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  سخن آغازين

األمني وعلی آله وأصحابه  والسالم علی اهلادي ةاملني والصالاحلمد هللا رب الع
 .وأتباعه أمجعني

ي خردمندان، اين است كه هـر ادعـايي    يكي از نكات مسلَّم از نظر همه
روط نامند كه داراي ش يرا از آن جهت دليل م »دليل«بايد دليل داشته باشد. 

دليـل معتبـر    ،گرداند؛ و گرنه ي اين نام مي ست كه آن را شايسته و عناصري
  آيد. شمار نمي به و قابل قبولي 

انسان بـا تمـام    ي ترين ادعا، عقيده چنين امري مسلَّم است كه بزرگ هم
سـان   بـه  كـه   -باشـد؛ و اصـول شـريعت يـا احكـام شـرعي       اصول آن مي

ي  از نظر اهميت در مرحلـه  -شده است ي عقيده بنا ساختماني بر روي پايه
  بعد قرار دارد.

ترين ادعاست، داليل مربوط به آن نيز بايد از  كه اين ادعا بزرگ آنجااز 
ترين داليل باشد و هيچ شك و گمان و احتمالي به آن راه  ترين و دقيق مهم

بـه  سـت،   يسان بتوان به دين كه مبتني بر پايه و اساس استوار نيابد تا بدين
طور كامل اعتماد نمود؛ و گرنه در صورتي كه شـك و احتمـال بـه اصـول      

دين راه يابد، بدين معناست كه دين، از اساس محل شك و ترديد است؛ و 
؛ نـه شـك و   اسـت چنين ديني، دين نيست؛ زيرا مبناي دين، قطع و يقـين  

  ترديد يا احتمال.
آن دسـته از  ي  ي شـروط ادلـه   دانيد، در دين ما دربـاره  طور كه مي همان

گيري و تأكيـد   قدر سخت اي هستند، آن مسايل فرعي كه داراي اهميت ويژه
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گيري نشده اسـت؛   همه تأكيد و سخت ي ساير مسايل، آن گرديده كه درباره
ي عمـوم مسـايل،    ي شهادت يا گواهي دادن درباره به عنوان مثال: در زمينه

همانند زنا عـالوه بـر   ي مهمي  ي مسأله ست؛ اما درباره گواهي دو نفر كافي
اينكه تعداد گواهان به چهار نفـر افـزايش يافتـه اسـت، شـاهدان بايـد بـه        

ي عينِ اين عمل زشت گواهي دهنـد؛ زيـرا در چنـين گـواهي يـا       مشاهده
رسـاني بـه    شهادتي، خطر تهمت يا به بازي گرفتن آبروي متهمان و آسـيب 

  ان است.داريِ آنان و حتي سرنوشتشان درمي آوازه و وضعيت دين
بـه   سازي همانند اصول دين تر و سرنوشت گاه كه موضوعِ مهم آري؛ آن

ميان آيد كه ارتباط مستقيمي با بهشتي يا دوزخي بودن انسان دارد يـا او را  
سـاز مسـايل و    دهد و خـود، زمينـه   ي مسلمانان يا كافران قرار مي در جرگه

ط الزم براي اثبـات  باشد، عناصر يا شرو اي در دنيا و آخرت مي احكام ويژه
گونه  چنين اصولي، چهيابد؛ اما  اي مي چنين اصولي، جايگاه و اهميت ويژه

ي پـيشِ   گويي به ايـن پرسـش، موضـوع كتابچـه     پاسخرسند؟  به ثبوت مي
  باشد. رويتان مي

نهايت حايز اهميت است؛ زيرا حفاظت از ديـن   شناخت اين اصول، بي
هاي فراواني كه رواج يافتـه اسـت،    ها يا نوآوري در برابر اضافات و بدعت

پذير نيست؛ آن هم در شـرايطي كـه در غيـابِ ايـن موضـوع بسـيار        امكان
در هـر سـطحي از جهـل و     -تر مسـلمانان، هركـه   پراهميت از اذهان بيش

هرچه بخواهد، با داليلي واهـي و سسـت بـه ديـن نسـبت       -ناآگاهي باشد
استناد به بخشي از يك آيـه،   ها با آورتر از همه اينكه برخي دهد! شگفت مي

پايـه،   اند و با يك موضوع خودساخته و بـي  اصول مهمي ساخته و پرداخته
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اطالع را خـالي كـرده و مبـالغ هنگفتـي بـه       جيبِ شمار فراواني از مردم بي
ريشـه، حرمـت    تر اينكه بر اساس يك سخنِ بـي  اند! و باز عجيب جيب زده

انـد! در ايـن    دين، سوءاستفاده كرده ناموس مردم را شكسته و از آنان به نامِ
چـه   انـد يـا آن   هاي دروغيني را به ائمـه نسـبت داده   سادگي روايت به ميان 

سـان عقايـد و اخـالق     انـد! بـدين   ميلشان بوده، بر احاديـث نبـوي افـزوده   
هـا و   رو به تباهي نهاده و در اتحادشان خلل آمده و عقل ،ها مسلمان ميليون

هاي نوپيدايي پديدار شده اسـت كـه    ها و فرقه و دين اموالشان به يغما رفته
ها  دانند؛ در صورتي كه در قعرِ منجالب بدعت خود را به اسالم منتسب مي

  ي زيادي دارند. و خرافات گرفتارند و از ساحل امن اين دين بزرگ، فاصله
چنين به پرسش ديگري كـه نزديـك بـه پرسـش نخسـت       ب همااين كت

نخوانـده كـه    گونه يك فرد عامي و درس هچكه: دهد؛ اين است، پاسخ مي
تواند بدون كمك گرفتن از علما، اصـول حـق و    هيچ دانشي ندارد، مي

ي شبهات رهايي  سان از ورطه و بدين تشخيص دهد؟ يكديگرباطل را از 
  يابد و با آرامش و اطمينان كامل به ساحل امن دين برسد؟

در قـوت و ظرافـت و   در قرآن كريم، قـانوني اصـولي وجـود دارد كـه     
ي  مانَـد، بلكـه بـر همـه     انسجام كاملش، از هر جهت به قوانين رياضي مـي 

بـراي   سـت كـه   يواضـح و روشـن  قـانونِ  قوانين رياضي برتري دارد؛ زيرا 
باشـد و   سواد، و عالم و عـامي قابـل درك مـي    همگان، اعم از: باسواد و بي

ي اساسـيِ ديـن،    ضـيه ي اصولي يـا ق  سادگي بر هر مسأله به توان آن را  مي
چه بـه ديـن نسـبت     آساني و قاطعانه، تشخيص داد كه آن به تطبيق نمود و 

  شود، درست است يا نادرست. داده مي
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چـه كـه بـه نـامِ ديـن      ازش و ارزيابيِ مسايل ديني يا آنسان در پرد بدين
كـه از ايـن   هاي طـوالني   كاري و پرداختن به بحث شود، از گزافه مطرح مي

  شويم. نياز مي بيي فراواني دارند،  فاصله قانون رباني
ترين  مهم بررا  ي پراهميت ي پيش رويتان، اين قانون يا قاعده در كتابچه

ي امامت از منظر شيعيان، مطابقـت   ترين اصول دين و نيز بر عقيده و بزرگ
نهايـت   ي بـي  سان به ميزان نياز خويش به اين قانون يا قاعده ام تا بدين داده

بريم و دريابيم كه چه اندازه، رسيدن به حق و حقيقت را بـراي   يمهم پي م
  گرداند. جويي آسان مي هر حقيقت

ايد كه در هر مسير مهمـي، پاسـگاهي بـه عنـوان ايسـت       آيا دقت كرده
انجـام وظيفـه    آنجـا گير در  بازرسي وجود دارد و مأموراني جدي و سخت

هاي مشخصي داشـته   كنند و تنها به كسي كه مدارك شناسايي و ويژگي مي
  دهند؟ ي عبور مي باشد، اجازه

سـت  ي اصـول ديـن، هماننـد همـين ا     ادلـه  شناخت شروط مربوط بـه 
ان نادان است كه گذار  ستيز يا بدعت ي تزويرگران دين بازرسي در برابر همه

دهد كه خـود را   دارد و اجازه نمي افكني بازمي ي مسير شبهه آنان را از ادامه
حمايت اين دين بـزرگ برسـانند؛ زيـرا هويـت يـا سـند       به مرزهاي مورد 

يعني داليل درسـت،   -ست و مدارك شناساييِ اصلي ها، قُالبي ينشناساييِ ا
  ندارند. -محكم و اصيل ديني

خواننـده  [متـرجم،]  خواهم كه اين كتابچه را براي نگارنده،  مي از اهللا
  ي مسلمانان، سودمند بگرداند. آمين. و همه
  



  
  
 

  ر اثبات اصول دينروش قرآن د

، عقايدي همانند توحيد و نبـوت و معـاد اسـت كـه     اصولمنظور ما از 
آيد و كسـي كـه انكـارش كنـد، كـافر اسـت و از        شمار مي به مبناي ايمان 

طور احكـام اساسـيِ ديـن، از قبيـل:      گردد؛ و همين ي اسالم خارج مي دايره
و كارهـاي  نماز، روزه، حج، زكات و جهـاد؛ و نيـز حـرام بـودن فـواحش      

  زشتي چون: زنا، دزدي، دروغ و قتل.
اهللا متعال براي امور يا اصول يادشده، داليلي در كتاب خود آورده است 
كه با وجود چنين داليلي، انكار يا تأويل اين اصول و احكامِ اساسي، 

قدري فراوان و واضح  به ها،  پذير نيست؛ زيرا نصوص مربوط به آن امكان
ماند؛ اين،  هيچ جايي براي انكار يا تأويل باقي نمي و روشن است كه ديگر

نامند. از  مي »ةالثبوت والدالل قطعي«ها آن را  ست كه اصولي همان چيزي
  شود. ي اسالم خارج مي رو هركه انكارش كند، كافر است و از دايره اين

بنابراين اعتقاد به هر مسأله، يا ايمان به هـر اصـلي از اصـول شـريعت،     
است كه آن مسأله يا اصل، در قرآن كريم با نصوص واضـح و   مستلزم اين

و خالي از هرگونه احتمالي، بيان شده باشد؛ وگرنه اعتقـاد بـه    الدالله قطعي
يا ايمان به چنين اصلي، روا نيست؛ اما آيا امامتي كه اماميه بـه   ،چنين مسأله

  باشد؟ آن اعتقاد دارند، داراي اين شرايط مي
تر با اسالم آشنا نبوده اسـت،   د و هوشيار كه پيشاگر يك انسان خردمن

 بـه قـرآن  ي گذرا ي قرآن بشناسد، با نگاه بخواهد اسالم را از طريق مطالعه
رديم، جـزو  مشـ تـر بر  تقاد و احكام اساسي كه پـيش يابد كه اصول اع درمي
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بـه سـوي آن   بـزرگ  سـت كـه ايـن كتـاب      ترين نكاتي ها و اساسي اولويت
بـه   ي اين موارد ها و داليل فراواني درباره نمونهقرآن  درخواند؛ زيرا  فرامي

هم داليل روشن و واضحي كه هيچ احتمـالي بـه آن    خورد؛ آن چشمش مي
  راه ندارد و بارها تكرار شده است و ظاهر متنش قابل تأويل نيست.

  اما...
تواند چيزي به نـام   ...اگر انسان بارها قرآن را مطالعه و بررسي كند، نمي

به نام علـي يـا حسـن عسـكري در آن      »امامي«را از آن درآورد يا  »امامت«
واجـب   اهللا بـرداري از رسـول   سان اطاعـت و فرمـان   به بيابد كه طاعتش 

ي قرآن به اين نتيجـه برسـد كـه امامـان      تواند با مطالعه چنين نمي باشد؛ هم
  1مورد ادعاي شيعه، معصومند.

                                                           
روايت كرده است:  - جعفر صادق - ) از ابوعبداهللا1/181كليني در اصول كافي ( -1

[وعدد امًا ُثمَّ َكاَن اْلـَحَسُن (عليه السالم) إَِمامًا ُمْؤِمنَِني (عليه السالم) إِمَ ـَكاَن َأِمُري الْ «
َمْن َأْنَكَر َذلَِك َكاَن َكَمْن َأْنَكَر َمْعِرَفَة اهللاَِّ َتَباَرَك َوَتَعاَىل َوَمْعِرَفَة َرُسولِِه (صىل اهللا  البقية]...

گاه  [و آن امام بود و سپس حسن اميرالمؤمنين«. يعني: »)[وسلم]عليه وآله 
ست كه  اير امامان را برشمرد و افزود:] هركه اين را انكار كند، همانند كسيس

  »!معرفت خداوند تبارك وتعالي و رسولش را انكار كرده است
َمْعِرَفُتنَا َو ال ُيْعَذُر النَّاُس بَِجَهاَلتِنَا  ال َيَسُع النَّاَس إِالَّ « :َعْن َأِيب َعْبِد اهللاَِّ (عليه السالم) َقاَل و

َحتَّى َيْرِجَع  َعَرَفنَا َكاَن ُمْؤِمنًا َو َمْن َأْنَكَرَنا َكاَن َكافِرًا َو َمْن َملْ َيْعِرْفنَا َو َملْ ُينْكِْرَنا َكاَن َضاال  َمنْ 
براي مردم روا نيست كه ما را نشناسند و «گويد:  . يعني: ابوعبداهللا»ُهَدىـإَِىل الْ 

كه ما را انكار  ا بشناسد، مومن است و آندر نشناختن ما معذور نيستند؛ هركه ما ر
باشد؛ و هركس ما را نشناسد و انكارمان نكند، گمراه است تا آنكه به  كند، كافر مي

  ».سوي هدايت برگردد...
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ين پنـداري بـه ذهـن انسـان     ي قرآن، به هيچ عنوان چنـ  آري؛ با مطالعه
رسد؛ زيرا در قرآن هيچ ذكري از امام و امامـت مـورد ادعـاي شـيعيان      نمي

  باره وجود ندارد! نيست و در قرآن هيچ دليلي در اين
ست كه خارج از نصـوص قرآنـي    اين عقايد و امثال آن، جزو باورهايي

و   انــد و ســپس خويشــتن را بــه زحمــت انداختــه هــا معتقــد گشــته بــه آن
اند تا با تكلف و هرطور كه شده، نصـي در تأييـد پندارشـان پيـدا      كوشيده

ابتدا به چيزي اعتقاد پيدا كـرده و سـپس در پـي    كنند! به عبارت ديگر: 
زحمـت نـدارد؛    هـيچ كـس  كردي، براي  چنين روي اند! يافتن دليل برآمده

                                                                                                                             
اعتقادنا يف األنبياء والرسل واألئمة واملالئكة صلوات اهللا عليهم «ابن بابويه قمي گويد: 

هنم ال يذنبون ذنبا, ال صغريا وال كبريا, وال أهنم معصومون مطهرون من كل دنس, وأ
عنهم العصمة يف شئ من أحواهلم فقد  نفىمن و يعصون اهللا ما أمرهم, ويفعلون ما يؤمرون

والعلم من  اعتقادنا فيهم أهنم موصوفون بالكامل والتامممن جهلهم فهو كافر وو جهلهم
. »وال جهل بنقص وال عصيانأوائل أمورهم إىل أواخرها, ال يوصفون يف شئ من أحواهلم 

ي انبيا و فرستادگان االهي و ائمه و فرشتگان، اين است كه  اعتقاد ما درباره«يعني: 
ها از هرگونه پليدي و گناهي پاك و معصومند و مرتكب هيچ گناه بزرگ و  آن

ي دستوراتش را انجام  كنند و همه شوند و از اوامر االهي سرپيچي نمي كوچكي نمي
كه آنان را  آنركه بخشي از عصمتشان را انكار كند، آنان را نشناخته و دهند. ه مي

ي آنان، اين است كه معصومند و به صفات  . و اعتقادمان دربارهنشناسد، كافر است
ي امور خويش از ابتدا تا انتها،  باشند و به همه نقص، موصوف مي كمال، و بي

ص و عصيان و جهل يك از احوال خود، دچار نق آگاهي دارند و در هيچ
هـ؛ 1412، ابن بابويه قمي، چاپ العلمية، قم، 70اإلعتقادات، ص »! وندش نمي
  رضا مازندراني. تحقيق: غالم به
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ي گمراهان و اهل بـدعت اسـت كـه ابتـدا بـه پنـدارهاي        بلكه روش همه
شـوند و سـپس بـراي تأييـد      تراوشات ذهني خويش معتقد مـي  شخصي و

توهمات و تصورات ذهني خويش، در ميان نصوص بـه جسـتجوي دليـل    
  پردازند. مي

  مقدم بودن دليل بر باور* 
اما اهل حق معتقدند كه دليل و استدالل بر عقيده، مقدم است؛ لذا اهل 

در هيچ  دانند. يعني ميي دليل  حق، دليل را اصل؛ و اعتقاد را تابع و نتيجه
 كنند؛ بلكه دستي نمي پيش متعال هاي صريح پروردگار اي بر فرموده عقيده

به يك  ،دهند و بر اساس استدالل ي دليل قرار مي اي را بر پايه هر عقيده
رسند و مانند اهل بدعت نيستند كه ابتدا به چيزي اعتقاد  عقيده يا باور مي

  فرمايد: آيند. اهللا متعال مي تن دليل برميكنند و سپس در پيِ ياف پيدا مي
َهاَيٰٓ ﴿ يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ  َ  َءاَمُنوا ُموا ِ ٱ يََديِ  َبۡيَ  ُتَقّدِ ْ ٱوَ  ۦۖ َورَُسوِلِ  َّ ُقوا ۚ ٱ تَّ َ  إِنَّ  َّ

َ ٱ   .]1الحجرات: [ ﴾١ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  َّ
دستي  يشگاه و در هيچ كاري) فراروي اهللا و پيامبرش پ اي مؤمنان! (هيچ«

  .»يقين اهللا، شنواي داناست به نكنيد؛ و تقواي اهللا پيشه سازيد. 
توان چنين اعتقاداتي را كه هيچ نص صريحي از قرآن  گونه مي پس چه

اش وجود ندارد، جزو اصول دين برشمرد و هركه را انكارش كند  درباره
  .يا آن را نشناسد، تكفير نمود؟!

ي توحيد و  ي و صريحي دربارهچرا قرآن كريم آكنده از نصوص قطع
گونه احتمال و ابهامي در  نبوت و معاد و نماز و زكات است و هيچ
با  - ي پنداري چون امامت نصوص مربوط به اين مسايل نيست؛ اما درباره
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 يروشنقطعي و هيچ دليل  -همه اهميت و منزلتي كه نزد شيعيان دارد اين
  در قرآن كريم نيامده است؟!!

  ر دليل، به اين است كه احتمال به آن راه نيابدصحت و اعتبا* 
هر دليلي كه احتمال به آن راه يابد، «گويد:  ست كه مي اي اصولي قاعده

ي اهللا متعال است كه  ؛ اين، معناي فرموده»استدالل به آن باطل است
  فرمايد: مي

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  لَّ
َ
ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ ۡ  تٞ َءاَي مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَمٰ مُّ

ُ
 بِ ِكَتٰ لۡ ٱ أ

َخرُ 
ُ
ٰ ُمتََشٰ  َوأ ا ٞتۖ بَِه مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ تََشٰ  َما َفَيتَّبُِعونَ  غٞ َزيۡ  قُلُوبِِهمۡ  ِف  لَّ  ءَ تَِغا

ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ   ءَ تَِغا
ۡ
  .]7عمران:  آل[ ﴾ۦوِيلِهِ تَأ

و آيات روشن  ن،ست كه قرآن را بر تو نازل كرد؛ بخشي از آ او، ذاتي«
ند. ا ديگر، آيات متشابه بخشِاند و مشخصي هستند كه اصل و اساس اين كتاب

انگيزي وجود دارد، براي فتنه )و ميل به باطل( انحرافهايشان  كساني كه در دل
  .»آيندو تأويل (نادرست) آيات، در پي آيات متشابه بر مي

ٰ  هُ ِمنۡ ﴿ ۡ  تٞ َءاَي الدالله و  طعييعني: بخشي از قرآن، آيات ق ﴾ٌت َكَمٰ مُّ
َخرُ ﴿ها راه ندارد.  روشني هستند كه احتمال به آن

ُ
ٰ ُمتََشٰ  َوأ يعني:  ﴾تٞ بَِه

ها چندين معنا  اند و از آن اند كه  چندوجهي ، آيات متشابهقرآن بخش ديگرِ
  فرمايد: و نيز مي شود. برداشت مي

َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن﴿ ِ ۖ ٱ إ نَّ نَّ ٱ نَّ  لظَّ   .]28النجم: [ ﴾ا ٔٗ َشۡي  قِّ لَۡ ٱ نَ مِ  ِن ُيغۡ  َ  لظَّ
راستي گمان و پندار، براي شناخت  به كنند. و  و تنها از گمان پيروي مي«

  .»حقيقت هيچ سودي ندارد
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، از هر سو با تراشند اماميه براي اصول خويش ميهر دليلي كه 
ها از يك  شود؛ بلكه غالبا مفهومي كه آن رو مي به  رو هاي فراوان اعتراض
ي  دهند، با مفهوم اصليِ نص، فاصله راي تأييد اصول خويش ارائه مينص ب

كند و  سختي و با تكلف، به ذهن انسان خطور مي به زيادي دارد و تنها 
آيد كه چنين مفهومي از نص مورد نظرشان، قابل برداشت  تر پيش مي كم

ظن «دهند، در بهترين حالت،  باشد؛ بلكه برداشتي كه از نصوص ارائه مي
 ست كه اين، در حالياست كه هيچ وجهي از ترجيح ندارد!  »رجوحم

شود، چه رسد به اينكه با ظن مرجوح به  ثابت نمي »ظن راجح«عقيده با 
تر از ظن مرجوح،  اي با كم امكان دارد كه عقيدهگونه  ثبوت برسد! پس چه

  .ثابت شود؟!
ا و هـ  هاي گمراه و باطـل، حتـي بهـائي    ي فرقه ست كه همه اين، روشي

اي كه خود را به اسالم منتسب  فرقه هراند؛ بلكه  اسماعيليان در پيش گرفته
كند كـه پنـدار    ي دليل دارد و جرأت نمي كردي در ارائه داند، چنين روي مي

و داليل خود را خارج از قرآن بداند؛ حتي بـراي يهـود و نصـارا نيـز ايـن      
متشـابه برآينـد كـه    امكان وجود دارد كه در برابر مسـلمانان در پـيِ آيـات    

  هايي از اين دست را ذكر خواهيم كرد. شاءاهللا نمونه ان



  
  
 

  روش قرآن در اثبات اصول عقيده

  رساني) و ثابت كردن خبر دادن (اطالع - 2و1
اصول عقيده را ذكر  دهد كه وقتي اهللا متعال ي قرآن نشان مي طالعهم

اصل بسنده  ي آن رساني درباره فرمايد، فقط به ذكر حقيقت يا اطالع مي
بر صحت آن نيز كند؛ بلكه ضمن خبر دادن از يك حقيقت، دليل عقلي  نمي

  دارد. بيان مي
هـاي   بنابراين نصوص مربوط به اصول عقيده، مجرد اخبار يـا گـزارش  

ست كـه همـراه آن، دليـل صـحتش نيـز ذكـر        قرآني نيست؛ بلكه اطالعاتي
قيـده، بـه دو   سان روش قرآن كريم در طـرح اصـول ع   گرديده است. بدين

  باشد: روش مي
 يا ذكرِ هر اصل رساني خبر دادن و اطالع. 

