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 نیسخن آغاز

األمني وعلی آله  والسالم علی اهلادي ةاملني والصالاحلمد هللا رب الع

 .وأصحابه وأتباعه أمجعني
م از نظر ھمه یکی ی خردمندان، این است که ھر ادعایی  از نکات مسلَّ

نامند که دارای  یرا از آن جھت دلیل م »دلیل«باید دلیل داشته باشد. 
دلیل  ،گرداند؛ و گرنه ی این نام می ست که آن را شایسته شروط و عناصری

 آید. شمار نمی ه بمعتبر و قابل قبولی 
م است که بزرگ ھم انسان با تمام  ی ترین ادعا، عقیده چنین امری مسلَّ

سان ساختمانی  به که  -باشد؛ و اصول شریعت یا احکام شرعی اصول آن می
ی بعد قرار  از نظر اھمیت در مرحله -ی عقیده بنا شده است بر روی پایه

 دارد.
ترین ادعاست، دالیل مربوط به آن نیز باید از  که این ادعا بزرگ آنجااز 

ترین دالیل باشد و ھیچ شک و گمان و احتمالی به آن راه  ترین و دقیق مھم
ست،  یسان بتوان به دین که مبتنی بر پایه و اساس استوار نیابد تا بدین

اصول طور کامل اعتماد نمود؛ و گرنه در صورتی که شک و احتمال به  به 
دین راه یابد، بدین معناست که دین، از اساس محل شک و تردید است؛ و 

؛ نه شک و استچنین دینی، دین نیست؛ زیرا مبنای دین، قطع و یقین 
 تردید یا احتمال.

ی آن دسته از  ی شروط ادله دانید، در دین ما درباره طور که می ھمان
گیری و تأکید  در سختق ای ھستند، آن مسایل فرعی که دارای اھمیت ویژه

گیری نشده است؛  ھمه تأکید و سخت ی سایر مسایل، آن گردیده که درباره
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ی عموم مسایل،  ی شھادت یا گواھی دادن درباره به عنوان مثال: در زمینه
ی مھمی ھمانند زنا عالوه بر  ی مسأله ست؛ اما درباره گواھی دو نفر کافی

ش یافته است، شاھدان باید به اینکه تعداد گواھان به چھار نفر افزای
ی عیِن این عمل زشت گواھی دھند؛ زیرا در چنین گواھی یا  مشاھده

رسانی به  شھادتی، خطر تھمت یا به بازی گرفتن آبروی متھمان و آسیب
 دارِی آنان و حتی سرنوشتشان درمیان است. آوازه و وضعیت دین

د اصول دین به سازی ھمانن تر و سرنوشت گاه که موضوِع مھم آری؛ آن
میان آید که ارتباط مستقیمی با بھشتی یا دوزخی بودن انسان دارد یا او را 

ساز مسایل و  دھد و خود، زمینه ی مسلمانان یا کافران قرار می در جرگه
باشد، عناصر یا شروط الزم برای اثبات  ای در دنیا و آخرت می احکام ویژه

گونه به  یابد؛ اما چنین اصولی، چه ای می چنین اصولی، جایگاه و اھمیت ویژه
ی پیِش رویتان  گویی به این پرسش، موضوع کتابچه رسند؟ پاسخ ثبوت می

 باشد. می
نھایت حایز اھمیت است؛ زیرا حفاظت از دین در  شناخت این اصول، بی

ھای فراوانی که رواج یافته است،  ھا یا نوآوری برابر اضافات و بدعت
ر شرایطی که در غیاِب این موضوع بسیار پذیر نیست؛ آن ھم د امکان

در ھر سطحی از جھل و  -تر مسلمانان، ھرکه ُپراھمیت از اذھان بیش
گاھی باشد ھرچه بخواھد، با دالیلی واھی و سست به دین نسبت  -ناآ

ھا با استناد به بخشی از یک آیه،  آورتر از ھمه اینکه برخی دھد! شگفت می
پایه،  و با یک موضوع خودساخته و بی اند اصول مھمی ساخته و پرداخته

اطالع را خالی کرده و مبالغ ھنگفتی به  جیِب شمار فراوانی از مردم بی
ریشه، حرمت  تر اینکه بر اساس یک سخِن بی اند! و باز عجیب جیب زده

اند! در این  ناموس مردم را شکسته و از آنان به ناِم دین، سوءاستفاده کرده
چه  اند یا آن ھای دروغینی را به ائمه نسبت داده سادگی روایت به میان 
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ھا  سان عقاید و اخالق میلیون اند! بدین میلشان بوده، بر احادیث نبوی افزوده
ھا و اموالشان  رو به تباھی نھاده و در اتحادشان خلل آمده و عقل ،مسلمان

ه ھای نوپیدایی پدیدار شده است که خود را ب ھا و فرقه به یغما رفته و دین
ھا و خرافات  دانند؛ در صورتی که در قعِر منجالب بدعت اسالم منتسب می

 ی زیادی دارند. گرفتارند و از ساحل امن این دین بزرگ، فاصله
چنین به پرسش دیگری که نزدیک به پرسش نخست است،  ب ھمااین کت
نخوانده که ھیچ دانشی  گونه یک فرد عامی و درس دھد؛ اینکه: چه پاسخ می

 یکدیگرتواند بدون کمک گرفتن از علما، اصول حق و باطل را از  ، میندارد
ی شبھات رھایی یابد و با آرامش و  سان از ورطه تشخیص دھد؟ و بدین

 اطمینان کامل به ساحل امن دین برسد؟
در قرآن کریم، قانونی اصولی وجود دارد که در قوت و ظرافت و انسجام 

ی قوانین ریاضی  ماَند، بلکه بر ھمه می کاملش، از ھر جھت به قوانین ریاضی
برای ھمگان، اعم از: باسواد  ست که یواضح و روشنقانوِن برتری دارد؛ زیرا 

سادگی بر  به توان آن را  باشد و می سواد، و عالم و عامی قابل درک می و بی
آسانی و  به ی اساسِی دین، تطبیق نمود و  ی اصولی یا قضیه ھر مسأله

شود، درست است یا  چه به دین نسبت داده می ص داد که آنقاطعانه، تشخی
 نادرست.
چه که به ناِم دین مطرح ازش و ارزیابِی مسایل دینی یا آنسان در پرد بدین

که از این قانون ھای طوالنی  کاری و پرداختن به بحث شود، از گزافه می
 شویم. نیاز می بیی فراوانی دارند،  ربانی فاصله

ترین  مھم بررا  ی پراھمیت رویتان، این قانون یا قاعده ی پیش در کتابچه
ی امامت از منظر شیعیان، مطابقت  ترین اصول دین و نیز بر عقیده و بزرگ

نھایت  ی بی سان به میزان نیاز خویش به این قانون یا قاعده ام تا بدین داده
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برای بریم و دریابیم که چه اندازه، رسیدن به حق و حقیقت را  مھم پی می
 گرداند. جویی آسان می ھر حقیقت

اید که در ھر مسیر مھمی، پاسگاھی به عنوان ایست  آیا دقت کرده
انجام وظیفه  آنجاگیر در  بازرسی وجود دارد و مأمورانی جدی و سخت

ھای مشخصی داشته  کنند و تنھا به کسی که مدارک شناسایی و ویژگی می
 دھند؟ ی عبور می باشد، اجازه

ست بازرسی ی اصول دین، ھمانند ھمین ا ادله وط مربوط بهشناخِت شر
ان نادان است که آنان را از گذار  ستیز یا بدعت ی تزویرگران دین در برابر ھمه

دھد که خود را به مرزھای  دارد و اجازه نمی افکنی بازمی ی مسیر شبھه ادامه
ھا،  ینامورد حمایت این دین بزرگ برسانند؛ زیرا ھویت یا سند شناسایِی 

یعنی دالیل درست، محکم و اصیل  -ست و مدارک شناسایِی اصلی ُقالبی
 ندارند. -دینی

خواھم که این کتابچه را برای نگارنده،  می سبحانه وتعالی از الله
 ی مسلمانان، سودمند بگرداند. آمین. خواننده و ھمه[مترجم،] 
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منظور ما از اصول، عقایدی ھمانند توحید و نبوت و معاد است که مبنای 
ی اسالم  آید و کسی که انکارش کند، کافر است و از دایره شمار می به ایمان 

از، روزه، حج، طور احکام اساسِی دین، از قبیل: نم گردد؛ و ھمین خارج می
زکات و جھاد؛ و نیز حرام بودن فواحش و کارھای زشتی چون: زنا، دزدی، 

 دروغ و قتل.
الله متعال برای امور یا اصول یادشده، دالیلی در کتاب خود آورده است 
که با وجود چنین دالیلی، انکار یا تأویل این اصول و احکاِم اساسی، 

قدری فراوان و واضح و  به ھا،  آن پذیر نیست؛ زیرا نصوص مربوط به امکان
ماند؛ این،  روشن است که دیگر ھیچ جایی برای انکار یا تأویل باقی نمی

. از نامند می »ةالثبوت والدالل قطعي«آن را ھا  ست که اصولی ھمان چیزی
 شود. ی اسالم خارج می رو ھرکه انکارش کند، کافر است و از دایره این

مسأله، یا ایمان به ھر اصلی از اصول شریعت، بنابراین اعتقاد به ھر 
مستلزم این است که آن مسأله یا اصل، در قرآن کریم با نصوص واضح و 

و خالی از ھرگونه احتمالی، بیان شده باشد؛ وگرنه اعتقاد به  الدالله قطعی
یا ایمان به چنین اصلی، روا نیست؛ اما آیا امامتی که امامیه به  ،چنین مسأله

 باشد؟ د دارند، دارای این شرایط میآن اعتقا
تر با اسالم آشنا نبوده است،  اگر یک انسان خردمند و ھوشیار که پیش

 به قرآنی گذرا ی قرآن بشناسد، با نگاھ بخواھد اسالم را از طریق مطالعه
ردیم، جزو مشتر بر تقاد و احکام اساسی که پیشیابد که اصول اع درمی

به سوی آن بزرگ ست که این کتاب  یترین نکات ھا و اساسی اولویت
به  ی این موارد ھا و دالیل فراوانی درباره نمونهدر قرآن خواند؛ زیرا  فرامی
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ھم دالیل روشن و واضحی که ھیچ احتمالی به آن راه  خورد؛ آن چشمش می
 ندارد و بارھا تکرار شده است و ظاھر متنش قابل تأویل نیست.

 اما...
تواند چیزی به نام  را مطالعه و بررسی کند، نمی ...اگر انسان بارھا قرآن

به نام علی یا حسن عسکری در آن  »امامی«را از آن درآورد یا  »امامت«
واجب  ج الله برداری از رسول سان اطاعت و فرمان به بیابد که طاعتش 

ی قرآن به این نتیجه برسد که امامان  تواند با مطالعه چنین نمی باشد؛ ھم
 ١مورد ادعای شیعه، معصومند.

                                                           
روایت کرده است:  -جعفر صادق -) از ابوعبدالله١/١٨١کلینی در اصول کافی ( -١

ريُ الْ « انَ أَمِ نِنيَ ـكَ مِ ؤْ نُ  ÷مُ سَ ـحَ انَ الْ اماً ثُمَّ كَ اماً  ÷إِمَ لِكَ  [وعدد البقية]... إِمَ رَ ذَ نْكَ نْ أَ مَ

ةَ  فَ رِ عْ مَ اىلَ وَ عَ تَ كَ وَ بَارَ ةَ اهللاَِّ تَ فَ رِ عْ رَ مَ نْكَ نْ أَ مَ انَ كَ ولِهِ كَ سُ امام  ÷امیرالمؤمنین«. یعنی: جرَ

گاه سایر امامان را برشمرد و افزود:] ھرکه این را انکار  [و آن ÷بود و سپس حسن
ست که معرفت خداوند تبارک وتعالی و رسولش را انکار کرده  کند، ھمانند کسی

 »!است

بْدِ اهللاَِّو نْ أَيبِ عَ الَ ÷ عَ عُ النَّاسَ إِالَّ « :قَ عْ  ال يَسَ نَا مَ فَ رَ نْ عَ تِنَا مَ الَ هَ رُ النَّاسُ بِجَ ذَ عْ تُنَا وَ ال يُ فَ رِ

االًّ  انَ ضَ ا كَ نَ نْكِرْ ْ يُ نَا وَ ملَ فْ رِ عْ ْ يَ نْ ملَ افِراً وَ مَ انَ كَ ا كَ نَ رَ نْكَ نْ أَ ناً وَ مَ مِ ؤْ انَ مُ عَ إِىلَ  كَ جِ رْ تَّى يَ حَ

ـالْ  دَ ا را نشناسند و در برای مردم روا نیست که م«گوید:  ÷. یعنی: ابوعبدالله»هُ
که ما را انکار کند،  نشناختن ما معذور نیستند؛ ھرکه ما را بشناسد، مومن است و آن

باشد؛ و ھرکس ما را نشناسد و انکارمان نکند، گمراه است تا آنکه به سوی  کافر می
 ».ھدایت برگردد...

واملالئكة صلوات اهللا عليهم اعتقادنا يف األنبياء والرسل واألئمة «ابن بابویه قمی گوید: 

أهنم معصومون مطهرون من كل دنس، وأهنم ال يذنبون ذنبا، ال صغريا وال كبريا، وال 

عنهم العصمة يف شئ من أحواهلم فقد  نفىمن و يعصون اهللا ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون

علم من وال اعتقادنا فيهم أهنم موصوفون بالكامل والتامممن جهلهم فهو كافر وو جهلهم
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ی قرآن، به ھیچ عنوان چنین پنداری به ذھن انسان  آری؛ با مطالعه
رسد؛ زیرا در قرآن ھیچ ذکری از امام و امامت مورد ادعای شیعیان  نمی

 باره وجود ندارد! ایننیست و در قرآن ھیچ دلیلی در 
 ست که خارج از نصوص قرآنی به این عقاید و امثال آن، جزو باورھایی

اند  و کوشیده  اند و سپس خویشتن را به زحمت انداخته معتقد گشتهھا   آن
تا با تکلف و ھرطور که شده، نصی در تأیید پندارشان پیدا کنند! به عبارت 

اند!  ه و سپس در پی یافتن دلیل برآمدهدیگر: ابتدا به چیزی اعتقاد پیدا کرد
ی گمراھان  زحمت ندارد؛ بلکه روش ھمه ھیچ کسکردی، برای  چنین روی

و اھل بدعت است که ابتدا به پندارھای شخصی و تراوشات ذھنی خویش 
شوند و سپس برای تأیید توھمات و تصورات ذھنی خویش، در  معتقد می

 .پردازند میان نصوص به جستجوی دلیل می

 مقدم بودن دلیل بر باور* 
اما اھل حق معتقدند که دلیل و استدالل بر عقیده، مقدم است؛ لذا اھل 

در ھیچ  دانند. یعنی ی دلیل می حق، دلیل را اصل؛ و اعتقاد را تابع و نتیجه
 کنند؛ بلکه دستی نمی پیش متعال ھای صریح پروردگار ای بر فرموده عقیده

                                                                                                                             
. »وال جهل أوائل أمورهم إىل أواخرها، ال يوصفون يف شئ من أحواهلم بنقص وال عصيان

ی انبیا و فرستادگان االھی و ائمه و فرشتگان، این است که  اعتقاد ما درباره«یعنی: 
ھا از ھرگونه پلیدی و گناھی پاک و معصومند و مرتکب ھیچ گناه بزرگ و کوچکی  آن

دھند.  ی دستوراتش را انجام می کنند و ھمه ر االھی سرپیچی نمیشوند و از اوام نمی
که آنان را نشناسد، کافر  ھرکه بخشی از عصمتشان را انکار کند، آنان را نشناخته و آن

نقص،  ی آنان، این است که معصومند و به صفات کمال، و بی است. و اعتقادمان درباره
گاھی دارند و در ھیچی امور خویش از ا باشند و به ھمه موصوف می یک  بتدا تا انتھا، آ

، ابن ٧٠ اإلعتقادات، ص»! وندش از احوال خود، دچار نقص و عصیان و جھل نمی
 رضا مازندرانی. تحقیق: غالم ھـ؛ به١٤١٢، قم، بابویه قمی، چاپ العلمیة
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به یک  ،دھند و بر اساس استدالل لیل قرار میی د ای را بر پایه ھر عقیده
رسند و مانند اھل بدعت نیستند که ابتدا به چیزی اعتقاد  عقیده یا باور می

 فرماید: آیند. الله متعال می کنند و سپس در پِی یافتن دلیل برمی پیدا می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ُموا ِ ٱ يََديِ  َ�ۡ�َ  ُ�َقّدِ ْ ٱوَ  ۦۖ َورَُسوِ�ِ  �َّ ُقوا ۚ ٱ �َّ َ  إِنَّ  �َّ

َ ٱ  .]۱الحجرات: [ ﴾١ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  �َّ
دستی  گاه و در ھیچ کاری) فراروی الله و پیامبرش پیش ای مؤمنان! (ھیچ«

 .»یقین الله، شنوای داناست به نکنید؛ و تقوای الله پیشه سازید. 
نص صریحی از قرآن توان چنین اعتقاداتی را که ھیچ  گونه می پس چه

اش وجود ندارد، جزو اصول دین برشمرد و ھرکه را انکارش کند یا آن  درباره
 .را نشناسد، تکفیر نمود؟!

کنده از نصوص قطعی و صریحی درباره ی توحید و نبوت  چرا قرآن کریم آ
گونه احتمال و ابھامی در نصوص مربوط به  و معاد و نماز و زکات است و ھیچ

ھمه اھمیت و  با این -ی پنداری چون امامت ت؛ اما دربارهاین مسایل نیس
در قرآن کریم  یروشنقطعی و ھیچ دلیل  -منزلتی که نزد شیعیان دارد

 نیامده است؟!!

 صحت و اعتبار دلیل، به این است که احتمال به آن راه نیابد* 
ھر دلیلی که احتمال به آن راه یابد، «گوید:  ست که می ای اصولی قاعده

ی الله متعال است که  ؛ این، معنای فرموده»دالل به آن باطل استاست
 فرماید: می

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  �َّ
َ
ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَ�ٰ �ُّ

ُ
 بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َخرُ 
ُ
ا ٞتۖ بَِ�ٰ ُمتََ�ٰ  َوأ مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�يَتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ  ءَ تَِغا

ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ   ءَ تَِغا
ۡ
 .]۷عمران:  آل[ ﴾ۦوِ�لِهِ تَأ
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آیات روشن و مشخصی  ن،ست که قرآن را بر تو نازل کرد؛ بخشی از آ او، ذاتی«
ند. کسانی که در ا دیگر، آیات متشابه بخِش اند و ھستند که اصل و اساس این کتاب

انگیزی و تأویل وجود دارد، برای فتنه )و میل به باطل( انحرافھایشان  دل
 .»آیند(نادرست) آیات، در پی آیاِت متشابه بر می

ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  هُ ِمنۡ ﴿ الدالله و  یعنی: بخشی از قرآن، آیات قطعی ﴾ٌت َكَ�ٰ �ُّ

َخرُ ﴿راه ندارد. ھا   آن روشنی ھستند که احتمال به
ُ
یعنی:  ﴾تٞ بَِ�ٰ ُمتََ�ٰ  َوأ

چندین معنا ھا   آن اند و از اند که  چندوجھی متشابه، آیات قرآن بخش دیگرِ 
 فرماید: و نیز می شود. برداشت می

ۖ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن﴿ نَّ نَّ ٱ �نَّ  لظَّ  .]۲۸النجم: [ ﴾ا ٔٗ َشۡ�  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ
راستی گمان و پندار، برای شناخت  به کنند. و  و تنھا از گمان پیروی می«

 .»ھیچ سودی ندارد حقیقت
، از ھر سو با تراشند ھر دلیلی که امامیه برای اصول خویش می

از یک ھا   آن شود؛ بلکه غالبا مفھومی که رو می به  رو ھای فراوان اعتراض
ی  دھند، با مفھوم اصلِی نص، فاصله نص برای تأیید اصول خویش ارائه می

تر  کند و کم سختی و با تکلف، به ذھن انسان خطور می به زیادی دارد و تنھا 
آید که چنین مفھومی از نص مورد نظرشان، قابل برداشت باشد؛  پیش می

 »ظن مرجوح«دھند، در بھترین حالت،  بلکه برداشتی که از نصوص ارائه می
ظن «عقیده با  ست که این، در حالیاست که ھیچ وجھی از ترجیح ندارد! 

