه، ، قزويني زيد  يسنن ابن ماجه، محمد بن -8
 .  م1987
 1987دارمي، دارالكتاب العربي، الدارمي، عبدالرحمن بن عبداهللا سنن  -9
 . م

انتشارات حسين بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، راغب أصفهاني  -10
 .  ايران–مرتضويه 

 .  بيروت–لسان العرب، جمال الدين ابن منظور، دارالفكر  -11
 و ةرازي، المركز العربي للثقاف محمد بن ابي بكر مختار الصحاح، -12

 .  لبنان–العلوم، بيروت 
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طبري، دارالفكر،  تأويل آي القرآن، محمد بن جرير جامع البيان عن -13
 .   ه1405بيروت 
 . چاپ دوم – في التفسير، احمد بن عبدالحليم بن تيميه ةمقدم -14
اء الكتب دمشقي، دار احيقرآن العظيم، اسماعيل بن كثير تفسير ال -15
 . العربيه
 .  م1977 -   ه1397في ظالل القرآن، سيد قطب، دارالشروق،  -16
قرطبي، دارالكتب المصريه، ع الحكام القرآن، محمد بن احمد الجام -17
 .  م1940
الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون االقاويل في وجوه التأويل، جار اهللا  -18

 . زمخشري، دارالمعرفه، بيروت لبنانمحمد بن عمرو 
 . نسفيركات عبداهللا بن احمد بن محمود تفسير النسفي، ابو الب -19
 االساس في التفسير، سعيد حوي  -20
يم و السبع المثاني، ابو الفضل روح المعاني في تفسير القرآن العظ -21

 .  بيروت–آلوسي، دار إحياء التراث العربي 
الم المنان، عبدالرحمن بن ناصر تيسير الكريم الرحمن في تفسير ك -22

 .  م2000   ه-1420 –مؤسسه الرساله سعدي، 
 – چاپ سوم البيان لمعاني القرآن، حسنين محمد مخلوف، ةصفو -23

 .  م1987 -    ه1407الكويت 
محسن عبدالحميد دار . نظرات في تفسير آيات من القرآن الكريم، د -24

 .  م1997   ه1417 و النشر، ةاالنبار للطباع
طهماز، دار القلم، دمشق ي آل عمران، عبدالحميد محمود  تفسير سوره -25

 . 1990 -   ه1410 –
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 .قرضاوير يوسف دكتكيف نتعامل مع القرآن العظيم،  -26
 رب االرباب، حسين بن محمد تقي فصل الخطاب في تحريف كتاب -27

 . 23072 رقم –، بغداد ة االوقاف المركزيي خانه كتابنوري طبرسي،مخلوط، 
 ..   ه1404رالكتب، ي دا تفسير القمي، علي بن ابراهيم القمي، مؤسسه -28
 در  علميانتشاراتطوسي، ي تفسير القرآن، محمد بن الحسن التبيان ف -29
 .  م1957 -   ه1376نجف 
ي االعلمي  طباطبائي، مؤسسهان في تفسير القرآن، محمد حسين الميز -30

 .  م1971.   ه1392 چاپ دوم لبنان، –للمطبوعات، بيروت 
، چاپ دومعلم للماليين، التفسير الكاشف، محمد جواد مغنيه، دار ال -31
 .  م1971 –.   ه1391
 . التفسير االمثل، ناصر مكارم شيرازي -32
 . القرآن في االسالم، محمد حسين طباطبائي -33
 . مفاهيم القرآن، جعفر سبحاني -34
 . عامليوار و مشكاه االسرار، ابو الحسن مرآه االن -35
لي محمد عانتشارات الموافقات، ابواسحاق ابراهيم بن مولي الشاطبي،  -36

 . 1969صبيح و اوالده، 
، ة للطباعةدار العربي اصول الفقه ، دكتور عبدالكريم زيدان، الوجيز في -37
 . م1977 -   ه1397بغداد 
طحاوي، دار ي  و جعفر احمد بن محمد بن سلمهاب: شرح معاني اآلثار -38

 .  م1977 -    ه1399 – چاپ دوم، بيروت، لبنان، ةالكتب العلمي
 . قرضاوير يوسف دكتمع االسالمي، المسلمين في المجتغير  -39
 . اعظميلنقض كتاب المراجعات، ابو مريم الحج الدامغات  -40
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لخيص مستدرك الحاكم، عزيز رشيد دايني، منهج الحافظ الذهبي في ت -41
ي   جامعه-عبيدي ر بشار عواد معروف دكت: ي ماجستير به مديريت رساله

 .  م1998-1418 ةصدام للعلوم االسالمي
قفاري، ة، ناصر بن عبداهللا  االثني عشريية االمامعةالشياصول المذهب  -42
 .  م1994   ه1415 چاپ
 .   ه1412، چاپ دومعبداهللا الغفاري، . بروتوكوالت آيات قم، د -43
 . سائح علي حسينة حرام، ؟ و لكن المتع...االصل في االشياء -44
ي   رساله–سامرائي  مصطفي علوان –ة  في الفقه االسالميةحكم المتع -45
علوم دانشگاه  –باليساني ر احمد الشيخ محمد  دكت:ه مديريتير بماجست