 .ذكر دليل و اثبات آن اصل 

  تكرار -3
ي هر اصل تكرار  رساني و ذكر دليل، آيات فراواني درباره در كنار اطالع

ست كه  رسد. اين، سومين حقيقتي كه گاه به صدها آيه مي آنجاشود؛ تا  مي
  كند. روشني مالحظه مي به آيات اعتقادي،  گرِ پژوهش

گويد، به  بنابراين قرآن كريم هنگامي كه از اصول اعتقادي سخن مي
يا  يكجايك آيه از  كند؛ چه رسد به اينكه نصف يك يا دو آيه بسنده نمي

گر يك اصل اعتقادي باشد!  اي ديگر از جايي ديگر، بيان آيه چهارمِ يك
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گونه  رد ادعايشان، اينطور كه روش شيعه در اثبات امامت مو همان
ي روشن و  هر يك از اصول اعتقادي، در صدها آيه خالصه اينكهباشد!  مي

  .گرديده استقطعي، بيان و ثابت 

  وضوح و روشني كامل يا قطعي -4
روشني،  به و  اند الدالله حقيقت، اين است كه چنين آياتي قطعيچهارمين 

گونه  اي كه جاي هيچ ونهگ به دارند؛  هر يك از اصول عقيده را بيان مي
ها  يك از اين آيات يا  انتقال مفهوم آن تأويلي براي برگرداندن معناي هيچ

  باشد: . اين وضوح، از دو جهت ميبه مفهومي ديگر وجود ندارد
اي كه مفهومي غير از  گونه به وضوح لفظي و روشن بودن معنا؛  يكم:

فتح كه از ي  سوره 29 ي ؛ مانند آيهرسد به ذهن نميمفهوم ظاهريِ آن 
 فرمايد: مي كه اهللا آنجادهد؛  خبر مي رسالت پيامبرمان، محمد مصطفي

َمَّدٞ ﴿ ِ ٱ رَُّسوُل  مُّ  . اين لفظ»ي اهللا است محمد، فرستاده«يعني:  ﴾َّ
ي اهللا متعال  فرستاده دارد كه محمد روشني بيان مي به الدالله،  قطعي
  است.

  ي هر يك از اصول. معنا درباره سو و هم هم فراواني و كثرت آيات دوم:
كه عبارتند از: خبر دادن، ثابت كردن، تكرار و  - اين حقايق چهارگانه

پارچه، در بيان  سو و يك به صورتي هم در همه جاي قرآن -وضوح كامل
  شوند. اصول اعتقادي مشاهده مي

ينكه ي اين باب هستند؛ ا البته دو حقيقت ديگر نيز وجود دارند كه ويژه
طور مستقل، منشأ  به آثار و روايات) عقل و روايت (احاديث نبوي يا 

ي اثبات  طور كه بيان شد، الزمه يك از اصول عقيده نيستند؛ بلكه همان هيچ
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 هر اصل عقيدتي اين است كه در قرآن كريم در چارچوب حقايق ذكرشده،
  آمده باشد.

چه يد و تقويت آنر باب اصول، به تأكنقش عقل يا احاديث و روايات د
باشد؛ البته جزئيات يا فروع  كه در قرآن كريم ثابت شده است، منحصر مي

شده در قرآن، در احاديث نبوي بيان  و تفاصيل مربوط به اصول ثابت
ي  فهيي اين كتابچه به نقش و وظ شاءاهللا، در ادامه گرديده است و ان

  اختصاصي عقل و سنت خواهيم پرداخت.





  
  
 

  قايق چهارگانهداليلي بر اين ح

دي كه محور اصليِ قرآن كريم است، عبارتند از:  الوهيت، اصول اعتقا
و روز  نبوت و معاد؛ يا ايمان به وحدانيت اهللا متعال و نبوت محمد

  واپسين.

  وحدانيت اهللا -1
دهد كه هيچ معبود برحقي جز اهللا وجود ندارد و  آن كريم، خبر ميقر

گونه كه در  كند؛ همان تأكيد مي اهللا) إال إله (=ال ي توحيد سان بر كلمه بدين
  آيات ذيل آمده است:

ُ ٱ﴿ َّ  ٓ َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ   .]255: ةالبقر[ ﴾َقيُّومُ لۡ ٱ َحُّ لۡ ٱ ُهوَ  إ

  .»هيچ معبود برحقي جز او وجود ندارد ،اهللا«

نَّهُ  لَمۡ عۡ ٱفَ ﴿
َ
ٓ  ۥأ َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ ُ ٱ إ   ]19محمد: [ ﴾َّ

  .»ستيني جز اهللا وجود نداردپس بدان كه معبود را«
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ َحدٌ  َّ

َ
  .]1االخالص: [ ﴾١ أ

  .»باشد) بگو: او، اهللا يكتاست (كه در ذات و صفاتش، يگانه مي«

ُ ٱ﴿ ِيٱ َّ ٓ  لَّ َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ   .]22الحشر: [ ﴾ُهوَ  إ

  .»اوست اهللا، ذاتي كه هيچ معبود برحقي جز او وجود ندارد«

﴿ ٰ ِ  ُهُكمۡ َل ٰ إ ٰ  هٞ َل ٓ  ِحٞدۖ َو َّ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ   .]163: ةالبقر[ ﴾١٦٣ لرَِّحيمُ ٱ نُ َمٰ لرَّحۡ ٱ ُهوَ  إ

است كه هيچ معبود برحقي جز او وجود ندارد؛  يگانه معبوديو معبودتان، «
 (   .»مهربان بخشنده(پروردگارِ



  روش قرآن در اثبات اصول      20

نََّما﴿
َ
ٰ  ُهوَ  أ ٰ  هٞ إَِل   .]52ابراهيم: [ ﴾ِحدٞ َو

  .»تاو يگانه معبود برحق اس... «

ُ ٱ َوقَاَل ﴿ ْ َتتَِّخُذوٓ  َ  َّ ٰ  ا ٰ  ُهوَ  إِنََّما نَۡيِۖ ثۡ ٱ َهۡيِ إَِل ٰ  هٞ إَِل   .]51النحل: [ ﴾ِحدٞ َو
و اهللا فرمود: دو معبود انتخاب نكنيد. جز اين نيست كه او يگانه معبود «

  .»برحق است

﴿ ٰ ٰ  ُهَناَل ٰ  ُهُكمۡ َل   .]46العنكبوت: [ ﴾ِحدٞ َو
  .»د شما، يكي استو معبود ما و معبو«

از سوي ديگر، قرآن  .باره وجود دارد و ديگر آيات فراواني كه در اين
كه معبود برحقي جز اهللا وجود دهد  اينكه بارها گزارش ميكريم پس از 

گونه كه در آيات  كند؛ همان داليلي براي اثبات اين حقيقت ذكر مي ندارد،
  ذيل آمده است:

ٓ  َكنَ  لَوۡ ﴿ َّ  ةٌ َءالِهَ  فِيِهَما ِ ُ ٱ إ   .]22األنبياء: [ ﴾لََفَسَدتَا َّ
گمان آسمان و  اگر در آسمان و زمين معبوداني جز اهللا وجود داشتند، بي«

  .»شدند زمين تباه مي

ْ َتَغوۡ بۡ َّ  اإِذٗ  َيُقولُونَ  َكَما َءالَِهةٞ  ۥٓ َمَعهُ  َكنَ  لَّوۡ  قُل﴿ ٰ  ا َ ِ ٗ  ِش َعرۡ لۡ ٱ ذِي إ  َسبِي
   .]42اإلسراء: [ ﴾٤٢

گويند، معبودان ديگري با پروردگار بودند، در  گونه كه (مشركان) مي بگو: اگر آن«
  .»جستند سوي صاحب عرش مي  ) راهي بهطور قطع (معبودان باطل به اين صورت 

َذَ ٱ َما﴿ ُ ٱ تَّ ٰ  ِمنۡ  ۥَمَعهُ  َكنَ  َوَما َوَلٖ  ِمن َّ َهَب  اإِذٗ  هٍۚ إَِل َ ٰ  ُكُّ  لَّ ِۢ إَِل  َخَلقَ  بَِما ه
 َ ٰ  ُضُهمۡ َبعۡ  َولََع َ   . ]91المؤمنون: [ ﴾ٖض َبعۡ  َ
اهللا، هيچ فرزندي برنگرفته است و هيچ معبودي با او نيست. (اگر جز اين بود) «

  .»جستند برتري مي يكديگربرد و بر  سوي خود) مي به هايش را ( هر معبودي آفريده
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ِ ٱ َغۡيُ  لِقٍ َخٰ  ِمنۡ  َهۡل ﴿ ٓ ٱ ّمِنَ  زُقُُكميَرۡ  َّ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
  .]3فاطر: [ ﴾ِض ۡرۡل

دهد،  اي جز اهللا كه از آسمان و زمين به شما روزي مي آيا خالق و آفريننده«
  .»وجود دارد؟

مۡ ﴿
َ
ْ  أ َمٰ ٱ َخلَُقوا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
  .]35الطور: [ ﴾٣٦ يُوقُِنونَ  َّ  بَل َضۚ ۡرۡل

  .»؟اند اند يا خودشان آفريننده آيا بدون آفريدگار، آفريده شده«

َهاَيٰٓ ﴿ يُّ
َ
ْ عۡ ٱ لَّاُس ٱ أ ِيٱ َربَُّكمُ  ُبُدوا ِينَ ٱوَ  َخلََقُكمۡ  لَّ  لُِكمۡ َقبۡ  ِمن لَّ
ِيٱ ٢١ َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمۡ   ٱ َلُكمُ  َجَعَل  لَّ

َ
ٰ  َض ۡرۡل ٓ ٱوَ  اشٗ فَِر َما ٓ  ءَ لسَّ نَزَل  ءٗ بَِنا

َ
 ِمنَ  َوأ

ٓ ٱ َما ٓ  ءِ لسَّ خۡ  ءٗ َما
َ
ٰ ٱ ِمنَ  ۦبِهِ  َرجَ فَأ َ  لَُّكۡمۖ  اقٗ رِزۡ  تِ لََّمَر ْ َتۡ  فَ ِ  َعُلوا َّ نَدادٗ  ِ

َ
نُتمۡ  اأ

َ
 َوأ

  .]22-21: ةالبقر[ ﴾٢٢ لَُمونَ َتعۡ 

اي مردم! پروردگارتان را پرستش كنيد؛ همان ذاتي كه شما و پيشينيانتان را «
ذاتي كه زمين را برايتان بستر قرار داد و آفريده است. باشد كه پرهيزكار شويد. 

راشت، و از آسمان برايتان آب سقفي باالي سرتان براف چون) آسمان را (هم
ها را به ثمر رساند تا روزيِ شما باشد. پس دانسته فرستاد و با آن، انواع ميوهفرو

  .»د، براي اهللا شريكاني قرار ندهيدداني و در حالي كه مي
تَدۡ ﴿
َ
حۡ  َوتََذُرونَ  ٗ َبعۡ  ُعونَ أ

َ
  .]125الصافات: [ ﴾١٢٥ لِقِيَ َخٰ لۡ ٱ َسنَ أ

  »كنيد؟ خوانيد و بهترين آفريدگار را رها مي را مي »بعل«آيا بت «

ٗ  لَُكم َضََب ﴿ َث نُفِسُكۡمۖ  ّمِنۡ  مَّ
َ
ا ّمِن لَُّكم َهل أ يۡ  َملََكۡت  مَّ

َ
 ُنُكمَمٰ أ

ٓ  ّمِن َك نُتمۡ  ُكمۡ َنٰ َرزَقۡ  َما ِف  ءَ ُشَ
َ
ٓ  فِيهِ  فَأ نُفَسُكمۚۡ  َكِخيَفتُِكمۡ  َتَافُوَنُهمۡ  ءٞ َسَوا

َ
 أ

ٰ كَ  ُل  لَِك َذ ٰ ٱ ُنَفّصِ   .]28الروم: [ ﴾٢٨ قِلُونَ َيعۡ  اٖ لَِقوۡ  تِ َي

زند؛ آيا بردگانتان در آنچه نصيبتان  (اهللا) برايتان از حال خودتان مثال مي«
ها با هم برابر باشيد و  ترتيب كه شما در دارايي ايم، با شما شريكند؛ بدين كرده
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نيز بيم داشته باشيد؟ ها  اين نگرانيد، ازي ديگر شريكانتان  گونه كه از ناحيه همان
  .»كنيم سان آيات خود را براي خردمندان بيان مي بدين

ِينَ ٱوَ ﴿  َ  ُعوُهمۡ تَدۡ  إِن ١٣ ِميٍ قِطۡ  ِمن لُِكونَ َيمۡ  َما ۦُدونِهِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  لَّ
ْ يَسۡ  ٓ  َمُعوا ْ  َولَوۡ  َءُكمۡ ُدَع ْ سۡ ٱ َما َسِمُعوا   .]14-13فاطر: [ ﴾لَُكمۡ  َتَجابُوا

ي خرما  خوانيد، مالك پوست نازك هسته و آنان كه جز اهللا (به فرياد) مي«
شنوند و اگر  ي شما را نمي نيز نيستند. اگر آنان را بخوانيد، دعا و خواسته

  .»دهند بشنوند، پاسختان را نمي
  و ديگر آياتي كه در اين باب، فراوان است.

ورتي قطعي و واضح بر كنيد كه اين آيات به ص روشني مشاهده مي به 
اي كه امكان انكارش وجود ندارد  گونه به وحدانيت اهللا متعال داللت دارند؛ 

ها  يك از اين آيات را بر مفهومي غير از مفهوم ظاهريِ آن توان هيچ يا نمي
  حمل نمود.

ي   در زمينه ي قرآني و حقايق چهارگانه ها شاخصي  همه سان بدين
وحدانيت اهللا متعال، كامال بر اصل بزرگ يعني اثبات اصول عقيده، بر اين 

قرآن كريم دهد؛  باشد، بلكه تمام قرآن بر اين حقيقت گواهي مي منطبق مي
، يك اصل بزرگ ديگرهاي يادشده،  دقيقا به همين روش و با شاخص

  دارد: را نيز بيان مي يعني نبوت محمد

  نبوت محمد -2
باره، در بسياري از آيات  در اين رساني يا اطالع نبوت محمد خبر دادن از

  قرآن آمده است؛ از آن جمله:
َمَّدٞ ﴿ ِ ٱ رَُّسوُل  مُّ   .»ي اهللا است محمد، فرستاده« .]29الفتح: [ ﴾َّ
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َّ  ُمَمَّدٌ  َوَما﴿ ِ   .]144عمران:  آل[ ﴾لرُُّسُل ٱ لِهِ َقبۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إ

اند كه در  امبراني بودهو محمد، فقط پيامبر است؛ پيش از او نيز پي«
  .»اند گذشته

ۡ ٱ لَِمنَ  إِنََّك ﴿   .]3يس: [ ﴾٣ َسلِيَ ُمرۡ ل

  .»... كه تو از فرستادگانِ (اهللا متعال) هستي«
ٰ  َيمَ َمرۡ  نُ بۡ ٱ ِعيَس  قَاَل  ذۡ ﴿ ٰٓ إِسۡ  َبِنٓ َي ِ ٱ رَُسوُل  إِّنِ  ءِيَل َر قٗ  ُكمإَِلۡ  َّ َصّدِ  امُّ
ٰ لَّوۡ ٱ ِمنَ  يََديَّ  َبۡيَ  لَِّما ۢ  ةِ َر َ   بِرَُسولٖ  اَوُمبَّشِ

ۡ
ۡحَ  ۥٓ ُمهُ سۡ ٱ ِديَبعۡ  ِمنۢ  ِت يَأ

َ
ا ُدۖ أ  فَلَمَّ

 ٓ ِ  َءُهمَجا ْ  تِ ّيَِنٰ ۡلَ ٱب بِيٞ  رٞ ِسحۡ  َذاَهٰ  قَالُوا   .]6الصف: [ ﴾٦ مُّ

به اسرائيل!  و زماني (را به ياد آوريد) كه عيسي پسر مريم گفت: اي بني«
سوي شما هستم، در حالي كه آنچه را كه از تورات ي اهللا به  راستي من، فرستاده 

آيد و نامش  كنم و به پيامبري كه پس از من مي فراروي من است، تصديق مي
هاي  ها و نشانه  ) با معجزهدهم. پس هنگامي كه (احمد احمد است، مژده مي

  .»، گفتند: اين، جادوي آشكاري استآشكار نزدشان آمد

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ  لَّ ْ وَ  َءاَمُنوا ٰ ٱ َعِملُوا ْ  تِ لَِحٰ لصَّ ٰ  نُّزَِل  بَِما َوَءاَمُنوا َ  قُّ لَۡ ٱ وَُهوَ  ُمَمَّدٖ  َ
ّبِِهمۡ  ِمن رَ  رَّ ۡص  اتِِهمۡ  َٔ َسّيِ  ُهمۡ َعنۡ  َكفَّ

َ
  .]2محمد: [ ﴾٢ بَالَُهمۡ  لَحَ َوأ

و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند و به آنچه بر «
 ؛است و از سوى پروردگارشانو راست  حقرآن) كه (يعني ق شده محمد نازل

سامان كارشان را وضعيت و بخشد و  يگناهانشان را م (اهللا)ايمان آوردند، 
  .»دهد مي

  ي ديگر. طور صدها آيه همينو 



  روش قرآن در اثبات اصول      24

هاي عقلي، ثابت  را با برهان سپس آياتي ديگر، صحت نبوت محمد
  گونه كه در آيات ذيل آمده است: كنند؛ همان مي

ا بٖ َريۡ  ِف  ُكنُتمۡ  ن﴿ ۡلَ  ّمِمَّ ٰ  انَزَّ َ   ِدنَاَعبۡ  َ
ۡ
ْ فَأ ٖ  تُوا ْ دۡ ٱوَ  ۦلِهِ ّمِثۡ  ّمِن بُِسوَرة  ُعوا

 ٓ ِ ٱ ُدونِ  ّمِن َءُكمُشَهَدا   . ]23: ةالبقر[ ﴾٢٣ ِدقِيَ َصٰ  ُكنُتمۡ  إِن َّ
ايم، شك و ترديد ي خويش نازل كردهدر مورد آياتي كه بر بنده چنانچهو «

  .»گوييد، يك سوره همانند قرآن بياوريداگر راست مي داريد، پس
َل  َولَوۡ ﴿  ٱ َض َبعۡ  َناَعلَيۡ  َتَقوَّ

َ
َخذۡ  ٤٤ قَاوِيلِ ۡل

َ
ِ  هُ ِمنۡ  نَاَل  َنالََقَطعۡ  ُثمَّ  ٤٥ ِميِ ۡلَ ٱب

ۡ ٱ هُ ِمنۡ    .]46-44: قةالحا[ ﴾٤٦ َوتِيَ ل
شدت   بهبست، او را با دست راست و  اگر پيامبر سخنان دروغيني بر ما مي«
  .»كرديم گرفتيم؛ سپس رگ قلبش را قطع مي مي

نَُّهمۡ  لَمُ َنعۡ  َولََقدۡ ﴿
َ
َما َيُقولُونَ  أ ۗ  ۥُيَعّلُِمهُ  إِنَّ ِيٱ ّلَِسانُ  بََشٞ  هِ إَِلۡ  ِحُدونَ يُلۡ  لَّ

عۡ 
َ
ٞ  لَِسانٌ  َذاَوَهٰ  َجِمّٞ أ بِيٌ  َعَرِبّ   .]103النحل: [ ﴾١٠٣ مُّ

گويند: اين آيات را انساني به پيامبر  ها (=كافران) مي دانيم كه آن ما مي«
دهد. در حالي كه زبان كسي كه (آموزش قرآن را) به او نسبت  آموزش مي

  .»دهند، عربي نيست و اين قرآن به زباني عربي فصيح و روشن است مي
ٓ  لَّوۡ  قُل﴿ ُ ٱ ءَ َشا ٓ  ُكمۡ َعلَيۡ  ۥتُهُ تَلَوۡ  َما َّ َ دۡ  َو