شود، چه رسد به اینکه با ظن مرجوح به ثبوت برسد! پس  یثابت نم »راجح
 .تر از ظن مرجوح، ثابت شود؟! ای با کم امکان دارد که عقیدهگونه  چه

ھا و  ھای گمراه و باطل، حتی بھائی ی فرقه ست که ھمه این، روشی
ای که خود را به اسالم منتسب  فرقه ھراند؛ بلکه  اسماعیلیان در پیش گرفته

کند که پندار و  ی دلیل دارد و جرأت نمی کردی در ارائه چنین رویداند،  می
دالیل خود را خارج از قرآن بداند؛ حتی برای یھود و نصارا نیز این امکان 
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شاءالله  وجود دارد که در برابر مسلمانان در پِی آیات متشابه برآیند که ان
 ھایی از این دست را ذکر خواھیم کرد. نمونه



 
 
 

 روش قرآن در اثبات اصول عقیده

 رسانی) و ثابت کردن خبر دادن (اطالع -۲و۱
اصول عقیده را ذکر  دھد که وقتی الله متعال ی قرآن نشان می مطالعه

ی آن اصل بسنده  رسانی درباره فرماید، فقط به ذکر حقیقت یا اطالع می
بر صحت آن نیز کند؛ بلکه ضمن خبر دادن از یک حقیقت، دلیل عقلی  نمی

 دارد. بیان می
ھای قرآنی  بنابراین نصوص مربوط به اصول عقیده، مجرد اخبار یا گزارش

ھمراه آن، دلیل صحتش نیز ذکر گردیده ست که  نیست؛ بلکه اطالعاتی
سان روش قرآن کریم در طرح اصول عقیده، به دو روش  است. بدین

 باشد: می
 .یا ذکِر ھر اصل رسانی خبر دادن و اطالع •
 ذکر دلیل و اثبات آن اصل. •

 تکرار -۳
ی ھر اصل تکرار  رسانی و ذکر دلیل، آیات فراوانی درباره در کنار اطالع

ست که  رسد. این، سومین حقیقتی که گاه به صدھا آیه می آنجاشود؛ تا  می
 کند. روشنی مالحظه می به آیات اعتقادی،  گرِ  پژوھش

گوید، به یک  بنابراین قرآن کریم ھنگامی که از اصول اعتقادی سخن می
یا  یکجایک آیه از  کند؛ چه رسد به اینکه نصِف  یا دو آیه بسنده نمی

گر یک اصل اعتقادی باشد!  یی دیگر، بیانای دیگر از جا آیه چھارِم  یک
باشد!  گونه می طور که روش شیعه در اثبات امامت مورد ادعایشان، این ھمان
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ی روشن و قطعی، بیان  ھر یک از اصول اعتقادی، در صدھا آیه خالصه اینکه
 .گردیده استو ثابت 

 وضوح و روشنی کامل یا قطعی -۴
روشنی، ھر  به و  اند الدالله آیاتی قطعیحقیقت، این است که چنین چھارمین 

گونه تأویلی  ای که جای ھیچ گونه به دارند؛  یک از اصول عقیده را بیان می
به ھا   آن یک از این آیات یا  انتقال مفھوم برای برگرداندن معنای ھیچ

 باشد: . این وضوح، از دو جھت میمفھومی دیگر وجود ندارد
ای که مفھومی غیر از  گونه به معنا؛ یکم: وضوح لفظی و روشن بودن 

فتح که از ی  سوره ٢٩ ی ؛ مانند آیهرسد به ذھن نمیمفھوم ظاھرِی آن 
 ألکه الله آنجادھد؛  خبر می ج رسالت پیامبرمان، محمد مصطفی

دٞ ﴿ فرماید: می َمَّ ِ ٱ رَُّسوُل  �ُّ  . این لفِظ »ی الله است محمد، فرستاده«یعنی:  ﴾�َّ
ی الله متعال  فرستاده ج دارد که محمد روشنی بیان می به الدالله،  قطعی
 است.

 ی ھر یک از اصول. معنا درباره سو و ھم ھم دوم: فراوانی و کثرت آیاِت 
که عبارتند از: خبر دادن، ثابت کردن، تکرار و  -این حقایق چھارگانه

پارچه، در بیان  سو و یک در ھمه جای قرآن به صورتی ھم -وضوح کامل
 شوند. اعتقادی مشاھده میاصول 

ی این باب ھستند؛ اینکه  البته دو حقیقت دیگر نیز وجود دارند که ویژه
یک  طور مستقل، منشأ ھیچ به عقل و روایت (احادیث نبوی یا آثار و روایات) 

ی اثبات ھر اصل  طور که بیان شد، الزمه از اصول عقیده نیستند؛ بلکه ھمان
 ریم در چارچوب حقایق ذکرشده، آمده باشد.عقیدتی این است که در قرآن ک

چه که ر باب اصول، به تأکید و تقویت آننقش عقل یا احادیث و روایات د
باشد؛ البته جزئیات یا فروع و  در قرآن کریم ثابت شده است، منحصر می
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شده در قرآن، در احادیث نبوی بیان گردیده  تفاصیل مربوط به اصول ثابت
ی اختصاصی  فهیی این کتابچه به نقش و وظ ادامهشاءالله، در  است و ان

 عقل و سنت خواھیم پرداخت.



 
 
 

 بر این حقایق چهارگانه یلیدال

اصول اعتقادی که محور اصلِی قرآن کریم است، عبارتند از:  الوھیت، 
و روز  ج نبوت و معاد؛ یا ایمان به وحدانیت الله متعال و نبوت محمد

 واپسین.

 وحدانیت الله -۱
دھد که ھیچ معبود برحقی جز الله وجود ندارد و  قرآن کریم، خبر می

گونه که در  کند؛ ھمان تأکید می اهللا) إال إله (=ال ی توحید سان بر کلمه بدین
 آیات ذیل آمده است:

ُ ٱ﴿  .]۲۵۵: ةالبقر[ ﴾َقيُّومُ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ
 .»ھیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد ،الله«

نَّهُ  لَمۡ عۡ ٱفَ ﴿
َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ُ ٱ إِ�َّ  هَ إَِ�  .]۱۹محمد: [ ﴾�َّ

 .»پس بدان که معبود راستینی جز الله وجود ندارد«

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ َحدٌ  �َّ
َ
 .]۱االخالص: [ ﴾١ أ

 .»باشد) بگو: او، الله یکتاست (که در ذات و صفاتش، یگانه می«

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ َّ�  ٓ�َ  ٰ  .]۲۲الحشر: [ ﴾ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�
 .»اوست الله، ذاتی که ھیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد«

ٓ  ِحٞدۖ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ �َ�ٰ ﴿  .]۱۶۳: ةالبقر[ ﴾١٦٣ لرَِّحيمُ ٱ نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  �َّ
است که ھیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛  یگانه معبودیو معبودتان، «

 .»مھربان بخشنده(پروردگاِر) 
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�ََّما﴿
َ
 .]۵۲ابراهیم: [ ﴾ِحدٞ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهوَ  �

 .»او یگانه معبود برحق است«... 

ُ ٱ َوقَاَل ﴿ ْ َ�تَِّخُذوٓ  َ�  �َّ ٰ  ا � ثۡ ٱ َهۡ�ِ إَِ�  .]۵۱النحل: [ ﴾ِحدٞ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهوَ  إِ�ََّما نَۡ�ِ
الله فرمود: دو معبود انتخاب نکنید. جز این نیست که او یگانه معبود و «

 .»برحق است
 .]۴۶العنکبوت: [ ﴾ِحدٞ َ�ٰ  ُهُ�مۡ �َ�ٰ  ُهَنا�َ�ٰ ﴿
 .»و معبود ما و معبود شما، یکی است«

از سوی دیگر، قرآن کریم  .باره وجود دارد و دیگر آیات فراوانی که در این
 که معبود برحقی جز الله وجود ندارد،دھد  اینکه بارھا گزارش میپس از 

گونه که در آیات ذیل آمده  کند؛ ھمان دالیلی برای اثبات این حقیقت ذکر می
 است:

ٓ  َ�نَ  لَوۡ ﴿ ُ ٱ إِ�َّ  َءالَِهةٌ  �ِيِهَما  .]۲۲األنبیاء: [ ﴾لََفَسَدتَا �َّ
گمان آسمان و  شتند، بیاگر در آسمان و زمین معبودانی جز الله وجود دا«

 .»شدند زمین تباه می

ْ َتَغوۡ �ۡ �َّ  اإِذٗ  َ�ُقولُونَ  َكَما َءالَِهةٞ  ۥٓ َمَعهُ  َ�نَ  لَّوۡ  قُل﴿  َسبِيٗ�  ِش َعرۡ لۡ ٱ ذِي إَِ�ٰ  ا
 . ]۴۲اإلسراء: [ ﴾٤٢

گویند، معبودان دیگری با پروردگار بودند،  گونه که (مشرکان) می بگو: اگر آن«
سوی صاحب عرش   ) راھی بهطور قطع (معبودان باطل به در این صورت 

 .»جستند می

َذَ ٱ َما﴿ ُ ٱ �َّ َهَب  اإِذٗ  ٍه� إَِ�ٰ  ِمنۡ  ۥَمَعهُ  َ�نَ  َوَما َوَ�ٖ  ِمن �َّ َ ِۢ إَِ�ٰ  ُ�ُّ  �َّ  َخلَقَ  بَِما ه
ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َولََعَ�   . ]۹۱المؤمنون: [ ﴾ٖض َ�عۡ  َ�َ
ھیچ معبودی با او نیست. (اگر جز این الله، ھیچ فرزندی برنگرفته است و «

برتری  یکدیگربرد و بر  سوی خود) می به ھایش را ( بود) ھر معبودی آفریده
 .»جستند می
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ِ ٱ َ�ۡ�ُ  لِقٍ َ�ٰ  ِمنۡ  َهۡل ﴿ ٓ ٱ ّمِنَ  زُقُُ�ميَرۡ  �َّ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
 .]۳فاطر: [ ﴾ِض �ۡ�

دھد،  شما روزی می ای جز الله که از آسمان و زمین به آیا خالق و آفریننده«
 .»وجود دارد؟

مۡ ﴿
َ
ْ  أ َ�ٰ ٱ َخلَُقوا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 .]۳۵الطور: [ ﴾٣٦ يُوقُِنونَ  �َّ  بَل َضۚ �ۡ�

 .»اند؟ اند یا خودشان آفریننده آیا بدون آفریدگار، آفریده شده«

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ �ۡ ٱ �َّاُس ٱ � ِيٱ َر�َُّ�مُ  بُُدوا ِينَ ٱوَ  َخلََقُ�مۡ  �َّ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن �َّ
ِيٱ ٢١ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ   ٱ لَُ�مُ  َجَعَل  �َّ

َ
ٰ  َض �ۡ� ٓ ٱوَ  اشٗ فَِ� َما ٓ  ءَ لسَّ نَزَل  ءٗ بَِنا

َ
 مِنَ  َوأ

ٓ ٱ َما ٓ  ءِ لسَّ خۡ  ءٗ َما
َ
ْ َ�ۡ  فََ�  لَُّ�ۡمۖ  اقٗ رِزۡ  تِ �ََّمَ�ٰ ٱ ِمنَ  ۦبِهِ  َرجَ فَأ ِ  َعلُوا نَدادٗ  ِ�َّ

َ
نتُمۡ  اأ

َ
 َوأ

 .]۲۲-۲۱: ةالبقر[ ﴾٢٢ لَُمونَ َ�عۡ 
ای مردم! پروردگارتان را پرستش کنید؛ ھمان ذاتی که شما و پیشینیانتان را «

ذاتی که زمین را برایتان بستر قرار داد و آفریده است. باشد که پرھیزکار شوید. 
راشت، و از آسمان برایتان آب چون) سقفی باالی سرتان براف آسمان را (ھم

به ثمر رساند تا روزِی شما باشد. پس دانسته و  ھا رافرستاد و با آن، انواع میوهفرو
 .»د، برای الله شریکانی قرار ندھیددانی در حالی که می

تَدۡ ﴿
َ
حۡ  َوتََذُرونَ  ٗ� َ�عۡ  ُعونَ �

َ
 .]۱۲۵الصافات: [ ﴾١٢٥ لِقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َسنَ أ

 .»کنید؟ خوانید و بھترین آفریدگار را رھا می را می »بعل«آیا بت «

َثٗ�  لَُ�م َ�ََب ﴿ نُفِسُ�ۡمۖ  ّمِنۡ  مَّ
َ
ا ّمِن لَُّ�م َهل أ يۡ  َملََكۡت  مَّ

َ
 ُنُ�مَ�ٰ �

ٓ  ّمِن �َ نُتمۡ  ُ�مۡ َ�ٰ َرَزقۡ  َما ِ�  ءَ ُ�َ
َ
ٓ  �ِيهِ  فَأ نُفَسُ�ۡمۚ  َكِخيَفتُِ�مۡ  َ�َافُوَ�ُهمۡ  ءٞ َسَوا

َ
 أ

ُل  لَِك َكَ�ٰ   .]۲۸الروم: [ ﴾٢٨ قِلُونَ َ�عۡ  �ٖ لَِقوۡ  تِ َ�ٰ �ٱ ُ�َفّصِ
زند؛ آیا بردگانتان در آنچه نصیبتان  الله) برایتان از حال خودتان مثال می«(
ھا با ھم برابر باشید و  ترتیب که شما در دارایی ایم، با شما شریکند؛ بدین کرده
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نیز بیم داشته باشید؟ ھا  این ی دیگر شریکانتان نگرانید، از گونه که از ناحیه ھمان
 .»کنیم دمندان بیان میسان آیات خود را برای خر بدین

ِينَ ٱوَ ﴿  َ�  ُعوُهمۡ تَدۡ  إِن ١٣ ِم�ٍ قِطۡ  ِمن لُِكونَ َ�مۡ  َما ۦُدونِهِ  مِن ُعونَ تَدۡ  �َّ
ْ �َسۡ  ٓ  َمُعوا ْ  َولَوۡ  َءُ�مۡ ُدَ� ْ سۡ ٱ َما َسِمُعوا  .]۱۴-۱۳فاطر: [ ﴾لَُ�مۡ  َتَجابُوا

خرما نیز  ی خوانید، مالک پوست نازک ھسته و آنان که جز الله (به فریاد) می«
شنوند و اگر بشنوند،  ی شما را نمی نیستند. اگر آنان را بخوانید، دعا و خواسته

 .»دھند پاسختان را نمی
 و دیگر آیاتی که در این باب، فراوان است.

کنید که این آیات به صورتی قطعی و واضح بر  روشنی مشاھده می به 
امکان انکارش وجود ندارد ای که  گونه به وحدانیت الله متعال داللت دارند؛ 

ھا   آن یک از این آیات را بر مفھومی غیر از مفھوم ظاھرِی  توان ھیچ یا نمی
 حمل نمود.

ی  اثبات  در زمینه ی قرآنی و حقایق چھارگانه ھا شاخصی  ھمه سان بدین
وحدانیت الله متعال، کامال منطبق بر اصول عقیده، بر این اصل بزرگ یعنی 

قرآن کریم دقیقا به دھد؛  م قرآن بر این حقیقت گواھی میباشد، بلکه تما می
، یعنی نبوت یک اصل بزرگ دیگرھای یادشده،  ھمین روش و با شاخص

 دارد: را نیز بیان می ج محمد

 ج نبوت محمد -۲
باره، در بسیاری از آیات  رسانی در این یا اطالع ج نبوت محمد خبر دادن از

 قرآن آمده است؛ از آن جمله:

دٞ ﴿ َمَّ ِ ٱ رَُّسوُل  �ُّ  .»ی الله است محمد، فرستاده« .]۲۹الفتح: [ ﴾�َّ

دٌ  َوَما﴿  .]۱۴۴عمران:  آل[ ﴾لرُُّسُل ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ
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اند که در  و محمد، فقط پیامبر است؛ پیش از او نیز پیامبرانی بوده«
 .»اند گذشته

ۡ ٱ لَِمنَ  إِنََّك ﴿  .]۳یس: [ ﴾٣ َسلِ�َ ُمرۡ ل
 .»... که تو از فرستادگاِن (الله متعال) ھستی«

ٰ  َ�مَ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ ِعيَ�  قَاَل  �ذۡ ﴿ ٰٓ إِسۡ  َبِ�ٓ َ� ِ ٱ رَُسوُل  إِّ�ِ  ءِيَل َ� قٗ  ُ�مإَِ�ۡ  �َّ َصّدِ  امُّ
ٰ �َّوۡ ٱ ِمنَ  يََديَّ  َ�ۡ�َ  لَِّما ۢ  ةِ َرٮ َ   بِرَُسولٖ  �َوُمبَّ�ِ

ۡ
ۡ�َ  ۥٓ ُمهُ سۡ ٱ ِديَ�عۡ  مِنۢ  ِ� يَأ

َ
ا ُدۖ أ  فَلَمَّ

 ٓ ِ  َءُهمَجا ْ  ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب بِ�ٞ  رٞ ِسحۡ  َذاَ�ٰ  قَالُوا  .]۶الصف: [ ﴾٦ مُّ
اسرائیل!  و زمانی (را به یاد آورید) که عیسی پسر مریم گفت: ای بنی«

ی الله به سوی شما ھستم، در حالی که آنچه را که از  راستی من، فرستاده به 
آید و  کنم و به پیامبری که پس از من می است، تصدیق میتورات فراروی من 

ھا و   ) با معجزهج دھم. پس ھنگامی که (احمد نامش احمد است، مژده می
 .»، گفتند: این، جادوی آشکاری استھای آشکار نزدشان آمد نشانه

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ ٰ  نُّزَِل  بَِما َوَءاَمُنوا دٖ  َ�َ  قُّ �َۡ ٱ وَُهوَ  ُ�َمَّ
ّ�ِِهمۡ  ِمن رَ  رَّ ۡص  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  ُهمۡ َ�نۡ  َ�فَّ

َ
 .]۲محمد: [ ﴾٢ بَالَُهمۡ  لَحَ َوأ

سته انجام دادند و به آنچه بر محمد یارھای شاکمان آوردند و یه اکسانی کو «
مان یا ؛است و از سوی پروردگارشانو راست  حق(یعنی قرآن) که  شده نازل

 .»دھد سامان میارشان را کوضعیت و بخشد و  یگناھانشان را م (الله)آوردند، 
 ی دیگر. طور صدھا آیه و ھمین

ھای عقلی، ثابت  را با برھان ج سپس آیاتی دیگر، صحت نبوت محمد
 گونه که در آیات ذیل آمده است: کنند؛ ھمان می

ا بٖ َر�ۡ  ِ�  ُكنُتمۡ  �ن﴿ ۡ�َ  ّمِمَّ ٰ  انَزَّ   ِدنَاَ�بۡ  َ�َ
ۡ
ْ فَ� ْ دۡ ٱوَ  ۦلِهِ ّمِثۡ  ّمِن �ُِسوَر�ٖ  تُوا  ُعوا

 ٓ ِ ٱ ُدونِ  ّمِن َءُ�مُشَهَدا  . ]۲۳: ةالبقر[ ﴾٢٣ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن �َّ
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ایم، شک و تردید ی خویش نازل کردهدر مورد آیاتی که بر بنده چنانچهو «
 .»بیاوریدگویید، یک سوره ھمانند قرآن دارید، پس اگر راست می

َل  َولَوۡ ﴿  ٱ َض َ�عۡ  َناَعلَيۡ  َ�َقوَّ
َ
َخذۡ  ٤٤ قَاوِ�لِ ۡ�

َ
ِ  هُ ِمنۡ  نَاَ�  َنالََقَطعۡ  ُ�مَّ  ٤٥ ِم�ِ ۡ�َ ٱب

ۡ ٱ هُ ِمنۡ   .]۴۶-۴۴: قةالحا[ ﴾٤٦ َو�ِ�َ ل
شدت  به بست، او را با دست راست و  اگر پیامبر سخنان دروغینی بر ما می«

 .»کردیم میگرفتیم؛ سپس رگ قلبش را قطع  می

�َُّهمۡ  لَمُ َ�عۡ  َولََقدۡ ﴿
َ
ۗ  ۥُ�َعّلُِمهُ  إِ�ََّما َ�ُقولُونَ  � ِيٱ ّلَِسانُ  �ََ�ٞ  هِ إَِ�ۡ  ِحُدونَ يُلۡ  �َّ

عۡ 
َ
ٞ  لَِسانٌ  َذاَوَ�ٰ  َجِ�ّٞ أ بِ�ٌ  َعَرِ�ّ  .]۱۰۳النحل: [ ﴾١٠٣ مُّ

پیامبر گویند: این آیات را انسانی به  (=کافران) میھا   آن دانیم که ما می«
دھد. در حالی که زبان کسی که (آموزش قرآن را) به او نسبت  آموزش می

 .»دھند، عربی نیست و این قرآن به زبانی عربی فصیح و روشن است می

ٓ  لَّوۡ  قُل﴿ ُ ٱ ءَ َشا دۡ  َوَ�ٓ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥتُهُ تَلَوۡ  َما �َّ
َ
ٰ أ  �ِيُ�مۡ  ُت َ�ِثۡ  َ�َقدۡ  ۦۖ بِهِ  ُ�مَرٮ

فََ�  ۦٓۚ لِهِ َ�بۡ  ّمِن �ُ�ُمرٗ 
َ
 .]۱۶یونس: [ ﴾١٦ قِلُونَ َ�عۡ  أ

گاه  خواست، آن را بر شما نمی بگو: اگر الله می« خواندم و او نیز شما را به آن آ
 .»اندیشید؟ ام. آیا نمی تر عمری در میان شما بوده کرد. من، پیش نمی