 .  م1999.   ه1420 – بغداد – يسالما
سيد عالء الدين  –ة  المالية و الضريبة الشرعيةالخمس بين الفريض -46
 .  م2002- 1423 عمان، – دار عمار للنشر و التوزيع، االردن –موسوي،عباس 
 . ه القاهر–دليمي، داراألمل د طه، حام.  في عالم التشيع، دةسياح -47
 ةطاهر بن عاشور، الشركة، محمد تحقيقات و أنظار في القرآن و السن -48

 . 1985التونسيه للتوزيع، تونس 
 .  المهدي، عبدالمنعم نمر– الدروز - ةالشيع -49
كاتب، ة الفقيه، احمد تطور الفكر السياسي الشيعي من الشوري الي والي -50

  .1997 االردن –، عمان چاپ اول
 .  لندن–كاتب ، احمد 7ي  شماره – الشوري ةصحيف -51
 . شرح محمد عبده، دمشقهمراه با رضي نهج البالغه، شريف  -52
 .   ه1377هران تكليني، صول من الكافي، محمد بن يعقوب اال -53
 .   ه1377هران، تكليني، فروع من الكافي، محمد بن يعقوب ال -54
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 . ق.   ه1409، قم، ةحلي، دارالهجرين، ابن مطهر االلف -55
قمي، دار الكتب الفقيه، محمد بن علي بن بابويه فقيه من ال يحضره  -56

 . ق.   ه1390، چاپ پنجمهران، ت، ةاالسالمي
ي االعلمي،   مؤسسه–رجال الكشي، محمد بن عبدالعزيز الكشي  -57
 . كربالء
 .   ه1375 النجف، – انتشاراتطوسي، ن حساالستبصار، محمد بن  -58
.   ه1365هران ت، ة دارالكتب االسالميطوسي،التهذيب، محمد بن حسن  -59
 . ش

ي اهل البيت، قم  عاملي، مؤسسهة، محمد بن حسن حر وسائل الشيع -60
 . ق.   ه1409 چاپ اول

طبرسي، مؤسسه اهل البيت، قم، مستدرك الوسائل، حسين بن محمد  -61
 . ق.   ه1409، چاپ اول

ان،  لبن–ي الوفاء، بيروت  مجلسي، مؤسسهر االنوار، محمد باقر بحا -62
 . ق.   ه1404
شريف المرتضي، ي االولي،  المجموعه/  المرتضي رسائل الشريف -63

 .  لبنان–ي النور للمطبوعات، بيروت  مؤسسه
 . طوسي حسن  في مجرد الفقه و الفتاوي، محمد بنالنهاية -64
 و النشر، النجف، ةطبرسي، دار النعمان للطباعاالحتجاج، احمد بن علي  -65
 .  م1966   ه1386
 . 1419بحراني، قم اقب في بيان معني الناصب، يوسف لثالشهاب ا -66
 . خمينيتحرير الوسيلة،  -67
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 االواب في النجف :انتتشاراتقاسم خوئي، معجم رجال الحديث، ابو  -68
 .  م1970 -   ه1390
 . 1991-1412 چاپ پانزدهمقاسم خوئي، المسايل المنتخبه، ابو  -69
 .1371،چاپ سوم  الغدير،:انتشاراتقاسم خوئي، ة، ابو مصباح الفقاه -70
چاپ  ديواني، بغداد، :انتشاراتقاسم خوئي، منهاج الصالحين، ابو  -71

 . بيست و نهم
 1373نجف،  در   الحيدريه:انتشاراتمظفر، ة، محمد رضا عقائد الشيع -72
 . م1954 -   ه

ي االعلمي  زنجاني، مؤسسهة، ابراهيم  االثني عشريةعقائد االمامي -73
 . 1973-1393 چاپ دومللمطبوعات، 

 . دخل الي فهم االسالم، يحيي محمدم -74
 االنبياء من منظور قرآني، ة مراجعات في عصم–تنزيه االنبياء  -75

 2000 –. ق.   ه1421، چاپ اول الصدر، :انتشاراتعبدالسالم زين العابدين، 
 . م

 . االمامة و قيادة المجتمع، كاظم حائري -76
ي  هبغدادي، مؤسسم في فكر السيد البغدادي، احمد حسن حق االما -77

 .  م1977   ه1414 – لبنان –الباقر، بيروت 
 . مسايل في الخمس، محمد محمد صادق الصدر -78
 . ، محمد محمد صادق الصدرةبحث حول الرجع -79
- 1416،چاپ اول  – محمد محمد صادق الصدر –مسايل و ردود  -80
1995 . 
 . 1417خروي، ة، علي طريق النجا -81
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، چاپ نهمعربي، سيستاني، دار المؤرخ الة، علي المسايل المنتخب -82
1416 -1996 .  

  
  
  
  
  
  