َ
ٰ أ  فِيُكمۡ  ُت َلِثۡ  َفَقدۡ  ۦۖ بِهِ  ُكمَر

َ  ۦٓۚ لِهِ َقبۡ  ّمِن اُعُمرٗ  فَ
َ
  .]16يونس: [ ﴾١٦ قِلُونَ َتعۡ  أ

خواندم و او نيز شما را به آن  خواست، آن را بر شما نمي بگو: اگر اهللا مي«
  »انديشيد؟ ام. آيا نمي تر عمري در ميان شما بوده كرد. من، پيش آگاه نمي
  .]9ألحقاف: ا[ ﴾لرُُّسلِ ٱ ّمِنَ  ٗع بِدۡ  ُكنُت  َما قُۡل ﴿
  .»نيستم ي نوظهوري بگو: من از ميان پيامبران، پديده«
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ٓ  قُۡل ﴿ َما ِعُظُكم إِنَّ
َ
ٰ  أ ن ِحَدةٍۖ بَِو

َ
ْ  أ ِ  َتُقوُموا َّ ٰ  َنٰ َمثۡ  ِ ْۚ  ُثمَّ  َدىٰ َوفَُر ُروا  َما َتَتَفكَّ

  . ]46سبأ: [ ﴾ِجنَّةٍ  ّمِن بَِصاِحبُِكم
دور از  به ا (و با هم و دهم كه دوتا دوت بگو: تنها شما را يك اندرز مي«

تعصب) و به تنهايي (و با تفكر و بازبيني در خويشتن) براي اهللا برخيزيد و 
  .»گونه جنوني نيست گاه بينديشيد؛ رفيقتان دچار هيچ آن

را اثبات و از  كثرت نبوت محمد به به همين منوال، آيات قرآن پياپي و 
هي براي نفوذ شك به قلب اي كه ديگر هيچ را گونه به كنند؛  آن دفاع مي

باقي  ي رسالت محمد مسلمان، بلكه به قلب هر انسان منصفي درباره
ماند. و اين، همان دو شرط سوم و چهارم [يعني تكرار و وضوح كامل و  نمي

عقيده، بر دومين  هاي اثبات ي شروط و شاخص سان همه قطعي] است. بدين
طور  يابد؛ همان ، انطباق مياست اصل از اصول عقيده كه همان نبوت محمد

  گردد: سومين اصل عقيده، يعني آخرت و روز واپسين، منطبق مي كه بر

  روز واپسين (آخرت) -3
گونه كه در آيات  اند؛ همان بسياري از آيات قرآن، از روز واپسين خبر داده

  ذيل آمده است:
  .»... مالك روز جزا«. ]4: حتةالفا[ ﴾٤ ّلِينِ ٱ مِ يَوۡ  لِكِ َمٰ ﴿

﴿ ِ ِ ٱَوب   .»و به آخرت يقين دارند« .]4: ةالبقر[ ﴾يُوقُِنونَ  ُهمۡ  ِخَرة

ِ  ُفُرونَ تَكۡ  َف َكيۡ ﴿ ِ ٱب مۡ  َوُكنُتمۡ  َّ
َ
ٰ أ حۡ  اتٗ َو

َ
 ُثمَّ  يُِميُتُكمۡ  ُثمَّ  ُكۡمۖ َيٰ فَأ

  .]28: ةالبقر[ ﴾٢٨ َجُعونَ تُرۡ  هِ إَِلۡ  ُثمَّ  يِيُكمۡ ُيۡ 
تي كه شما مردگاني (بدون حيات) ورزيد؟ در صورگونه به اهللا كفر مي چه«

  ميراند و بار ديگر  ندگي بخشيد و پس از آن شما را ميبوديد و اهللا، به شما ز
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  .»شويد كند و سپس به سوي او بازگردانيده ميشما را زنده مي

بِيَ ّلِلۡ  َمئِذٖ يَوۡ  لٞ َويۡ ﴿ ِينَ ٱ ١٠ ُمَكّذِ بُونَ  لَّ  ُب يَُكذِّ  َوَما ١١ ّلِينِ ٱ مِ بَِيوۡ  يَُكّذِ
َّ  ۦٓ بِهِ  ِ ثِيمٍ  َتدٍ ُمعۡ  ُكُّ  إ

َ
  .]12-10المطففين: [ ﴾١٢ أ

كنند.  كنندگان! آنان كه روز جزا را انكار مي در آن روز واي به حال تكذيب«
  .»كنند ينم بي) آن (روز) را تكذيجز ستمكاران گنهكار (كس و

ْ  لَُهمۡ  َوقِيَل ﴿ ِيٱ لَّارِ ٱ َعَذاَب  ُذوقُوا بُونَ تُكَ  ۦبِهِ  ُكنُتم لَّ   .]20: ةالسجد[ ﴾ّذِ
  .»كرديد، بچشيد شود: عذاب آتشي را كه انكارش مي و به آنان گفته مي«

ا﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱ َوأ ْ  لَّ ْ  َكَفُروا بُوا ٰ  َوَكذَّ ٓ  تَِناَي ِ ٱ يِٕ َولَِقا ْوَلٰٓ  ِخَرة

ُ
 َعَذاِب لۡ ٱ ِف  ئَِك فَأ

ونَ ُمۡ    .]16الروم: [ ﴾١٦ َضُ
اند،  و ديدار آخرت را انكار كرده ما و آياتولي كساني كه كفر ورزيده «

  .»هميشه در عذاب خواهند بود
و در بسياري از آيات، داليلي عقالني براي اثبات آخرت، ذكر گرديده 

  است؛ از آن جمله:
ٗ  َلَا َوَضََب ﴿  ُقۡل  ٧٨ َرِميمٞ  َوِهَ  مَ عَِظٰ لۡ ٱ يُۡحِ  َمن قَاَل  ۥۖ َقهُ َخلۡ  َونَِسَ  َمَث

ِيٓ ٱ يِيَهاُيۡ  ٓ  لَّ َها
َ
نَشأ
َ
َل  أ وَّ

َ
ةٖۖ  أ ِيٱ ٧٩ َعلِيمٌ  قٍ َخلۡ  بُِكّلِ  وَُهوَ  َمرَّ  َلُكم َجَعَل  لَّ

َجرِ ٱ ّمِنَ   ٱ لشَّ
َ
ٓ  انَارٗ  َضِ خۡ ۡل نُتم َفإَِذا

َ
وَ  ٨٠ تُوقُِدونَ  هُ ّمِنۡ  أ

َ
ِيٱ َس لَيۡ  أ  َخلَقَ  لَّ

َمٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو
َ
ٰٓ  ِدرٍ بَِقٰ  َض ۡرۡل َ ن َ

َ
ٰ لَۡ ٱ َوُهوَ  بََلٰ  مۚ لَهُ ِمثۡ  لُقَ َيۡ  أ ٓ  ٨١ َعلِيمُ لۡ ٱ قُ لَّ َما  إِنَّ

مۡ 
َ
ٓ  ۥٓ ُرهُ أ َرادَ  إَِذا

َ
ن ا ًٔ َشۡي  أ

َ
  .]82-78يس: [ ﴾٨٢ َفَيُكونُ  ُكن ۥَلُ  َيُقوَل  أ

كند؟ بگو: همان ذاتي آن را  هاي پوسيده را زنده مي گفت: چه كسي استخوان ...«
هر آفرينشي داناست. ذاتي كه از كند كه نخستين بار آن را آفريد و او به  زنده مي

كنيد. آيا ذاتي كه  آتش روشن مي ،درخت سبز، آتش پديد آورد و شما با آن
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را بيافريند؟ ها  اين ، توانايي آن را ندارد كه ماننداست ها و زمين را آفريده آسمان
تواند) و او آفريدگار داناست. شأن او، اين است كه چون (پيدايش) چيزي  آري؛ (مي

  .»شود درنگ موجود مي بي و» وجود شوم«گويد:  به آن مي راده كند، فقطرا ا
﴿ ٓ قۡ  َ

ُ
ٓ  ١ َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ مِ بِيَوۡ  ِسمُ أ َ قۡ  َو

ُ
ِ  ِسمُ أ َيۡ  ٢ للَّوَّاَمةِ ٱ ِس لَّفۡ ٱب

َ
 نُ نَسٰ ۡلِ ٱ َسُب أ

لَّن
َ
ۡ  أ ٰ  بََلٰ  ٣ ۥِعَظاَمهُ  َمعَ نَّ ٰٓ  ِدرِينَ َق َ ن َ

َ
َُّسّوِيَ  أ   .]4- 1: مةالقيا[ ﴾٤ ۥَبنَانَهُ  ن

خورم. آيا انسان  گر قسم مي كنم؛ و به نفس سرزنش به روز قيامت سوگند ياد مي«
هايش  هايش را جمع نخواهيم كرد؟ آري؛ (استخوان كند كه ما هرگز استخوان گمان مي

  .»را جمع خواهيم كرد)؛ در حالي كه قادريم سرِ انگشتانش را مرتب كنيم
  فرمايد: كه مي آنجاتا 
َيۡ ﴿
َ
ن نُ نَسٰ ۡلِ ٱ َسُب أ

َ
لَمۡ  ٣٦ ُسًدى كَ ُيۡتَ  أ

َ
ِنّٖ  ّمِن َفةٗ ُنطۡ  يَُك  أ  ُثمَّ  ٣٧ َنٰ ُيمۡ  مَّ

وۡ ٱ هُ ِمنۡ  فََجَعَل  ٣٨ فََسوَّىٰ  فََخلَقَ  َعلََقةٗ  َكنَ  َكرَ ٱ َجۡيِ لزَّ  ٱوَ  لَّ
ُ
لَيۡ  ٣٩ نَثٰٓ ۡل

َ
 َس أ

 ٰ ٰٓ  ِدرٍ بَِقٰ  لَِك َذ َ ن َ
َ
ۡ ٱ يَ ـِۧ ُيۡ  أ    .]40-36: مةلقياا[ ﴾٤٠ َتٰ َموۡ ل

نبود  »مني«اي از  آيا نطفه شود؟ هدف رها مي كند كه بي آيا انسان گمان مي«
سپس به صورت خون بسته درآمد و (پروردگار،  شود؟ ريخته مي »رحم«كه در 

آيا ي مرد و زن را آفريد.  ن، دو گونهگاه از آ آن او را) آفريد و موزونش ساخت.
  »ا ندارد كه مردگان را زنده كند؟اين پروردگار، تواناييِ آن ر

َهاَيٰٓ ﴿ يُّ
َ
 تَُرابٖ  ّمِن ُكمَنٰ َخَلقۡ  فَإِنَّا ثِ عۡ ۡلَ ٱ ّمِنَ  بٖ َريۡ  ِف  ُكنُتمۡ  إِن لَّاُس ٱ أ

ۡض  ِمن ُثمَّ  َعلََقةٖ  ِمنۡ  ُثمَّ  َفةٖ نُّطۡ  ِمن ُثمَّ  َلََّقةٖ  َغةٖ مُّ َ  ُمَلََّقةٖ  وََغۡيِ  مُّ ُبَّيِ  لَُكمۚۡ  ّلِ
 ٱ ِف  َونُقِرُّ 

َ
ٓ  َما َحامِ رۡ ۡل ٰٓ  ءُ نََشا َ ِ َجلٖ  إ

َ
َسّمٗ  أ ْ لُُغوٓ ِلَبۡ  ُثمَّ  ٗ ِطفۡ  رُِجُكمۡ ُنۡ  ُثمَّ  مُّ  ا

ُكۡمۖ  ُشدَّ
َ
ٰ  مَّن َوِمنُكم أ ٰٓ  يَُردُّ  مَّن َوِمنُكم ُيَتَوفَّ َ ِ رۡ  إ

َ
 َلمَ َيعۡ  َ لَِكيۡ  ُعُمرِ لۡ ٱ َذلِ أ

ۚ  ٔٗ َشۡي  مٖ ِعلۡ  دِ َبعۡ  ِمنۢ   ٱ َوتََرى ا
َ
ٓ  اِمَدةٗ هَ  َض ۡرۡل نَزۡلَ  فَإَِذا

َ
ۡ ٱ َهاَعلَيۡ  اأ ٓ ل  َتَّۡت هۡ ٱ ءَ َما
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 َوَرَبۡت 
َ
ِ  ِمن َبَتۡت َوأ ٰ  ٥ بَِهيجٖ  َزوۡ  ُكّ نَّ  لَِك َذ

َ
َ ٱ بِأ نَّهُ  قُّ لَۡ ٱ ُهوَ  َّ

َ
 يُۡحِ  ۥَوأ

ۡ ٱ نَّهُ  َتٰ َموۡ ل
َ
ٰ  ۥَوأ َ َ  ِ نَّ  ٦ قَِديرٞ  ءٖ َشۡ  ُكّ

َ
اَعةَ ٱ َوأ نَّ  فِيَها َب َريۡ  َّ  َءاتَِيةٞ  لسَّ

َ
َ ٱ َوأ َّ 

ِ ٱ ِف  ِدُل يَُجٰ  َمن لَّاِس ٱ َوِمنَ  ٧ ُقُبورِ لۡ ٱ ِف  َمن َعُث َيبۡ  َ  مٖ ِعلۡ  بَِغۡيِ  َّ  ىُهدٗ  َو
 َ نِيٖ  بٖ كَِتٰ  َو   .]8-5الحج: [ ﴾٨ مُّ

ي رستاخيز شك و ترديد داريد، پس همانا ما، شما را  اي مردم! اگر درباره« 
گوشتي  طفه و به همين ترتيب از خون بسته و سپس از پارهگاه از ن از خاك و آن

با آفرينش كامل يا ناتمام آفريديم تا براي شما روشن نماييم (كه ما توانايي 
ها را تا زمان مشخصي كه خواست ماست، در  برانگيختن را داريم). و جنين

ا به حد آوريم ت گاه شما را به صورت طفلي بيرون مي داريم و آن ها نگه مي رحم
و  ميرند و برخي به فرتوتي رشد و بلوغتان برسيد. و برخي از شما (زودتر) مي

اند، ديگر چيزي  ه پس از علم و دانشي كه داشتهرسند؛ چنانك ناتواني عمرشان مي
بيني و چون آب باران بر آن نازل كنيم، به  دانند. و زمين را خشك و مرده مي نمي

كند و انواع گياهان زيبا و باطراوت  يآيد و رشد م جنبش و حركت در مي
روياند. چرا كه اهللا، همان پروردگار حق و راستين است و او، مردگان را زنده  مي
ست و هيچ شك و  و رستاخيز، آمدنيكند و او بر هر كاري تواناست.  مي

انگيزد.  گمان اهللا، كساني را كه در قبرها هستند، برمي ترديدي در آن نيست و بي
ي اهللا به  گري درباره از مردم، بدون هيچ دانش و رهنمود و كتاب روشنو برخي 

  .»پردازند جر و بحث و مجادله مي
روشن، بر روز  ي ديگر، به طور واضح و صدها آيه ها و طور ده و همين

داللت دارند؛ بدين ترتيب وقوع روز قيامت، با تكرار و  واپسين (آخرت)
زم براي اثبات اصول عقيده قطعيت كه دو شرط اساسي از شروط ال

  گردد. هستند، ثابت مي
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ورد، بر اوست  و رسولش و روز واپسين ايمان بياگاه كه انسان به اهللا آن
ست كه نوبت شريعت فرا اينجاكه به مقتضاي اين ايمان، عمل كند؛ 

  .آيد رسد و نقش احكام شرعي به ميان مي مي
ت از: عقيده و شريعت؛ عقيده، اصل است و شريعت، پس دين، عبارتس
سان يك ساختمان فرض كنيم، عقيده، پايه و اساس  به فرعِ آن؛ اگر دين را 

  كه شريعت بر روي آن بنا گرديده است. باشد مي
اثبات  به از دو طريق يابيم كه اصول شريعت،  با نگاهي به قرآن درمي

  رسند: مي
  ).ذكر اصل حكمخبر دادن ( - 1
  يت و وضوح.قطع - 2

الدالله. براي اثبات يك  يعني: از طريق خبر يا متن قرآنيِ واضح و قطعي
حكم شرعي يا بيان صحت آن، نيازي به دليل عقلي نيست؛ زيرا مخاطب 

هاي قرآن ايمان  ها و آيه چنين متوني، فرد مسلمان است كه به صحت داده
و به  فروفرستاده دارد؛ لذا مسلمان براي عمل به هر حكم شرعي كه اهللا

كه انجام آن دستور داده است، به چيزي غير از آگاهي از حكم اهللا متعال 
در قرآن آمده است، نياز ندارد؛ يعني مسلمان براي درك اينكه نماز و 

اثباتي نيست؛ بلكه تنها به  زكات و روزه جزو دين هستند، نيازمند داليل
يا  فروفرستادهحكم را صل اخطاب به او  دليلي قطعي نياز دارد كه اهللا

، فقط اصول شريعترو در   او را به كاري مكلف فرموده باشد؛ از اين
  گيرند. مسلمانان مورد خطاب قرار مي
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ست؛ براي اثبات اصول شريعت، از  شريعت، داراي اصول و فروعي
قبيل: نماز و زكات و نيكي به والدين، وجود خبر يا متن قرآني واضح و 

ست؛ اما در رابطه با جزئيات و فروع احكام، دليل  روريالدالله، ض قطعي
  ست. ظني راجح، يعني دليلي كه وجهي از ترجيح دارد، كافي
قدر واضح و روشن   دليل قطعي را از آن جهت قطعي گويند كه آن

اش هيچ احتمال و مفهوم ديگري به آن راه  است كه غير از معنايِ ظاهري
  ندارد.

ست كه هر اصلي، تنها از طريق قرآن ثابت  يي تأكيد و يادآور شايسته
شود؛ يعني دليلِ اثبات هر اصلي، حتماً بايد قرآني باشد و روايات و  مي

طور  به توانند  در اين زمينه، مستقل نيستند و نمي »داليل عقلي« ها يا ديدگاه
گذار اصلي باشند كه اساسي قرآني ندارد و در قرآن كريم ثابت  مستقل، پايه

گيرد و هم اصول  مي بر اين شرط، هم اصول عقيده را در است.نشده 
  شريعت را.

  ي قواعد ذكرشده خالصه
  ج شرط است كه عبارتند از:داراي پنده، اصول عقي

 نص قرآني. - 1

 الدالله بودن نص قرآني. وضوح كامل و قطعي - 2

 تكرارِ فراوان نص. - 3

 خبر دادن. - 4

 و اثبات. - 5
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  تند از:و اصول شريعت، داراي سه شرط است كه عبار
 آني.نص قر - 1

 .بودن نصالدالله  وضوح كامل و قطعي - 2

داليل عقلي  اينكه نيازي به اثبات آن از طريق دادن؛ بدونخبر  - 3
 باشد.

  اين، قانون يا روش قرآن در اثبات اصول است.
ها، ايمان   پندارند كه از نظر آن زو مسايل مهمي ميرا ج »امامت«اميه، ام

اي كه منكران  گونه به پذيرفتني نيست؛  جز با اعتقاد به امامت، درست و
ست؛  دانند! بنابراين امامت جزو مسايل اصولي و اساسي امامت را كافر مي

ي ايمان به چنين اصلي، اين است كه حداقل با نص  رو الزمه  از اين
ي قرآني، يعني با نصي واضح و روشن از قرآن كريم، ثابت  الدالله قطعي

  نين نصي در قرآن كريم وجود دارد؟!راستي چ به شود؛ اما آيا 
الدالله  باره، آيات متشابه و ظني در اين استدالل شاني آيات مورد  همه

  باشد؛ مانند اين آيات: مي
ٰ إِبۡ  َتَلٰٓ بۡ ٱ ذِ ﴿  ٰ  ۥَربُّهُ  مَ  ِۧه َر ۖ  تٖ بَِكلَِم ُهنَّ َتمَّ

َ
ۖ إَِمامٗ  لِلنَّاِس  َجاِعلَُك  إِّنِ  قَاَل  فَأ  ا

ٰ ٱ ِديَعهۡ  َيَناُل  َ  قَاَل  يَِّتۖ ُذّرِ  َوِمن قَاَل    .]124: ةالبقر[ ﴾١٢٤ لِِميَ لظَّ
و زماني (را به ياد آوريد) كه پروردگارِ ابراهيم، او را به چند صورت «

ها برآمد. (اهللا) فرمود: من تو را ي اين آزمايشآزمايش كرد و او، از عهده
ساني را پيشوا قرار بده). دهم. گفت: و از فرزندانم (نيز كپيشواي مردم قرار مي

  .»رسد كاران نمي فرمود: پيمان من به ستم
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ُ ٱ َوِلُُّكمُ  إِنََّما﴿ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُلُ  َّ ْ  لَّ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  لَّ  تُونَ َوُيؤۡ  ةَ لصَّ
َكوٰ ٱ   .]55: ةالمائد[ ﴾٥٥ كُِعونَ َرٰ  َوُهمۡ  ةَ لزَّ

دهند  و زكات مي دارندي كه نماز را بر پا مياش و مؤمنان تنها اهللا و فرستاده«
  .»و پيوسته فروتن و متواضعند، دوست شما هستند

ۡ ٱ ُكمُ َعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ مُ ٱوَ  َتةُ َميۡ ل ٓ  نِيرِ ۡلِ ٱ مُ َولَۡ  لَّ هِلَّ  َوَما
ُ
ِ ٱ لَِغۡيِ  أ  ۦبِهِ  َّ

ۡ ٱوَ  ۡ ٱوَ  َخنَِقةُ ُمنۡ ل ۡ ٱوَ  قُوَذةُ َموۡ ل ّدِيَةُ ل ٓ  ةُ لَِّطيحَ ٱوَ  ُمَتَ َكَل  َوَما
َ
ُبعُ ٱ أ َّ  لسَّ ِ يۡ  َما إ  َوَما ُتمۡ َذكَّ

َ  ُذبِحَ  ن لُُّصبِ ٱ َ
َ
ْ َتقۡ تَسۡ  َوأ ِ  ِسُموا  ٱب

َ
ٰ زۡ ۡل ٰ  مِۚ َل ۗ فِسۡ  لُِكمۡ َذ ِينَ ٱ يَئَِس  مَ وۡ ۡلَ ٱ ٌق  لَّ

 ْ َ  ِدينُِكمۡ  ِمن َكَفُروا كۡ  مَ وۡ ۡلَ ٱ نِۚ َشوۡ خۡ ٱوَ  ُهمۡ َشوۡ َتۡ  فَ
َ
 دِيَنُكمۡ  لَُكمۡ  ُت َملۡ أ