 .]۹األحقاف: [ ﴾لرُُّسلِ ٱ ّمِنَ  ٗ� بِدۡ  ُكنُت  َما قُۡل ﴿
 .»نیستم ی نوظھوری پیامبران، پدیده بگو: من از میان«

ٓ  قُۡل ﴿ َما ِعُظُ�م إِ�َّ
َ
ٰ  أ ن ِحَدةٍ� بَِ�

َ
ْ  أ ِ  َ�ُقوُموا ٰ  َ�ٰ َمثۡ  ِ�َّ ْۚ  ُ�مَّ  َدىٰ َوفَُ� ُروا  َما َ�تََفكَّ

 . ]۴۶سبأ: [ ﴾ِجنَّةٍ  ّمِن بَِصاِحبُِ�م
تعصب) و دور از  به دھم که دوتا دوتا (و با ھم و  بگو: تنھا شما را یک اندرز می«

گاه بیندیشید؛  به تنھایی (و با تفکر و بازبینی در خویشتن) برای الله برخیزید و آن
 .»گونه جنونی نیست رفیقتان دچار ھیچ
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را اثبات و از  ج کثرت نبوت محمد به به ھمین منوال، آیات قرآن پیاپی و 
ای که دیگر ھیچ راھی برای نفوذ شک به قلب  گونه به کنند؛  آن دفاع می

باقی  ج ی رسالت محمد مسلمان، بلکه به قلب ھر انسان منصفی درباره
ماند. و این، ھمان دو شرط سوم و چھارم [یعنی تکرار و وضوح کامل و  نمی

عقیده، بر دومین  ھای اثباِت  ی شروط و شاخص سان ھمه قطعی] است. بدین
یابد؛  ، انطباق میاست ج اصل از اصول عقیده که ھمان نبوت محمد

سومین اصل عقیده، یعنی آخرت و روز واپسین، منطبق  طور که بر نھما
 گردد: می

 روز واپسین (آخرت) -۳
گونه که در آیات  اند؛ ھمان بسیاری از آیات قرآن، از روز واپسین خبر داده

 ذیل آمده است:

 .»مالک روز جزا«... . ]۴: حتةالفا[ ﴾٤ ّ�ِينِ ٱ مِ يَوۡ  لِِك َ�ٰ ﴿

﴿ ِ  .»و به آخرت یقین دارند« .]۴: ةالبقر[ ﴾يُوقُِنونَ  ُهمۡ  ِخَرةِ �ٱَو�

ِ  ُفُرونَ تَ�ۡ  َف َكيۡ ﴿ ِ ٱب مۡ  َوُ�نُتمۡ  �َّ
َ
ٰ أ حۡ  اتٗ َ�

َ
 ُ�مَّ  يُِميُتُ�مۡ  ُ�مَّ  ُ�ۡمۖ َ�ٰ فَأ

 .]۲۸: ةالبقر[ ﴾٢٨ َجُعونَ تُرۡ  هِ إَِ�ۡ  ُ�مَّ  يِيُ�مۡ ُ�ۡ 
(بدون حیات) ورزید؟ در صورتی که شما مردگانی گونه به الله کفر می چه«

 میراند و بار دیگر  ندگی بخشید و پس از آن شما را میبودید و الله، به شما ز
 

 .»شوید کند و سپس به سوی او بازگردانیده میشما را زنده می

�ِ�َ ّلِلۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  لٞ َو�ۡ ﴿ ِينَ ٱ ١٠ ُمَكّذِ بُونَ  �َّ ُب  َوَما ١١ ّ�ِينِ ٱ مِ �َِيوۡ  يَُ�ّذِ  يَُ�ّذِ
�ِي�ٍ  َتدٍ ُمعۡ  ُ�ُّ  إِ�َّ  ۦٓ بِهِ 

َ
 .]۱۲-۱۰المطففین: [ ﴾١٢ أ
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 وکنند.  کنندگان! آنان که روز جزا را انکار می در آن روز وای به حال تکذیب«
 .»کنند ینم بی) آن (روز) را تکذیجز ستمکاران گنھکار (کس

ْ  لَُهمۡ  َو�ِيَل ﴿ ِيٱ �َّارِ ٱ َعَذاَب  ُذوقُوا بُونَ  ۦبِهِ  ُكنُتم �َّ  .]۲۰: ةالسجد[ ﴾تَُ�ّذِ
 .»کردید، بچشید شود: عذاب آتشی را که انکارش می و به آنان گفته می«

ا﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱ َوأ َّ�  ْ ْ  َ�َفُروا بُوا ٓ  تَِناَ�ٰ � َوَ�ذَّ ْوَ�ٰٓ  ِخَرةِ �ٱ يِٕ َولَِقا

ُ
 َعَذابِ لۡ ٱ ِ�  �َِك فَأ

ونَ ُ�ۡ   .]۱۶الروم: [ ﴾١٦ َ�ُ
اند، ھمیشه  و دیدار آخرت را انکار کرده ما ولی کسانی که کفر ورزیده و آیات«

 .»در عذاب خواھند بود
و در بسیاری از آیات، دالیلی عقالنی برای اثبات آخرت، ذکر گردیده 

 است؛ از آن جمله:

 قُۡل  ٧٨ َرِميمٞ  َوِ�َ  مَ عَِ�ٰ لۡ ٱ يُۡ�ِ  َمن قَاَل  ۥۖ َقهُ َخلۡ  َو�َِ�َ  َمَثٗ�  َ�َا َوَ�ََب ﴿
ِيٓ ٱ يِيَهاُ�ۡ  َّ�  ٓ َها

َ
�َشأ

َ
َل  أ وَّ

َ
�ٖ�  أ ِيٱ ٧٩ َعلِيمٌ  قٍ َخلۡ  بُِ�ّلِ  َوُهوَ  َمرَّ  لَُ�م َجَعَل  �َّ

َجرِ ٱ ّمِنَ   ٱ لشَّ
َ
ٓ  �نَارٗ  َ�ِ خۡ ۡ� نُتم فَإَِذا

َ
وَ  ٨٠ تُوقُِدونَ  هُ ّمِنۡ  أ

َ
ِيٱ َس لَيۡ  أ  َخلَقَ  �َّ

َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٰٓ  ِدرٍ بَِ�ٰ  َض �ۡ� ن َ�َ

َ
ٰ �َۡ ٱ وَُهوَ  بََ�ٰ  لَُهم� ِمثۡ  لُقَ َ�ۡ  أ ٓ  ٨١ َعلِيمُ لۡ ٱ قُ �َّ  إِ�ََّما

مۡ 
َ
ٓ  ۥٓ ُرهُ أ َرادَ  إِذَا

َ
ن ا ًٔ َشۡ�  أ

َ
 .]۸۲-۷۸یس: [ ﴾٨٢ َ�َيُكونُ  ُ�ن ۥَ�ُ  َ�ُقوَل  أ

کند؟ بگو: ھمان ذاتی  ھای پوسیده را زنده می گفت: چه کسی استخوان ...«
کند که نخستین بار آن را آفرید و او به ھر آفرینشی داناست. ذاتی  آن را زنده می

کنید. آیا ذاتی که  آتش روشن می ،که از درخت سبز، آتش پدید آورد و شما با آن
را بیافریند؟ ھا  این ندارد که مانند ، توانایی آن رااست ھا و زمین را آفریده آسمان

تواند) و او آفریدگار داناست. شأن او، این است که چون (پیدایش)  آری؛ (می
درنگ موجود  بی و» وجود شوم«گوید:  به آن می چیزی را اراده کند، فقط

 .»شود می
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قۡ  َ�ٓ ﴿
ُ
قۡ  َوَ�ٓ  ١ َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ �َِيوۡ  ِسمُ أ

ُ
ِ  ِسمُ أ اَمةِ ٱ ِس �َّفۡ ٱب َ�ۡ  ٢ للَّوَّ

َ
 َسُب �

لَّن نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ
َ
�  ۡ ٰ  بََ�ٰ  ٣ ۥِعَظاَمهُ  َمعَ �َّ ٰٓ  ِدرِ�نَ َ� ن َ�َ

َ
َُّسّوِيَ  أ : مةالقیا[ ﴾٤ ۥَ�َنانَهُ  �

۱-۴[. 
خورم. آیا  گر قسم می کنم؛ و به نفس سرزنش به روز قیامت سوگند یاد می«

نخواھیم کرد؟ آری؛ ھایش را جمع  کند که ما ھرگز استخوان انسان گمان می
ھایش را جمع خواھیم کرد)؛ در حالی که قادریم سِر انگشتانش را  (استخوان

 .»مرتب کنیم
 فرماید: که می آنجاتا 

﴿ ۡ�َ
َ
ن نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َسُب �

َ
لَمۡ  ٣٦ ُسًدى كَ ُ�ۡ�َ  أ

َ
ِ�ّٖ  ّمِن َفةٗ ُ�طۡ  يَُك  �  ُ�مَّ  ٣٧ َ�ٰ ُ�مۡ  مَّ

ىٰ  فََخلَقَ  َعلََقةٗ  َ�نَ  وۡ ٱ هُ ِمنۡ  فََجَعَل  ٣٨ فََسوَّ َكرَ ٱ َجۡ�ِ لزَّ  ٱوَ  �َّ
ُ
لَيۡ  ٣٩ نَ�ٰٓ ۡ�

َ
 َس �

 ٰ ٰٓ  ِدرٍ بَِ�ٰ  لَِك َ� ن َ�َ
َ
ۡ ٱ يَ ـِۧ ُ�ۡ  أ   .]۴۰-۳۶: مةالقیا[ ﴾٤٠ َ�ٰ َموۡ ل

نبود  »منی«ای از  آیا نطفه شود؟ ھدف رھا می کند که بی آیا انسان گمان می«
بسته درآمد و (پروردگار، او سپس به صورت خون  شود؟ ریخته می »رحم«که در 

آیا این ی مرد و زن را آفرید.  ن، دو گونهگاه از آ آن را) آفرید و موزونش ساخت.

 .»پروردگار، توانایِی آن را ندارد که مردگان را زنده کند؟

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
 تَُرابٖ  ّمِن ُ�مَ�ٰ َخلَقۡ  فَإِنَّا ِث عۡ ۡ�َ ٱ ّمِنَ  بٖ َر�ۡ  ِ�  ُكنُتمۡ  إِن �َّاُس ٱ �

ۡض  ِمن ُ�مَّ  َعلََقةٖ  مِنۡ  ُ�مَّ  َفةٖ �ُّطۡ  ِمن ُ�مَّ  َلََّقةٖ  َغةٖ مُّ َ  ُ�َلََّقةٖ  وََ�ۡ�ِ  �ُّ ُبَّ�ِ  لَُ�مۚۡ  ّ�ِ
 ٱ ِ�  َونُقِرُّ 

َ
ٓ  َما َحامِ رۡ ۡ� َجلٖ  إَِ�ٰٓ  ءُ �ََشا

َ
َسّ�ٗ  أ ْ لُُغوٓ ِ�َبۡ  ُ�مَّ  ٗ� ِطفۡ  رُِجُ�مۡ ُ�ۡ  ُ�مَّ  مُّ  ا

ُ�ۡمۖ  ُشدَّ
َ
ن َوِمنُ�م أ ٰ  مَّ ن َوِمنُ�م ُ�َتَو�َّ رۡ  إَِ�ٰٓ  يَُردُّ  مَّ

َ
 لَمَ َ�عۡ  َ� لَِكيۡ  ُعُمرِ لۡ ٱ َذلِ أ

ۚ  ٔٗ َشۡ�  �ٖ ِعلۡ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ   ٱ َوتََرى ا
َ
ٓ  َهاِمَدةٗ  َض �ۡ� نَزۡ�َ  فَإَِذا

َ
ۡ ٱ َهاَعلَيۡ  اأ ٓ ل  َ�َّۡت هۡ ٱ ءَ َما

� َوَر�َۡت 
َ
ٰ  ٥ بَِهيجٖ  �َزوۡ  ُ�ِّ  ِمن َبَتۡت َوأ نَّ  لَِك َ�

َ
َ ٱ بِأ نَّهُ  قُّ �َۡ ٱ ُهوَ  �َّ

َ
 يُۡ�ِ  ۥَو�

ۡ ٱ نَّهُ  َ�ٰ َموۡ ل
َ
ٰ  ۥَو� نَّ  ٦ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

َ
اَعةَ ٱ َوأ نَّ  �ِيَها َب َر�ۡ  �َّ  َءا�َِيةٞ  لسَّ

َ
َ ٱ َوأ َّ� 
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ِ ٱ ِ�  ِدُل يَُ�ٰ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ  ٧ ُقُبورِ لۡ ٱ ِ�  َمن َعُث َ�بۡ   ىُهدٗ  َوَ�  �ٖ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َّ
نِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ  َوَ�   .]۸-۵الحج: [ ﴾٨ مُّ

ی رستاخیز شک و تردید دارید، پس ھمانا ما، شما را از  ای مردم! اگر درباره« 
گوشتی با  گاه از نطفه و به ھمین ترتیب از خون بسته و سپس از پاره خاک و آن

آفرینش کامل یا ناتمام آفریدیم تا برای شما روشن نماییم (که ما توانایی 
ھا  ھا را تا زمان مشخصی که خواسِت ماست، در رحم برانگیختن را داریم). و جنین

آوریم تا به حد رشد و  گاه شما را به صورت طفلی بیرون می داریم و آن نگه می
و ناتوانی  میرند و برخی به فرتوتی بلوغتان برسید. و برخی از شما (زودتر) می

اند، دیگر چیزی  نشی که داشتهه پس از علم و دارسند؛ چنانک عمرشان می
بینی و چون آب باران بر آن نازل کنیم، به  دانند. و زمین را خشک و مرده می نمی

رویاند.  کند و انواع گیاھان زیبا و باطراوت می آید و رشد می جنبش و حرکت در می
کند و او  چرا که الله، ھمان پروردگار حق و راستین است و او، مردگان را زنده می

ست و ھیچ شک و تردیدی در آن نیست و  و رستاخیز، آمدنیر ھر کاری تواناست. ب
انگیزد. و برخی از مردم، بدون  گمان الله، کسانی را که در قبرھا ھستند، برمی بی

ی الله به جر و بحث و مجادله  گری درباره ھیچ دانش و رھنمود و کتاب روشن
 .»پردازند می

روشن، بر روز  ی دیگر، به طور واضح و صدھا آیه ھا و طور ده و ھمین
داللت دارند؛ بدین ترتیب وقوع روز قیامت، با تکرار و  واپسین (آخرت)

قطعیت که دو شرط اساسی از شروط الزم برای اثبات اصول عقیده ھستند، 
 گردد. ثابت می



 
 
 

 عتیروش قرآن در اثبات اصول شر

ورد، بر اوست له و رسولش و روز واپسین ایمان بیاال گاه که انسان به آن
رسد  ست که نوبت شریعت فرا میاینجاکه به مقتضای این ایمان، عمل کند؛ 

 .آید و نقش احکام شرعی به میان می
پس دین، عبارتست از: عقیده و شریعت؛ عقیده، اصل است و شریعت، 

سان یک ساختمان فرض کنیم، عقیده، پایه و اساس  به فرِع آن؛ اگر دین را 
 که شریعت بر روی آن بنا گردیده است. باشد می

اثبات  به از دو طریق یابیم که اصول شریعت،  با نگاھی به قرآن درمی
 رسند: می

 ).ذکر اصل حکمخبر دادن ( -١
 قطعیت و وضوح. -٢

اثبات یک  الدالله. برای یعنی: از طریق خبر یا متن قرآنِی واضح و قطعی
حکم شرعی یا بیان صحت آن، نیازی به دلیل عقلی نیست؛ زیرا مخاطب 

ھای قرآن ایمان  ھا و آیه چنین متونی، فرِد مسلمان است که به صحت داده
و به  فروفرستاده ألدارد؛ لذا مسلمان برای عمل به ھر حکم شرعی که الله

گاھی از حکم الله متعال  که انجام آن دستور داده است، به چیزی غیر از آ
در قرآن آمده است، نیاز ندارد؛ یعنی مسلمان برای درک اینکه نماز و زکات و 

اثباتی نیست؛ بلکه تنھا به دلیلی  روزه جزو دین ھستند، نیازمند دالیل
یا او را به  فروفرستادهحکم را اصل خطاب به او  ألقطعی نیاز دارد که الله

، فقط مسلمانان مورد اصول شریعترو در   کاری مکلف فرموده باشد؛ از این
 گیرند. خطاب قرار می
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ست؛ برای اثبات اصول شریعت، از قبیل:  شریعت، دارای اصول و فروعی
نماز و زکات و نیکی به والدین، وجود خبر یا متن قرآنی واضح و 

ما در رابطه با جزئیات و فروع احکام، دلیل ست؛ ا الدالله، ضروری قطعی
 ست. ظنی راجح، یعنی دلیلی که وجھی از ترجیح دارد، کافی

قدر واضح و روشن است   دلیل قطعی را از آن جھت قطعی گویند که آن
 اش ھیچ احتمال و مفھوم دیگری به آن راه ندارد. که غیر از معناِی ظاھری

اصلی، تنھا از طریق قرآن ثابت  ست که ھر ی تأکید و یادآوری شایسته
شود؛ یعنی دلیِل اثباِت ھر اصلی، حتمًا باید قرآنی باشد و روایات و  می

توانند  در این زمینه، مستقل نیستند و نمی »دالیل عقلی« ھا یا دیدگاه
گذار اصلی باشند که اساسی قرآنی ندارد و در قرآن  طور مستقل، پایه به 

گیرد و ھم  می بر شرط، ھم اصول عقیده را دراین  کریم ثابت نشده است.
 اصول شریعت را.

 ی قواعد ذکرشده خالصه
 ج شرط است که عبارتند از:دارای پنده، یاصول عق

 نص قرآنی. -١
 الدالله بودن نص قرآنی. وضوح کامل و قطعی -٢
 تکراِر فراوان نص. -٣
 خبر دادن. -٤
 و اثبات. -٥
 

 و اصول شریعت، دارای سه شرط است که عبارتند از:
 نص قرآنی. -١
 الدالله بودن نص. وضوح کامل و قطعی -٢
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دالیل عقلی  اینکه نیازی به اثبات آن از طریق خبر دادن؛ بدون -٣
 باشد.

