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 مقدمه

 الحمدلله والصالة والسالم علی رسول الله صلی الله علیه وسلم و بعد: 

میکتاب نوشته  بسیاری  موضوعات  در  پرشماری  بر  های  چیزی  آنها  از  بسیاری  که  شود 
امر بر برخی  ه چاپ و  ک  دورانیافزاید؛ در  شناخت موجود نمی نشر و توزیع آسان شده، 

کنند هرآنچه بدرخشد طالست و فایدٔه هر کتاب با تعداد صفحات آن  ُمشَتَبه شده گمان می
ها  ین بحبوحٔه غیاب رویکرد انتقادی که ارزش واقعی کم این کتابرابطٔه مستقیم دارد. در ا

نویسندگان این  از  برخی  سازد،  نمایان  تش بر    را  مردمی  وی اثر  نوشتهق  را  که  هایشان 
میمی صفحات  کردن  سیاه  در  خود  توانایی  فریفتٔه  کارشان  ستایند،  اگر  حتی  شوند 

 ارزشی باشد.گویی بیاضافه

شود به موهبت  ای محمد ُشحرور است که میه ار اضافه وزن، نوشتههای گرفتاز جمله کتاب
اش را در چند برگه  مهتوان هیم  ای که او در نوشتن صدها صفحه اشاره کرد؛ صدها صفحه

 گیرد:های فقه خرده میخالصه کرد، اما با این وجود خود بر حجم کتاب
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جایی که این فقه مجلدات بسیاری  »فقه عبادات مانند وضو و نماز و حج و زکات پدید آمد تا  
و با  ه  اص ساده اینکه عبادات برای عالم و جاهل و برای عوام و خو را در بر گرفت؛ با علم ب

 1.یل و توضیح آمده و نیازی به این همه ]نوشته[ نداشت«تفص 

کند! اگر قضیه به این سادگی است چرا خود ایشان صدها  اما ایشان خودش را فراموش می
را د آسان  ربارٔه دین نوشتهصفحه  برای عوام و خواص  این منطق  اساس  بر  اند؛ دینی که 

 است! 

برای ما اهمیتی ندارد؛ این برای ما مهم  آن اینجا  ل  خن و طو اما در هر حال سخن از شکل س
دهد. بحث ما اینجا دربارٔه قالب هنری  نیست که شخص اندیشٔه خود را در چه قالبی ارائه می

تر  نیست. بحث دربارٔه جانب شناختی است. چشم ناقد متوجه مورد مهم و زیبایی و بالغی 
 ه طور عام است.و شریعت بد و عقای  یعنی سخن ایشان در جنبٔه شرعی، در اصول

البته ایشان ما را برای حذف پیشوند »دکتر« از پس نامشان معذور بدانند، چرا که تخصص  
تخصص ایشان نیست و ایشان در محیط  ایشان در مهندسی عمران است و سخن ما دربارٔه 

ٔه  همر آغاز  هایی که دوست دارند دشان معروف هستند. نوشتههای دینیفرهنگی به نوشته
یان کنند حاوی قرائتی جدید و اصولی نوین است! و تابع منهجی جدید است که آن را  آنها ب

 کند:چنین معرفی می

هیچ تعارف یا در نظر گرفتن عواطف  »رویکرد ما مواضع اشکال را در ذات خود و بدون  
 2. کند«افشا می

 
 (.۲۳هالي للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریه )ولة والمجتمع، األلدمحمد شحرور، ا (1)

 (.۲۳ة والنشر، دمشق ـ سوریه )محمد شحرور، نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي، األهالي للطباع (2)
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الفان خود  خورد با مخ بر د که در  رس نامد تا جایی میایشان در تعصب به آنچه منهج خود می
نامد که پنهان نیست این  می  1از روش تحریم کلیسانی استفاده کرده و آنان را »بندگان تراث« 

 اند.زعم او غیر الله را بندگی کردهنوعی طعنه به کافر بودن آنان است چرا که به 

ت؟  یس رود چ می  آید: منهج و روشی که محمد شحرور وفق آن به پیشاینجا سوالی پیش می
 رسد؟یکرد به کجا میو این رو

زیاده حذف  از  کتابگوییپس  در  شحرور  محمد  خالصههای  چه  به  میهایش  رسیم؟  ای 
ه چیست؟ آنطور که بشود شخصی به  هایی که محمد شحرور بر اساس آن پیش رفتبنیان

ید که به  این روش منتسب گردد نه به شخص او و بتوان بر اساس آن به روشی هماهنگ رس 
خواستهفی مطلوب میهد نه صرفا  یکجا  رسد  را  آن  تئوریکی  جامع  پراکنده که هیچ  های 

 نسازد. 