تۡ 
َ
ٰ سۡ ۡلِ ٱ لَُكمُ  َورَِضيُت  َمِت نِعۡ  ُكمۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َوأ ۚ دِينٗ  مَ َل  َمَصةٍ َمۡ  ِف  ُطرَّ ۡض ٱ َفَمنِ  ا

ثۡ  ُمَتَجانِٖف  َغۡيَ  ِ َ ٱ فَإِنَّ  مٖ ّلِ  .]3: ةالمائد[ ﴾٣ رَِّحيمٞ  َغُفورٞ  َّ
مردار، و خون، و گوشت خوك و آنچه به نام غير اهللا ذبح شود و حيواني «

ر خفگي، يا ضربه، يا افتادن از باال و يا به ضرب شاخِ (حيوان ديگري) كه در اث
بميرد و نيز حيواني كه توسط درندگان دريده گردد، بر شما حرام است؛ جز 

- ها قرباني ميچنين آنچه براي بت حيواني كه (پيش از مردنش) ذبح نماييد. هم

ما حرام شده و روي كنيد، بر ش ي تيرهاي قمار قسمت ميشود و آنچه به وسيله
هي) است. امروز كافران از آيين ها فسق و سرپيچي (از فرمان اال آوردن به آن

پس، از آنان نترسيد و از من بيم داشته باشيد. امروز براي شما  ،شما نااميد شدند
دينتان را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسالم را براي شما به 

پس هركس بدون رغبت به گناه، در حال گرسنگي شديد، عنوان دين پسنديدم. 
  .»است مهرباني ند كه اهللا آمرزنده(به خوردن محرّمات) ناگزير شود، بدا
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َ  ُبُيوتُِكنَّ  ِف  نَ َوقَرۡ ﴿  ٱ ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ َتَبُّجَ  نَ َتَبَّجۡ  َو
ُ
ۖ ۡل قِمۡ  وَلٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ  ةَ لصَّ

َكوٰ ٱ َوَءاتِيَ  ِطعۡ  ةَ لزَّ
َ
َ ٱ نَ َوأ َما ۥٓۚ َورَُسوَلُ  َّ ُ ٱ يُرِيدُ  إِنَّ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُكمُ  هَِب ِلُذۡ  َّ

هۡ 
َ
  .]33األحزاب: [ ﴾٣٣ اِهيٗ َتطۡ  َوُيَطّهَِرُكمۡ  تِ يۡ ۡلَ ٱ َل أ

ي دوران جاهليت پيشين، اظهار زينت  هايتان بمانيد و به شيوه و در خانه«
و پيامبرش اطاعت نماييد. اي نكنيد و نماز را برپا داريد و زكات دهيد و از اهللا 

كه بايد خواهد پليدي را از شما دور كند و چنان راستي اهللا مي به ي پيامبر!  خانواده
  .»شما را پاكيزه سازد

ي  ي عقيده ترين استدالل شيعيان از آيات قرآن كريم درباره ها، قوي اين
، انطور كامل درج نمودم تا خردمند به امامت است. بنده، اين آيات را 

خود دريابند كه برداشت شيعيان از آيات ذكرشده، هيچ ربطي به مفهوم 
طور  به حقيقي اين آيات ندارد؛ و اين امر، هنگامي كه آيات مذكور را 

شود؛ بر خالف عادت شيعيان كه براي  تر نمايان مي كامل بخوانيد، بيش
  .خوانند! را مي استدالل شاني مورد  استدالل، فقط بخشي از هر آيه

  اول اينكه: اين آيات چه ربطي به امامت مورد ادعاي شيعه دارند؟
  در چيست؟ دوم اينكه: ارتباط اين آيات با امامت علي

ديگر امامانِ مورد  و سوم اينكه: چه ارتباطي در بين اين آيات و امامت
  ادعاي شيعه وجود دارد؟

نه  كه قطعي و روشن باشد،در صورتي قابل قبول است  ين ارتباطا
ظني يا با گمان و احتمال؛ زيرا استدالل به هر دليل اصولي كه شك و 

  فرمايد: مي گونه كه اهللا ؛ همانه آن راه يابد، باطل و نادرستاحتمال ب
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َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن مٍۖ ِعلۡ  ِمنۡ  ۦبِهِ  لَُهم َوَما﴿ ِ ۖ ٱ إ نَّ نَّ ٱ نَّ  لظَّ  ّقِ لَۡ ٱ ِمنَ  ِن ُيغۡ  َ  لظَّ
  .]28النجم: [ ﴾٢٨ا ٔٗ َشۡي 
كنند.  و آنان به اين كار هيچ علم و دانشي ندارند و تنها از گمان پيروي مي«

  .»راستي گمان و پندار، براي شناخت حقيقت هيچ سودي ندارد به و 
نه تنها قطعي و ، و ديگر آيات مورد استدالل شيعهداللت اين آيات 

وع شريعت يا كه در فر - نيز بلكه در چارچوب ظن راجح باشد، واضح نمي
گنجد و چيزي جز وهم و خيال نيست و در  نميقابل قبول است،  -در فقه

و در  اشد كه هيچ وجه قابل قبولي نداردب ت، ظن مرجوح ميبهترين حال
  :اعتبار است فروع فقه نيز بي

گويد  سخن مي از امامت و پيشوايي آقايمان ابراهيم ي نخست آيه
هيچ امام ديگري، هيچ ذكري به ميان  و ي امامت علي و در آن، درباره
جود ندارد كه نشان چنين در اين آيه، هيچ دليل روشني و نيامده است؛ هم
باشد؛  شده در اين آيه، همان امامت مورد ادعاي شيعه ميدهد امامت ذكر

بلكه منظور از امامت در اين آيه، پيشوايي و الگو بودن است. حداكثر 
ست و عقايد  كه ادعايشان، يك امر ظنيت اس توان گفت، اين چيزي كه مي

  شوند. ، ثابت نميرگ، با امور ظني يا با حدس و گمانبز
ي حكم مردار و خون و گوشت خوك است؛ چه  درباره ي دوم آيه

ها،  دهد و اين موضوع را در ميان اين امور جاي مي چيزي امامت علي
ذكري از  دارند؟! ضمن اينكه در اين آيه، هيچ يكديگرچه ربطي به 

  موضوع امامت نيست.
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رد ادعاي اماميه به و ديگر امامان مو نه ذكري از عليي سوم  آيهدر 
ذكر شده است؛ اين، خود  »عصمت«و  »امامت«ميان آمده و نه موضوع 

گر اين  ست؛ بلكه سياق آيه، بيان بدين آيه كافي استدالل شانبراي ابطال 
 ، زنان پيامبرآنو در ابتداي باشد  ي مادران مومنان مي است كه درباره

 سان و با كدامين دليل،  چه. بنابراين اند آشكارا مورد خطاب قرار گرفته
آورند و آن را در علي  طعانه از حكم اين آيه بيرون ميمادران مومنان را قا

اين، يعني ادعاي  ؟گردانند منحصر مي ايشان و چند تن از اهل بيت
توان  جا مي  حداكثر چيزي كه در اين .»يكه پيش قاضي رفتن«اساس و  بي

   :يشان، چيزي جز گمان و پندار نيستپذيرفت، اين است كه ادعا
َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن﴿ ِ ۖ ٱ إ نَّ نَّ ٱ نَّ  لظَّ   .]28النجم: [ ﴾ا ٔٗ َشۡي  قِّ لَۡ ٱ ِمنَ  ِن ُيغۡ  َ  لظَّ
شناخت راستي گمان و پندار، براي  به كنند. و  و تنها از گمان پيروي مي«

  .»حقيقت هيچ سودي ندارد
اصول عقيده،  شريعت در مقايسه بااصول دانيد  طور كه مي همان

اثبات اصول الزم براي شروط  ست: گفتنيآيند؛  شمار مي به مسايلي فرعي 
مورد ادعاي شيعه، يعني بر امامتي كه ادعا  شريعت، بر اين اصل عقيدتيِ

مربوط به فروع شريعت نيز بر  گردد؛ بلكه حتي اصول كنند، منطبق نمي مي
اي از آيات قرآن  ست كه پاره اين، در حالي يابد! انطباق نمي »امامتاصل «

خوابگي)، و  ي امور فرعيِ دين همانند: احكام حيض، جماع (هم درباره
الدالله و صريح و روشن است و يا به  نكاح و طالق، و داد و ستد، يا قطعي

كند كه براي عمل به  ي ظن راجح مي فادهصورتي آمده كه براي مسلمان، ا
  ست! چنين فروعي، كافي



  روش قرآن در اثبات اصول      36

مهمي را كه انكارش كفر  عقيدتيِ توان چنين اصلِ گونه مي پس چه
ممكن،  شان در بهترين حالت است، بر اساس نصوصي بنا نهاد كه داللت

  .باشد كه هيچ وجه قابل قبولي ندارد؟! ظن مرجوح مي
روا نيست؛ پس آيا در اصول  عمل به ظن مرجوح در فروع فقهي

  .اعتقادي، جايي براي ظن مرجوح وجود دارد؟!
اما اگر خواسته باشيم مواصفات و شرط هايي براي اصول اعتقاد با 

: نص به اين نتيجه مي رسيم كه توجه به بررسي قرآن در نظر بگيريم
آن موضوع را به دو حالت بايد قطعي و متكرر و فراوان باشد و قرآني 
ثابت كردن آن به قطعي و سپس  خبر دادن به طورنمايد:  بررسي
عقلي. بنابراين با جزم راسخ مي توان گفت: بهترين تعبير  صورت
  ست. ي اصل امامت اين است كه امري خرافي درباره

  ي اين اصل كجاست؟ ... لذا داليل متكرر و فراوان قرآن درباره
  باره كجاست؟ اخبار قطعي و روشن قرآن در اين

  ي اثبات اين ادعا كجاست؟ لهاد
  باره وجود دارد، كجا به اثبات رسيده است؟ اگر نصي در اين

يا اگر به اثبات رسيده، خبر يا گزارش قرآني كه آن را اثبات كند، 
  كجاست؟



  
  
 

  عقل و اصول عقيده

  ي حقيقت عقل اي مهم درباره نكته
نند، دليل ك گر عقل يا آنچه كه به نام داليل عقالني بدان استدالل ميا

شد، يك  اي كه به آن عرضه مي ي هر مسأله درباره آمد، شمار مي به مستقلي 
يافت؛ در  پاسخ روشن و واحد داشت كه هيچ خطايي به آن راه نمي

همانند تواند مرجع باشد؛  ست كه مي تنها چنين پاسخي اختالفات عقيدتي،
ست كه كم و  هايي دارد، زيرا كتاب مستقل و معروفي قرآن كه چنين پاسخ

الثبوت بودن آن  يابد و مسلمانان بر صحت و قطعي زياد به آيات آن راه نمي
توانيم به آن مراجعه كنيم و در تمام اصول  سادگي مي به اتفاق نظر دارند و 

دريافت نماييم؛ اما از آن دين و مسايل مهم ديني، پاسخ قطعي و روشني 
  گونه نيست. عقل، اين

ي خردورزي و  ي كاربرديِ آن در زمينه جنبه پس حقيقت عقل، همان
انديشد و با عقل خود  انديشيدن است؛ يعني آنچه كه هر خردمندي مي

كه هر انساني تواناييِ انديشيدن دارد و  آنجاكند. لذا از  تصديق مي
تواند به چيزي غير از  ي ديگران است و مي اش مستقل از انديشه انديشه

وجود  به ها  وع فكري و كثرت آرا و ديدگاهديدگاه ديگران بينديشد، تن
جزو يا  هاي بشري ي انديشه د اتفاق همهجز در بديهياتي كه مور به آيد،  مي

از قبيل: رياضيات يا آنچه كه با تجربه و مشاهده به  ست؛ امور مسلَّم علمي
 ثبوت رسيده است.
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د، نوعي ي استدالل، مستقل بدان هر عبارتي كه عقل را در زمينه ،بنابراين
عقل چنين حكم «گويند:  ؛ مثالً ميبازي با الفاظ استكاري و  مغلطه

بدون هيچ  اينجازيرا عقلي كه در  .»اقتضاي عقل است...اين، «يا  »كند مي
ي عقال و  قيدي ذكر شده، عقل واحدي نيست كه مورد قبول همه

ي تفكر گوينده يا جريان  ست كه نماينده خردمندان باشد؛ بلكه عقلي
بسا ساير خردمندان در موضوعي كه  تر. و چه ست؛ نه چيزي بيش اصيخ

داند، با او اختالف نظر دارند و  گوينده، آن را عقالني و اقتضاي عقل مي
  .اند! ها نيز به حكم عقل و خرد خويش، ديدگاه ديگري را برگزيده آن

  اختالف انديشه در ميان عقال و خردمندان
هاي گوناگون و مختلفي وجود  لي، انديشهي مسايل عق سان در پهنه بدين

كند و آن را ضرورتي  دارد؛ اين يكي، با عقل خود چيزي را ثابت مي
پندارد! در  ممكن مي داند؛ اما ديگري، همان موضوع را غير عقالني مي

ممكن.  غيرتواند هم ضرورتي عقالني باشد و هم  صورتي كه يك چيز نمي
اصطالح، دليل  به كند و  ود استدالل ميبه عقل خ پس در اين ميان كه هركه

  آورد، چه كنيم؟ عقلي مي
اند؛ بلكه روي  فالسفه و متكلمان، به همين شكل دچار اختالف شده

آوردن به استدالل عقلي، خاستگاه انحراف اديان بوده است؛ سرآغاز 
ي ها خاطر پيروي از اقوال و ديدگاه به ود و نصارا اين بود كه هانحراف ي

سخنان و پندارهاي و  ترك گفتندنصوص وحي را  ويشي خاعلم
هاي ساختگي كه  آويز قرار دادن روايت دروغيني سرِ هم كردند و با دست
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ي فراواني از وحي االهي داشت، به تأييد پندارهاي دروغين خود  فاصله
  پرداختند!

يعني ، »اعتقاد تثليث«ها براي تأييد  يكي از كشيشدقت بفرماييد كه 
استداللي عقلي دارد كه ، ي الوهيت از نظر نصارا گانه عناصر سه اعتقاد به

  گويد: مي
ماده سه حالت دارد: جامد، مايع و گاز؛ گازهاي اصليِ هوا عبارتند از: 
اكسيژن، نيتروژن و هيدروژن؛ آب سه حالت دارد: مايع، گاز (بخار آب) و 

، تركيبي از نارد: گذشته، حال، و آينده؛ انسازمان سه حالت د؛ جامد (يخ)
سه چيز است: روح، جسم و عقل؛ و خانواده از سه عنصرِ پدر، مادر و 

گونه است كه   شود. در رابطه با خداوند نيز همين فرزندان تشكيل مي
  القدس!! عبارتست از: پدر، پسر و روح

كشيش نصراني، اين داليل عقلي را در مناظره با يكي از علماي 
دهد كه  ي از مردم ذكر نمود؛ اين نشان ميمسلمان، در برابر جمع انبوه

ربط، قانع شده و گويا از نظر عقلي، به اين  كشيش يادشده، به اين داليل بي
  .1القدس!! قناعت رسيده كه خداوند عبارتست از پدر و پسر و روح

ها و  اند تا عقيده را تابع ديدگاه فالسفه و متكلمان همواره كوشيده
هاي  ترين اطالعي از كتاب ذا هركه كوچكهاي خويش سازند؛ ل انديشه

يابد و از  سادگي درمي به فالسفه و متكلمان داشته باشد، سخنم را 

                                                           
نام اين كشيش، شروش بود كه در مناظره با يكي از علماي مسلمان به نام احمد  -1

ره ضبط ي تثليث، چنين استداللي بيان نمود؛ اين مناظ ديدات، براي اثبات عقيده
 شده است. 
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زده  هاي ايشان وجود دارد، شگفت اختالفات شديدي كه در استدالل
ها را عقليات  هايي كه فالسفه و متكلمان، آن هم همان استدالل شود؛ آن مي
آورند، با داليلي مثلِ خودش، نقض  مينامند! هر دليلي كه فالسفه  مي
هاي منطقي و كالميِ  سازي استدالل سان . خود فالسفه براي همشود مي

اند كه همگي نافرجام بوده است؛ لذا  هاي بسيار كرده خويش تالش
اي نيست  گونه به هاي عقالنيِ ايشان، قطعي و  هاي منطقي و استدالل پايه

ها با ساير  رد هر يك از اين استدالل كه به يقين بينجامد؛ زيرا امكان
، ابن /تيميه االسالم ابن هاي منطقي و كالمي وجود دارد. شيخ استدالل

داند؛ ابن واصل گويد:  ترين متكلمان مي واصل حموي را يكي از بزرگ
صورتم، روي خود  روانداز را تا نصفاندازم و  خود را بر پشت مي«

اختالفيِ متكلمان و فالسفه و ها و داليل  كشم و سپس ديدگاه مي
ي  آنكه به نتيجه كنم و بي را بررسي ميهر طرف هاي  طور اعتراض همين
  ».شود لي برسم، صبح ميوقابل قب

هاي ضد و نقيض فالسفه و  استداللحتي يكي از همين متكلمان، 
  ده دانسته است.سان شيشه، شكنن به متكلمان را 

  يدهاعتباريِ استقالل عقل در اصول عق بي
كه وضعيت فالسفه و  -هاي عقلي همه اختالف در استدالل با وجود اين

مهر،  امكان ندارد كه اهللا متعال و گسترده -متكلمان، گواه روشني بر آنست
هايشان  به عقل شان را صرفاً همه رحمتي كه به بندگانش دارد، دين با آن

هايي  ي  ديدگاه چهتر از آنست كه بازي واگذارد؛ بلكه دينِ اهللا متعال، بزرگ
  دانند. ها را عقلي مي ناحق آن به قرار گيرد كه 
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ترين شكل بر بندگانش اتمام حجت نموده  كه اهللا متعال به كامل آنجااز 
هاي عقلي باشد كه در  است، پس اين حجت بايد چيزي غير از حجت

شود، اين است كه  همه اختالف وجود دارد. پرسشي كه مطرح مي ها اين آن
  حجت چيست يا كجاست؟اين 

  قرآن، همان حجت است
  فرمايد: اهللا متعال مي

﴿ ٗ ِينَ  رُُّس بَّشِ َّ  َوُمنِذرِينَ  مُّ َ  لِلنَّاِس  يَُكونَ  ِلَ ِ ٱ َ  لرُُّسِلۚ ٱ دَ َبعۡ  ُحجَّ َّ
ُ ٱ َوَكنَ  ٰ  ١٦٥ اَحِكيمٗ  َعزِيًزا َّ ُ ٱ ِكنِ لَّ ٓ  َهدُ يَشۡ  َّ نَزَل  بَِما

َ
نَزَلُ  َكۖ إَِلۡ  أ

َ
 ۦۖ ِمهِ بِِعلۡ  ۥأ

ۡ ٱوَ  ِ  َوَكَفٰ  َهُدونَۚ يَشۡ  ئَِكةُ َمَلٰٓ ل ِ ٱب   .]166-165النساء: [ ﴾١٦٦ َشِهيًدا َّ

دهنده (برانگيخيتم) تا مردم پس از ارسال رسان و بيم فرستادگاني مژده«
اي در برابر اهللا نداشته باشند. و اهللا، غالبِ باحكمت و بهانه حجت پيامبران،
كه آن را به علم و دانش  دهد گواهي مياهللا در مورد آنچه نازل نموده،  است؛ اما

 گواهدهند. و همين بس كه اهللا  است؛ و فرشتگان نيز گواهي مي فروفرستادهخود 
  .»است

 هيچ كساتمام حجت نمود،  با وجود حجت اهللا و پس از آنكه اهللا
ل و بعد از آن، هيچ ست و قب اي ندارد؛ گواهيِ اهللا، كافي هيچ حجت و بهانه

  شهادتي اعتبار ندارد.
اگر حجت و شهادت اهللا در اصول دين و عقيده كافي نباشد، پس 

  .اي خواهد بود؟! حجت و گواهيِ اهللا در كجا و در چه زمينه
  فرمايد: اهللا متعال مي
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وَ ﴿
َ
ٓ  فِِهمۡ يَكۡ  لَمۡ  أ ا نَّ

َ
نَزۡلَ  أ

َ
ِ  ِهمۚۡ َعلَيۡ  َلٰ ُيتۡ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ ٰ  ِف  نَّ إ  ةٗ لَرَۡحَ  لَِك َذ

ِ  َكَفٰ  قُۡل  ٥١ ِمُنونَ يُؤۡ  اٖ لَِقوۡ  َرىٰ َوذِكۡ  ِ ٱب  ِف  َما لَمُ َيعۡ  اۖ َشِهيدٗ  َنُكمۡ َوَبيۡ  ِن بَيۡ  َّ
َمٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
ِينَ ٱوَ  ِضۗ ۡرۡل ْ  لَّ ِ  َءاَمُنوا ْ  ِطلِ َبٰ لۡ ٱب ِ  َوَكَفُروا ِ ٱب ْوَلٰٓ  َّ

ُ
 ُهمُ  ئَِك أ

ونَ َخٰ لۡ ٱ   .]52-51لعنكبوت: ا[ ﴾٥٢ ِسُ
ها تالوت  آيا براي آنان كافي نيست كه ما، اين كتاب را كه پيوسته بر آن«
گمان در اين كتاب رحمت و پندي براي مومنان  ايم؟ بي شود، بر تو نازل كرده مي

بگو: همين بس كه اهللا، ميان من و شما گواه است؛ آنچه را كه در وجود دارد. 
كه به باطل (= غير اهللا) ايمان آوردند و  داند. و كساني  ها و زمين است، مي آسمان

  .»كارند به اهللا كفر ورزيدند، زيان
به او  ست و حجتي كه اهللا ي االهي ترين فرستاده بزرگ پيامبرمان

يۡ ﴿هاست:  ترين حجت و با آن بر صداقتش گواهي داده، بزرگ بخشيده
َ
 نَ فَأ

مۡ ﴿ »رويد؟ به كجا مي -نگرداني از قرآ با روي -پس«؟ ﴾َهُبونَ تَذۡ 
َ
 َلُكمۡ  أ

ُونَ  لََما فِيهِ  َلُكمۡ  إِنَّ  ٣٧ رُُسونَ تَدۡ  فِيهِ  بٞ كَِتٰ  آيا « ].38-37القلم: [ ﴾٣٨ َتَيَّ
خوانيد كه در جهان آخرت  كتابي (از نزد پروردگار) داريد كه در آن (چنين) مي

  .»كنيد؟ هر چه بخواهيد، انتخاب مي
ُهم ُهمۡ َسلۡ ﴿ يُّ

َ
ٰ  أ ِ بَِذ از آنان بپرس: كدامينشان «. ]40القلم: [ ﴾٤٠ زَِعيمٌ  َك ل

  .»ضامن اين ادعاست؟
اي جز اين نيست كه اصول عقيده، ابتدا بايد با نصوص  پس هيچ چاره

باره است، ثابت  الدالله و واضح كه يگانه مرجع مستقل در اين قرآنيِ قطعي
ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ فرمايد: مي گونه كه اهللا شود؛ همان نَزَل  لَّ

َ
 هُ ِمنۡ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ

 ٰ ۡ  تٞ َءاَي مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَمٰ مُّ
ُ
  .]7عمران:  آل[ ﴾بِ ِكَتٰ لۡ ٱ أ
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آيات روشن و  ن،ست كه قرآن را بر تو نازل كرد؛ بخشي از آ او، ذاتي«
  .»اندمشخصي هستند كه اصل و اساس اين كتاب

ٰ  هُ ِمنۡ ﴿ ۡ  تٞ َءاَي الدالله و  قطعي يعني: بخشي از قرآن، آيات ﴾ٌت َكَمٰ مُّ
ها راه ندارد. در صفحاتي كه گذشت،  روشني هستند كه احتمال به آن

ات اند؛ يعني آي گونه ديديم كه آيات مربوط به اصول عقيده، همين
دارند؛ همين  ني اصول عقيده را بيان ميشور به الدالله و محكمي كه  قطعي

دهد تا  قرار مي ها را اصل و اساس اين كتاب ست كه آنا آيات اينويژگيِ 
  مرجع اخذ عقيده باشند.