 این، قانون یا روش قرآن در اثبات اصول است.
ھا، ایمان   پندارند که از نظر آن را جزو مسایل مھمی می »امامت«امامیه، 

ای که منکران  گونه به جز با اعتقاد به امامت، درست و پذیرفتنی نیست؛ 
ست؛ از  دانند! بنابراین امامت جزو مسایل اصولی و اساسی امامت را کافر می

ی ایمان به چنین اصلی، این است که حداقل با نص  رو الزمه  این
رآن کریم، ثابت شود؛ ی قرآنی، یعنی با نصی واضح و روشن از ق الدالله قطعی
 راستی چنین نصی در قرآن کریم وجود دارد؟! به اما آیا 

الدالله  باره، آیات متشابه و ظنی در این استدالل شانی آیات مورد  ھمه
 باشد؛ مانند این آیات: می

ۖ  ٖت بَِ�لَِ�ٰ  ۥَر�ُّهُ  مَ  ِۧ� َ�ٰ إِبۡ  َتَ�ٰٓ �ۡ ٱ �ذِ ﴿  ُهنَّ َ�مَّ
َ
ۖ إَِمامٗ  لِلنَّاِس  َجاِعلَُك  إِّ�ِ  قَاَل  فَ�  ا

ٰ ٱ ِديَ�هۡ  َ�َناُل  َ�  قَاَل  ذُّرِ�َِّ��  َوِمن قَاَل   .]۱۲۴: ةالبقر[ ﴾١٢٤ لِِم�َ ل�َّ
و زمانی (را به یاد آورید) که پروردگاِر ابراھیم، او را به چند صورت آزمایش «

پیشوای مردم ھا برآمد. (الله) فرمود: من تو را ی این آزمایشکرد و او، از عھده
دھم. گفت: و از فرزندانم (نیز کسانی را پیشوا قرار بده). فرمود: پیمان قرار می

 .»رسد کاران نمی من به ستم

َما﴿ ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ  تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ
َكوٰ ٱ  .]۵۵: ةالمائد[ ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  وَُهمۡ  ةَ لزَّ

دھند و  و زکات می دارنداش و مؤمنانی که نماز را بر پا می تنھا الله و فرستاده«
 .»پیوسته فروتن و متواضعند، دوست شما ھستند

ۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ مُ ٱوَ  َتةُ َميۡ ل ٓ  �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مُ َو�َۡ  �َّ هِلَّ  َوَما
ُ
ِ ٱ لَِغۡ�ِ  أ  ۦبِهِ  �َّ

ۡ ٱوَ  ۡ ٱوَ  َخنَِقةُ ُمنۡ ل ۡ ٱوَ  قُوذَةُ َموۡ ل ٓ  �َِّطيَحةُ ٱوَ  ُمَ�َّدِيَةُ ل َ�َل  َوَما
َ
بُعُ ٱ أ يۡ  َما إِ�َّ  لسَّ  َوَما ُتمۡ َذكَّ
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ن �ُُّصبِ ٱ َ�َ  ُذبِحَ 
َ
ْ َتقۡ �َسۡ  َوأ ِ  ِسُموا  ٱب

َ
ٰ  ِم� َ�ٰ زۡ ۡ� ۗ فِسۡ  لُِ�مۡ َ� ِينَ ٱ يَ�َِس  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ٌق َّ� 

 ْ �ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ِن� َشوۡ خۡ ٱوَ  ُهمۡ َشوۡ َ�ۡ  فََ�  دِينُِ�مۡ  ِمن َ�َفُروا
َ
 دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

 ۡ�
َ
ۚ دِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�  َمَصةٍ َ�ۡ  ِ�  ُطرَّ ۡض ٱ َ�َمنِ  ا

ثۡ  ُمَتَجانِٖف  َ�ۡ�َ  ِ َ ٱ فَإِنَّ  �ٖ ّ�ِ  .]۳: ةالمائد[ ﴾٣ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
گوشت خوک و آنچه به نام غیر الله ذبح شود و حیوانی که مردار، و خون، و «

در اثر خفگی، یا ضربه، یا افتادن از باال و یا به ضرب شاِخ (حیوان دیگری) بمیرد و 
نیز حیوانی که توسط درندگان دریده گردد، بر شما حرام است؛ جز حیوانی که 

شود و آنچه به ی میھا قربانچنین آنچه برای بت (پیش از مردنش) ذبح نمایید. ھم
ھا   آن کنید، بر شما حرام شده و روی آوردن به ی تیرھای قمار قسمت میوسیله

 ،ھی) است. امروز کافران از آیین شما ناامید شدندفسق و سرپیچی (از فرمان اال
پس، از آنان نترسید و از من بیم داشته باشید. امروز برای شما دینتان را کامل 

شما تمام نمودم و اسالم را برای شما به عنوان دین پسندیدم.  کردم و نعمتم را بر
پس ھرکس بدون رغبت به گناه، در حال گرسنگی شدید، (به خوردن محّرمات) 

 .»است مھربانی ند که الله آمرزندهناگزیر شود، بدا

 ٱ ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّجَ  نَ َ�َ�َّجۡ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿
ُ
�ۡ � قِمۡ  وَ�ٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ  ةَ لصَّ

َكوٰ ٱ َوَءا�ِ�َ  ِطعۡ  ةَ لزَّ
َ
َ ٱ نَ َوأ َما ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ

هۡ 
َ
 .]۳۳األحزاب: [ ﴾٣٣ �ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

ی دوران جاھلیت پیشین، اظھار زینت  ھایتان بمانید و به شیوه و در خانه«
نکنید و نماز را برپا دارید و زکات دھید و از الله و پیامبرش اطاعت نمایید. ای 

که باید خواھد پلیدی را از شما دور کند و چنان راستی الله می به ی پیامبر!  خانواده
 .»شما را پاکیزه سازد

ی  ی عقیده ترین استدالل شیعیان از آیات قرآن کریم درباره ھا، قوی این
، خود انطور کامل درج نمودم تا خردمند به امامت است. بنده، این آیات را 
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دریابند که برداشت شیعیان از آیات ذکرشده، ھیچ ربطی به مفھوم حقیقی 
طور کامل بخوانید،  به این آیات ندارد؛ و این امر، ھنگامی که آیات مذکور را 

شود؛ بر خالف عادت شیعیان که برای استدالل، فقط  تر نمایان می بیش
 .خوانند! را می استدالل شانی مورد  بخشی از ھر آیه

 اول اینکه: این آیات چه ربطی به امامت مورد ادعای شیعه دارند؟
 در چیست؟ سدوم اینکه: ارتباط این آیات با امامت علی

دیگر اماماِن مورد  ارتباطی در بین این آیات و امامِت و سوم اینکه: چه 
 ادعای شیعه وجود دارد؟

نه ظنی  که قطعی و روشن باشد،در صورتی قابل قبول است  ین ارتباطا
ه یا با گمان و احتمال؛ زیرا استدالل به ھر دلیل اصولی که شک و احتمال ب

 فرماید: می ألگونه که الله ؛ ھمانآن راه یابد، باطل و نادرست

ۖ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن ٍ�� ِعلۡ  ِمنۡ  ۦبِهِ  لَُهم َوَما﴿ نَّ نَّ ٱ �نَّ  لظَّ  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ
 .]۲۸النجم: [ ﴾٢٨ا ٔٗ َشۡ� 
کنند. و  و آنان به این کار ھیچ علم و دانشی ندارند و تنھا از گمان پیروی می«

 .»حقیقت ھیچ سودی نداردراستی گمان و پندار، برای شناخت  به 
نه تنھا قطعی و واضح ، و دیگر آیات مورد استدالل شیعهداللت این آیات 

 -که در فروع شریعت یا در فقه -نیز بلکه در چارچوب ظن راجح باشد، نمی
گنجد و چیزی جز وھم و خیال نیست و در بھترین  نمیقابل قبول است، 

و در فروع فقه  قبولی ندارداشد که ھیچ وجه قابل ب حالت، ظن مرجوح می
  :اعتبار است نیز بی
گوید و  سخن می ÷ی نخست از امامت و پیشوایی آقایمان ابراھیم آیه

و ھیچ امام دیگری، ھیچ ذکری به میان  سی امامت علی در آن، درباره
جود ندارد که نشان چنین در این آیه، ھیچ دلیل روشنی و نیامده است؛ ھم
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باشد؛  این آیه، ھمان امامت مورد ادعای شیعه میشده در دھد امامت ذکر
بلکه منظور از امامت در این آیه، پیشوایی و الگو بودن است. حداکثر چیزی 

رگ، ست و عقاید بز که ادعایشان، یک امر ظنیاست  توان گفت، این که می
 شوند. ، ثابت نمیبا امور ظنی یا با حدس و گمان

ون و گوشت خوک است؛ چه چیزی ی حکم مردار و خ ی دوم درباره آیه
ھا، چه ربطی  دھد و این موضوع را در میان این امور جای می سامامت علی

دارند؟! ضمن اینکه در این آیه، ھیچ ذکری از موضوع امامت  یکدیگربه 
 نیست.

رد ادعای امامیه به میان و دیگر امامان مو ی سوم نه ذکری از علی در آیه
ذکر شده است؛ این، خود برای  »عصمت« و »امامت«آمده و نه موضوع 

گر این است که  ست؛ بلکه سیاق آیه، بیان بدین آیه کافی استدالل شانابطال 
آشکارا  ج ، زنان پیامبرآنباشد و در ابتدای  ی مادران مومنان می درباره

مادران  سان و با کدامین دلیل،  چه. بنابراین اند مورد خطاب قرار گرفته
آورند و آن را در علی و چند تن  مومنان را قاطعانه از حکم این آیه بیرون می

یکه «اساس و  این، یعنی ادعای بی گردانند؟ منحصر می ایشان از اھل بیت
توان پذیرفت، این است  جا می  حداکثر چیزی که در این .»پیش قاضی رفتن

  :یشان، چیزی جز گمان و پندار نیستکه ادعا

ۖ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  نإِ ﴿ نَّ نَّ ٱ �نَّ  لظَّ  .]۲۸النجم: [ ﴾ا ٔٗ َشۡ�  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ
راستی گمان و پندار، برای شناخت  به کنند. و  و تنھا از گمان پیروی می«

 .»حقیقت ھیچ سودی ندارد
اصول عقیده، مسایلی  شریعت در مقایسه بااصول دانید  طور که می ھمان

اثبات اصول شریعت، الزم برای شروط  ست: گفتنیآیند؛  شمار می به فرعی 
کنند،  مورد ادعای شیعه، یعنی بر امامتی که ادعا می بر این اصل عقیدتِی 

اصل «گردد؛ بلکه حتی اصول مربوط به فروع شریعت نیز بر  منطبق نمی
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ی  ای از آیات قرآن درباره که پارهست  این، در حالی یابد! انطباق نمی »امامت
خوابگی)، و نکاح و طالق،  امور فرعِی دین ھمانند: احکام حیض، جماع (ھم

الدالله و صریح و روشن است و یا به صورتی آمده که  و داد و ستد، یا قطعی
کند که برای عمل به چنین فروعی،  ی ظن راجح می برای مسلمان، افاده

 ست! کافی
مھمی را که انکارش کفر است،  عقیدتِی  وان چنین اصِل ت گونه می پس چه

ممکن، ظن  شان در بھترین حالِت  بر اساس نصوصی بنا نھاد که داللت
 .باشد که ھیچ وجه قابل قبولی ندارد؟! مرجوح می

عمل به ظن مرجوح در فروع فقھی روا نیست؛ پس آیا در اصول 
 .اعتقادی، جایی برای ظن مرجوح وجود دارد؟!

ھایی برای اصول اعتقاد با توجه  ر خواسته باشیم مواصفات و شرطاما اگ
باید : نص قرآنی رسیم که می به این نتیجه به بررسی قرآن در نظر بگیریم
خبر آن موضوع را به دو حالت بررسی نماید: قطعی و متکرر و فراوان باشد و 

عقلی. بنابراین با جزم  ثابت کردن آن به صورتقطعی و سپس  دادن به طور
ی اصل امامت این است که امری  توان گفت: بھترین تعبیر درباره می راسخ

 ست. خرافی
 ی این اصل کجاست؟ ... لذا دالیل متکرر و فراوان قرآن درباره

 باره کجاست؟ اخبار قطعی و روشن قرآن در این
 ی اثبات این ادعا کجاست؟ ادله

 دارد، کجا به اثبات رسیده است؟باره وجود  اگر نصی در این
یا اگر به اثبات رسیده، خبر یا گزارش قرآنی که آن را اثبات کند، 

 کجاست؟



 
 
 

 عقل و اصول عقیده

 ی حقیقت عقل ای مهم درباره نکته
کنند، دلیل  اگر عقل یا آنچه که به نام دالیل عقالنی بدان استدالل می

شد، یک  ای که به آن عرضه می ی ھر مسأله درباره آمد، مار میش به مستقلی 
یافت؛ در اختالفات  پاسخ روشن و واحد داشت که ھیچ خطایی به آن راه نمی

ھمانند قرآن که تواند مرجع باشد؛  ست که می عقیدتی، تنھا چنین پاسخی
ست که کم و زیاد به  ھایی دارد، زیرا کتاب مستقل و معروفی چنین پاسخ

الثبوت بودن آن اتفاق  یابد و مسلمانان بر صحت و قطعی اِت آن راه نمیآی
توانیم به آن مراجعه کنیم و در تمام اصول دین و  سادگی می به نظر دارند و 

دریافت نماییم؛ اما عقل، از آن مسایل مھم دینی، پاسخ قطعی و روشنی 
 گونه نیست. این

ی خردورزی و  ی کاربردِی آن در زمینه پس حقیقت عقل، ھمان جنبه
اندیشد و با عقل خود  اندیشیدن است؛ یعنی آنچه که ھر خردمندی می

اش  که ھر انسانی توانایِی اندیشیدن دارد و اندیشه آنجاکند. لذا از  تصدیق می
دیگران تواند به چیزی غیر از دیدگاه  ی دیگران است و می مستقل از اندیشه

جز در  به آید،  وجود می به ھا  بیندیشد، تنوع فکری و کثرت آرا و دیدگاه
م جزو یا  ھای بشری ی اندیشه د اتفاق ھمهبدیھیاتی که مور امور مسلَّ

از قبیل: ریاضیات یا آنچه که با تجربه و مشاھده به ثبوت رسیده  ست؛ علمی
 است.

ستدالل، مستقل بداند، نوعی ی ا ھر عبارتی که عقل را در زمینه ،بنابراین
عقل چنین حکم «گویند:  ؛ مثًال میبازی با الفاظ استکاری و  مغلطه



 روش قرآن در اثبات اصول  ۳۲

بدون ھیچ  اینجازیرا عقلی که در  .»اقتضای عقل است...این، «یا  »کند می
ی عقال و  قیدی ذکر شده، عقل واحدی نیست که مورد قبول ھمه

گوینده یا جریان  ی تفکر ست که نماینده خردمندان باشد؛ بلکه عقلی
بسا سایر خردمندان در موضوعی که  تر. و چه ست؛ نه چیزی بیش خاصی

ھا   آن داند، با او اختالف نظر دارند و گوینده، آن را عقالنی و اقتضای عقل می
 .اند! نیز به حکم عقل و خرد خویش، دیدگاه دیگری را برگزیده

 اختالف اندیشه در میان عقال و خردمندان
ھای گوناگون و مختلفی وجود  ی مسایل عقلی، اندیشه در پھنه سان بدین

کند و آن را ضرورتی عقالنی  دارد؛ این یکی، با عقل خود چیزی را ثابت می
پندارد! در صورتی که  ممکن می داند؛ اما دیگری، ھمان موضوع را غیر می

ممکن. پس در این  غیرتواند ھم ضرورتی عقالنی باشد و ھم  یک چیز نمی
اصطالح، دلیل عقلی  به کند و  به عقل خود استدالل می ان که ھرکهمی

 آورد، چه کنیم؟ می
اند؛ بلکه روی  فالسفه و متکلمان، به ھمین شکل دچار اختالف شده

آوردن به استدالل عقلی، خاستگاه انحراف ادیان بوده است؛ سرآغاز انحراف 
ی ای علمھا دیدگاه خاطر پیروی از اقوال و به ود و نصارا این بود که ھی

سخنان و پندارھای دروغینی سِر ھم و  ترک گفتندنصوص وحی را  خویش
ی فراوانی از  ھای ساختگی که فاصله آویز قرار دادن روایت کردند و با دست

 وحی االھی داشت، به تأیید پندارھای دروغین خود پرداختند!
یعنی ، »تثلیثاعتقاد «ھا برای تأیید  یکی از کشیشدقت بفرمایید که 

استداللی عقلی دارد که ، ی الوھیت از نظر نصارا گانه عناصر سهاعتقاد به 
 گوید: می
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ماده سه حالت دارد: جامد، مایع و گاز؛ گازھای اصلِی ھوا عبارتند از: 
اکسیژن، نیتروژن و ھیدروژن؛ آب سه حالت دارد: مایع، گاز (بخار آب) و 

، ترکیبی از ته، حال، و آینده؛ انسانارد: گذشزمان سه حالت د؛ جامد (یخ)
سه چیز است: روح، جسم و عقل؛ و خانواده از سه عنصِر پدر، مادر و 

گونه است که   شود. در رابطه با خداوند نیز ھمین فرزندان تشکیل می
 القدس!! عبارتست از: پدر، پسر و روح

ان، کشیش نصرانی، این دالیل عقلی را در مناظره با یکی از علمای مسلم
دھد که کشیش  در برابر جمع انبوھی از مردم ذکر نمود؛ این نشان می

ربط، قانع شده و گویا از نظر عقلی، به این قناعت  یادشده، به این دالیل بی
 .١القدس!! رسیده که خداوند عبارتست از پدر و پسر و روح

ھا و  اند تا عقیده را تابع دیدگاه فالسفه و متکلمان ھمواره کوشیده
ھای  ترین اطالعی از کتاب ھای خویش سازند؛ لذا ھرکه کوچک دیشهان

یابد و از اختالفات  سادگی درمی به فالسفه و متکلمان داشته باشد، سخنم را 
ھم  شود؛ آن زده می ھای ایشان وجود دارد، شگفت شدیدی که در استدالل

ند! ھر نام را عقلیات میھا   آن ھایی که فالسفه و متکلمان، ھمان استدالل
. خوِد شود آورند، با دالیلی مثِل خودش، نقض می دلیلی که فالسفه می

ھای  ھای منطقی و کالمِی خویش تالش سازی استدالل سان فالسفه برای ھم
ھای منطقی و  پایهاند که ھمگی نافرجام بوده است؛ لذا  بسیار کرده

ای نیست که به یقین بینجامد؛  گونه به ھای عقالنِی ایشان، قطعی و  استدالل
ھای منطقی و  استداللھا با سایر  زیرا امکان رّد ھر یک از این استدالل

، ابن واصل حموی را یکی از /تیمیه االسالم ابن کالمی وجود دارد. شیخ
                                                           

نام این کشیش، شروش بود که در مناظره با یکی از علمای مسلمان به نام احمد  -١
ی تثلیث، چنین استداللی بیان نمود؛ این مناظره ضبط  برای اثبات عقیده دیدات،

 شده است. 
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اندازم و  خود را بر پشت می«داند؛ ابن واصل گوید:  ترین متکلمان می بزرگ
ھا و دالیل  کشم و سپس دیدگاه رتم، روی خود میصو روانداز را تا نصِف 

را بررسی ھر طرف ھای  طور اعتراض اختالفِی متکلمان و فالسفه و ھمین
 ».شود لی برسم، صبح میوی قابل قب آنکه به نتیجه کنم و بی می

ھای ضد و نقیض فالسفه و  استداللحتی یکی از ھمین متکلمان، 
 دانسته است.ده سان شیشه، شکنن به متکلمان را 

 اعتبارِی استقالل عقل در اصول عقیده بی
که وضعیت فالسفه و  -ھای عقلی ھمه اختالف در استدالل با وجود این

مھر،  امکان ندارد که الله متعال و گسترده -متکلمان، گواه روشنی بر آنست
ھایشان  به عقل شان را صرفاً  ھمه رحمتی که به بندگانش دارد، دین با آن

ھایی  ی  دیدگاه تر از آنست که بازیچه واگذارد؛ بلکه دیِن الله متعال، بزرگ
 دانند. را عقلی میھا   آن ناحق به قرار گیرد که 

ترین شکل بر بندگانش اتمام حجت نموده  که الله متعال به کامل آنجااز 
ھا   آن ھای عقلی باشد که در است، پس این حجت باید چیزی غیر از حجت

شود، این است که این  ھمه اختالف وجود دارد. پرسشی که مطرح می این
 حجت چیست یا کجاست؟

 قرآن، همان حجت است
 فرماید: الله متعال می

ِ�نَ  رُُّسٗ� ﴿ بَّ�ِ ِ ٱ َ�َ  لِلنَّاِس  يَُ�ونَ  ِ�َ�َّ  َوُمنِذرِ�نَ  مُّ َّ� �  لرُُّسِل� ٱ دَ َ�عۡ  ُحجَّ
ُ ٱ َوَ�نَ  ٰ  ١٦٥ اَحِكيمٗ  َعزِ�ًزا �َّ ُ ٱ ِ�نِ �َّ ٓ  َهدُ �َشۡ  �َّ نَزَل  بَِما

َ
نَزَ�ُ  َكۖ إَِ�ۡ  أ

َ
 ۦۖ ِمهِ بِعِلۡ  ۥأ

ۡ ٱوَ  ِ  َوَ�َ�ٰ  َهُدونَۚ �َشۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل ِ ٱب  .]۱۶۶-۱۶۵النساء: [ ﴾١٦٦ َشِهيًدا �َّ
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دھنده (برانگیخیتم) تا مردم پس از ارسال رسان و بیم فرستادگانی مژده«
ای در برابر الله نداشته باشند. و الله، غالِب باحکمت است؛ حجت و بھانه پیامبران،

دھد که آن را به علم و دانش خود  اما الله در مورد آنچه نازل نموده، گواھی می
دھند. و ھمین بس که الله گواه  است؛ و فرشتگان نیز گواھی می فروفرستاده

 .»است
 ھیچ کستمام حجت نمود، ا ألبا وجود حجِت الله و پس از آنکه الله

ست و قبل و بعد از آن، ھیچ  ای ندارد؛ گواھِی الله، کافی ھیچ حجت و بھانه
 شھادتی اعتبار ندارد.