اشت. هدف  گویی به آن را خواهیم داین چیزی است که در صفحات پیش رو سعی در پاسخ
ه که  همانگونه  را  شحرور  سوی  از  شده  ارائه  طرح  که  است  این  یا  ما  زشت  بدون  ست، 

م. اما از آنجایی که ایشان معموال هرگونه طرح  تصویر بکشی  بهعیار نقد  زیبانمایی و با م
انتقادی از سوی مخالفانش را با این جنجال که این نقد متوجه شخص نویسنده است مواجه  

گوییم: نویسنده نیز همانند شخص  ی اینکه این حجت دوباره تکرار نشود میسازد و برا می
سم برده نشود و مورد خطاب  که از وی ا  ستر واال نیمنتقد یک انسان است و مقامش آنقد

 قرار نگیرد و به محک نقد سپرده نشده و سخنی متوجهش نگردد. 

 
شر،  ة والنیروت ـ لبنان، األهالي للطباعبمحمد شحرور، تجفیف منابع اإلرهاب، مؤسسة الدراسات الفکریة المعاصرة،    (1)

 (.۸۶)  ۲۰۰۸چاپ اول:  دمشق ـ سوریه،
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مورد نقد قرار دهد و از   شود این حق خواننده است که وی را ای مطرح میوقتی نویسنده
قرار  بپرسد، بابراین ـ حتی اگر شخص او مورد خطاب    نویسدصالحیت او دربارٔه آنچه می

وضوع مطرح شده ربط دارد نه به شخص او، بنابراین نیازی به یادآوری  مسئله به م  ـ گیرد
ا مغالطٔه  ایم هرگز ربطی  به مغالطٔه »حملٔه شخصی« یدلیل این امر نیست و کاری که کرده

»توسل به شخص« نیست، زیرا هرگاه اشتباهات یک شخص نشانگر عدم صالحیت نویسنده  
هد شد که چرا پیش از کسب اهلیت و صالحیت  توجه او خوا م   این نکوهشدر موضوعی باشد  

به نوشتن در موضوعی پرداخته و اینجا ایرادی متوجه شخص منتقد نیست. در این حالت  
انتظار است که کس از نقد نوشتهمورد  ناراحت نشود، چرا که خود  ی  های محمد شحرور 

اهدا کرده    1«حقیقت است  پیهر جا در  به هر عقل منتقد روشنی که  اش را »ایشان نوشته
تان دریافت شد، شما و طرفدارانتان نیز هدیٔه متقابل ما را  گوییم: هدیهاست. بنابراین می

 بپذیرید.

و    2گی فلسفی است«شه حاضر باشد زیرا »نقد خون زند فرهنگ اندیشه منتقدانه باید همی 
در میراث اسالمی ما به  ه  این اندیشٔه منتقدان  3. »بدون نقِد عقلی هیچ شناختی وجود ندارد«

های درخشانی را مانند  توان در عرصٔه نقد حدیث نامکلی فعال و موثر حضور داشته و میش
ن مشاهده کرد. امروزه نیز در کنار عرضٔه  ابن مدینی و احمد بن حنبل و ابن َمعین و دیگرا 

ند که به عرصٔه  اشه به شدت به چنین منتقدانی نیازمندیم، چنانکه علمایی گرانقدر بودهاندی
ها و اشکاالت آن پرداختند تا هیچ  یشهگیری رنقد حدیث اکتفا نکرده بلکه به نقد اندیشه و پی

 
والمعص   (1) الفقهاء  تهافت  اإلنسانیة  للحاکمیة  معاصرة  قراءة  وتفصیلها؛  الکتاب  أم  شحرور،  الساقي،  محمد  دار  ومین، 

 (.۱۳) ۲۰۱۵بیروت، چاپ اول: 

 (. ۲۲۵) ۱۹۹۹ره: لجمیع، قاه مستجیر، مهرجان القراءة ل کارل پوپر، در جستجوی دنیایی بهتر، ترجمٔه عربی احمد (2)

 پیشین. (3)
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هایی مانند  م عرضه نشود. شخصیتای به همین سادگی ]و بدون حالجی[ به مرداندیشه
بدعت   هل بن قیم و دیگران؛ و چه زیباست سخن ابن قیم که تعهد خود به انتقاد اابن تیمیه و ا

 کند: را اینگونه بیان می

 شان کنم با زبانم! آنان را در حضور خالئق رسوا کنم و حالجی

 1. و با بیانم رازهایی را که بر ضعیفان پنهان مانده آشکار سازم

هایی که گفتمان محمد شحرور بر  ام این چند خط را در نقد بنیانی مسیر انتقادیدر ادامه
نوشته شده  استوار  وآن  سخن  ف  ام  تحلیل  منظور،  نیست؛  جدا  تحلیل  از  انتقادی  عالیت 

بنیان به  آن  بازگرداندن  و  در برخی موارد صرفا  نویسنده  به تصویر کشیدن یک هاست و 
ی شکوهمندی که آن را فرا گرفته  برای کدرسازی و از بین بردن هاله  اندیشه و بیان اصل آن