باشد،  شده از سوي اهللا متعال مي اي از اوامر نازل كه دين، مجموعه آنجااز 
ترين امري كه از سوي اهللا متعال نازل شده، و  پس شكي نيست كه بزرگ

ترين محور دين و پايه و اساس آن، اصول عقيده است؛ لذا به هيچ  بزرگ
اين اصول، نخستين هدف نزول قرآن نباشد؛ بلكه  عنوان امكان ندارد كه

ست كه از سوي اهللا متعال نازل شده است. اگر  ترين امري نخستين و روشن
ست؟ و چه  ترين امور ديني نباشد، پس شامل چه چيزي قرآن شامل مهم

ۡلَ ﴿ فرمايد: چيزي در خود دارد؟ اهللا متعال مي ِ  انٗ َيٰ تِبۡ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَونَزَّ  ّلُِكّ
  .]89النحل: [ ﴾لِِميَ ُمسۡ لِلۡ  ىٰ َوبُۡشَ  ةٗ َورَۡحَ  ىوَُهدٗ  ءٖ َشۡ 

، و هدايت و رحمت و گر همه چيز بيانو كتاب را بر تو نازل كرديم كه «
  .»بشارتي براي مسلمانان است

گر اصول نيست؟ يا فقط برخي  گر فروع است و بيان بيان ،پس آيا قرآن
  فرمايد: ت؟ اما اهللا متعال مياز اصول را بيان نموده اس
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ا﴿   .]38األنعام: [ ﴾ءٖ َشۡ  ِمن بِ ِكَتٰ لۡ ٱ ِف  َنافَرَّطۡ  مَّ

  .»ايم ما در كتاب از هيچ چيز فروگذار نكرده«
در قرآن كريم فروع دين را  امكان ندارد كه عاقلي بگويد: خداوند

 بيان نموده است، نه اصول آن را؛ يا بگويد: فقط برخي از اصول دين را
كوتاهي يك از اصول دين  بيان نموده است! وانگهي قرآن در بيان كدام

رو   قرآن برويم؟! از ايناز  غيرچيزي كرده است كه ناگزير شويم به سراغ 
به گذاريِ اصلي ديني كه در قرآن  عقالً درست نيست كه عقل، براي پايه

  دعاست.بر اين ا يروشن است، به ميان آيد؛ و قرآن، دليل روشني نيامده 

  وظيفه و جايگاه عقل
هاي روشنِ وحي، در  دور از آموزه به ي عقل، اين نيست كه  پس وظيفه

وجوي اصول دين باشد يا بخواهد اصلي ديني بيابد كه در نصوص  جست
اً انديشيدن در ي عقل منحصر وحي به آن تصريح نشده است؛ بلكه وظيفه

چنين وظيفه دارد به  ؛ همهاي وحي و نيز باور به آن است ها و داده آموزه
هاي سالم قابل قبول  ها و انديشه كه براي عقل -وحي و عقايد برآمده از آن

يقين نمايد و عدم تناقض در آن را دريابد و داليل عقلي و  - است،
  بياموزد و ارائه دهد.اش را  نقلي

پردازد؛  ي ظني مي از ميان ادله استنباط احكامِ فرعيچنين به  عقل هم
كه اي  كند كه اين ادله، نصوص شرعي باشند يا اينكه در مسأله ميفرقي ن

هاي استنباطيِ ديگري استفاده كند. در  نص شرعي وجود ندارد، از روش
ي ديگرِ عقل، قرار دادن هر يك از  ي تفكر ديني، كاربرد و وظيفه حوزه
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 باشد كه آن ميعلميِ احكام استنباطي در جايگاه مربوط به آن و نيز تطبيق 
  رسد. ي اجتهاد به انجام مي اين امر، در عرصه

 عقالني قرآنصرف داليل 
كند، داليلي  ذكر مي رهنمودهايشداليلي كه قرآن براي بيان صحت 

هاي قرآن را بپذيرد  درستيِ داده تادارد  ست كه عقل سليم را بر آن مي عقلي
  فرمايد: مي و بدان اذعان كند؛ مالحظه كنيد كه اهللا

َمٰ ٱ قِ َخلۡ  ِف  إِنَّ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو
َ
ٰ خۡ ٱوَ  ِض ۡرۡل ۡ ٱ ِف تَِل ٰ  لََّهارِ ٱوَ  لِ لَّ ْوِل  تٖ َي

ُ
 ّلِ

 ٱ
َ
  .]190عمران:  آل[ ﴾١٩٠بِ َبٰ لۡ ۡل

هايي براي  ها و زمين و گردش شب و روز، نشانه همانا در آفرينش آسمان«
  .»خردمندان وجود دارد

  فرمايد: و مي
مۡ ﴿
َ
ْ  أ مۡ  ءٍ َشۡ  َغۡيِ  ِمنۡ  ُخلُِقوا

َ
  .]35الطور: [ ﴾٣٥ لُِقونَ َخٰ لۡ ٱ ُهمُ  أ

  »اند؟ اند يا خودشان آفريننده آيا بدون آفريدگار، آفريده شده«
  فرمايد: چنين مي هم
َذَ ٱ َما﴿ ُ ٱ تَّ ٰ  ِمنۡ  ۥَمَعهُ  َكنَ  َوَما َوَلٖ  ِمن َّ َهَب  اإِذٗ  هٍۚ إَِل َ ٰ  ُكُّ  لَّ ِۢ إَِل  َخَلقَ  بَِما ه
 َ ٰ  ُضُهمۡ َبعۡ  َولََع َ   .]91المؤمنون: [ ﴾ٖض َبعۡ  َ
اهللا، هيچ فرزندي برنگرفته است و هيچ معبودي با او نيست. (اگر جز اين «

برتري  يكديگربرد و بر  سوي خود) مي به هايش را ( بود) هر معبودي آفريده
  .»جستند مي

نمايد، داليلي  ذكر مي ي نبوت محمد درباره و نيز داليلي كه اهللا
  فرمايد: گونه كه مي همان ست؛  عقلي
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َل  َولَوۡ ﴿  ٱ َض َبعۡ  َناَعلَيۡ  َتَقوَّ
َ
َخذۡ  ٤٤ قَاوِيلِ ۡل

َ
ِ  هُ ِمنۡ  نَاَل  َنالََقَطعۡ  ُثمَّ  ٤٥ ِميِ ۡلَ ٱب

ۡ ٱ هُ ِمنۡ    .]46-44: قةالحا[ ﴾٤٦ َوتِيَ ل
شدت  به بست، او را با دست راست و  اگر پيامبر سخنان دروغيني بر ما مي«
  .»كرديم قطع مي گرفتيم؛ سپس رگ قلبش را مي

  فرمايد: و مي
ا بٖ َريۡ  ِف  ُكنُتمۡ  ن﴿ ۡلَ  ّمِمَّ ٰ  انَزَّ َ   ِدنَاَعبۡ  َ

ۡ
ْ فَأ ٖ  تُوا ْ دۡ ٱوَ  ۦلِهِ ّمِثۡ  ّمِن بُِسوَرة  ُعوا

 ٓ ِ ٱ ُدونِ  ّمِن َءُكمُشَهَدا   . ]23: ةالبقر[ ﴾٢٣ ِدقِيَ َصٰ  ُكنُتمۡ  إِن َّ
ايم، شك و ترديد كرده ي خويش نازلو اگر در مورد آياتي كه بر بنده«

  .»گوييد، يك سوره همانند قرآن بياوريدداريد، پس اگر راست مي

  تقوا انديش و بي هاي قرآني براي افراد كج فايده بودن حجت بي
اند؛ چنين  جو كه در پيِ يافتن حق و حقيقت اند: گروهي حق مردم دو دسته

 گونه كه اهللا برند؛ همان هاي االهي فايده مي افرادي از شنيدن حجت
  فرمايد: مي

﴿ ٓ ٰ  ١ مٓ ال   .]2-1: ةالبقر[ ﴾٢ ُمتَّقِيَ ّلِلۡ  ىُهدٗ  فِيهِۛ  َبۛ َريۡ  َ  ُب ِكَتٰ لۡ ٱ لَِك َذ
گر پرهيزكاران است، هيچ  نما و هدايت ، الم، ميم. در اين كتاب كه راهالف«

  .»شك و ترديدي وجود ندارد
قرآن هدايت  ي اين پس پرهيزگاران، تنها كساني هستند كه به وسيله

قرار داده  هدايت شاني  قرآن را وسيله ها كه اهللا يابند؛ يعني همان مي
  فرمايد: گونه كه مي است؛ همان

  .]26: ةالبقر[ ﴾اَكثِيٗ  ۦبِهِ  ِديَوَيهۡ ﴿
  .»كند و بدين وسيله بسياري را هدايت مي«
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  ... كه منظور، پرهيزگاران هستند.
، تأييد ديدگاه يا مذهب يا ي ديگر، افرادي هستند كه هدفشان دسته

اي براي  چنين كساني، قرآن را وسيله ،هاست ي آن استاد يا گروه يا قبيله
دهند و  هاي شخصي و نفساني خويش قرار مي رسيدن به اهداف و خواسته

گونه كه  هاي قرآن، فايده ببرند؛ همان امكان ندارد كه از رهنمودها و آيه
  فرمايد: مي اهللا

ٰ ٱ ِن ُتغۡ  َوَما﴿   .]101يونس: [ ﴾ِمُنونَ يُؤۡ  َّ  اٖ قَوۡ  َعن لُُّذرُ ٱوَ  ُت َي
  .»رساند اي نمي آورند، فايده ها و هشدارها به كساني كه ايمان نمي و نشانه«

  ها اشاره شده است: ي ذيل به آن ها، همان كساني هستند كه در آيه اين
  .]26: ةالبقر[ ﴾اَكثِيٗ  ۦبِهِ  يُِضلُّ ﴿
  .»كند ياري را گمراه ميبدين وسيله بس«

روي از شبهات، ويژگيِ نمايانِ  پيروي از آيات متشابه يا دنباله
  تقوا و گمراه انديشان بي كج

آنان برحذر باشيد، فقط كنندگان را بشناسيد تا از  اين گمراه كهبراي اين
آورند، بنگريد؛ يعني به همان احتماالتي كه در  ميكه شبهاتي به  ست كافي
گنجد و چيزي جز پندار و گمانِ  ات قطعي و واضح قرآن نميي آي دايره
  فرمايد: گونه كه اهللا متعال مي اساس نيست؛ همان بي

َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن﴿ ِ نَّ ٱ إ  ٱ َوىَتهۡ  َوَما لظَّ
َ
  .]23النجم: [ ﴾نُفُس ۡل

  .»كنند ي نفس پيروي مي آنان تنها از گمان و پندار و خواسته«
  فرمايد: و نيز مي
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ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  لَّ
َ
ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ ۡ  تٞ َءاَي مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَمٰ مُّ

ُ
 بِ ِكَتٰ لۡ ٱ أ

َخرُ 
ُ
ٰ ُمتََشٰ  َوأ ا ٞتۖ بَِه مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ تََشٰ  َما َفَيتَّبُِعونَ  غٞ َزيۡ  قُلُوبِِهمۡ  ِف  لَّ  ءَ تَِغا

ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ   ءَ تَِغا
ۡ
  .]7عمران:  آل[ ﴾ۦوِيلِهِ تَأ

آيات روشن و  ن،ست كه قرآن را بر تو نازل كرد؛ بخشي از آ او، ذاتي«
ند. ا ديگر، آيات متشابه بخشِاند و مشخصي هستند كه اصل و اساس اين كتاب

انگيزي وجود دارد، براي فتنه )و ميل به باطل( انحرافهايشان  كساني كه در دل
  .»آيندو تأويل (نادرست) آيات، در پي آيات متشابه بر مي

هايشان انحراف و ميل به باطل  كه در دل دارد كه آنان قرآن، خود بيان مي
كنند؛ اما چرا؟ پاسخ قرآن، اين است كه  وجود دارد، از شبهات پيروي مي

هاي نفسانيِ  انگيزي و تأويل آيات بر طبق اميال و خواسته قصدشان، فتنه
وشن، به سراغ هاست؛ بنابراين به جاي رجوع به داليل واضح و ر آن

استفاده از گستردگي زبان عربي  روند و با سوء مي آنجاو  اينجااي در  كلمه
باشد و حاوي الفاظ مشتركي با معاني و  مي »مجاز«و  »حقيقت«شاملِ كه 

كوشند تا بدون در نظر گرفتن قراين و شواهد  مفاهيم گوناگون است، مي
هيچ وجهي از صحت  هر متن، مفهوم يا برداشت مورد نظرِ خود را كه

در قرآن كريم، نكاتي كلي و مجمل  دهند!ندارد، موجه و درست نشان 
اي  طور نكته در آيه يا آياتي ديگر، بيان شده است؛ همينشرح آن آمده كه 

به صورت مطلق ذكر شده كه در جايي ديگر، مقيد آمده است و 
جايي  به صورت عام ذكر گرديده و در يكجاطور، موضوعي در  همين

تقوا و گمراه، نكات مجمل را  انديشان بي ديگر تخصيص يافته است. كج
طور عام را بدون خاصِّ آن  همينآورند و  جدا و بريده از تفصيل آن مي

  .كنند! ذكر مي
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  ي گمراهان روش همه
ي گمراه يا دين باطلي وجود ندارد، مگر اينكه براي استدالل به  هيچ فرقه

گيرد و در پيِ شبهات  همين شيوه را در پيش مي قرآن و هر چيز ديگري،
به اين آيه منكران تقدير، ها يا  ست. قدري آيد؛ اين، يك واقعيت عيني برمي

  فرمايد: كنند كه اهللا متعال مي استدالل مي
بِيَل ٱ هُ َنٰ َهَديۡ  إِنَّا﴿ ا لسَّ ا اَشاكِرٗ  إِمَّ   .]3اإلنسان: [ ﴾٣ َكُفوًرا مَّ
گزار باشد و خواه  نشان داديم؛ خواه سپاس =انسان)( ما، راه را به او«

  .»ناسپاس
ي افعالش  كه قايل به مجبور بودن انسان در همه - ها سو، جبري از آن
  فرمايد: مي كنند كه اهللا بدين آيه استدالل مي -هستند
ٓ  َوَما﴿ ٓ  ُءونَ تََشا َّ ِ ن إ

َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ يََشا   .]3اإلنسان: [ ﴾َّ

  .»خواهيد مگر آنكه اهللا بخواهد ) نميو شما (راهي به سوي او«
قرار دارد؛ اما  يكديگرها، در تضاد كامل با  ها و جبري ي قدري عقيده[
ي  ها در سوره ي مورد استدالل قدري كنيد، هم آيه طور كه مالحظه مي همان

  .]ها! ي مورد استدالل جبري انسان است و هم آيه
  فرمايد: متعال ميكنند كه اهللا  خوارج به اين آيه استدالل مي

َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إِنِ ﴿ ِ ِ  إ َّ   .]40يوسف: [ ﴾ِ
  .»فرمانروايي تنها از آن اهللا است«

 كنند كه اهللا معطّله براي اثبات پندارشان به اين آيه استدالل مي
  .]11الشوري: [ ﴾ءٞ َشۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ  َس لَيۡ ﴿ فرمايد: مي

  .»هيچ چيزي همانند او نيست«
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  كنند كه: ه اين آيه استدالل ميو مشَبِّهه ب
ِ ٱ يَدُ ﴿ يۡ  َق فَوۡ  َّ

َ
  .]10الفتح: [ ﴾ِديِهمۡ أ

  .»شان است دست اهللا باالي دستان«
بلكه يهود و نصارا نيز در رابطه با باورهاي خود به آياتي از قرآن 

  .كنند! استدالل مي

  هايي از استدالل نصارا به آيات قرآن نمونه
ي گرامي بدين نكته پي  كنم كه خواننده ذكر مي از آن جهت راها  اين نمونه

به آيات قرآن،  - طور استدالل يهود و همين -خواهد برد كه استدالل نصارا
مراتب  به از استدالل شيعه به برخي از آيات در رابطه با اصل امامت، 

تر است! لذا آيا سزاوار است كه دينمان را به خاطر شبهاتي ترك  قوي
  .آن، مسلمان و كافر يكسان هستند؟!گوييم كه در ضمنِ 

ها در مصر در  ست كه كليساي قبطي ها، بخشي از آيات قرآني اين
ها استدالل  يادآور شده و به آن /اي سرگشاده به عالمه شعراوي نامه

ي نامه، براي رفع اتهام كفر و شرك از مسيحيان، به  كرده است؛ نويسنده
  مايد:فر مي اين آيه استدالل نموده كه اهللا

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ْ  لَّ ِينَ ٱوَ  َءاَمُنوا ْ  لَّ ٰ ٱوَ  َرىٰ لََّصٰ ٱوَ  َهاُدوا ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  يَ  ِِٔب لصَّ ِ ٱب َّ 
جۡ  فَلَُهمۡ  الِحٗ َصٰ  وََعِمَل  ِخرِ ٱ مِ وۡ ۡلَ ٱوَ 

َ
َ  َرّبِِهمۡ  ِعندَ  ُرُهمۡ أ َ  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َو  َو

  .]62: ةالبقر[ ﴾٦٢َزنُونَ َيۡ  ُهمۡ 
چنين پاداش آن دسته از يهوديان،  پاداش كساني كه ايمان آورده و هم همانا«

هايي كه به اهللا و روز رستاخيز ايمان بياورند و عمل نيك مسيحيان و صائبي
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انجام دهند، نزد پروردگارشان محفوظ است و هيچ ترس و هراسي، بر آنان 
  .»نخواهد بود و دچار غم و اندوه نخواهند شد

بينيد  جناب استاد شعراوي! مي«گويد:  با ذكر اين آيه ميي نامه  نويسنده
كه اين آيه، نصارا را جزو كساني بر شمرده است كه به اهللا ايمان دارند و 

  ».كافر نيستند
ُ ٱ قَاَل  إِذۡ ﴿ َّ  ٰ َّ  َوَرافُِعَك  ُمَتَوّفِيَك  إِّنِ  عِيَسٰٓ َي َ ِ ِينَ ٱ ِمنَ  َوُمَطّهُِركَ  إ  لَّ

 ْ ِينَ ٱ وََجاِعُل  َكَفُروا ِينَ ٱ َق فَوۡ  تََّبُعوكَ ٱ لَّ ْ َكَفُروٓ  لَّ ٰ  ا َ ِ َّ  ُثمَّ  َمةِۖ قَِيٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إ َ ِ  إ
حۡ  ِجُعُكمۡ َمرۡ 

َ
  .]55عمران:  آل[ ﴾٥٥ َتلُِفونَ َتۡ  فِيهِ  ُكنُتمۡ  فِيَما َنُكمۡ بَيۡ  ُكمُ فَأ

از روي زمين و از  آنكه بميريهنگامي كه اهللا به عيسي فرمود: من تو را (بي«
(از بودن در آورم و تو را و تو را به سوي خودم باال مي دارم برمي) يان مردمم

- و روز رستاخيز پيروانت را بر كافران برتري مي گردانم ميپاك  )كافرانميانِ 

ي اختالفاتي و در ميانتان درباره استي شما به سوي من بخشم؛ برگشت همه
  .»كنم داوري ميكه داشتيد، 
به موجب اين آيه، مسيحيان كافرند يا بر كافران آيا «پرسد:  وي مي