اگر حجت و شھادت الله در اصول دین و عقیده کافی نباشد، پس حجت 
 .ای خواھد بود؟! و گواھِی الله در کجا و در چه زمینه

 فرماید: الله متعال می

وَ ﴿
َ
ٓ  فِِهمۡ يَ�ۡ  لَمۡ  أ ا َّ�

َ
نَزۡ�َ  �

َ
ٰ  ِ�  إِنَّ  ِهمۚۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ  ةٗ لَرَۡ�َ  لَِك َ�

ِ  َكَ�ٰ  قُۡل  ٥١ ِمُنونَ يُؤۡ  �ٖ لَِقوۡ  َرىٰ َوذِكۡ  ِ ٱب  ِ�  َما لَمُ َ�عۡ  �ۖ َشِهيدٗ  َنُ�مۡ َو�َيۡ  ِ� بَيۡ  �َّ
َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ِينَ ٱوَ  ِض� �ۡ� َّ�  ْ ِ  َءاَمُنوا ْ  ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱب ِ  َوَ�َفُروا ِ ٱب ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
 ُهمُ  �َِك أ

ونَ َ�ٰ لۡ ٱ  .]۵۲-۵۱العنکبوت: [ ﴾٥٢ ِ�ُ
تالوت ھا   آن آیا برای آنان کافی نیست که ما، این کتاب را که پیوسته بر«

گمان در این کتاب رحمت و پندی برای مومنان  ایم؟ بی شود، بر تو نازل کرده می
که الله، میان من و شما گواه است؛ آنچه را که در  وجود دارد. بگو: ھمین بس

که به باطل (= غیر الله) ایمان آوردند و  داند. و کسانی  ھا و زمین است، می آسمان
 .»کارند به الله کفر ورزیدند، زیان

به او  ألست و حجتی که الله ی االھی ترین فرستاده بزرگ ج پیامبرمان

�ۡ ﴿ھاست:  ترین حجت ده، بزرگو با آن بر صداقتش گواھی دا بخشیده
َ
 نَ فَ�

مۡ ﴿ »روید؟ به کجا می -گردانی از قرآن با روی -پس«؟ ﴾َهُبونَ تَذۡ 
َ
 بٞ كَِ�ٰ  لَُ�مۡ  أ
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ونَ  لََما �ِيهِ  لَُ�مۡ  إِنَّ  ٣٧ رُُسونَ تَدۡ  �ِيهِ  ُ آیا کتابی (از « ].۳۸-۳۷القلم: [ ﴾٣٨ َ�َ�َّ
در جھان آخرت ھر چه  خوانید که نزد پروردگار) دارید که در آن (چنین) می

 .»کنید؟ بخواھید، انتخاب می

ُهم ُهمۡ َسلۡ ﴿ ُّ�
َ
�  ٰ از آنان بپرس: کدامینشان «. ]۴۰القلم: [ ﴾٤٠ زَِ�يمٌ  لَِك بَِ�

 .»ضامن این ادعاست؟
ای جز این نیست که اصول عقیده، ابتدا باید با نصوص  پس ھیچ چاره

باره است، ثابت  اینالدالله و واضح که یگانه مرجع مستقل در  قرآنِی قطعی

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ فرماید: می ألگونه که الله شود؛ ھمان نَزَل  �َّ
َ
 هُ مِنۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ

ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَ�ٰ �ُّ
ُ
 .]۷عمران:  آل[ ﴾بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

آیات روشن و مشخصی  ن،ست که قرآن را بر تو نازل کرد؛ بخشی از آ او، ذاتی«
 .»اندھستند که اصل و اساس این کتاب

ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  هُ ِمنۡ ﴿ الدالله و  یعنی: بخشی از قرآن، آیات قطعی ﴾ٌت َكَ�ٰ �ُّ
راه ندارد. در صفحاتی که گذشت، ھا   آن روشنی ھستند که احتمال به

ات اند؛ یعنی آی گونه دیدیم که آیات مربوط به اصول عقیده، ھمین
دارند؛ ھمین  نی اصول عقیده را بیان میشور به له و محکمی که الدال قطعی

دھد تا  را اصل و اساس این کتاب قرار میھا   آن ست کها آیات اینویژگِی 
 مرجع اخذ عقیده باشند.

شده از سوی الله متعال  ای از اوامر نازل که دین، مجموعه آنجااز 
ترین امری که از سوی الله متعال نازل  باشد، پس شکی نیست که بزرگ می

ترین محور دین و پایه و اساس آن، اصول عقیده است؛ لذا به  شده، و بزرگ
ھیچ عنوان امکان ندارد که این اصول، نخستین ھدِف نزول قرآن نباشد؛ 

ست که از سوی الله متعال نازل شده  ترین امری نخستین و روشنبلکه 
ست؟  ترین امور دینی نباشد، پس شامل چه چیزی است. اگر قرآن شامل مھم
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ۡ�َ ﴿ فرماید: و چه چیزی در خود دارد؟ الله متعال می  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَونَزَّ
 .]۸۹النحل: [ ﴾لِِم�َ ُمسۡ لِلۡ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ةٗ َورَۡ�َ  ىَوُهدٗ  ءٖ َ�ۡ  ّلُِ�ِّ  انٗ َ�ٰ تِبۡ 

گر ھمه چیز، و ھدایت و رحمت و  و کتاب را بر تو نازل کردیم که بیان«
 .»بشارتی برای مسلمانان است

گر اصول نیست؟ یا فقط برخی از  گر فروع است و بیان بیان ،پس آیا قرآن
 فرماید: اصول را بیان نموده است؟ اما الله متعال می

ا﴿  .]۳۸األنعام: [ ﴾ءٖ َ�ۡ  ِمن بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  َنافَرَّطۡ  مَّ
 .»ایم ما در کتاب از ھیچ چیز فروگذار نکرده«

در قرآن کریم فروع دین را بیان  ألامکان ندارد که عاقلی بگوید: خداوند
نموده است، نه اصول آن را؛ یا بگوید: فقط برخی از اصول دین را بیان نموده 

کوتاھی کرده است که یک از اصول دین  است! وانگھی قرآن در بیان کدام
رو عقًال درست   قرآن برویم؟! از ایناز  غیرچیزی ناگزیر شویم به سراغ 

 روشنی نیامده به گذارِی اصلی دینی که در قرآن  نیست که عقل، برای پایه
 بر این ادعاست. یروشن است، به میان آید؛ و قرآن، دلیل

 وظیفه و جایگاه عقل
ھای روشِن وحی، در  دور از آموزه به ی عقل، این نیست که  پس وظیفه

وجوی اصول دین باشد یا بخواھد اصلی دینی بیابد که در نصوص  جست
ًا اندیشیدن در ی عقل منحصر نشده است؛ بلکه وظیفهوحی به آن تصریح 

چنین وظیفه دارد به  ؛ ھمھای وحی و نیز باور به آن است ھا و داده آموزه
ھای سالم قابل قبول  ھا و اندیشه که برای عقل -وحی و عقاید برآمده از آن

اش را  یقین نماید و عدم تناقض در آن را دریابد و دالیل عقلی و نقلی -است،
 یاموزد و ارائه دھد.ب
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پردازد؛  ی ظنی می از میان ادله چنین به استنباط احکاِم فرعی عقل ھم
ای که  کند که این ادله، نصوص شرعی باشند یا اینکه در مسأله فرقی نمی

ھای استنباطِی دیگری استفاده کند. در  نص شرعی وجود ندارد، از روش
قل، قرار دادن ھر یک از احکام ی دیگِر ع ی تفکر دینی، کاربرد و وظیفه حوزه

باشد که این  آن میعلمِی استنباطی در جایگاه مربوط به آن و نیز تطبیق 
 رسد. ی اجتھاد به انجام می امر، در عرصه

 عقالنی قرآنصرف دالیل 

کند، دالیلی  ذکر می رھنمودھایشدالیلی که قرآن برای بیان صحت 
ھای قرآن را بپذیرد  درستِی داده تادارد  ست که عقل سلیم را بر آن می عقلی

 فرماید: می ألو بدان اذعان کند؛ مالحظه کنید که الله

َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ْوِ�  ٖت َ�ٰ � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
ِ�ّ 

 ٱ
َ
 .]۱۹۰عمران:  آل[ ﴾١٩٠بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

ھایی برای  شب و روز، نشانهھا و زمین و گردش  ھمانا در آفرینش آسمان«
 .»خردمندان وجود دارد

 فرماید: و می

مۡ ﴿
َ
ْ  أ مۡ  ءٍ َ�ۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  ُخلُِقوا

َ
 .]۳۵الطور: [ ﴾٣٥ لُِقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  أ

 .»اند؟ اند یا خودشان آفریننده آیا بدون آفریدگار، آفریده شده«
 فرماید: چنین می ھم

َذَ ٱ َما﴿ ُ ٱ �َّ َهَب  اإِذٗ  ٍه� إَِ�ٰ  ِمنۡ  ۥَمَعهُ  َ�نَ  َوَما َوَ�ٖ  ِمن �َّ َ ِۢ إَِ�ٰ  ُ�ُّ  �َّ  َخلَقَ  بَِما ه
ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َولََعَ�   .]۹۱المؤمنون: [ ﴾ٖض َ�عۡ  َ�َ
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الله، ھیچ فرزندی برنگرفته است و ھیچ معبودی با او نیست. (اگر جز این «
برتری  یکدیگربرد و بر  سوی خود) می به ھایش را ( بود) ھر معبودی آفریده

 .»جستند می
نماید، دالیلی  ذکر می ج ی نبوت محمد درباره ألو نیز دالیلی که الله

 فرماید: گونه که می ھمان ست؛  عقلی

َل  َولَوۡ ﴿  ٱ َض َ�عۡ  َناَعلَيۡ  َ�َقوَّ
َ
َخذۡ  ٤٤ قَاوِ�لِ ۡ�

َ
ِ  هُ ِمنۡ  نَاَ�  َنالََقَطعۡ  ُ�مَّ  ٤٥ ِم�ِ ۡ�َ ٱب

ۡ ٱ هُ ِمنۡ   .]۴۶-۴۴: قةالحا[ ﴾٤٦ َو�ِ�َ ل
شدت  به بست، او را با دست راست و  اگر پیامبر سخنان دروغینی بر ما می«

 .»کردیم گرفتیم؛ سپس رگ قلبش را قطع می می
 فرماید: و می

ا بٖ َر�ۡ  ِ�  ُكنُتمۡ  �ن﴿ ۡ�َ  ّمِمَّ ٰ  انَزَّ   ِدنَاَ�بۡ  َ�َ
ۡ
ْ فَ� ْ دۡ ٱوَ  ۦلِهِ ّمِثۡ  ّمِن �ُِسوَر�ٖ  تُوا  ُعوا

 ٓ ِ ٱ ُدونِ  ّمِن َءُ�مُشَهَدا  . ]۲۳: ةالبقر[ ﴾٢٣ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن �َّ
ایم، شک و تردید دارید، ی خویش نازل کردهو اگر در مورد آیاتی که بر بنده«

 .»گویید، یک سوره ھمانند قرآن بیاوریدپس اگر راست می

 تقوا اندیش و بی قرآنی برای افراد کج یها ده بودن حجتیفا یب
اند؛ چنین  جو که در پِی یافتن حق و حقیقت اند: گروھی حق دستهمردم دو 

 ألگونه که الله برند؛ ھمان ھای االھی فایده می افرادی از شنیدن حجت
 فرماید: می

﴿ ٓ ٰ  ١ مٓ ال  .]۲-۱: ةالبقر[ ﴾٢ ُمتَّقِ�َ ّلِلۡ  ىُهدٗ  �ِيهِ�  َبۛ َر�ۡ  َ�  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ لَِك َ�
گر پرھیزکاران است، ھیچ  نما و ھدایت ، الم، میم. در این کتاب که راهالف«

 .»شک و تردیدی وجود ندارد
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ی این قرآن ھدایت  پس پرھیزگاران، تنھا کسانی ھستند که به وسیله
قرار داده  ھدایت شانی  قرآن را وسیله ألھا که الله یابند؛ یعنی ھمان می

 فرماید: گونه که می است؛ ھمان

 .]۲۶: ةالبقر[ ﴾�َكثِ�ٗ  ۦبِهِ  ِديَوَ�هۡ ﴿
 .»کند و بدین وسیله بسیاری را ھدایت می«

 ... که منظور، پرھیزگاران ھستند.
ی دیگر، افرادی ھستند که ھدفشان، تأیید دیدگاه یا مذھب یا  دسته

ای برای  چنین کسانی، قرآن را وسیله ،ھاست ی آن استاد یا گروه یا قبیله
دھند و  یھای شخصی و نفسانی خویش قرار م رسیدن به اھداف و خواسته

گونه که  ھای قرآن، فایده ببرند؛ ھمان امکان ندارد که از رھنمودھا و آیه
 فرماید: می ألالله

 .]۱۰۱یونس: [ ﴾ِمُنونَ يُؤۡ  �َّ  �ٖ قَوۡ  َعن �ُُّذرُ ٱوَ  ُت َ�ٰ �ٱ ِ� ُ�غۡ  َوَما﴿
 .»رساند ای نمی آورند، فایده ھا و ھشدارھا به کسانی که ایمان نمی و نشانه«

 اشاره شده است:ھا   آن ی ذیل به ھمان کسانی ھستند که در آیهھا،  این

 .]۲۶: ةالبقر[ ﴾�َكثِ�ٗ  ۦبِهِ  يُِضلُّ ﴿
 .»کند بدین وسیله بسیاری را گمراه می«

اندیشان  روی از شبهات، ویژگِی نمایاِن کج پیروی از آیات متشابه یا دنباله
 تقوا و گمراه بی

آنان برحذر باشید، فقط کنندگان را بشناسید تا از  این گمراه کهبرای این
آورند، بنگرید؛ یعنی به ھمان احتماالتی که در  میکه شبھاتی به  ست کافی
گنجد و چیزی جز پندار و گماِن  ی آیات قطعی و واضح قرآن نمی دایره

 فرماید: گونه که الله متعال می اساس نیست؛ ھمان بی
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نَّ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن﴿  ٱ َوىَ�هۡ  َوَما لظَّ
َ
 .]۲۳النجم: [ ﴾نُفُس ۡ�

 .»کنند ی نفس پیروی می آنان تنھا از گمان و پندار و خواسته«
 فرماید: و نیز می

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  �َّ
َ
ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَ�ٰ �ُّ

ُ
 بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َخرُ 
ُ
ا ٞتۖ بَِ�ٰ ُمتََ�ٰ  َوأ مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�يَتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ  ءَ تَِغا

ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ   ءَ تَِغا
ۡ
 .]۷عمران:  آل[ ﴾ۦوِ�لِهِ تَأ

آیات روشن و مشخصی  ن،ست که قرآن را بر تو نازل کرد؛ بخشی از آ او، ذاتی«
ند. کسانی که در ا دیگر، آیات متشابه بخِش اند و ھستند که اصل و اساس این کتاب

انگیزی و تأویل وجود دارد، برای فتنه )و میل به باطل( انحرافھایشان  دل
 .»آیند(نادرست) آیات، در پی آیاِت متشابه بر می

ھایشان انحراف و میل به  که در دل دارد که آنان قرآن، خود بیان می
ما چرا؟ پاسخ قرآن، این است کنند؛ ا باطل وجود دارد، از شبھات پیروی می

ھای نفسانِی  انگیزی و تأویل آیات بر طبق امیال و خواسته که قصدشان، فتنه
ای  ھاست؛ بنابراین به جای رجوع به دالیل واضح و روشن، به سراغ کلمه آن
شامِل استفاده از گستردگی زبان عربی که  روند و با سوء می آنجاو  اینجادر 

باشد و حاوی الفاظ مشترکی با معانی و مفاھیم  می »مجاز«و  »حقیقت«
کوشند تا بدون در نظر گرفتن قراین و شواھد ھر متن،  گوناگون است، می

مفھوم یا برداشِت مورد نظِر خود را که ھیچ وجھی از صحت ندارد، موجه و 
در شرح آن در قرآن کریم، نکاتی کلی و ُمجَمل آمده که  دھند!درست نشان 
ای به صورت مطلق ذکر  طور نکته یگر، بیان شده است؛ ھمینآیه یا آیاتی د

د آمده است و ھمین به  یکجاطور، موضوعی در  شده که در جایی دیگر، مقیَّ
اندیشان  صورت عام ذکر گردیده و در جایی دیگر تخصیص یافته است. کج

آورند و  تقوا و گمراه، نکات ُمجَمل را جدا و بریده از تفصیل آن می بی
 .کنند! ور عام را بدون خاِصّ آن ذکر میط ھمین
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 ی گمراهان روش همه
ی گمراه یا دین باطلی وجود ندارد، مگر اینکه برای استدالل به  ھیچ فرقه

گیرد و در پِی شبھات  قرآن و ھر چیز دیگری، ھمین شیوه را در پیش می
آیه به این منکران تقدیر، ھا یا  ست. قدری آید؛ این، یک واقعیت عینی برمی

 فرماید: کنند که الله متعال می استدالل می

بِيَل ٱ هُ َ�ٰ َهَديۡ  إِنَّا﴿ ا لسَّ ا �َشاكِرٗ  إِمَّ  .]۳اإلنسان: [ ﴾٣ َكُفوًرا �مَّ
گزار باشد و خواه  نشان دادیم؛ خواه سپاس (=انسان) ما، راه را به او«

 .»ناسپاس
ی افعالش  ھمهکه قایل به مجبور بودن انسان در  -ھا سو، جبری از آن

 فرماید: می ألکنند که الله بدین آیه استدالل می -ھستند

ٓ  َوَما﴿ ٓ  ُءونَ �ََشا ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �ََشا  .]۳اإلنسان: [ ﴾�َّ

 .»خواھید مگر آنکه الله بخواھد و شما (راھی به سوی او) نمی«
قرار دارد؛ اما  یکدیگرھا، در تضاد کامل با  ھا و جبری ی قدری عقیده[

ی  ھا در سوره ی مورد استدالل قدری کنید، ھم آیه طور که مالحظه می ھمان
 .]ھا! ی مورد استدالل جبری انسان است و ھم آیه

 فرماید: کنند که الله متعال می خوارج به این آیه استدالل می

ِ  إِ�َّ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِنِ ﴿  .]۴۰یوسف: [ ﴾ِ�َّ
 .»الله استفرمانروایی تنھا از آن «

له برای اثبات پندارشان به این آیه استدالل می  ألکنند که الله ُمَعِطّ

 .]۱۱الشوري: [ ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ  َس لَيۡ ﴿ فرماید: می
 .»ھیچ چیزی ھمانند او نیست«

ھه به این آیه استدالل می  کنند که: و ُمَشِبّ

ِ ٱ يَدُ ﴿ يۡ  َق فَوۡ  �َّ
َ
 .]۱۰الفتح: [ ﴾ِديهِمۡ �
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 .»شان است باالی دستان دست الله«
بلکه یھود و نصارا نیز در رابطه با باورھای خود به آیاتی از قرآن استدالل 

 .کنند! می

 هایی از استدالل نصارا به آیات قرآن نمونه
ی گرامی بدین نکته پی  کنم که خواننده از آن جھت ذکر می راھا  این نمونه

به آیات قرآن، از  -طور استدالل یھود و ھمین -خواھد برد که استدالل نصارا
تر  مراتب قوی به استدالل شیعه به برخی از آیات در رابطه با اصل امامت، 

ه در است! لذا آیا سزاوار است که دینمان را به خاطر شبھاتی ترک گوییم ک
 .ضمِن آن، مسلمان و کافر یکسان ھستند؟!

ای  ھا در مصر در نامه ست که کلیسای قبطی ھا، بخشی از آیات قرآنی این
استدالل کرده است؛ ھا   آن یادآور شده و به /سرگشاده به عالمه شعراو

ی نامه، برای رفع اتھام کفر و شرک از مسیحیان، به این آیه  نویسنده
 فرماید: می ألللهاستدالل نموده که ا

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  َءاَمُنوا َّ�  ْ ٰ ٱوَ  َرىٰ �ََّ�ٰ ٱوَ  َهاُدوا ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  �َ  ِِٔ� ل�َّ ِ ٱب َّ� 
جۡ  فَلَُهمۡ  الِحٗ َ�ٰ  وََعِمَل  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ 

َ
 َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َوَ�  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ُرُهمۡ أ

 .]۶۲: ةالبقر[ ﴾٦٢َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ 
چنین پاداش آن دسته از یھودیان،  ھمانا پاداش کسانی که ایمان آورده و ھم«

ھایی که به الله و روز رستاخیز ایمان بیاورند و عمل نیک انجام مسیحیان و صائبی
دھند، نزد پروردگارشان محفوظ است و ھیچ ترس و ھراسی، بر آنان نخواھد بود و 

 .»دچار غم و اندوه نخواھند شد
بینید  جناب استاد شعراوی! می«گوید:  ی نامه با ذکر این آیه می ندهنویس

که این آیه، نصارا را جزو کسانی بر شمرده است که به الله ایمان دارند و 
 ».کافر نیستند
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ُ ٱ قَاَل  إِذۡ ﴿ ِينَ ٱ ِمنَ  َوُمَطّهُِركَ  إَِ�َّ  َوَرافُِعَك  ُمَتَوّفِيَك  إِّ�ِ  عِيَ�ٰٓ َ�ٰ  �َّ َّ� 
 ْ ِينَ ٱ وََجاِعُل  َ�َفُروا ِينَ ٱ َق فَوۡ  �ََّبُعوكَ ٱ �َّ ْ َ�َفُروٓ  �َّ  إَِ�َّ  ُ�مَّ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ا

حۡ  ِجُعُ�مۡ َمرۡ 
َ
 .]۵۵عمران:  آل[ ﴾٥٥ َتلُِفونَ َ�ۡ  �ِيهِ  ُكنُتمۡ  �ِيَما نَُ�مۡ بَيۡ  ُ�مُ فَأ

از روی زمین و از  آنکه بمیریھنگامی که الله به عیسی فرمود: من تو را (بی«
(از بودن در میاِن آورم و تو را و تو را به سوی خودم باال می دارم برمی) میان مردم

بخشم؛ و روز رستاخیز پیروانت را بر کافران برتری می گردانم میپاک  )کافران
ی اختالفاتی که و در میانتان درباره استی شما به سوی من برگشت ھمه

 .»کنم داوری میداشتید، 
آیا به موجب این آیه، مسیحیان کافرند یا بر کافران برتری «پرسد:  وی می

 »دارند؟

ْ لَيۡ ﴿ ٓ  ُسوا ۗ َسَوا هۡ  ّمِنۡ  ٗء
َ
ةٞ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ مَّ

ُ
ٓ  أ ِ ٱ ِت َءاَ�ٰ  لُونَ َ�تۡ  �َِمةٞ قَا َّ�  ٓ ۡ ٱ ءَ َءانَا  لِ �َّ

ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  ١١٣ ُجُدونَ �َسۡ  َوُهمۡ  ِ ٱب   ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
ۡ
ِ  ُمُرونَ َوَ�أ  ٱب

ۡ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل
ۡ ٱ َعنِ  ْوَ�ٰٓ  ِت� َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ ِ�  رُِعونَ َو�َُ�ٰ  ُمنَكرِ ل

ُ
ٰ ٱ ِمنَ  �َِك َوأ عمران:  آل[ ﴾١١٤ لِِح�َ ل�َّ

۱۱۳-۱۱۴[. 
کردارند؛ آیات االھی را در  ھمه یکسان نیستند؛ برخی از اھل کتاب راست«

گذرانند؛ به الله و  شب را) در سجده می کنند و (پاسی از ای از شب تالوت می پاره
کنند و به سوی  آورند و امر به معروف و نھی از منکر می روز رستاخیز ایمان می

 .»اند ی بندگان شایسته ھا، از زمره شتابند. این کارھای نیک می
اند و جزو  ی بندگان شایسته پس مسیحیان، از زمره«افزاید:  وی می

 ».کافران نیستند

ٓ  َشّكٖ  ِ�  ُكنَت  فَإِن﴿ ا نَزۡ�َ  ّمِمَّ
َ
ٓ أ ِينَ ٱ لِ  َٔ فَۡ�  َك إَِ�ۡ  ا  مِن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َرُءونَ َ�قۡ  �َّ

 .]۹۴یونس: [ ﴾لَِك َ�بۡ 
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ایم، شک و تردید داری، از کسانی که پیش  پس اگر در آنچه بر تو نازل کرده«
 .»اند، پرس و جو کن از تو کتاب آسمانی را خوانده

آید که اگر  از این آیه چنین برمی«گوید:  میی نصرانی  گاه نویسنده آن
مسلمان در آنچه که بر او وحی شده است، شک و تردید داشته باشد، باید از 

حقیقت رھنمون شوند؛ بنابراین  یاھل انجیل سوال کند تا او را به سو
دانی که اگر مرجعی سالم  اند. ای دوست من! تو خود می مسیحیان، مرجع

 ».شود به او مراجعه کند، تباه مینباشد، ھرکه بخواھد 

ْ لُوٓ  َٔ فَۡ� ﴿ هۡ  ا
َ
 . ]۷األنبیاء: [ ﴾لَُمونَ َ�عۡ  َ�  ُكنُتمۡ  إِن رِ ّ�ِكۡ ٱ َل أ

 .»دانید، از اھل علم بپرسید اگر نمی«
اند؛  اھل علم کیستند؟ آری؛ نصارا ھمان اھل علم«پرسد:  این نصرانی می

 ».اند بنابراین مسیحیان مرجع

 قوی تر است؟ مسیحیان یا امامیهکدام گروه حجتش 
 گویم: ی اخیر می بنده با توجه به استدالل این نصرانی به دو آیه

هۡ ﴿آیا استدالل این نصرانی به اینکه منظور از 
َ
ھمان  ﴾رِ ّ�ِكۡ ٱ َل أ

گویند: مراد از  تر از استدالل امامیه نیست که می ان ھستند، قوییحیمس

هۡ ﴿
َ
ْ لُوٓ  َٔ فَۡ� ﴿فرماید:  می ألاند؟ زیرا اینکه الله معصومامامان  ﴾رِ ّ�ِكۡ ٱ َل أ هۡ  ا

َ
 َل أ

 لِ  َٔ فَۡ� ﴿فرماید:  سان این آیه است که می ، ھم»از اھل علم بپرسید« ﴾رِ ّ�ِكۡ ٱ
ِينَ ٱ از کسانی که پیش از تو « . ]۹۴یونس: [ ﴾لَِك َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َرُءونَ َ�قۡ  �َّ

 .»کناند، پرس و جو  کتاب آسمانی را خوانده

، »دانید اگر نمی« ﴾لَُمونَ َ�عۡ  َ�  ُكنُتمۡ  إِن﴿فرماید:  اینکه میطور  و ھمین

ٓ  َشّكٖ  ِ�  ُكنَت  فَإِن﴿ فرماید: برابر با این آیه است که می ا نَزۡ�َ  ّمِمَّ
َ
ٓ أ  ﴾َك إَِ�ۡ  ا

 .»ایم، شک و تردید داری... پس اگر در آنچه بر تو نازل کرده«
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وقتی به امر صریح کتاب خودتان، «توانست بگوید:  حتی این نصرانی می
پیامبرتان دستور یافته است که به ما مراجعه کند، شما که دیگر جای خود 

ای ھرچند ظنی برای این نصرانی وجود دارد؛ اما ھیچ  لذا قرینه»! را دارید
استدالل یات مورد ای برای ادعا یا استدالل امامیه به این آیه [و دیگر آ قرینه
 ی امامت] وجود ندارد. درباره شان

 ست: ، یکیشان استداللالبته کیفیت 
از لحاظ قوت و ضعف استدالل  یکدیگررغم تفاوتی که با  به ھر دو گروه، 

اند؛ زیرا ھم نصارا و ھم امامیه، این  دارند، یک روش استداللی در پیش گرفته
آن، ذکر و سپس بدان استدالل  آیات را به صورتی بریده و جدا از اصِل 

 !کنند می
ای که آن را به اصل واضحش با ھمان مفھوم و داللت روشن و  ھر آیه

آید و کسی که به چنین  شمار می به ای متشابه  اش برنگردانیم، آیه قطعی
 روی نموده است. در حقیقت از شبھات دنباله ،ای استدالل کند یهآ

باشد؛  ، به معنای خوِد قرآن میدر قرآن کریم »ذکر«ی  عموما واژه
 که در آیات ذیل آمده است: گونه ھمان

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿  . ]۹الحجر: [ ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
 .»طور قطع خود نگھبان آن ھستیم به ایم و  گمان ما، قرآن را نازل کرده بی«

 .]۴۴الزخرف: [ ﴾٤٤ لُونَ  َٔ �ُۡ�  َف وََسوۡ  مَِكۖ َولَِقوۡ  لََّك  رٞ َ�ِ�ۡ  ۥ�نَّهُ ﴿
 .»ود و افتخاری برای تو و قوم توستراستی قرآن، یادب به و «

﴿ ٰ  .]۵۸عمران:  آل[ ﴾٥٨ ِكيمِ �َۡ ٱ رِ ّ�ِكۡ ٱوَ  ِت َ�ٰ �ٱ ِمنَ  َك َعلَيۡ  لُوهُ َ�تۡ  لَِك َ�
 .»حکیم است که بر تو وحی کردیم، جزو آیات و قرآِن ھا  این«

﴿ ْ َهاَ�ٰٓ  َوقَالُوا ُّ�
َ
ِيٱ �  .]۶الحجر: [ ﴾٦ ُنونٞ لََمجۡ  إِنََّك  رُ ّ�ِكۡ ٱ هِ َعلَيۡ  نُّزَِل  �َّ
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و (کافران) گفتند: ای کسی که قرآن بر او نازل شده است، تو حتمًا «
 .»!ای دیوانه

نَزۡ�َ ﴿
َ
ٓ َوأ َ  رَ ّ�ِكۡ ٱ َك إَِ�ۡ  ا  .]۴۴النحل: [ ﴾ِهمۡ إَِ�ۡ  نُّزَِل  َما لِلنَّاِس  ِ�ُبَّ�ِ

این) قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی، آنچه را که به  و (ما«
 .»نازل شده استھا   آن سوی

َباَركٌ  رٞ ذِكۡ  َذاَوَ�ٰ ﴿ نَزلۡ  مُّ
َ
نُتمۡ  هُۚ َ�ٰ أ

َ
فَأ

َ
 .]۵۰األنبیاء: [ ﴾٥٠ ُمنِكُرونَ  ۥَ�ُ  أ

ایم. پس آیا شما  ست که آن را نازل کرده و این، کتاب خجسته و پربرکتی«
 .»منِکرش ھستید؟

بِ�ٞ  َءانٞ َوقُرۡ  رٞ ذِكۡ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ ﴿  .]۶۹یس: [ ﴾مُّ
 .»گر است این کتاب، تنھا پندی (برای افراد پندپذیر) و قرآنی روشن«

 .]۲-۱ص: [ ﴾١ رِ ّ�ِكۡ ٱ ذِي َءانِ ُقرۡ لۡ ٱوَ  ٓصۚ ﴿
 .»ذکر اصول و فروع دین در آن است) صاد، سوگند به قرآن پندآموز (که«

ی انبیاء، ھمان  سوره ٧ی  در آیه »ذکر«یابیم که مفھوم  درمی ،بنابراین

هۡ ﴿قرآن کریم است؛ لذا منظور از 
َ
در این آیه، اھل قرآن ھستند  ﴾رِ ّ�ِكۡ ٱ َل أ

ست که مراجعه به اھل کتاب نیز یکی از مفاھیم  اند. گفتنی که علمای ربانی
ورد خاص؛ و آن، اینکه طور مطلق، بلکه در یک م به این آیه است؛ اما نه 

[یعنی از اھل کتاب بپرسید که مگر پیامبران  اند. پیامبران ھمه مرد بوده
لذا در این آیه ھیچ حجتی به نفع یھود و نصارا وجود  اند؟] پیشین، مرد نبوده

 این آیه را تعمیم که امر خاّص  به این آیه، از آن جھت استدالل شانندارد و 
روی از شبھات نیست؛ چنین  افکنی یا دنباله شبھه، چیزی جز دھند می

کردی ھمانند تخصیص عام، و مقید کردن مطلق، و مطلق ساختن مقّید  روی
اگر آن نصرانی، این آیه  روی از شبھات است. باشد که در نوع خود، دنباله می
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توانست  کرد، نمی به صورتی بریده از اصل یا مرجع آن ذکر نمیو را جدا 
 دعا کند که مسیحیان مرجع مسلمانان ھستند.الق، طور مط به 

ی ذیل که در حقیقت،  آیهست که به استناد  کرد کسانی روی ھماناین، 
 »عصمت ائمه«و  »امامت«قایل به ، آنی  بخشی از یک آیه است و نه ھمه

 ھستند:

َما...﴿ ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 .]۳۳األحزاب: [ ﴾�ِه�ٗ َ�طۡ 
ی احزاب  سوره ٣٣ی  آیهپایانِی امامیه، تنھا این قسمت از آیه را که بخِش 

 »ی تطھیر آیه«کنند و آن را از ابتدای آن، جدا نموده و  است، ذکر می
سان ارتباط پایان آیه با ابتدای آن از نظر خواننده مخفی  اند؛ بدین نامیده

 ینک؛ ااست ج ؛ در صورتی که این آیه، خطاب به ھمسران پیامبرماند می
 کنیم: تمام آیه را مرور می

 ٱ ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّجَ  نَ َ�َ�َّجۡ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿
ُ
�ۡ � قِمۡ  وَ�ٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ  ةَ لصَّ

َكوٰ ٱ َوَءا�ِ�َ  ِطعۡ  ةَ لزَّ
َ
َ ٱ نَ َوأ َما ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ

هۡ 
َ
 .]۳۳األحزاب: [ ﴾٣٣ �ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

ی دوران جاھلیت پیشین، اظھار زینت  ھایتان بمانید و به شیوه و در خانه«
نکنید و نماز را برپا دارید و زکات دھید و از الله و پیامبرش اطاعت نمایید. ای 

خواھد پلیدی را از شما دور کند و شما را  راستی الله می به ی پیامبر!  خانواده
 .»چنانکه باید پاکیزه سازد

ی  اند؛ در صورتی که آیه ی بعدی نیز جدا کرده آیه را از آیهامامیه این 
کند که خطاب این آیات، متوجه مادران مومنان است و نه  بعدی تأکید می

 کسی دیگر:



 ۴۹   روش قرآن در اثبات اصول

ِ ٱ تِ َءاَ�ٰ  مِنۡ  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ إِنَّ  َمةِ� كۡ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ  َ�نَ  �َّ
 .]۳۴األحزاب: [ ﴾٣٤ َخبًِ�ا لَِطيًفا
شود.  ھایتان خوانده می و یاد کنید آنچه را که از آیات الله و حکمت، در خانه«

گاه و دارای لطف بی بی  .»کران است گمان الله، آ
 شاش که خطاب به مادران مومنان چنین آیه را از سیاق کلی ھا ھم آن

 ألکه اللهگونه است  اند؛ چرا که ابتدای این آیات، بدین باشد، جدا کرده می
 فرماید: می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  قُل �َِّ�ُّ ٱ �

َ
�ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ نَ تُرِدۡ  ُكنُ�َّ  إِن ِجَك َ�ٰ ّ�ِ  َوزِ�نََتَها َيا�ُّ

َمّتِعۡ  َ�َتَعالَۡ�َ 
ُ
َ�ِّحۡ  ُ�نَّ أ

ُ
احٗ  ُ�نَّ َوأ  .]۲۸األحزاب: [ ﴾٢٨ َ�ِيٗ�  اَ�َ

و زیورش را  اگر زندگانی دنیا و تجملای پیامبر! به ھمسرانت بگو: «
مند سازم و به طرز نیکویی رھایتان  خواھید، بیایید تا شما را (از متاع دنیا) بھره می

 .»کنم
 افزاید: و در ادامه خطاب به آنان می

َ ٱ نَ تُرِدۡ  ُكنُ�َّ  �ن﴿ ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َ ٱ فَإِنَّ  ِخَرةَ �ٱ �َّ َعدَّ  �َّ
َ
 ِت ِسَ�ٰ ُمحۡ لِلۡ  أ

جۡ  ِمنُ�نَّ 
َ
 .]۲۹األحزاب: [ ﴾٢٩ اَعِظيمٗ  ًراأ

گمان الله برای  خواھید، پس بی و اگر الله و پیامبرش و سرای آخرت را می«
 .»نیکوکارانتان پاداش بزرگی فراھم کرده است

دھد و  را مورد خطاب قرار می ج و باز در ادامه ھمسران پیامبر
 فرماید: می

﴿ ٰ�َ ٓ   َمن �َِّ�ِّ ٱ ءَ نَِسا
ۡ
َبّيَِنةٖ  ِحَشةٖ بَِ�ٰ  مِنُ�نَّ  تِ يَأ  َعَذاُب لۡ ٱ لََها َعۡف يَُ�ٰ  مُّ

� ِضعۡ  ٰ  َوَ�نَ  َفۡ�ِ ِ ٱ َ�َ  لَِك َ�  .]۳۰األحزاب: [ ﴾٣٠ ��َِس�ٗ  �َّ
ای زنان پیامبر! ھر کدامتان که مرتکب کار ناشایست آشکاری شود، کیفرش «

 .»دو برابر خواھد بود؛ و این، برای الله آسان است
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 دھد که: نوید می ج به ھمسران پیامبری بعد نیز  و در آیه

ِ  ِمنُ�نَّ  ُنۡت َ�قۡ  َوَمن﴿ ٓ نُّؤۡ  الِحٗ َ�ٰ  َمۡل َوَ�عۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  ِ�َّ جۡ  تَِها
َ
َ�ۡ�ِ  َرَهاأ  َمرَّ

 ۡ�
َ
 .]۳۱األحزاب: [ ﴾٣١ اَكرِ�مٗ  اقٗ رِزۡ  لََها نَاَتدۡ َوأ

انجام دھد، د و کار شایسته فرمان ببر اش فرستادهکس از شما، از الله و و ھر«
 .»ایم دھیم و برایش روزی نیکی آماده کرده را دو بار به او می پاداش وی

 است: ج آشکارا متوجه ھمسران پیامبر ،در ادامه نیز خطاِب آیات

﴿ ٰ�َ ٓ َحدٖ  ُ�َّ لَسۡ  �َِّ�ِّ ٱ ءَ نَِسا
َ
ٓ ٱ ّمِنَ  َكأ ۚ �ََّقيۡ ٱ إِنِ  ءِ لّنَِسا ِ  نَ َضعۡ َ�ۡ  فََ�  ُ�َّ  ٱب

 لِ َقوۡ لۡ
ِيٱ َمعَ َ�َيطۡ  عۡ  ٗ� قَوۡ  نَ َوقُلۡ  َمَرٞض  ۦبِهِ قَلۡ  ِ�  �َّ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ  ٣٢ اُروفٗ مَّ

 ٱ ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّجَ  نَ َ�َ�َّجۡ 
ُ
�ۡ � قِمۡ  وَ�ٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ َكوٰ ٱ َوَءا�ِ�َ  ةَ لصَّ ِطعۡ  ةَ لزَّ

َ
َ ٱ نَ َوأ َّ� 

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 .]۳۳-۳۲األحزاب: [ ﴾٣٣ �ِه�ٗ َ�طۡ 
 یک از زنان دیگر نیستید. اگر تقوا دارید، نرم و ای زنان پیامبر! شما مانند ھیچ«

و سخن شایسته  ؛نازک سخن نگویید تا مبادا کسی که بیماردل است، طمع ورزد
ی دوران جاھلیت پیشین، اظھار زینت  ھایتان بمانید و به شیوه هبگویید. و در خان

اطاعت نمایید. ای  اش فرستادهنکنید و نماز را برپا دارید و زکات دھید و از الله و 
خواھد پلیدی را از شما دور کند و چنانکه باید  راستی الله می به ی پیامبر!  خانواده

 .»شما را پاکیزه سازد
در این آیات، پس از احکامی که خطاب به ھمسران  کنید که مالحظه می

 فرماید: می ألاست، بالفاصله الله ج پیامبر

َما...﴿ ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 .]۳۳األحزاب: [ ﴾٣٣�ِه�ٗ َ�طۡ 
 یابد: ادامه می ج چنان خطاب به ھمسران پیامبر این آیات، ھم
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ِ ٱ تِ َءاَ�ٰ  مِنۡ  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ إِنَّ  َمةِ� كۡ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ  َ�نَ  �َّ
 .]۳۴األحزاب: [ ﴾٣٤ َخبًِ�ا لَِطيًفا
شود.  ھایتان خوانده می و یاد کنید آنچه را که از آیات الله و حکمت، در خانه«

گاه و دارای  بی  .»کران است لطف بیگمان الله، آ
ی احزاب را بر عصمت ائمه حمل  سوره ٣٣ی  تطھیر در آیهی  واژه امامیه،

است،  ج یامبرب آیه متوجه ھمسران پخطاروشن شد که [و چون اند؛  کرده
از باب  ،پس -که نیست -لذا اگر منظور از تطھیر در این آیه، عصمت باشد

بر عصمت ، نه داللت کند ج ھمسران پیامبراین آیه باید بر عصمت اولی 
ی اھل بدر بیان  ی تطھیر را آشکارا درباره واژه ألالله چنین ھم کسی دیگر]؛
 فرموده است:

يُ�مُ  إِذۡ ﴿ َمَنةٗ  �َُّعاَس ٱ ُ�َغّشِ
َ
ُِل  هُ ّمِنۡ  أ ٓ ٱ ّمِنَ  ُ�مَعلَيۡ  َو�َُ�ّ َما ٓ  ءِ لسَّ  ءٗ َما

َُطّهَِرُ�م يۡ ٱ زَ رِجۡ  َعنُ�مۡ  هَِب َوُ�ذۡ  ۦبِهِ  ّ�ِ ٰ  �َِط َولَِ�ۡ  نِ َ�ٰ لشَّ  َوُ�ثَبَِّت  قُلُو�ُِ�مۡ  َ�َ
 ٱ بِهِ 

َ
 .]۱۱األنفال: [ ﴾١١ َدامَ قۡ ۡ�
و زمانی (را یاد کنید) که به سبب امنیت و آرامشی که از سوی پروردگار «

فرستاد تا نمود و از آسمان برایتان آبی فرویافتید، خواب سبکی بر شما مسلط 
ی شیطان را از شما دور کند و پلیدی و وسوسهوسیله شما را پاک نماید و  بدین

 .»قدم نمایدھایتان را ثابت بگرداند و شما را استوار و ثابتدل
 فرماید: میخطاب به پیامبرش ی مومنان  ی ھمه و درباره

مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿
َ
ٰ أ  .]۱۰۳: بةالتو[ ﴾بَِها َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهُِرُهمۡ  َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َ�

وسیله آنان را پاک و تزکیه  را به عنوان زکات بگیر تا بدینبخشی از اموالشان «
 .»نمایی

ی  ی تطھیر که درباره اند؟ و آیا واژه ی مومنان، معصوم [آیا اھل بدر و ھمه
کار رفته، بر امامت آنان داللت دارد؟ پاسخ،  به ی مومنان  ھا و ھمه بدری
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وان به معنای در قرآن کریم به ھیچ عن »تطھیر«ی  لذا واژهروشن است.] 
 ندارد. »امامت«کار نرفته است و ھیچ ربطی به  به  »عصمت«

 ی اصول، از منظر قرآن کریم یگانه مرجع قابل قبول در زمینه
ُ ٱ َ�َبَعَث ﴿ فرماید: الله متعال می ِ�نَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ نَزَل  َوُمنِذرِ�نَ  ُمبَّ�ِ