  »برتري دارند؟
ْ لَيۡ ﴿ ٓ  ُسوا ۗ َسَوا هۡ  ّمِنۡ  ٗء

َ
ةٞ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ لِ أ مَّ

ُ
ٓ  أ ٰ  لُونَ َيتۡ  ئَِمةٞ قَا ِ ٱ تِ َءاَي َّ  ٓ ۡ ٱ ءَ َءانَا  لِ لَّ

ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  ١١٣ ُجُدونَ يَسۡ  وَُهمۡ  ِ ٱب   ِخرِ ٱ مِ وۡ ۡلَ ٱوَ  َّ
ۡ
ِ  ُمُرونَ َوَيأ  ٱب

ۡ  نَ َهوۡ َوَينۡ  ُروِف عۡ مَ ل
ۡ ٱ َعنِ  ٰ يۡ لَۡ ٱ ِف  رُِعونَ َويَُسٰ  ُمنَكرِ ل ْوَلٰٓ  تِۖ َر

ُ
ٰ ٱ ِمنَ  ئَِك َوأ عمران:  آل[ ﴾١١٤ لِِحيَ لصَّ

113-114[.  
كردارند؛ آيات االهي را در  همه يكسان نيستند؛ برخي از اهل كتاب راست«
ذرانند؛ به اهللا گ كنند و (پاسي از شب را) در سجده مي اي از شب تالوت مي پاره
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كنند و به  آورند و امر به معروف و نهي از منكر مي و روز رستاخيز ايمان مي
  .»اند ي بندگان شايسته ها، از زمره شتابند. اين سوي كارهاي نيك مي

اند و جزو  ي بندگان شايسته پس مسيحيان، از زمره«افزايد:  وي مي
  ».كافران نيستند

ٓ ّمِمَّ  َشّكٖ  ِف  ُكنَت  فَإِن﴿ نَزۡلَ  ا
َ
ٓ أ ِينَ ٱ لِ  َٔ فَۡس  َك إَِلۡ  ا  ِمن َب ِكَتٰ لۡ ٱ َرُءونَ َيقۡ  لَّ

  .]94يونس: [ ﴾لَِك َقبۡ 
ايم، شك و ترديد داري، از كساني كه  پس اگر در آنچه بر تو نازل كرده«

  .»اند، پرس و جو كن پيش از تو كتاب آسماني را خوانده
آيد كه اگر  چنين برمياز اين آيه «گويد:  ي نصراني مي گاه نويسنده آن

مسلمان در آنچه كه بر او وحي شده است، شك و ترديد داشته باشد، بايد 
حقيقت رهنمون شوند؛ بنابراين  ياز اهل انجيل سوال كند تا او را به سو

داني كه اگر مرجعي سالم  اند. اي دوست من! تو خود مي مسيحيان، مرجع
  ».شود ه مينباشد، هركه بخواهد به او مراجعه كند، تبا

ْ لُوٓ  َٔ فَۡس ﴿ هۡ  ا
َ
  . ]7األنبياء: [ ﴾لَُمونَ َتعۡ  َ  ُكنُتمۡ  إِن رِ ّلِكۡ ٱ َل أ

  .»دانيد، از اهل علم بپرسيد اگر نمي«
اهل علم كيستند؟ آري؛ نصارا همان اهل «پرسد:  اين نصراني مي

  ».اند اند؛ بنابراين مسيحيان مرجع علم
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  اماميهكدام گروه حجتش قوي تر است؟ مسيحيان يا 
  گويم: ي اخير مي بنده با توجه به استدالل اين نصراني به دو آيه

هۡ ﴿آيا استدالل اين نصراني به اينكه منظور از 
َ
همان  ﴾رِ ّلِكۡ ٱ َل أ

گويند: مراد از  تر از استدالل اماميه نيست كه مي مسيحيان هستند، قوي
هۡ ﴿
َ
ْ لُوٓ  َٔ فَۡس ﴿فرمايد:  مي اند؟ زيرا اينكه اهللا امامان معصوم ﴾رِ ّلِكۡ ٱ َل أ هۡ  ا

َ
 َل أ

 لِ  َٔ فَۡس ﴿فرمايد:  سان اين آيه است كه مي ، هم»از اهل علم بپرسيد« ﴾رِ ّلِكۡ ٱ
ِينَ ٱ از كساني كه پيش از تو « . ]94يونس: [ ﴾لَِك َقبۡ  ِمن َب ِكَتٰ لۡ ٱ َرُءونَ َيقۡ  لَّ

  .»اند، پرس و جو كن كتاب آسماني را خوانده
، »دانيد اگر نمي« ﴾لَُمونَ َتعۡ  َ  ُكنُتمۡ  إِن﴿: فرمايد اينكه ميطور  و همين

ٓ  َشّكٖ  ِف  ُكنَت  فَإِن﴿ فرمايد: برابر با اين آيه است كه مي ا نَزۡلَ  ّمِمَّ
َ
ٓ أ  ﴾َك إَِلۡ  ا

  .»ايم، شك و ترديد داري... پس اگر در آنچه بر تو نازل كرده«
وقتي به امر صريح كتاب «توانست بگويد:  حتي اين نصراني مي

ن، پيامبرتان دستور يافته است كه به ما مراجعه كند، شما كه ديگر خودتا
اي هرچند ظني براي اين نصراني وجود  لذا قرينه»! جاي خود را داريد
اي براي ادعا يا استدالل اماميه به اين آيه [و ديگر آيات  دارد؛ اما هيچ قرينه

  ي امامت] وجود ندارد. درباره استدالل شانمورد 
  ست: ، يكيشان استدالل البته كيفيت

از لحاظ قوت و ضعف  يكديگررغم تفاوتي كه با  به هر دو گروه، 
اند؛ زيرا هم نصارا و هم  استدالل دارند، يك روش استداللي در پيش گرفته

اماميه، اين آيات را به صورتي بريده و جدا از اصلِ آن، ذكر و سپس بدان 
  !كنند مياستدالل 
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صل واضحش با همان مفهوم و داللت روشن و اي كه آن را به ا هر آيه
آيد و كسي كه به چنين  شمار مي به اي متشابه  اش برنگردانيم، آيه قطعي

  روي نموده است. در حقيقت از شبهات دنباله ،اي استدالل كند يهآ
باشد؛  در قرآن كريم، به معناي خود قرآن مي »ذكر«ي  عموما واژه

  است:كه در آيات ذيل آمده  گونه همان
ۡلَ  نُ َنۡ  إِنَّا﴿   . ]9الحجر: [ ﴾٩ فُِظونَ لََحٰ  ۥَلُ  نَّا رَ ّلِكۡ ٱ انَزَّ
  .»طور قطع خود نگهبان آن هستيم به ايم و  گمان ما، قرآن را نازل كرده بي«

  .]44الزخرف: [ ﴾٤٤ لُونَ  َٔ تُۡس  َف وََسوۡ  ِمَكۖ َولَِقوۡ  لََّك  رٞ َلِكۡ  ۥنَّهُ ﴿
  .»ود و افتخاري براي تو و قوم توستيادبراستي قرآن،  به و «
﴿ ٰ ٰ ٱ ِمنَ  َك َعلَيۡ  لُوهُ َنتۡ  لَِك َذ   .]58عمران:  آل[ ﴾٥٨ ِكيمِ لَۡ ٱ رِ ّلِكۡ ٱوَ  تِ َي
  .»حكيم است كه بر تو وحي كرديم، جزو آيات و قرآنِها  اين«
﴿ ْ َهاَيٰٓ  َوقَالُوا يُّ

َ
ِيٱ أ   .]6الحجر: [ ﴾٦ ونٞ نُ لََمجۡ  إِنََّك  رُ ّلِكۡ ٱ هِ َعلَيۡ  نُّزَِل  لَّ

و (كافران) گفتند: اي كسي كه قرآن بر او نازل شده است، تو حتماً «
  »!اي ديوانه
نَزۡلَ ﴿
َ
ٓ َوأ َ  رَ ّلِكۡ ٱ َك إَِلۡ  ا   .]44النحل: [ ﴾ِهمۡ إَِلۡ  نُّزَِل  َما لِلنَّاِس  ِلُبَّيِ

 و (ما اين) قرآن را بر تو نازل كرديم تا براي مردم روشن سازي، آنچه را«
  .»ها نازل شده است كه به سوي آن

َباَركٌ  رٞ ذِكۡ  َذاَوَهٰ ﴿ نَزلۡ  مُّ
َ
نُتمۡ  هُۚ َنٰ أ

َ
َفأ
َ
  .]50األنبياء: [ ﴾٥٠ ُمنِكُرونَ  ۥَلُ  أ

ايم. پس آيا شما  ست كه آن را نازل كرده و اين، كتاب خجسته و پربركتي«
  »منكرش هستيد؟
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َّ  ُهوَ  إِنۡ ﴿ ِ بِيٞ  َءانٞ َوقُرۡ  رٞ ذِكۡ  إ   .]69 يس:[ ﴾مُّ
  .»گر است اين كتاب، تنها پندي (براي افراد پندپذير) و قرآني روشن«
  .]2-1ص: [ ﴾١ رِ ّلِكۡ ٱ ذِي َءانِ ُقرۡ لۡ ٱوَ  ٓصۚ ﴿
  .»ذكر اصول و فروع دين در آن است) صاد، سوگند به قرآن پندآموز (كه«

ي انبياء، همان قرآن  سوره 7ي  در آيه »ذكر«يابيم كه مفهوم  درمي ،بنابراين
هۡ ﴿يم است؛ لذا منظور از كر

َ
در اين آيه، اهل قرآن هستند كه  ﴾رِ ّلِكۡ ٱ َل أ

ست كه مراجعه به اهل كتاب نيز يكي از مفاهيم اين  اند. گفتني علماي رباني
طور مطلق، بلكه در يك مورد خاص؛ و آن، اينكه پيامبران  به آيه است؛ اما نه 
ه مگر پيامبران پيشين، مرد [يعني از اهل كتاب بپرسيد ك اند. همه مرد بوده

لذا در اين آيه هيچ حجتي به نفع يهود و نصارا وجود ندارد و  اند؟] نبوده
، دهند مي اين آيه را تعميم كه امر خاص به اين آيه، از آن جهت استدالل شان

كردي همانند  روي از شبهات نيست؛ چنين روي افكني يا دنباله چيزي جز شبهه
باشد كه در نوع  دن مطلق، و مطلق ساختن مقيد ميتخصيص عام، و مقيد كر

به صورتي و اگر آن نصراني، اين آيه را جدا  روي از شبهات است. خود، دنباله
دعا كند اطور مطلق،  به توانست  كرد، نمي بريده از اصل يا مرجع آن ذكر نمي
  كه مسيحيان مرجع مسلمانان هستند.

ي ذيل كه در حقيقت،  آيهناد ست كه به است كرد كساني روي هماناين، 
 »عصمت ائمه«و  »امامت«قايل به ، آني  بخشي از يك آيه است و نه همه

  هستند:
َما...﴿ ُ ٱ يُرِيدُ  إِنَّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُكمُ  هَِب ِلُذۡ  َّ

َ
 َوُيَطّهَِرُكمۡ  تِ يۡ ۡلَ ٱ َل أ

  .]33األحزاب: [ ﴾اِهيٗ َتطۡ 
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ي  سوره 33ي  آيهپايانيِ اماميه، تنها اين قسمت از آيه را كه بخشِ 
ي  آيه«كنند و آن را از ابتداي آن، جدا نموده و  احزاب است، ذكر مي

سان ارتباط پايان آيه با ابتداي آن از نظر خواننده  اند؛ بدين ناميده »تطهير
؛ است ماند؛ در صورتي كه اين آيه، خطاب به همسران پيامبر مخفي مي

  كنيم: تمام آيه را مرور مي ينكا
َ  ُبُيوتُِكنَّ  ِف  نَ َوقَرۡ ﴿  ٱ ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ َتَبُّجَ  نَ َتَبَّجۡ  َو

ُ
ۖ ۡل قِمۡ  وَلٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ  ةَ لصَّ

َكوٰ ٱ َوَءاتِيَ  ِطعۡ  ةَ لزَّ
َ
َ ٱ نَ َوأ َما ۥٓۚ َورَُسوَلُ  َّ ُ ٱ يُرِيدُ  إِنَّ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُكمُ  هَِب ِلُذۡ  َّ

هۡ 
َ
  .]33األحزاب: [ ﴾٣٣ اِهيٗ َتطۡ  َوُيَطّهَِرُكمۡ  تِ يۡ ۡلَ ٱ َل أ

ي دوران جاهليت پيشين، اظهار زينت  هايتان بمانيد و به شيوه و در خانه«
نكنيد و نماز را برپا داريد و زكات دهيد و از اهللا و پيامبرش اطاعت نماييد. اي 

خواهد پليدي را از شما دور كند و شما را  راستي اهللا مي به ي پيامبر!  خانواده
  .»كيزه سازدچنانكه بايد پا

ي  اند؛ در صورتي كه آيه ي بعدي نيز جدا كرده اماميه اين آيه را از آيه
كند كه خطاب اين آيات، متوجه مادران مومنان است و نه  بعدي تأكيد مي

  كسي ديگر:
ٰ  ِمنۡ  ُبُيوتُِكنَّ  ِف  َلٰ ُيتۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ ِ ٱ تِ َءاَي ۚ كۡ ۡلِ ٱوَ  َّ َ ٱ إِنَّ  َمةِ  َكنَ  َّ

  .]34األحزاب: [ ﴾٣٤ َخبًِيا ِطيًفالَ 
هايتان خوانده  و ياد كنيد آنچه را كه از آيات اهللا و حكمت، در خانه«
  .»كران است گمان اهللا، آگاه و داراي لطف بي شود. بي مي

 @اش كه خطاب به مادران مومنان چنين آيه را از سياق كلي ها هم آن
 گونه است كه اهللا ن آيات، بديناند؛ چرا كه ابتداي اي باشد، جدا كرده مي
  فرمايد: مي
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َهاَيٰٓ ﴿ يُّ
َ
زۡ  قُل لَِّبُّ ٱ أ

َ
ٰ ّلِ نۡ ٱ ةَ َيوٰ لَۡ ٱ نَ تُرِدۡ  ُكنُتَّ  إِن ِجَك َو  َوزِينََتَها َيالُّ

َمّتِعۡ  َفَتَعالَۡيَ 
ُ
َسِّحۡ  ُكنَّ أ

ُ
احٗ  ُكنَّ َوأ ٗ  اَسَ   .]28األحزاب: [ ﴾٢٨ َجِي

گر زندگاني دنيا و تجمل و زيورش را ا اي پيامبر! به همسرانت بگو:«
مند سازم و به طرز نيكويي  خواهيد، بياييد تا شما را (از متاع دنيا) بهره مي

  .»رهايتان كنم
  افزايد: و در ادامه خطاب به آنان مي

َ ٱ نَ تُرِدۡ  ُكنُتَّ  ن﴿ ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَلُ  َّ َ ٱ فَإِنَّ  ِخَرةَ ٱ لَّ َعدَّ  َّ
َ
 تِ ِسَنٰ ُمحۡ لِلۡ  أ

جۡ  ِمنُكنَّ 
َ
  .]29األحزاب: [ ﴾٢٩ اَعِظيمٗ  ًراأ

گمان اهللا براي  خواهيد، پس بي و اگر اهللا و پيامبرش و سراي آخرت را مي«
  .»نيكوكارانتان پاداش بزرگي فراهم كرده است

دهد و  را مورد خطاب قرار مي و باز در ادامه همسران پيامبر
  فرمايد: مي

﴿ ٰ ٓ َي   َمن لَِّبِّ ٱ ءَ نَِسا
ۡ
َبّيَِنةٖ  ِحَشةٖ بَِفٰ  ِمنُكنَّ  تِ يَأ  َعَذاُب لۡ ٱ لََها َعۡف يَُضٰ  مُّ

ۚ ِضعۡ  ٰ  َوَكنَ  َفۡيِ َ  لَِك َذ ِ ٱ َ   .]30األحزاب: [ ﴾٣٠ ايَِسيٗ  َّ
هر كدامتان كه مرتكب كار ناشايست آشكاري شود، اي زنان پيامبر! «

  .»كيفرش دو برابر خواهد بود؛ و اين، براي اهللا آسان است
  دهد كه: نويد مي ي بعد نيز به همسران پيامبر و در آيه

ِ  ِمنُكنَّ  ُنۡت َيقۡ  َوَمن﴿ َّ ٓ نُّؤۡ  الِحٗ َصٰ  َمۡل َوَتعۡ  ۦَورَُسوِلِ  ِ جۡ  تَِها
َ
َتۡيِ  رََهاأ  َمرَّ

عۡ 
َ
  .]31األحزاب: [ ﴾٣١ اَكرِيمٗ  اقٗ رِزۡ  لََها نَاَتدۡ َوأ

د و كار شايسته انجام دهد، رفرمان بب اش فرستادهكس از شما، از اهللا و و هر«
  .»ايم دهيم و برايش روزي نيكي آماده كرده را دو بار به او مي پاداش وي
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  است: آشكارا متوجه همسران پيامبر ،در ادامه نيز خطابِ آيات
﴿ ٰ ٓ َي َحدٖ  ُتَّ لَسۡ  لَِّبِّ ٱ ءَ نَِسا

َ
ٓ ٱ ّمِنَ  َكأ ۚ تََّقيۡ ٱ إِنِ  ءِ لّنَِسا َ  ُتَّ ِ  نَ َضعۡ َتۡ  فَ  لِ َقوۡ لۡ ٱب

ِيٱ َمعَ َفَيطۡ  عۡ  ٗ قَوۡ  نَ َوقُلۡ  َمَرٞض  ۦبِهِ قَلۡ  ِف  لَّ َ  ُبُيوتُِكنَّ  ِف  نَ َوَقرۡ  ٣٢ اُروفٗ مَّ  َو
 ٱ ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ َتَبُّجَ  نَ َتَبَّجۡ 

ُ
ۖ ۡل قِمۡ  وَلٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ َكوٰ ٱ َوَءاتِيَ  ةَ لصَّ ِطعۡ  ةَ لزَّ

َ
َ ٱ نَ َوأ َّ 

ُ ٱ يُرِيدُ  إِنََّما ۥٓۚ َورَُسوَلُ  هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُكمُ  هَِب ِلُذۡ  َّ
َ
 َوُيَطّهَِرُكمۡ  ِت يۡ ۡلَ ٱ َل أ

  .]33-32األحزاب: [ ﴾٣٣ اِهيٗ َتطۡ 
يك از زنان ديگر نيستيد. اگر تقوا داريد، نرم  شما مانند هيچ اي زنان پيامبر!«

و سخن  ؛نازك سخن نگوييد تا مبادا كسي كه بيماردل است، طمع ورزد و
ي دوران جاهليت پيشين،  هايتان بمانيد و به شيوه . و در خانهشايسته بگوييد

 اش فرستادهاظهار زينت نكنيد و نماز را برپا داريد و زكات دهيد و از اهللا و 
خواهد پليدي را از شما دور  راستي اهللا مي به ي پيامبر!  اطاعت نماييد. اي خانواده

  .»كند و چنانكه بايد شما را پاكيزه سازد
كنيد كه در اين آيات، پس از احكامي كه خطاب به  ميمالحظه 

  فرمايد: مي است، بالفاصله اهللا همسران پيامبر
َما...﴿ ُ ٱ يُرِيدُ  إِنَّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُكمُ  هَِب ِلُذۡ  َّ

َ
 َوُيَطّهَِرُكمۡ  تِ يۡ ۡلَ ٱ َل أ

  .]33األحزاب: [ ﴾٣٣اِهيٗ َتطۡ 
  يابد: دامه ميا چنان خطاب به همسران پيامبر اين آيات، هم

ٰ  ِمنۡ  ُبُيوتُِكنَّ  ِف  َلٰ ُيتۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ ِ ٱ تِ َءاَي ۚ كۡ ۡلِ ٱوَ  َّ َ ٱ إِنَّ  َمةِ  َكنَ  َّ
  .]34األحزاب: [ ﴾٣٤ َخبًِيا لَِطيًفا
هايتان خوانده  و ياد كنيد آنچه را كه از آيات اهللا و حكمت، در خانه«
  .»كران است بيگمان اهللا، آگاه و داراي لطف  شود. بي مي
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ي احزاب را بر عصمت ائمه  سوره 33ي  تطهير در آيهي  واژه اماميه،
 يامبرب آيه متوجه همسران پخطاروشن شد كه [و چون اند؛  حمل كرده

 ،پس -كه نيست -لذا اگر منظور از تطهير در اين آيه، عصمت باشداست، 
بر ، نه كندداللت  همسران پيامبراين آيه بايد بر عصمت از باب اولي 

ي اهل  ي تطهير را آشكارا درباره واژه اهللا چنين هم كسي ديگر]؛عصمت 
  بدر بيان فرموده است:

يُكمُ  إِذۡ ﴿ َمَنةٗ  لَُّعاَس ٱ ُيَغّشِ
َ
ُِل  هُ ّمِنۡ  أ ٓ ٱ ّمِنَ  ُكمَعلَيۡ  َوُيَنّ َما ٓ  ءِ لسَّ  ءٗ َما

َُطّهَِرُكم يۡ ٱ زَ رِجۡ  َعنُكمۡ  هَِب َوُيذۡ  ۦبِهِ  ّلِ ٰ  بَِط َيۡ َولِ  نِ َطٰ لشَّ َ  َوُيثَّبَِت  قُلُوبُِكمۡ  َ
 ٱ بِهِ 

َ
  .]11األنفال: [ ﴾١١ َدامَ قۡ ۡل

و زماني (را ياد كنيد) كه به سبب امنيت و آرامشي كه از سوي پروردگار «
فرستاد تا نمود و از آسمان برايتان آبي فرويافتيد، خواب سبكي بر شما مسلط 

 ي شيطان را از شما دور كندوسهپاك نمايد و پليدي و وسوسيله شما را  بدين
  .»قدم نمايدهايتان را ثابت بگرداند و شما را استوار و ثابتو دل

  فرمايد: ميخطاب به پيامبرش ي مومنان  ي همه و درباره
مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿

َ
ٰ أ   .]103: بةالتو[ ﴾بَِها َوتَُزّكِيِهم ُتَطّهِرُُهمۡ  َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َو

و تزكيه  پاكوسيله آنان را  ن زكات بگير تا بدينبخشي از اموالشان را به عنوا«
  .»نمايي

ي تطهير كه  اند؟ و آيا واژه ي مومنان، معصوم [آيا اهل بدر و همه
كار رفته، بر امامت آنان داللت دارد؟  به ي مومنان  ها و همه ي بدري درباره

در قرآن كريم به هيچ عنوان به  »تطهير«ي  لذا واژهپاسخ، روشن است.] 
  ندارد. »امامت«كار نرفته است و هيچ ربطي به  به  »عصمت«اي معن
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  ي اصول، از منظر قرآن كريم يگانه مرجع قابل قبول در زمينه
ُ ٱ َفبََعَث ﴿ فرمايد: اهللا متعال مي ِينَ  نَ  ۧ لَّبِّيِ ٱ َّ نَزَل  َوُمنِذرِينَ  ُمبَّشِ

َ
 َمَعُهمُ  َوأ

ِ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ   ].٢١٣البقرة: [ ﴾قِّ لَۡ ٱب
اي راه حق را رها كردند،) اهللا پيامبران را به عنوان از آنكه عدهپس («

  .»حق نازل كرد به دهنده فرستاد و همراهشان كتاب را  دهنده و بيم بشارت
  ي آيه آمده است: اما فروفرستادن كتاب، چه حكمتي داشت؟ پاسخ، در ادامه

ْ خۡ ٱ فِيَما لَّاِس ٱ َبۡيَ  ُكمَ ِلَحۡ ﴿   .]213: ةبقرال[ ﴾فِيهِ  َتلَُفوا
  .»ي اختالفاتي كه داشتند، داوري نمايدتا ميان مردم درباره«

  يعني: براي اينكه كتاب، مرجع حل اختالف مردم باشد.
  فرمايد: چنين اهللا متعال مي هم
َ  ۥٓ ُمهُ فَُحكۡ  ءٖ َشۡ  ِمن فِيهِ  ُتمۡ َتلَفۡ خۡ ٱ َوَما﴿ ِ ِ ٱ إ   .]10الشورى: [ ﴾َّ
  .»گردد د، حكمش به اهللا باز ميو در هر چيزي كه اختالف كني«

﴿ ٓ نَزۡلَ  َوَما
َ
َّ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ ِ َ  إ ِيٱ لَُهمُ  ِلُبَّيِ ْ خۡ ٱ لَّ    . ]64النحل: [ ﴾فِيهِ  تَلَُفوا

و ما (اين) كتاب را بر تو نازل نكرديم مگر براي اينكه مواردي را كه در آن «
  .»نمايياند، برايشان روشن  اختالف نموده

حۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ   .]50: ةالمائد[ ﴾يُوقُِنونَ  اٖ ّلَِقوۡ  امٗ ُحكۡ  َّ

  .»و براي كساني كه يقين دارند، چه حكمي بهتر از حكم اهللا است؟«
حۡ  َوَمنۡ ﴿

َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ   .]6: ثيةالجا[ ﴾يُوقُِنونَ  اٖ ّلَِقوۡ  امٗ ُحكۡ  َّ

  .»آورند؟ مي پس از (سخن و آيات واضح) اهللا به كدامين سخن ايمان ...«

﴿ ٰ   .]2: ةالبقر[ ﴾٢ ُمتَِّقيَ ّلِلۡ  ىُهدٗ  فِيهِۛ  َبۛ َريۡ  َ  ُب ِكَتٰ لۡ ٱ لَِك َذ
  گر پرهيزكاران است، هيچ شك و ترديدي نما و هدايت در اين كتاب كه راه«

  .»وجود ندارد
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ِ ٱ ُهَدى إِنَّ  قُۡل ﴿ ۡ ٱ ُهوَ  َّ   .]120: ةالبقر[ ﴾ُهَدىٰ ل
  .»ايت و رهنمود اهللا استبگو: هدايت (راستين)، همان هد«
ا﴿   فَإِمَّ

ۡ
َ  ُهَدايَ  تَبِعَ  َفَمن ىُهدٗ  ّمِّنِ  تِيَنَُّكميَأ َ  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  فَ  ُهمۡ  َو

ِينَ ٱوَ  ٣٨ َزنُونَ َيۡ  ْ  لَّ ْ  َكَفُروا بُوا ٰ  َوَكذَّ ٓ َي ْوَلٰٓ  تَِنا
ُ
ۡص  ئَِك أ

َ
 فِيَها ُهمۡ  لَّارِۖ ٱ ُب َحٰ أ

ونَ َخٰ    .]39-38: ةالبقر[ ﴾٣٩ ِلُ
و چون هدايت و رهنمودم براي شما بيايد، كساني كه از آن پيروي كنند، نه «

ترس و هراسي بر آنان خواهد بود و نه اندوهگين خواهند شد. و كساني كه كفر 
ورزند و آيات ما را دروغ بشمارند، اهل دوزخند و هميشه در دوزخ خواهند 

  .»ماند
ۡلَ ﴿ ِ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَونَزَّ ِ  انٗ َيٰ بۡ ت  ىٰ َوبُۡشَ  ةٗ َورَۡحَ  ىوَُهدٗ  ءٖ َشۡ  ّلُِكّ

  .]89النحل: [ ﴾لِِميَ ُمسۡ لِلۡ 
گر همه چيز، و هدايت و رحمت و  و كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيان«

  .»بشارتي براي مسلمانان است
َّ  يُوِحٓ  فَبَِما ُت َتَديۡ هۡ ٱ نِ ﴿ َ ِ ٓ  إ   .]50سبأ: [ ﴾َرّبِ
  .»كند بم، بدان سبب است كه پروردگارم به من وحي مياگر هدايت ياو «
تۡلَُواْ ٱۡلُقۡرَءاَنۖ َفَمِن ٱۡهَتَدٰى فَإِنََّما َيۡهَتِدي ِلَۡفِسهِۦ﴿

َ
ۡن أ
َ
  .]92النمل: [ ﴾َوأ

قرآن تالوت كنم؛ هركس هدايت يابد، به سود  -ام كه فرمان يافته -و«
  .»خويش هدايت يافته است

به سبب  اهل باطلكتاب، باز هم  با وجود آيات واضح و روشن
شوند؛  دچار اختالف مي هاي نفساني خويش، اختالف در اميال و خواسته

  فرمايد: گونه كه اهللا متعال مي همان
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ِينَ ٱ َتلََف خۡ ٱ َوَما﴿ ْ  لَّ وتُوا
ُ
َّ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ أ ِ ٓ  َما دِ َبعۡ  ِمنۢ  إ ۢ َبغۡ  مُ عِلۡ لۡ ٱ َءُهمُ َجا  اَي

ٰ  ُفرۡ يَكۡ  َوَمن َنُهۡمۗ بَيۡ  ِ ٱ ِت َي َ ٱ فَإِنَّ  َّ   .]19عمران:  آل[ ﴾َسابِ ۡلِ ٱ َسِيعُ  َّ
و اهل كتاب تنها پس از آن، (در قبول اسالم) با هم اختالف نمودند كه با «

 به سركشي پرداختندي كه در ميانشان بود، وجود آگاهي از حق، از روي حسادت
ورزد، بداند كه اهللا خيلي  . و هركس به آيات اهللا كفر(و از حد انصاف گذشتند)

  .»كندرسيدگي مي )بندگانش( زود به حسابِ
هاي اختالف  سركشي و تجاوز از حد انصاف، يكي از خاستگاه ،بنابراين
  باشد؛ اهللا متعال بر اين نكته تأكيد نموده و فرموده است: و تفرقه مي

َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن﴿ ِ نَّ ٱ إ  ٱ َوىَتهۡ  َوَما لظَّ
َ
ٓ  لََقدۡ وَ  نُفُسۖ ۡل ّبِِهمُ  ّمِن َءُهمَجا  رَّ

ۡ ٱ   .]23النجم: [ ﴾ُهَدىٰٓ ل

راستي  به كنند و  ي نفس پيروي مي آنان تنها از گمان و پندار و خواسته«
  .»براي آنان از سوي پروردگارشان هدايت (و رهنمود روشن) آمده است

لذا هدايت و رهنمود روشن، وجود دارد؛ اما اختالف و گمراهي 
  فرمايد: ست. اهللا متعال مي هاي نفساني ي از پندارها و خواستهي پيرو نتيجه
َق  َوَما﴿ ِينَ ٱ تََفرَّ ْ  لَّ وتُوا

ُ
َّ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ أ ِ ٓ  َما دِ بَعۡ  مِنۢ  إ   .]4: البينة[ ﴾٤ يِّنَةُ ۡلَ ٱ ُهمُ ءَتۡ َجا

گروه شدند كه  ي دين) تنها پس از آن متفرق و گروه اهل كتاب (در زمينه«
  .»ان آمددليل آشكار براي آن

اي  را به فرستاده »دليل آشكار«يا  ﴾ّيَِنةُ ۡلَ ٱ﴿ ،اهللا متعال در همين سوره
  است: نمودهخوانَد، تفسير  هاي قرآن را مي از سوي خود كه سوره

ِينَ ٱ يَُكنِ  لَمۡ ﴿ ْ  لَّ هۡ  ِمنۡ  َكَفُروا
َ
ۡ ٱوَ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ لِ أ ٰ  ُمنَفّكِيَ  كِيَ ُمۡشِ ل  َحتَّ

 
ۡ
ِ ٱ ّمِنَ  رَُسولٞ  ١ ةُ ّيِنَ ۡلَ ٱ تَِيُهمُ تَأ ْ َيتۡ  َّ َرةٗ  اُصُحفٗ  لُوا َطهَّ   . ]2-1: البينة[ ﴾٢ مُّ
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آن دسته از اهل كتاب كه كفر ورزيدند و نيز مشركان، (از كفر و شرك «
ي از سوي  ا ؛ فرستادهتا آنكه برايشان دليل روشني آمد بردار نبودند خويش) دست
  .»خواند را ميهاي قرآن)  سوره= هاي پاك ( اهللا كه صحيفه

  . ]110هود: [ ﴾فِيهِ  ُتلَِف خۡ ٱفَ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ ُموَس  َناَءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿
  .»گاه در آن اختالف افتاد و به موسي كتاب (تورات) را داديم؛ آن«
ِينَ ٱ نَّ ﴿ ْ خۡ ٱ لَّ   . ]176: ةالبقر[ ﴾بَِعيدٖ  ِشَقاقِۢ  لَِف  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ ِف  َتلَُفوا
ر كتاب اختالف ورزيدند (و حقايق موجود در آن را يقين كساني كه د به و «

  .»برند كه از حق دور است سر مي به پنهان كردند)، در دشمني و اختالف (شديدي) 
﴿ َ   . ]119-118هود: [ ﴾َتلِفِيَ ُمۡ  يََزالُونَ  َو
  .»ها رحم كند ولي مردم همواره در اختالفند؛ مگر كساني كه پروردگارت به آن«

ي كه رحمت را از اهل اختالف گرفت، اختالف در بدون شك اختالف
رو اختالف در اصول شايسته و روا  اصول بود، نه اختالف در فروع. از اين

  فرمايد: مي گونه كه اهللا نيست؛ زيرا اصول، واضح و روشن است؛ همان
رۡ  لََقدۡ ﴿

َ
ِ  رُُسلََنا َناَسلۡ أ   .]25الحديد: [ ﴾ِت ّيَِنٰ ۡلَ ٱب

  .»ها و داليل آشكار فرستاديم ان را با نشانهراستي فرستادگانم به «
خويش را مرجع  االهيلذا هركه در دنيا به سوي اهللا بازنگردد و اوامر 

تن خواهد داد؛  طور قطع در آخرت، به حكم اهللا به رار ندهد، ق
  فرمايد: گونه كه اهللا متعال مي همان
﴿ َ ِ ِ ٱ إ ِ  َفيُنَبِّئُُكم اَجِيعٗ  ِجُعُكمۡ َمرۡ  َّ   .]48: ةالمائد[ ﴾تَلُِفونَ َتۡ  فِيهِ  ُكنتُمۡ  َماب
ست و از آنچه در آن اختالف داريد، اهللا ا ي شما به سويبازگشت همه«

  .»كندآگاهتان مي
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  فرمايد: و نيز مي
  .]92النحل: [ ﴾َتلُِفونَ َتۡ  فِيهِ  ُكنُتمۡ  َما َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  لَُكمۡ  َوَلُبَّيَِنَّ ﴿
قيامت آنچه را در آن اختالف داشتيد، برايتان روشن طور قطع روز  به و «
  .»سازد مي

اما آن زمان كه فرصت از دست رفته است، تن دادن به حكم اهللا چه سودي 
  دارد؟

ها  باشد، نه ديدگاه گونه كه در آخرت، امر و سخنِ اهللا، مرجع مي همان
اهللا گونه است و مرجعي جز فرمانِ  و پندارهاي مردم، در دنيا نيز همين

  وجود ندارد:
ِيٱ وَُهوَ ﴿ ٓ ٱ ِف  لَّ َما ٰ  ءِ لسَّ  ٱ َوِف  هٞ إَِل

َ
ٰ  ِض ۡرۡل  ﴾٨٤ َعلِيمُ لۡ ٱ ِكيمُ لَۡ ٱ وَُهوَ  هٞۚ إَِل

  . ]84الزخرف: [
ست كه در آسمان، معبود و مورد اطاعت و در زمين (نيز) معبود و  او، ذاتي«

  .»مورد اطاعت است

  هاي شخصي اهها و ديدگ چراييِ فرار از قرآن به سوي عقل
شود فرار از آيات محكم و واضح قرآن و وابستگي  ست كه روشن مياينجا

گر  نامند، بيان آويزهاي سستي كه آن را عقليات يا داليل عقلي مي به دست
گيري از قرآن يا استدالل به  ي بهره ست كه در زمينه دست بودن كساني تهي

كند  تأييد پندارهايشان نميها در  اند؛ زيرا قرآن هيچ كمكي به آن آن، مفلس
وجود ندارد؛ و گرنه شما را به  ادعاهايشانو در آن، هيچ دليلي بر 
هاي واهي،  همه درآويختن به اين داليل و ديدگاه پروردگارتان سوگند، اين

هاي  كند يا مطابق خواسته چه دليلي دارد؟ اگر نصوص قرآن تأييدشان مي
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گردانند و به چنين  ي ميگويد، پس چرا از قرآن رو آنان سخن مي
شوند  آورند؟ حتي در اين راستا متحمل رنج فراوان مي چيزهايي روي مي

اگر اصل يا افتند؛ در صورتي كه  پايان مي هاي بي ي جر و بحث و در ورطه
ي محكم و  با يك آيهي ديني داشته باشد،  اصول مورد ادعايشان، ريشه

همه جر و  و به اين را ثابت كنندند نظر خود توان الدالله مي روشن يا قطعي
  .دهندبحث پايان 

  نقشِ احاديث يا روايات در اصول دين
ي احكام شرعي هستند؛ اما شايسته  كتاب و سنت و قياس (عقل) جزو ادله

نيست كه چنين سخني به صورت كلي و بدون هيچ تفصيلي مطرح شود؛ 
طرح مست تا بلكه در اين ميان، بيان جايگاه و نقش هريك حايز اهميت ا

  مند باشد: ، ضابطهكردن چنين سخني
ي  آوريم كه در قرآن كريم، نصي درباره در صورتي به سنت روي مي

  حكم شرعي نيابيم.
پس از سنت قرار دارد؛ از  - اجتهاد ،تعبير ديگر به و  - و قياس يا عقل

 - در قرآن يا سنت - نصي اند: اجتهاد در هر موردي كه پيرامونش رو گفته اين
اي اصولي و مورد اتفاق در ميان  و اين، قاعده ؛اعتبار است د دارد، بيوجو

  باشد. مند كردن سخن يادشده مي علماست كه: اين تفصيل، براي ضابطه
ست و اصول و  ها، مربوط به مسايل فرعي ي اين ناگفته نماند كه همه

ي مذكور نيستند؛ بلكه اصول و  مسايل اساسي و بزرگ دين، تابع قاعده
الدالله، ثابت  يل اساسي و بزرگ ديني، منحصرا با آيات محكم و قطعيمسا
  شوند. مي





  
  
 

  ي اختصاصي كتاب، سنت و عقل نقش يا وظيفه

ي   ترِ اين موضوع، بايد به نقش يا وظيفه براي درك هرچه بيش
اي كه  گونه به كتاب، و سنت، و اجتهاد توجه داشته باشيم؛ اختصاصي 

  شويم. نگردد؛ وگرنه، دچار تشويش مييخته آم ديگر هموظايف هريك با 

  ي اختصاصيِ كتاب (قرآن كريم) وظيفه
ي اختصاصي و انحصاري قرآن، اين است كه اصول دين و مسايل  وظيفه

اي كه در  گونه به بزرگ و مهم آن را به صورتي واضح و آشكار بيان دارد؛ 
توان  نه، نمي؛ و گرنيستي احكام، هيچ نيازي  چنين مواردي، به ساير ادله

ي اختصاصي قرآن برشمرد. البته قرآن كريم به بهترين  اين نقش را وظيفه
شكل، ايفاي نقش نموده است و اين امر با بازخواني قرآن، به صورتي 

ي نظري و تئوريك آن، با  چنانكه جنبه شود؛ هم عيني و تطبيقي ثابت مي
  ي قطعي ثابت شد. ادله

  ي سنت وظيفه
يث نبوي حاوي اصول دين است، اما امكان ندارد كه اگرچه سنت يا احاد

يا قرآن كريم از ذكر آن  شود نميحاويِ اصلي باشد كه در قرآن كريم يافت 
غفلت كرده باشد؛ شايان ذكر است كه امكان ندارد كه فردي چيزي بر قرآن 
بيفزايد كه جزو آن نيست؛ و نيز امكان ندارد كه كسي اصلي را از پيش خود 

ي خويش وضع نمايد و  و سپس نص صريحي براي اصل خودساختهبنا نهد 
رود كه كسي اصلي را بسازد و  آن را به قرآن نسبت دهد؛ اما احتمالِ آن مي



  روش قرآن در اثبات اصول      68

نصي براي آن سرِ هم كند و سپس آن را به سنت نسبت دهد؛ چنين 
مواردي، فراوان روي داده است. لذا هركه مدعي اصلي از اصول دين است، 

واياتي هم براي اصل مورد ادعايش بياورد، بايد ابتدا آن اصل را و لو اينكه ر
از نصوص واضح و قطعيِ قرآن ثابت كند؛ زيرا امكان ندارد كه در سنت، 

محال اصلي آمده باشد كه در قرآن كريم بيان نشده است؛ به عبارت ديگر: 
گذاري كند كه آن اصل در  طور مستقل اصلي عقيدتي پايه به كه سنت  است

لذا وضوح بيان نشده باشد.  به  1- »گر همه چيز است بيان«كه - رآن كريم ق
گذار چنين اصلي باشد، موضوع و  هر حديث يا روايتي كه پايه

  گردد: سه محور ميرِ دوي سنت، بر  وظيفه ست. ساختگي
 آنچه كه اصل آن در قرآن كريم آمده است.بر تأييد و تأكيد  - 1

طور كلي در قرآن كريم ذكر شده  به كه پرداختن به جزئيات آنچه  - 2
 است؛ مانند بيانِ جزئيات مربوط به وصف بهشت و دوزخ.

هاي  ، مانند نشانهآن امور فرعيِبرخي از جزئيات عقيدتي يا بيان  - 3
  قيامت.

 هايي كه به صورت متواتر از پيامبر شايد گفته شود: صحت روايت
؟ پاسخ: شدمأخذ ما نباچنين احاديثي ست؛ پس چرا  نقل شده، قطعي

نيست؛ بلكه ها  به جاي رد آنها  موضوع مورد بحثمان، پذيرش روايت
، ها روايت اينتوان در  پرسش و موضوع مورد بحث، اين است كه آيا مي

طور كلي ذكر آن در قرآن  به اصلي پيدا كرد كه در قرآن كريم بيان نشده يا 
ها  د اين روايتآن اصل نيازمنو در نتيجه براي اثبات  استكريم نيامده 

                                                           
  ي نحل. سوره 89ي  ست به آيه اي اشاره -1
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چنين اصلي مهم، اين است كه  .هرگز ست: باشيم؟ پاسخ، روشن و قطعي
يابيم وجود اصول در سنت، امري كمالي و  ست كه درمياينجاوجود ندارد. 