َ
 َمَعُهمُ  َوأ

ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ  ].۲۱۳البقرة: [ ﴾قِّ �َۡ ٱب

ای راه حق را رھا کردند،) الله پیامبران را به عنوان پس (از آنکه عده«
 .»حق نازل کرد به دھنده فرستاد و ھمراھشان کتاب را  دھنده و بیم بشارت

ی آیه آمده  اما فروفرستادن کتاب، چه حکمتی داشت؟ پاسخ، در ادامه
 است:

ْ خۡ ٱ �ِيَما �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�َحۡ ﴿  .]۲۱۳: ةالبقر[ ﴾�ِيهِ  َتلَُفوا
 .»ی اختالفاتی که داشتند، داوری نمایدتا میان مردم درباره«

 یعنی: برای اینکه کتاب، مرجع حل اختالف مردم باشد.
 فرماید: چنین الله متعال می ھم

ِ ٱ إَِ�  ۥٓ ُمهُ فَُحكۡ  ءٖ َ�ۡ  ِمن �ِيهِ  ُتمۡ َتلَفۡ خۡ ٱ َوَما﴿  .]۱۰الشوری: [ ﴾�َّ
 .»گردد اختالف کنید، حکمش به الله باز می و در ھر چیزی که«

﴿ ٓ نَزۡ�َ  َوَما
َ
َ  إِ�َّ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ ِيٱ لَُهمُ  ِ�ُبَّ�ِ ْ خۡ ٱ �َّ النحل: [ ﴾�ِيهِ  َتلَُفوا

۶۴[ .  
و ما (این) کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه مواردی را که در آن «

 .»نماییاند، برایشان روشن  اختالف نموده

حۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ  .]۵۰: ةالمائد[ ﴾يُوقُِنونَ  �ٖ ّلَِقوۡ  امٗ ُحكۡ  �َّ

 .»و برای کسانی که یقین دارند، چه حکمی بھتر از حکم الله است؟«

حۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ  .]۶: ثيةالجا[ ﴾يُوقُِنونَ  �ٖ ّلَِقوۡ  امٗ ُحكۡ  �َّ

 .»آورند؟ کدامین سخن ایمان میپس از (سخن و آیات واضح) الله به  ...«
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﴿ ٰ  .]۲: ةالبقر[ ﴾٢ ُمتَّقِ�َ ّلِلۡ  ىُهدٗ  �ِيهِ�  َبۛ َر�ۡ  َ�  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ لَِك َ�
 گر پرھیزکاران است، ھیچ شک و تردیدی نما و ھدایت در این کتاب که راه«

 .»وجود ندارد

ِ ٱ ُهَدى إِنَّ  قُۡل ﴿ ۡ ٱ ُهوَ  �َّ  .]۱۲۰: ةالبقر[ ﴾ُهَدىٰ ل
 .»(راستین)، ھمان ھدایت و رھنموِد الله استبگو: ھدایت «

ا﴿   فَإِمَّ
ۡ
 ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  فََ�  ُهَدايَ  تَبِعَ  َ�َمن ىُهدٗ  ّمِّ�ِ  تِيَنَُّ�ميَأ

ِينَ ٱوَ  ٣٨ َزنُونَ َ�ۡ  َّ�  ْ ْ  َ�َفُروا بُوا ٓ َ�ٰ � َوَ�ذَّ ْوَ�ٰٓ  تَِنا
ُ
ۡص  �َِك أ

َ
 �ِيَها ُهمۡ  �َّارِ� ٱ ُب َ�ٰ أ

ونَ َ�ٰ   .]۳۹-۳۸: ةالبقر[ ﴾٣٩ ِ�ُ
و چون ھدایت و رھنمودم برای شما بیاید، کسانی که از آن پیروی کنند، نه «

ترس و ھراسی بر آنان خواھد بود و نه اندوھگین خواھند شد. و کسانی که کفر 
 .»ورزند و آیات ما را دروغ بشمارند، اھل دوزخند و ھمیشه در دوزخ خواھند ماند

﴿ َ�ۡ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ةٗ َورَۡ�َ  ىوَُهدٗ  ءٖ َ�ۡ  ّلُِ�ِّ  انٗ َ�ٰ تِبۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَونَزَّ
 .]۸۹النحل: [ ﴾لِِم�َ ُمسۡ لِلۡ 

گر ھمه چیز، و ھدایت و رحمت و  و کتاب را بر تو نازل کردیم که بیان«
 .»بشارتی برای مسلمانان است

ٓ  إَِ�َّ  يُوِ�ٓ  فَبَِما ُت َتَديۡ هۡ ٱ �نِ ﴿  .]۵۰سبأ: [ ﴾َرّ�ِ
 .»کند اگر ھدایت یابم، بدان سبب است که پروردگارم به من وحی میو «

تۡلَُواْ ٱۡلُقۡرَءاَنۖ َ�َمِن ٱۡهتََدٰى فَإِ�ََّما َ�ۡهَتِدي ِ�َۡفِسهِۦ﴿
َ
ۡن �

َ
 .]۹۲النمل: [ ﴾َوأ

قرآن تالوت کنم؛ ھرکس ھدایت یابد، به سود خویش  -ام که فرمان یافته -و«
 .»ھدایت یافته است

به سبب اختالف در  با وجود آیات واضح و روشن کتاب، باز ھم اھل باطل
گونه که  شوند؛ ھمان دچار اختالف می ھای نفسانی خویش، امیال و خواسته

 فرماید: الله متعال می
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ِينَ ٱ َتلََف خۡ ٱ َوَما﴿ َّ�  ْ وتُوا
ُ
ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  إِ�َّ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ ۢ َ�غۡ  مُ عِلۡ لۡ ٱ َءُهمُ َجا  �َي

ِ ٱ ِت َ�ٰ � ُفرۡ يَ�ۡ  َوَمن َنُهۡمۗ بَيۡ  َ ٱ فَإِنَّ  �َّ  .]۱۹عمران:  آل[ ﴾َساِب ۡ�ِ ٱ َ�ِ�عُ  �َّ
و اھل کتاب تنھا پس از آن، (در قبول اسالم) با ھم اختالف نمودند که با «

گاھی از حق، از روی حسادت (و  به سرکشی پرداختندی که در میانشان بود، وجود آ
ورزد، بداند که الله خیلی زود به . و ھرکس به آیات الله کفر از حد انصاف گذشتند)

 .»کندرسیدگی می )بندگانش( حساِب 
ھای اختالف و  سرکشی و تجاوز از حد انصاف، یکی از خاستگاه ،بنابراین

 باشد؛ الله متعال بر این نکته تأکید نموده و فرموده است: تفرقه می

نَّ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن﴿  ٱ َوىَ�هۡ  اَومَ  لظَّ
َ
ٓ  َولََقدۡ  نُفُسۖ ۡ� ّ�ِهِمُ  ّمِن َءُهمَجا  رَّ

ۡ ٱ  .]۲۳النجم: [ ﴾ُهَدىٰٓ ل
راستی برای  به کنند و  ی نفس پیروی می آنان تنھا از گمان و پندار و خواسته«

 .»آنان از سوی پروردگارشان ھدایت (و رھنمود روشن) آمده است
ی  اختالف و گمراھی نتیجهلذا ھدایت و رھنمود روشن، وجود دارد؛ اما 

 فرماید: ست. الله متعال می ھای نفسانی پیروی از پندارھا و خواسته

َق  َوَما﴿ ِينَ ٱ َ�َفرَّ َّ�  ْ وتُوا
ُ
ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  إِ�َّ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ : البينة[ ﴾٤ ّيَِنةُ ۡ�َ ٱ ُهمُ َء�ۡ َجا

۴[. 
گروه شدند که  ی دین) تنھا پس از آن متفرق و گروه اھل کتاب (در زمینه«

 .»دلیل آشکار برای آنان آمد

ای  را به فرستاده »دلیل آشکار«یا  ﴾ّيَِنةُ ۡ�َ ٱ﴿ ،الله متعال در ھمین سوره
 است: نمودهخواَند، تفسیر  ھای قرآن را می از سوی خود که سوره

ِينَ ٱ يَُ�نِ  لَمۡ ﴿ َّ�  ْ هۡ  مِنۡ  َ�َفُروا
َ
ۡ ٱوَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ ٰ  ُمنَفّكِ�َ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل  َح�َّ

 
ۡ
ِ ٱ ّمِنَ  رَُسولٞ  ١ ّيَِنةُ ۡ�َ ٱ �َِيُهمُ تَأ ْ َ�تۡ  �َّ َرةٗ  اُصُحفٗ  لُوا َطهَّ  . ]۲-۱: البينة[ ﴾٢ مُّ
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آن دسته از اھل کتاب که کفر ورزیدند و نیز مشرکان، (از کفر و شرک «
ی از سوی  ا ؛ فرستادهتا آنکه برایشان دلیل روشنی آمد بردار نبودند خویش) دست

 .»خواند ھای قرآن) را می سوره= ھای پاک ( صحیفهالله که 

 . ]۱۱۰هود: [ ﴾�ِيهِ  ُتلَِف خۡ ٱفَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُموَ�  َناَءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿
 .»گاه در آن اختالف افتاد و به موسی کتاب (تورات) را دادیم؛ آن«

ِينَ ٱ �نَّ ﴿ ْ خۡ ٱ �َّ  . ]۱۷۶: ةالبقر[ ﴾بَعِيدٖ  ِشَقاقِۢ  لَِ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  َتلَُفوا
یقین کسانی که در کتاب اختالف ورزیدند (و حقایق موجود در آن را  به و «

برند که از حق دور  سر می به پنھان کردند)، در دشمنی و اختالف (شدیدی) 
 .»است

 . ]۱۱۹-۱۱۸هود: [ ﴾َتلِفِ�َ ُ�ۡ  يََزالُونَ  َوَ� ﴿
رحم ھا   آن هولی مردم ھمواره در اختالفند؛ مگر کسانی که پروردگارت ب«
 .»کند

ه رحمت را از اھل اختالف گرفت، اختالف در ک یاختالف کبدون ش
رو اختالف در اصول شایسته و روا  اصول بود، نه اختالف در فروع. از این

 فرماید: می ألگونه که الله نیست؛ زیرا اصول، واضح و روشن است؛ ھمان

رۡ  لََقدۡ ﴿
َ
ِ  رُُسلََنا َناَسلۡ أ  .]۲۵الحدید: [ ﴾ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب

 .»ھا و دالیل آشکار فرستادیم راستی فرستادگانمان را با نشانه به «
خویش را مرجع  االھیلذا ھرکه در دنیا به سوی الله بازنگردد و اوامر 

گونه  تن خواھد داد؛ ھمان ألطور قطع در آخرت، به حکم الله به رار ندھد، ق
 فرماید: که الله متعال می

ِ ٱ إَِ� ﴿ : ةالمائد[ ﴾َتلُِفونَ َ�ۡ  �ِيهِ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�ُينَّبُِئُ�م اَ�ِيعٗ  ِجُعُ�مۡ َمرۡ  �َّ

۴۸[. 
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ست و از آنچه در آن اختالف دارید، الله ا ی شما به سویبازگشت ھمه«
گاھتان می  .»کندآ

 فرماید: و نیز می

 .]۹۲النحل: [ ﴾َتلُِفونَ َ�ۡ  �ِيهِ  ُكنُتمۡ  َما َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  لَُ�مۡ  َوَ�ُبَّيَِنَّ ﴿
طور قطع روز قیامت آنچه را در آن اختالف داشتید، برایتان روشن  به و «

 .»سازد می
اما آن زمان که فرصت از دست رفته است، تن دادن به حکم الله چه 

 سودی دارد؟
ھا و  باشد، نه دیدگاه گونه که در آخرت، امر و سخِن الله، مرجع می ھمان

گونه است و مرجعی جز فرماِن الله وجود  در دنیا نیز ھمینپندارھای مردم، 
 ندارد:

ِيٱ َوُهوَ ﴿ ٓ ٱ ِ�  �َّ َما  ٱ َوِ�  هٞ إَِ�ٰ  ءِ لسَّ
َ
 ﴾٨٤ َعلِيمُ لۡ ٱ ِكيمُ �َۡ ٱ َوُهوَ  هٞۚ إَِ�ٰ  ِض �ۡ�

 . ]۸۴الزخرف: [
ست که در آسمان، معبود و مورد اطاعت و در زمین (نیز) معبود و  او، ذاتی«

 .»استمورد اطاعت 

 های شخصی ها و دیدگاه چرایِی فرار از قرآن به سوی عقل
شود فرار از آیات محکم و واضح قرآن و وابستگی به  ست که روشن میاینجا
گر  نامند، بیان آویزھای سستی که آن را عقلیات یا دالیل عقلی می دست

 گیری از قرآن یا استدالل به ی بھره ست که در زمینه دست بودن کسانی تھی
کند  در تأیید پندارھایشان نمیھا   آن اند؛ زیرا قرآن ھیچ کمکی به آن، مفلس

وجود ندارد؛ و گرنه شما را به  ادعاھایشانو در آن، ھیچ دلیلی بر 
ھای واھی، چه  ھمه درآویختن به این دالیل و دیدگاه پروردگارتان سوگند، این

ھای آنان  خواسته کند یا مطابق دلیلی دارد؟ اگر نصوص قرآن تأییدشان می
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گردانند و به چنین چیزھایی روی  گوید، پس چرا از قرآن روی می سخن می
ی جر  شوند و در ورطه آورند؟ حتی در این راستا متحمل رنج فراوان می می

اگر اصل یا اصول مورد افتند؛ در صورتی که  پایان می ھای بی و بحث
محکم و روشن یا  ی با یک آیهی دینی داشته باشد،  ادعایشان، ریشه

ھمه جر و بحث پایان  و به این ند نظر خود را ثابت کنندتوان الدالله می قطعی
 .دھند

 نقِش احادیث یا روایات در اصول دین
ی احکام شرعی ھستند؛ اما شایسته  کتاب و سنت و قیاس (عقل) جزو ادله

نیست که چنین سخنی به صورت کلی و بدون ھیچ تفصیلی مطرح شود؛ 
طرح مبلکه در این میان، بیان جایگاه و نقش ھریک حایز اھمیت است تا 

 مند باشد: ، ضابطهکردن چنین سخنی
ی حکم  قرآن کریم، نصی دربارهآوریم که در  در صورتی به سنت روی می

 شرعی نیابیم.
پس از سنت قرار دارد؛ از  -اجتھاد ،تعبیر دیگر به و  -و قیاس یا عقل

 -در قرآن یا سنت -نصی اند: اجتھاد در ھر موردی که پیرامونش رو گفته این
ای اصولی و مورد اتفاق در میان  و این، قاعده ؛اعتبار است وجود دارد، بی
 باشد. مند کردن سخن یادشده می ین تفصیل، برای ضابطهعلماست که: ا

ست و اصول و  ھا، مربوط به مسایل فرعی ی این ناگفته نماند که ھمه
ی مذکور نیستند؛ بلکه اصول و  مسایل اساسی و بزرگ دین، تابع قاعده

الدالله، ثابت  مسایل اساسی و بزرگ دینی، منحصرا با آیات محکم و قطعی
 شوند. می





 
 
 

 ی اختصاصی کتاب، سنت و عقل نقش یا وظیفه

ی اختصاصی   تِر این موضوع، باید به نقش یا وظیفه برای درک ھرچه بیش
ای که وظایف ھریک با  گونه به کتاب، و سنت، و اجتھاد توجه داشته باشیم؛ 

 شویم. نگردد؛ وگرنه، دچار تشویش میآمیخته  دیگر ھم

 ی اختصاصِی کتاب (قرآن کریم) وظیفه
ی اختصاصی و انحصاری قرآن، این است که اصول دین و مسایل  وظیفه

ای که در  گونه به بزرگ و مھم آن را به صورتی واضح و آشکار بیان دارد؛ 
توان  ؛ و گرنه، نمینیستی احکام، ھیچ نیازی  چنین مواردی، به سایر ادله

قرآن برشمرد. البته قرآن کریم به بھترین  ی اختصاصی این نقش را وظیفه
شکل، ایفای نقش نموده است و این امر با بازخوانی قرآن، به صورتی عینی و 

ی  ی نظری و تئوریک آن، با ادله چنانکه جنبه شود؛ ھم تطبیقی ثابت می
 قطعی ثابت شد.

 ی سنت وظیفه
ارد که اگرچه سنت یا احادیث نبوی حاوی اصول دین است، اما امکان ند

یا قرآن کریم از ذکر آن  شود نمیحاوِی اصلی باشد که در قرآن کریم یافت 
غفلت کرده باشد؛ شایان ذکر است که امکان ندارد که فردی چیزی بر قرآن 
بیفزاید که جزو آن نیست؛ و نیز امکان ندارد که کسی اصلی را از پیش خود 

ش وضع نماید و ی خوی بنا نھد و سپس نّص صریحی برای اصل خودساخته
رود که کسی اصلی را بسازد و  آن را به قرآن نسبت دھد؛ اما احتماِل آن می

نصی برای آن سِر ھم کند و سپس آن را به سنت نسبت دھد؛ چنین 
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مواردی، فراوان روی داده است. لذا ھرکه مدعی اصلی از اصول دین است، و 
باید ابتدا آن اصل را از لو اینکه روایاتی ھم برای اصل مورد ادعایش بیاورد، 

نصوص واضح و قطعِی قرآن ثابت کند؛ زیرا امکان ندارد که در سنت، اصلی 
که  محال استآمده باشد که در قرآن کریم بیان نشده است؛ به عبارت دیگر: 

گذاری کند که آن اصل در قرآن  طور مستقل اصلی عقیدتی پایه به سنت 
وضوح بیان نشده باشد. لذا ھر   به ١-»گر ھمه چیز است بیان«که -کریم 

ست.  گذار چنین اصلی باشد، موضوع و ساختگی حدیث یا روایتی که پایه
 گردد: سه محور میَدْوِر ی سنت، بر  وظیفه

 آنچه که اصل آن در قرآن کریم آمده است.بر تأیید و تأکید  -۱
طور کلی در قرآن کریم ذکر شده  به که پرداختن به جزئیات آنچه  -۲

 مانند بیاِن جزئیات مربوط به وصف بھشت و دوزخ.است؛ 
ھای  ، مانند نشانهآن امور فرعِی برخی از جزئیات عقیدتی یا بیان  -۳

 قیامت.
نقل  ج ھایی که به صورت متواتر از پیامبر شاید گفته شود: صحت روایت

؟ پاسخ: موضوع مأخذ ما نباشدچنین احادیثی ست؛ پس چرا  شده، قطعی
نیست؛ بلکه پرسش و ھا   آن به جای رّد ھا  روایت مورد بحثمان، پذیرش

، اصلی پیدا کرد ھا روایت اینتوان در  موضوع مورد بحث، این است که آیا می
طور کلی ذکر آن در قرآن کریم نیامده  به که در قرآن کریم بیان نشده یا 

ھا باشیم؟ پاسخ،  آن اصل نیازمند این روایتو در نتیجه برای اثبات  است
چنین اصلی وجود ندارد. مھم، این است که  ھرگز. ست: و قطعیروشن 

یابیم وجود اصول در سنت، امری کمالی و برای تأکید  ست که درمیاینجا

                                                           
 ی نحل. سوره ٨٩ی  ست به آیه ای اشاره -١
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گذارِی اصول؛ و گرنه قرآن کریم،  خاطر پایه به است، نه امری تکمیلی یا 
 فرماید: می ألآمد؛ در صورتی که الله شمار نمی به منبع کاملی برای ھدایت 

﴿ ٰ  .]۲: ةالبقر[ ﴾٢ ُمتَّقِ�َ ّلِلۡ  ىُهدٗ  �ِيهِ�  َبۛ َر�ۡ  َ�  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ لَِك َ�
گر پرھیزکاران است، ھیچ شک و تردیدی  نما و ھدایت در این کتاب که راه«

 .»وجود ندارد
 فرماید: و نیز می

ا﴿  .]۳۸األنعام: [ ﴾ءٖ َ�ۡ  ِمن بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  َنافَرَّطۡ  مَّ
 .»ایم فروگذار نکردهما در کتاب از ھیچ چیز «

از اما این امر،  -ھرچند حاوی اصول دین است -خالصه اینکه سنت
ست و مستقل نیست. بنابراین بر ماست که  ھر اصلی را  ورای نصوص قرآنی

گذاری شده و ذکِر قطعی و صریح آن در قرآن کریم  که بر اساس روایات پایه
اعم از اصول عقیده و  به عبارت دیگر: اصول دین، ،نیامده است، رد کنیم

احادیث نبوی، نقش شوند. پس  اصول احکام، فقط از قرآن کریم ثابت می
ھای منسوب به  ، چه رسد به روایت مستقلی در اثبات اصول عقیده ندارند

که در  ست گذار اصلی شود: ھر روایتی که پایه ست که روشن میاینجاائمه. 
ست و وجود آن اصل  و ساختگیقرآن کریم به آن تصریح نشده، روایتی باطل 

در ھر روایتی، دلیلی قاطع بر نادرستِی آن روایت است؛ چه رسد به آنکه آن 
 .روایت، قابل استدالل باشد!