گذاريِ اصول؛ و گرنه  خاطر پايه به براي تأكيد است، نه امري تكميلي يا 
مد؛ در صورتي كه آ شمار نمي به قرآن كريم، منبع كاملي براي هدايت 

  فرمايد: مي اهللا
﴿ ٰ   .]2: ةالبقر[ ﴾٢ ُمتَِّقيَ ّلِلۡ  ىُهدٗ  فِيهِۛ  َبۛ َريۡ  َ  ُب ِكَتٰ لۡ ٱ لَِك َذ
گر پرهيزكاران است، هيچ شك و ترديدي  نما و هدايت در اين كتاب كه راه«

  .»وجود ندارد
  فرمايد: و نيز مي

ا﴿   .]38عام: األن[ ﴾ءٖ َشۡ  ِمن بِ ِكَتٰ لۡ ٱ ِف  َنافَرَّطۡ  مَّ
  .»ايم ما در كتاب از هيچ چيز فروگذار نكرده«

از اما اين امر،  -هرچند حاوي اصول دين است - خالصه اينكه سنت
ست و مستقل نيست. بنابراين بر ماست كه  هر اصلي  وراي نصوص قرآني

قطعي و صريح آن در قرآن  گذاري شده و ذكرِ را كه بر اساس روايات پايه
به عبارت ديگر: اصول دين، اعم از اصول  ،د كنيمركريم نيامده است، 

احاديث شوند. پس  عقيده و اصول احكام، فقط از قرآن كريم ثابت مي
هاي  ، چه رسد به روايت نبوي، نقش مستقلي در اثبات اصول عقيده ندارند

گذار  هر روايتي كه پايهشود:  ست كه روشن مياينجامنسوب به ائمه. 
يم به آن تصريح نشده، روايتي باطل و كه در قرآن كر ست اصلي

ست و وجود آن اصل در هر روايتي، دليلي قاطع بر نادرستيِ  ساختگي
  .آن روايت است؛ چه رسد به آنكه آن روايت، قابل استدالل باشد!
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كه براي اثبات اصول خويش، به روايات  گيريم: آنان لذا نتيجه مي
أييد اصولشان ندارند، كنند و نص صريحي از قرآن براي ت استدالل مي

  اند. گرايان يا اهل باطل باطل
  .قرآني، چه همه استوار و آسان است!!آيا ديدي كه اين قانون رباني و 

هاي ساختگي كه پناهگاه اهل بدعت براي  ي روايت ست كه همهاينجا
شوند. آري؛ اگر  كن و مدفون مي باشد، ريشه هايشان مي تأييد بدعت

طور  به داشت،  ان در دين، پايه و اساسِ درستي ميهايش ها و نوآوري بدعت
كه موضوعِ اساسيِ آن، اصول دين و  -ها را در كتاب خود آن قطع اهللا

  فرمود. بيان مي - مسايل مهم است
 »عقل و اصول عقيده«تر در بحث  ي اختصاصي اجتهاد، پيش اما وظيفه
  بيان گرديد.

  ي بحث چكيده
يا  -همي كه به اين دين اضافه شدهخالصه اينكه هر اصل يا موضوع م

كند  شود؛ فرقي نمي كنندگان برگردانده مي اضافه به خود - گردد اضافه مي
ي اصول عقيده باشد، مانند: امامت يا عصمت؛ و يا جزو اصول  كه در زمينه

شريعت و مسايل مهم آن، مانند: خمس مكاسب؛ يا در رابطه با مسايل 
، مانند: متعه يا ازدواج موقت كه چون آبروي مردم باشد مهمي هم

لذا هر اصلي را كه به دين موضوعي ناموسي و مرتبط با شَرَف مردم است. 
گردانيم و به حكم شريعت، چنين  گذاران برمي افزوده گردد، به خود بدعت

پذيريم؛ دليلش، بسيار ساده و روشن است: زيرا بدون دليلي  اصولي را نمي
، به دين افزوده شده است و اش دليل ناميد علميكه بتوان آن را به معناي 
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نچه كه دليلي بر صحتش وجود نداشته باشد، باطل و غيرقابل قبول هر آ
او را با عقل و وحي گرامي داشته و  كه اهللا -است و براي هيچ مسلماني

شايسته نيست  -دينش را بر اساس دليل و حجت و برهان قرار داده است،
اساسي كه  ها و پندارهاي بي ز تصورات واهي يا گمانكه به باطل بگرود و ا

  هيچ سودي در برابر حق و حقيقت ندارند، پيروي كند.

  ي اصول باطل ي نهايي بر پيكره ضربه
كننده بر هر اصل  اي تمام قواعدي كه ذكر كرديم، سالحي برنده و ضربه

دين ست كه به منظورِ از ميان بردن صفا و پاكيِ اين  اساسي فاسد و بي
  گردد. بزرگ، به آن افزوده مي

مرزهاي اين دين از و كنيم توانيم اهل بدعت را محاصره  وسيله مي بدين
انديش  گذاران و انحرافات منحرفانِ كج هاي بدعت تا بدعت نماييمحفاظت 

  تقوا به آن راه نيابد. و بي
 واحلمد هللا رب العاملني

  





  
  
 

  گفتار پي

  وليتأثير منفيِ تورم فكري بر تفكر اص
اصولي و نيز در خأل  هاي ي پژوهش در غيابِ اين قانون ارزنده در پهنه
به  ي اصول، تفكر اسالمي گران در زمينه موجود در روش استدالليِ پژوهش
ي ظني  منشأ اين تورم، پرداختن به ادلهتورمي فكري دچار گرديده است؛ 

كه شايسته  يدر صورتاعتبارند؛  ست كه از اساس، باطل و بي اعتباري و بي
اش  هاي صريح و قطعي به داده -به رهنمود قرآن -،ي اصول بود در زمينه

  فرمايد: مي كه اهللا آنجاشد؛  الدالله بسنده مي در آيات محكم و قطعي
ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  لَّ

َ
ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ ۡ  تٞ َءاَي مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَمٰ مُّ

ُ
 بِ ِكَتٰ لۡ ٱ أ

َخرُ 
ُ
ٰ ُمتََشٰ  َوأ ا ٞتۖ بَِه مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ تََشٰ  َما َفَيتَّبُِعونَ  غٞ َزيۡ  قُلُوبِِهمۡ  ِف  لَّ  ءَ تَِغا

ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ   ءَ تَِغا
ۡ
  .]7عمران:  آل[ ﴾ۦوِيلِهِ تَأ

آيات روشن و  ن،ست كه قرآن را بر تو نازل كرد؛ بخشي از آ او، ذاتي«
ند. ا ديگر، آيات متشابه بخشِاند و مشخصي هستند كه اصل و اساس اين كتاب

انگيزي وجود دارد، براي فتنه )و ميل به باطل( انحرافهايشان  كساني كه در دل
  .»آيندو تأويل (نادرست) آيات، در پي آيات متشابه بر مي

كۡ  يَتَّبِعُ  َوَما﴿ فرمايد: و مي
َ
َّ  َثُُهمۡ أ ِ ۚ  إ نَّ ٱ إِنَّ  َظنًّا  قِّ لَۡ ٱ ِمنَ  ِن ُيغۡ  َ  لظَّ

ۚ  ًٔ ۡي شَ  َ ٱ إِنَّ  ا َّ  ۢ   .]36يونس: [ ﴾٣٦ َعُلونَ َيفۡ  بَِما َعلِيُم
  راستي كه ظن و  به كنند.  تر آنان، تنها از ظن و گمان پيروي مي و بيش«

كند. همانا اهللا به كردارشان  نياز نمي گمان، (كسي را) از حق، هيچ بي
  .»داناست
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  فرمايد: چنين مي هم
َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن مٍۖ ِعلۡ  ِمنۡ  ۦبِهِ  لَُهم َوَما﴿ ِ ۖ ٱ إ نَّ نَّ ٱ نَّ  لظَّ  ّقِ لَۡ ٱ ِمنَ  ِن ُيغۡ  َ  لظَّ
  . ]28النجم: [ ﴾٢٨ا ٔٗ َشۡي 
كنند.  و آنان به اين كار هيچ علم و دانشي ندارند و تنها از گمان پيروي مي«

  .»راستي گمان و پندار، براي شناخت حقيقت هيچ سودي ندارد به و 
دهد كه اصول  يات روشنِ قرآن، به انسان دستور مياين آيات و ديگر آ

ي يقين و مباني واضح و  اعتقادي خويش و مسايل اساسيِ دينش را بر پايه
ر ظن و گمان يا شبهه و ب مبتني بنا نهد و اصول و عقايد يا مسايلِقطعي، 
  نپذيرد.را احتمال 

گاه  و آن ؛باشد ميي ظني  ادلهاعتباري  باطل بودن و بي مستلزماين امر، 
به اي،  اعتباري چنين ادله دليلي وجود نخواهد داشت كه پس از بي

كه از اساس اي  هاي حاصل از ادله اصول و برداشتها يا  موضوع
  اعتبارند، مشغول شويم. بي

ي منظورم از آنچه كه از اذهان علما پنهان شده است،  اين، همه
ضوع، وصف آن ست كه اين مو باشد؛ بلكه منظورم، امري اساسي نمي

بايد نصي قرآني  است. اصل موضوع، اين است كه دليل اصولي، منحصراً
و به وصف يا برآيند آن مشغول   باشد؛ ولي ما از اصلِ موضوع غافل شده

 اي اساسي توانند منشأ اصل يا مسأله به هيچ عنوان نمي روايات .ايم گشته
وده است، چه رسد به باشند كه اهللا متعال آن را در قرآن كريم بيان نفرم

نه در كتاب آمده و نه در سنت؛  -همانند امامت مورد نظر اماميه -ي كهاصل
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هاي قاصر خويش روي  ها و انديشه گاه براي استنتاج آن، به عقل آن
  برانگيخته شده است؟! اند! پس چرا محمد مصطفي آورده

  ن استالدالله و روش دليل اصولي صرفاً مبتني بر نصوص محكم يا قطعي
بنديِ اصل موضوع و نيز وصف يا برآيند حاصل از آن، به اين  با جمع

رسيم كه دليل اصولي، حتماً بايد نص قرآني  قانون رباني و اصولي مي
  ي اصول: الدالله و واضحي باشد؛ لذا در زمينه قطعي
 الدالله يا غيرصريح قرآني قابل قبول است نه نص ظني -

 و نه نص روايي؛ -

  تهاد عقلي.چه رسد به اج -
به عبارت ديگر: دليل اصولي، منحصرا بر آيات محكم يا نصوص 

  الدالله و واضح قرآني، استوار است. قطعي

  و مباني ي اصول چگونگي رهاييِ عموم مسلمانان از طوق تقليد در زمينه
و رسيم  ترين وسيله، به حقيقت مي ترين راه و با آسان سان از كوتاه بدين

اصول درست را از اصول باطل و يابيم؛ در نتيجه  كنه حقيقت را درمي
جر و بحث يا روي به بدون نياز دهيم؛ آن هم  نادرست تشخيص مي

هايي كه  نامه هاي تفسير و اقوال علما يا مراجعه به واژه آوردن به كتاب
و آنان  و مشوش كرده پيچيده مردمعموم حقيقت را در اذهان بسياري از 

توانند با  ري شديدي قرار داده است كه نميچنان آشفتگي فك آنرا در 
قاطعيت دريابند كه حق با كيست؟ لذا با اينكه بر حرام بودن تقليد در 

ي اصول اتفاق نظر دارند، باز هم هيچ پناهگاهي جز تقليد از افراد  زمينه
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يابند و در نتيجه به تقليد از كساني كه به آنان  قابل اعتماد خويش نمي
دهند. تو را به پروردگارت سوگند، به من بگو: كدامين  مي اعتماد دارند، تن

يچ شناختي از اصول فقه و حديث و زبان عربي و فرد از عوام كه ه
همه  تواند در وسط اين هاي بحث ندارد، مي منطق و شيوه طور همين

تواند  بگومگو و جر و بحث، حقيقت را دريابد؟ يا كدامين فرد از عوام مي
تواند خود را  حقانيت يك عقيده حكم كند؟ و چگونه مي طور مستقل به به 

ويژه  به از بند تقليد برهاند تا خودش به شناخت اصول دينش نايل شود؟ 
كنند: شناخت اصول، نيازمند تخصص در  در شرايطي كه گمان مي

چنان كه بايد، از  اي از علوم است؛ حال آنكه يك فرد عامي آن مجموعه
  نيست! چنين علومي برخوردار
سادگي در دامِ  به ست كه عوام را  ترين عواملي اين، يكي از مهم

به مسلمان ياد دهيم كه دينش را اندازد؛ اما اگر  افكن مي سودجويان شبهه
كه معنا و مفهوم مشخصي دارند و نيازمند  -تنها بر آيات واضح قرآن

نياز به تقليد  گاه او را از احساس استوار سازد، آن -تفسيرِ اين و آن نيستند،
داند اصول  ايم كه مي در مسير روشني قرار دادهاو را و   ايم در اصول رهانده
از  اهللا ست كه رسول ها ايمان دارد، صرفاً همان اصولي دين كه به آن

تواند قاطعانه و بدون  چنين خودش مي . همسوي پروردگارش آورده است
نيز بدون نياز به  نياز به كمك گرفتن از علما يا هركس ديگري، و

تر برشمرديم، به نادرستي يا  برخورداري از تخصص در علومي كه پيش
سواد  هرچند بي -باطل بودن هر اصل باطلي حكم كند؛ بلكه هر مسلماني

را كه به اصلي  گري تواند هريك از علماي ضاللت يا بدعت مي - باشد
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اكت نمايد و كند، س پايه و ذكرنشده در آيات واضح قرآن استدالل مي بي
يا  رار داشتهگذار در چه پايه و سطح علمي ق مهم نيست كه آن عالمِ بدعت

  !باشدهاي مجادله و مناظره، آگاه  به شيوه قدر  چه

  براي شناخت اصول، به هيچ علمي نياز نيست
گر اصول دين هستند و نه  قرآن، بيان صريحِالدالله و  قطعيوقتي نصوص 

اين به هيچ علمي نياز ندارد؛  شناخت اصوليابيم كه  چيزي ديگر، درمي
براي  -علم تفسيراز حتي  -ي علوم قانون، مسلمان را از تخصص در همه

يچ نيازي به حديث و در اين ميان ه سازد. نياز مي ينش بيدشناخت اصول 
  اند. ي اصول، آشكارا در قرآن كريم بيان شده ست؛ زيرا همهعلوم حديث ني

ين نيازي به علم تفسير نيست، پس علوم وقتي براي شناخت اصول د
  عقلي در اين زمينه، چه جايگاهي خواهند داشت؟!

ي اصولي و بنيادين اسالمي را از تورم  توانيم انديشه بدين ترتيب مي
ي آن وارد شده و آن را  ي اين تورم بر پيكره در نتيجهفكري و نخوتي كه 

بااليي از علم و معرفت به انزوا كشانده و تنها افراد برخوردار از سطح 
توانند با آن تعامل كنند، برهانيم؛ در صورتي كه همگان اتفاق نظر دارند  مي

ي مردم، قابل درك  ي آن بايد براي همه اعم از علما و توده كه اصول و ادله
  باشد.

ي  اسالمي از همان ابتدا اين مسأله اصولي و بنيادگرايي  اگر انديشه
ساخت، اينك از پرداختن به ردهاي فراوان و  مي مهم را نمايان و نهادينه

كننده بر اهل باطل و نيز از هزاران كتاب طوالني و  طوالني و خسته
نياز بوديم و ديگر  اند، بي نگارش درآمده به مختصري كه در موضوع عقيده 
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همه ردود در برابر اهل باطل نيازي نبود؛ ناگفته نماند كه اهل باطل  به اين
ه ما را از يگانه منبع اساسيِ اصول، يعني از آيات محكم و از آن جهت ك

  اند! اند، موفق بوده قطعيِ قرآنِ بزرگ دور كرده

 برد عبارتي كه تمام اصول اهل بدعت را زير سؤال مي
مند اهل بدعت در استدالل اصولي،  كاري روش در صورت آگاهي از مغلطه

اي كاري و  پرسش، ضربه ها داريم با يك توانيم در مباحثي كه با آن مي
هايشان وارد سازيم؛ و آن پرسش اينكه: آيا  گويي ي ياوه كننده بر همه تمام

دليل صريحي از قرآن وجود دارد كه اين اصل مورد ادعايتان را ثابت كند؟ 
سوادها  باسوادها و بيو  ،ي مردم علما و توده :گاه براي همگان اعم از آن

وردن يك آيه نيز براي اثبات ز آي احتاهل باطل روشن خواهد شد كه 
  سو به اين كتاب بزرگ راه ندارد: ادعاي خود عاجزند! زيرا باطل از هيچ

﴿ َّ  
ۡ
َ  هِ يََديۡ  َبۡيِ  ِمنۢ  ِطُل َبٰ لۡ ٱ تِيهِ يَأ  َحِيدٖ  َحِكيمٍ  ّمِنۡ  تَنِيلٞ  ۦۖ فِهِ َخلۡ  ِمنۡ  َو

  .]42فصلت: [ ﴾٤٢
يابد؛ از سوي  ن راه نميباطل (= تحريف و دگرگوني) از هيچ سو به آ«

  .»پروردگارِ حكيم و ستوده نازل شده است
بنابراين در قرآن كريم هيچ حجت استوار و روشني براي اهل باطل 
وجود ندارد؛ اما غفلت از اين حقيقت واضح و آسان باعث شده كه اهل 
باطل ما را از آيات محكم و روشن قرآن به سوي آيات متشابهي سوق 

ها مجال  ها قابل برداشت است و در آن معنا از آندهند كه چندين 
توان  اي براي اختالف علما وجود دارد و در بسياري از موارد، نمي گسترده

سادگي طرف مقابل يا مخالف برداشت مورد نظرمان را به پذيرش  به 
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بسا برخي از كساني كه   و چه سازيمقرائت خويش از چنين آياتي متقاعد 
ديدگاه شاذ و سست و  ،دانند، از چنين آياتي سب ميخود را به حق منت
ي مناقشه  گاه كه روايات يا استدالل به عرصه كنند و آن نادري برداشت مي

گردد؛ زيرا برخي از  شوند، موضوع، بيش از پيش پيچيده مي كشيده مي
حاوي مفهوم صحيحي اند تا چه رسد به اينكه  روايات، ضعيف و ساختگي

يم به قواعد مربوط به تصحيح و تضعيف روي بياوريم و باشند! لذا ناگزير
ست كه اختالف در  كراني به علم جرح و تعديل بپردازيم كه خود درياي بي

قواعد و ضوابط خاص خودش را  و حدودي ندارد و هر گروهي، آن، حد
گيرد كه  انتهايي قرار مي دارد و بدين ترتيب موضوع مورد بحث در خَأل بي

شود، طول و  معلوم است! و در نتيجه ردهايي كه نوشته مي ناسر و تَه آن 
  گردند. تر مي ها بزرگ و بزرگ خانه يابد و كتاب تري مي عرض بيش

وارد ي مناقشه  ي عقلي و مباحث فلسفي و كالمي در حوزه و چون ادله
ي درهاي حق و حقيقت  همه - گونه كه اين امر، روي داده است آن - شوند

كنيم كه در پي  ما گمان مي ؛ در حالي كهشود بسته ميجويان  به روي حق
  .گشاييم! جويان مي حق و حقيقتيم و آن را به روي حق

  دين اهللا، پيچيده يا فراتر از درك عوام نيست
آيا امكان دارد كه دين  :تو را به پروردگارت سوگند، اينك به من بگو

اهللا متعال بندگانش تا اين درجه پيچيده باشد؟ و آيا امكان دارد كه  اهللا
هاي  هاي بزرگ دينش به پيمودن اين راه را براي شناختن شعاير و نشانه

هاي بسيار توانمند  ي شمار اندكي از انسان طوالني كه تنها از عهده
آيد، دستور داده باشد؟ و سپس عموم مسلمانان را بر اساس اين  برمي
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عاجزند، محاكمه هاي سخت يا دستوراتي كه از پيمودن يا فهم آن  راه
اي جز تقليد از علما نداشته  ها كه چاره نمايد؟! و چنانچه هريك از آن

است، به خطا برود، وضعيتي همانند وضعيت كساني پيدا كند كه اهللا متعال 
  ي آنان فرموده است: درباره
﴿ ْ ٓ  َوقَالُوا ٓ  َربََّنا ا َطعۡ  إِنَّ

َ
ٓ  َساَدَتَنا َناأ ا َضلُّونَا َءنَاَوُكَبَ

َ
۠ ٱ فَأ َ بِي ٓ  ٦٧ لسَّ  َءاتِِهمۡ  َربََّنا

 .]67األحزاب: [ ﴾٦٨ اَكبِيٗ  انٗ لَعۡ  ُهمۡ َعنۡ لۡ ٱوَ  َعَذابِ لۡ ٱ ِمنَ  َفۡيِ ِضعۡ 
گويند: پروردگارا! ما از سران و بزرگانمان اطاعت كرديم؛ پس ما را  و مي«

گمراه كردند. پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب بده و آنان را سخت لعنت 
  .»كن

اش، آسان و  در اصول و مسايل اساسي راستي كه دين اهللا به رگز! ه
تواند بدون نياز به چيزي غير از قرآن  قابل درك است و هر انساني مي

 فرموده است: اهللا گونه كه رسول كريم، دين اهللا متعال را بشناسد؛ همان
لُها كنهارِها ال يَِزيُغ عنها إالَّ اكَ كُتُكم بل رَ تَ « َ شما را «؛ يعني: »هالٌِك  يضاء 

بر راه روشني رها كردم كه شبش همانند روزش روشن است و فقط كسي 
اگر دين تا بدين ». گردد شود، از اين راه روشن منحرف مي هالك مي كه

پيچيده بود،  -كنيم ي دوري از قرآن احساس مي كه ما در نتيجه -اندازه
ها با  اديان و فرقه ي فرمود و وجود همه چنين نمي اين اهللا  رسول

طور كه  ضابطه و متعددشان، مشروعيت داشت؛ همان گوناگونيِ اصول بي
بر اساس جايز بودن اختالف در مسايل فرعي، تعدد در مذاهب فقهي جايز 

سان اصول و مسايل اصلي در  به است؛ اگرچه مسايل فرعي به هيچ عنوان 
  گنجند. نميچارچوب قانون رباني بزرگ و مهمي كه بيان كرديم، 
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اساس و ناچيز  هاي گمراه انديشيدم و همه را بي ي فرقه در اصول همه
يافتم؛ زيرا مبتني بر پايه و اساسي شرعي نبودند كه درخورِ واكاوي باشند. 

اعتباري  ي ظني و بي كردن ريسمان مباحث و پرداختن به ادلهطوالني  البته
در اذهان برخي از مردم،  از اساس، قابل استدالل نيستند، اين اصول راكه 

ها را در شك انداخته يا حداقل باعث  ارزشمند گردانيده و بسياري از آن
شده است كه صحت چنين اصولي را محتمل بدانند. با پيروي از روش 

پايه بودن اين اصول  االهي و قرآني در اثبات اصول، براي هر مسلماني، بي
اي كه  حث طوالني و پيچيدهسان از ردود و مبا گردد و بدين نمايان مي

گرداند و  حقيقت را در ذهن خواننده يا شنونده، مشوش و آشفته مي
   گرديم. نياز مي سازد، بي شناختن حقيقت را مشكل مي