که برای اثبات اصول خویش، به روایات استدالل  گیریم: آنان لذا نتیجه می
یا گرایان  کنند و نص صریحی از قرآن برای تأیید اصولشان ندارند، باطل می

 اند. اھل باطل
 .قرآنی، چه ھمه استوار و آسان است!!آیا دیدی که این قانون ربانی و 

ھای ساختگی که پناھگاه اھل بدعت برای  ی روایت ست که ھمهاینجا
ھا  شوند. آری؛ اگر بدعت کن و مدفون می باشد، ریشه ھایشان می تأیید بدعت
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طور قطع  به داشت،  ھایشان در دین، پایه و اساِس درستی می و نوآوری
که موضوِع اساسِی آن، اصول دین و مسایل  -را در کتاب خودھا   آن ألالله

 فرمود. بیان می -مھم است
 »عقل و اصول عقیده«تر در بحِث  ی اختصاصی اجتھاد، پیش اما وظیفه
 بیان گردید.

 ی بحث چکیده
اضافه یا  -خالصه اینکه ھر اصل یا موضوع مھمی که به این دین اضافه شده

کند که در  شود؛ فرقی نمی کنندگان برگردانده می اضافه به خودِ  -گردد می
ی اصول عقیده باشد، مانند: امامت یا عصمت؛ و یا جزو اصول شریعت  زمینه

و مسایل مھّم آن، مانند: خمس مکاسب؛ یا در رابطه با مسایل مھمی 
موضوعی ناموسی چون آبروی مردم باشد، مانند: متعه یا ازدواج موقت که  ھم

لذا ھر اصلی را که به دین افزوده گردد، به و مرتبط با َشَرف مردم است. 
گردانیم و به حکم شریعت، چنین اصولی را  گذاران برمی خوِد بدعت

پذیریم؛ دلیلش، بسیار ساده و روشن است: زیرا بدون دلیلی که بتوان  نمی
نچه ه شده است و ھر آ، به دین افزوداش دلیل نامید آن را به معنای علمی

که دلیلی بر صحتش وجود نداشته باشد، باطل و غیرقابل قبول است و برای 
او را با عقل و وحی گرامی داشته و دینش را بر  ألکه الله -ھیچ مسلمانی

شایسته نیست که به باطل  -اساس دلیل و حجت و برھان قرار داده است،
اساسی که ھیچ سودی  ھای بیھا و پندار بگرود و از تصورات واھی یا گمان

 در برابر حق و حقیقت ندارند، پیروی کند.
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 ی اصول باطل ی نهایی بر پیکره ضربه
کننده بر ھر اصل فاسد  ای تمام قواعدی که ذکر کردیم، سالحی ُبرنده و ضربه

ست که به منظوِر از میان بردن صفا و پاکِی این دین بزرگ، به  اساسی و بی
 گردد. آن افزوده می

مرزھای این دین از و کنیم توانیم اھل بدعت را محاصره  وسیله می بدین
اندیش و  گذاران و انحرافات منحرفاِن کج ھای بدعت تا بدعت نماییمحفاظت 

 تقوا به آن راه نیابد. بی

 واحلمد هللا رب العاملني





 
 
 

 گفتار پی

 اصولیتأثیر منفِی تورم فکری بر تفکر 
اصولی و نیز در خأل  ھای ی پژوھش در غیاِب این قانون ارزنده در پھنه

به  ی اصول، تفکر اسالمی گران در زمینه موجود در روش استداللِی پژوھش
ی ظنی و  منشأ این تورم، پرداختن به ادلهتورمی فکری دچار گردیده است؛ 

ی که شایسته بود تدر صوراعتبارند؛  ست که از اساس، باطل و بی اعتباری بی
اش در  ھای صریح و قطعی به داده -به رھنمود قرآن -،ی اصول در زمینه

 فرماید: می ألکه الله آنجاشد؛  الدالله بسنده می آیات محکم و قطعی

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  �َّ
َ
ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَ�ٰ �ُّ

ُ
 بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َخرُ 
ُ
ا ٞتۖ بَِ�ٰ ُمتََ�ٰ  َوأ مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�يَتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ  ءَ تَِغا

ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ   ءَ تَِغا
ۡ
 .]۷عمران:  آل[ ﴾ۦوِ�لِهِ تَأ

آیات روشن و مشخصی  ن،ست که قرآن را بر تو نازل کرد؛ بخشی از آ او، ذاتی«
ند. کسانی که در ا دیگر، آیات متشابه بخِش اند و ھستند که اصل و اساس این کتاب

انگیزی و تأویل وجود دارد، برای فتنه )و میل به باطل( انحرافھایشان  دل
 .»آیند(نادرست) آیات، در پی آیاِت متشابه بر می

�ۡ  يَتَّبِعُ  َوَما﴿ فرماید: و می
َ
ۚ  إِ�َّ  َ�ُُهمۡ أ نَّ ٱ إِنَّ  َظنًّا  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ

ۚ  ًٔ َشۡ�  َ ٱ إِنَّ  ا َّ�  ۢ  .]۳۶یونس: [ ﴾٣٦ َعلُونَ َ�فۡ  بَِما َعلِيُم
 راستی که ظن و  به کنند.  تر آنان، تنھا از ظن و گمان پیروی می و بیش«

 .»کند. ھمانا الله به کردارشان داناست نیاز نمی گمان، (کسی را) از حق، ھیچ بی
 فرماید: چنین می ھم
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ۖ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن ٍ�� ِعلۡ  ِمنۡ  ۦبِهِ  لَُهم َوَما﴿ نَّ نَّ ٱ �نَّ  لظَّ  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ
 . ]۲۸النجم: [ ﴾٢٨ا ٔٗ َشۡ� 
کنند. و  و آنان به این کار ھیچ علم و دانشی ندارند و تنھا از گمان پیروی می«

 .»راستی گمان و پندار، برای شناخت حقیقت ھیچ سودی ندارد به 
دھد که اصول  این آیات و دیگر آیات روشِن قرآن، به انسان دستور می

ی یقین و مبانی واضح و  اعتقادی خویش و مسایل اساسِی دینش را بر پایه
ر ظن و گمان یا شبھه و بنا نھد و اصول و عقاید یا مسایِل مبتنی بقطعی، 
 نپذیرد.را احتمال 

گاه  و آن؛ باشد میی ظنی  لهاداعتباری  باطل بودن و بی مستلزماین امر، 
به ای،  اعتباری چنین ادله دلیلی وجود نخواھد داشت که پس از بی

اعتبارند،  که از اساس بیای  ھای حاصل از ادله اصول و برداشتھا یا  موضوع
 مشغول شویم.
ی منظورم از آنچه که از اذھان علما پنھان شده است،  این، ھمه

ست که این موضوع، وصِف آن است.  اساسیباشد؛ بلکه منظورم، امری  نمی
باید نصی قرآنی باشد؛ ولی  اصل موضوع، این است که دلیل اصولی، منحصراً 

 .ایم و به وصف یا برآیند آن مشغول گشته  ما از اصِل موضوع غافل شده
باشند که الله  ای اساسی توانند منشأ اصل یا مسأله به ھیچ عنوان نمی روایات

 -ی کهرآن کریم بیان نفرموده است، چه رسد به اصلمتعال آن را در ق
گاه برای  نه در کتاب آمده و نه در سنت؛ آن -ھماننِد امامت مورد نظر امامیه

اند! پس چرا  ھای قاصر خویش روی آورده ھا و اندیشه استنتاج آن، به عقل
 برانگیخته شده است؟! ج محمد مصطفی
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 الدالله و روشن است قطعی دلیل اصولی صرفًا مبتنی بر نصوص محکم یا
بندِی اصل موضوع و نیز وصف یا برآیند حاصل از آن، به این قانون  با جمع

الدالله  رسیم که دلیل اصولی، حتمًا باید نّص قرآنی قطعی ربانی و اصولی می
 ی اصول: و واضحی باشد؛ لذا در زمینه

 الدالله یا غیرصریح قرآنی قابل قبول است نه نص ظنی -
 روایی؛و نه نص  -
 چه رسد به اجتھاد عقلی. -

به عبارت دیگر: دلیل اصولی، منحصرا بر آیات محکم یا نصوص 
 الدالله و واضح قرآنی، استوار است. قطعی

 و مبانی ی اصول چگونگی رهایِی عموم مسلمانان از طوق تقلید در زمینه
و کنه رسیم  ترین وسیله، به حقیقت می ترین راه و با آسان سان از کوتاه بدین

اصول درست را از اصول باطل و نادرست یابیم؛ در نتیجه  حقیقت را درمی
جر و بحث یا روی آوردن به به بدون نیاز دھیم؛ آن ھم  تشخیص می

ھایی که حقیقت را در  نامه ھای تفسیر و اقوال علما یا مراجعه به واژه کتاب
چنان  آندر و آنان را  پیچیده و مشوش کرده مردمعموم اذھان بسیاری از 

توانند با قاطعیت دریابند که  آشفتگی فکری شدیدی قرار داده است که نمی
ی اصول اتفاق نظر  حق با کیست؟ لذا با اینکه بر حرام بودن تقلید در زمینه

یابند  دارند، باز ھم ھیچ پناھگاھی جز تقلید از افراد قابل اعتماد خویش نمی
دھند. تو را به  نان اعتماد دارند، تن میو در نتیجه به تقلید از کسانی که به آ

یچ شناختی از پروردگارت سوگند، به من بگو: کدامین فرد از عوام که ھ
ھای بحث ندارد،  منطق و شیوه طور اصول فقه و حدیث و زبان عربی و ھمین

ھمه بگومگو و جر و بحث، حقیقت را دریابد؟ یا  تواند در وسط این می
طور مستقل به حقانیت یک عقیده حکم  به اند تو کدامین فرد از عوام می
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تواند خود را از بنِد تقلید برھاند تا خودش به شناخت  کند؟ و چگونه می
کنند: شناخت  ویژه در شرایطی که گمان می به اصول دینش نایل شود؟ 

ای از علوم است؛ حال آنکه یک فرِد  اصول، نیازمند تخصص در مجموعه
 چنین علومی برخوردار نیست! چنان که باید، از عامی آن

سادگی در داِم  به ست که عوام را  ترین عواملی این، یکی از مھم
به مسلمان یاد دھیم که دینش را اندازد؛ اما اگر  افکن می سودجویان شبھه

که معنا و مفھوم مشخصی دارند و نیازمند تفسیِر  -تنھا بر آیات واضح قرآن
گاه او را از احساس نیاز به تقلید در  ناستوار سازد، آ -این و آن نیستند،

داند اصول دین  ایم که می در مسیر روشنی قرار دادهاو را و   ایم اصول رھانده
از سوی  ج الله ست که رسول ایمان دارد، صرفًا ھمان اصولیھا   آن که به

تواند قاطعانه و بدون نیاز به  چنین خودش می . ھمپروردگارش آورده است
علما یا ھرکس دیگری، و نیز بدون نیاز به برخورداری از  کمک گرفتن از

تر برشمردیم، به نادرستی یا باطل بودن ھر اصل  تخصص در علومی که پیش
تواند ھریک  می -سواد باشد ھرچند بی -باطلی حکم کند؛ بلکه ھر مسلمانی

پایه و ذکرنشده در آیات  را که به اصلی بی گری از علمای ضاللت یا بدعت
کند، ساکت نماید و مھم نیست که آن عالِم  قرآن استدالل میواضح 
ھای  به شیوه قدر  چهیا  رار داشتهگذار در چه پایه و سطح علمی ق بدعت

گاه   !باشدمجادله و مناظره، آ

 برای شناخت اصول، به هیچ علمی نیاز نیست
گر اصول دین ھستند و نه  قرآن، بیان صریِح الدالله و  قطعیوقتی نصوص 

این به ھیچ علمی نیاز ندارد؛  یابیم که شناخت اصول ی دیگر، درمیچیز
برای  -علم تفسیراز حتی  -ی علوم قانون، مسلمان را از تخصص در ھمه
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یچ نیازی به حدیث و در این میان ھ سازد. نیاز می ینش بیدشناخت اصول 
 اند. ی اصول، آشکارا در قرآن کریم بیان شده ست؛ زیرا ھمهعلوم حدیث نی

وقتی برای شناخت اصول دین نیازی به علم تفسیر نیست، پس علوم 
 عقلی در این زمینه، چه جایگاھی خواھند داشت؟!

ی اصولی و بنیادین اسالمی را از تورم  توانیم اندیشه بدین ترتیب می
ی آن وارد شده و آن را به  ی این تورم بر پیکره در نتیجهفکری و نخوتی که 
توانند  افراد برخوردار از سطح باالیی از علم و معرفت میانزوا کشانده و تنھا 

با آن تعامل کنند، برھانیم؛ در صورتی که ھمگان اتفاق نظر دارند که اصول 
 ی مردم، قابل درک باشد. ی آن باید برای ھمه اعم از علما و توده و ادله

ھم ی م اسالمی از ھمان ابتدا این مسأله اصولی و بنیادگرایی  اگر اندیشه
ساخت، اینک از پرداختن به ردھای فراوان و طوالنی  را نمایان و نھادینه می

کننده بر اھل باطل و نیز از ھزاران کتاب طوالنی و مختصری که در  و خسته
ھمه ردود در  نیاز بودیم و دیگر به این اند، بی نگارش درآمده به موضوع عقیده 

ه اھل باطل از آن جھت که ما را برابر اھل باطل نیازی نبود؛ ناگفته نماند ک
از یگانه منبع اساسِی اصول، یعنی از آیات محکم و قطعِی قرآِن بزرگ دور 

 اند! اند، موفق بوده کرده

 برد عبارتی که تمام اصول اهل بدعت را زیر سؤال می

گاھی از مغلطه منِد اھل بدعت در استدالل اصولی،  کاری روش در صورت آ
ای کاری و  داریم با یک پرسش، ضربهھا   آن ه باتوانیم در مباحثی ک می

ھایشان وارد سازیم؛ و آن پرسش اینکه: آیا  گویی ی یاوه کننده بر ھمه تمام
دلیل صریحی از قرآن وجود دارد که این اصل مورد ادعایتان را ثابت کند؟ 

سوادھا  باسوادھا و بیو  ،ی مردم علما و توده :گاه برای ھمگان اعم از آن
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وردن یک آیه نیز برای اثبات ادعای ز آحتی ااھل باطل خواھد شد که روشن 
 سو به این کتاب بزرگ راه ندارد: خود عاجزند! زیرا باطل از ھیچ

﴿ َّ�  
ۡ
 َ�ِيدٖ  َحِكي�ٍ  ّمِنۡ  تَ�ِ�لٞ  ۦۖ فِهِ َخلۡ  ِمنۡ  َوَ�  هِ يََديۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  ِطُل َ�ٰ لۡ ٱ �ِيهِ يَأ

 .]۴۲فصلت: [ ﴾٤٢
یابد؛ از سوی پروردگاِر  دگرگونی) از ھیچ سو به آن راه نمیباطل (= تحریف و «

 .»حکیم و ستوده نازل شده است
ن در قرآن کریم ھیچ حجت استوار و روشنی برای اھل باطل یبنابرا

وجود ندارد؛ اما غفلت از این حقیقت واضح و آسان باعث شده که اھل باطل 
متشابھی سوق دھند که ما را از آیات محکم و روشن قرآن به سوی آیات 

ای برای  مجال گستردهھا   آن قابل برداشت است و درھا   آن چندین معنا از
سادگی طرف  به توان  اختالف علما وجود دارد و در بسیاری از موارد، نمی

مقابل یا مخالِف برداشت مورد نظرمان را به پذیرش قرائت خویش از چنین 
از کسانی که خود را به حق منتسب بسا برخی   و چه سازیمآیاتی متقاعد 

کنند و  دیدگاه شاذ و سست و نادری برداشت می ،دانند، از چنین آیاتی می
شوند، موضوع،  ی مناقشه کشیده می گاه که روایات یا استدالل به عرصه آن

اند تا  گردد؛ زیرا برخی از روایات، ضعیف و ساختگی بیش از پیش پیچیده می
فھوم صحیحی باشند! لذا ناگزیریم به قواعد مربوط حاوی مچه رسد به اینکه 

به تصحیح و تضعیف روی بیاوریم و به علم جرح و تعدیل بپردازیم که خود 
 و حدودی ندارد و ھر گروھی، ست که اختالف در آن، حد کرانی دریای بی

قواعد و ضوابط خاّص خودش را دارد و بدین ترتیب موضوع مورد بحث در 
معلوم است! و در نتیجه  گیرد که سر و َتِه آن نا رار میانتھایی ق َخأل بی

ھا  خانه یابد و کتاب تری می شود، طول و عرض بیش ردھایی که نوشته می
 گردند. تر می بزرگ و بزرگ
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وارد ی مناقشه  ی عقلی و مباحث فلسفی و کالمی در حوزه و چون ادله
حق و حقیقت  ی درھای ھمه -گونه که این امر، روی داده است آن -شوند

کنیم که در پی  ما گمان می ؛ در حالی کهشود جویان بسته می به روی حق
 .گشاییم! جویان می حق و حقیقتیم و آن را به روی حق

 دین الله، پیچیده یا فراتر از درک عوام نیست
تا  ألآیا امکان دارد که دین الله :تو را به پروردگارت سوگند، اینک به من بگو

این درجه پیچیده باشد؟ و آیا امکان دارد که الله متعال بندگانش را برای 
ھای طوالنی که  ھای بزرگ دینش به پیمودن این راه شناختن شعایر و نشانه

آید، دستور  ھای بسیار توانمند برمی ی شمار اندکی از انسان تنھا از عھده
ھای سخت یا  اهداده باشد؟ و سپس عموم مسلمانان را بر اساس این ر

دستوراتی که از پیمودن یا فھم آن عاجزند، محاکمه نماید؟! و چنانچه ھریک 
ای جز تقلید از علما نداشته است، به خطا برود، وضعیتی  که چارهھا   آن از

 ی آنان فرموده است: ھمانند وضعیت کسانی پیدا کند که الله متعال درباره

﴿ ْ ٓ  َوقَالُوا ٓ  َر�ََّنا ا َطعۡ  إِ�َّ
َ
ٓ  َساَدَ�َنا َناأ ا َضلُّونَا َءنَاَوُ�َ�َ

َ
بِيَ�۠ ٱ فَأ ٓ  ٦٧ لسَّ  َءاتِهِمۡ  َر�ََّنا

 .]۶۷األحزاب: [ ﴾٦٨ �َكبِ�ٗ  انٗ لَعۡ  ُهمۡ َعنۡ لۡ ٱوَ  َعَذاِب لۡ ٱ مِنَ  َفۡ�ِ ِضعۡ 
گویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگانمان اطاعت کردیم؛ پس ما را گمراه  و می«

 .»را دو چندان عذاب بده و آنان را سخت لعنت کن کردند. پروردگارا! آنان
اش، آسان و  در اصول و مسایل اساسی ألراستی که دین الله به ھرگز! 

تواند بدون نیاز به چیزی غیر از قرآن کریم،  قابل درک است و ھر انسانی می
 فرموده است: ج الله گونه که رسول دین الله متعال را بشناسد؛ ھمان

شما را «؛ یعنی: »هالٌِك  يضاء يَللُها كنهارِها ال يَِز�ُغ عنها إالَّ ابلَ �تُُ�م ىلع رَ تَ «
بر راه روشنی رھا کردم که شبش ھمانند روزش روشن است و فقط کسی 

اگر دین تا بدین ». گردد شود، از این راه روشن منحرف می ھالک می که
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پیچیده بود،  -مکنی ی دوری از قرآن احساس می که ما در نتیجه -اندازه
ھا با  ی ادیان و فرقه فرمود و وجود ھمه چنین نمی این ج الله  رسول

طور که بر  ضابطه و متعددشان، مشروعیت داشت؛ ھمان گوناگونِی اصول بی
اساس جایز بودن اختالف در مسایل فرعی، تعدد در مذاھب فقھی جایز 

سایل اصلی در سان اصول و م به است؛ اگرچه مسایل فرعی به ھیچ عنوان 
 گنجند. چارچوب قانون ربانی بزرگ و مھمی که بیان کردیم، نمی

اساس و ناچیز  ھای گمراه اندیشیدم و ھمه را بی ی فرقه در اصول ھمه
یافتم؛ زیرا مبتنی بر پایه و اساسی شرعی نبودند که درخوِر واکاوی باشند. 

اعتباری  ی و بیی ظن کردن ریسمان مباحث و پرداختن به ادلهطوالنی  البته
از اساس، قابل استدالل نیستند، این اصول را در اذھان برخی از مردم، که 

را در شک انداخته یا حداقل باعث ھا   آن ارزشمند گردانیده و بسیاری از
شده است که صحت چنین اصولی را محتمل بدانند. با پیروی از روش 

پایه بودن این اصول  یاالھی و قرآنی در اثبات اصول، برای ھر مسلمانی، ب
ای که  سان از ردود و مباحث طوالنی و پیچیده گردد و بدین نمایان می

گرداند و  حقیقت را در ذھن خواننده یا شنونده، مشّوش و آشفته می
  گردیم. نیاز می سازد، بی شناختن حقیقت را مشکل می
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