ل  به  آن  ارتباط  و  سیاقش  و  ظرف  به  آوردنش  فرو  آنکه  وا و  به  رسد  چه  است،  کافی  زمش 
و و  ای ذاتا بر پای دلیل و برهان استوار نباشد؟ همینگونه میزان هماهنگی گفتمان ااندیشه

ی خواهیم کرد؛ تلفیق به معنای »خلط غیر منظم آرای  فرو افتادنش در دام »تلفیق« را بررس
تعارض قطعی با    درهای نظری و تقدیرات سیاسی متفاوت است که غالبا  فلسفی و مقدمه

 باشد. ی آرا در مجال عقیده و فقه و… میکه این شامل همه 2یکدیگرند« 

 
ن عبدالرحمن  محمد بن أبي بن أبي أیوب ابن قیم الجوزیة، الکافیة الشافیة في االنتصار للفرقة الناجیة، تحقیق محمد ب  (1)

چاپ  عالم الفوائد، مکه،    رفهد بن علي المساعد، دا   -عبدالله بن عبدالرحمن الهذیل    -ناصر بن یحیی الحنیني    -العریفي  
 (.۱۵۵هجری قمری ) ۱۴۲۸اول: 

دایرة المعارف فلسفی، تحت نظر روزنتال یودین، ترجمه: سمیر کرم، بازبینی: صادق جالل العظم، جورج طرابیشی،    (2)
 ( با تصرف اندک. ۵۲۴لبنان ) -الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت دار 
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دازم، در این ر پهای وی ب از آنجایی که تالش دارم به عرضٔه سخنان محمد شحرور در نوشته
 ام:های زیر بررسی کردههای ایشان را در کتابکتاب، نوشته

والقرآن،    -۱ )  - ۲الکتاب  القرآنی  بخش(،    درالقصص  والصورة    - ۳دو  األصل  ـ  ۴اإلسالم 
واألیمان  ا والمجمتع    -۵إلسالم  اإلسالمي    -۶الدولة  للفقه  جدیدة  أصول  السنة    -۷نحو 

ج رؤیة  النبویة  والسنة  للحاکمیة،    - ۸دة،  یدالرسولیة  معاصرة  قراءة  والسلطة    -۹الدین 
اإلسالم واإلنسان:   -۱۱،  یمدلیل القراءة المعاصرة للتنزیل الحک   -۱۰تجفیف منابع اإلرهاب،  

 أم الکتاب.  -۱۲من نتائج القراءة المعاصرة، 

هایی  نا ام بلکه تمرکزم بر بنیگیری همٔه جزئیات نپرداختهمن البته در این بینش نقدی، به پی
اش بر آن بنا شده و اگر گاه به برخی  است که ُمجمل گفتمان محمد شحرور و اساس اندیشه

سازی یا بیان  بب ارتباطش با این اصول و بیان اثر آن در هنگام پیادهس  ام به جزئیات پرداخته
   لوازم آن است.

 بیت المقدس - یوسف سمرین 
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 علیه ثوابت 

قا به  نه  نه غلو است و  این دقیقا همان چیزی است که خود محمد  ص ین عنوان  د تخریب. 
 خواند:شحرور به آن فرا می

قرن در  فقها  که  آنطور  ـ  اسالمی  سرشتههای  »فقه  ما  برای  ـ  هجری  سوم  و  و  دوم  اند 
قرآن  هم یا اصول خوانده  ینطور علوم  ثواب  آنچه  به ویژه در مورد  بازبینی دارند  به  نیاز 
ی بنیانگذاری خود اصول و بازبینی آنچه احکام  اعادهزمند  ا . ما امروزه به شدت نیشودمی

 1. شود هستیم«خوانده می  ی آنشرعی و ادله

نامد،  ست، همان چیزی که پیروانش را »بندگان تراث« میی ثوابت و اصول ازبیناو خواهان با 
بنابراین عجیب نیست که هجومش را متوجه امام شافعی ـ نخستین کسی که اصول فقه را  

 پرسد:وین کرد ـ بسازد؛ او از روی استنکار میتد

 2گذاریم؟«.یان  ایم در اصول فقه از شافعی عبور کرده و اصولی جدید بن»آیا توانسته

پرداخته می در دین شافعی  به طعن وارد ساختن  بلکه  ندانسته  را کافی  این  او  و  گوید که 
از علمای سالطین بوده و    یسازد که وو متهمش می  3»دینش را به دنیای دیگران فروخت«

 
 (۳۰۴تجفیف منابع اإلرهاب ) (1)

 (.۲۲۸مجتمع )لالدولة وا  (2)

 (.۸۴) تجفیف منابع اإلرهاب (3)
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اما شناخت شحرور از سخن شافعی در    1، در فقه خود با آنان از دِر مداهنه وارد شده است
 ت؟حد اسچه 

 توان به وضوح به سطح شناخت او از سخنان شافعی پی برد:از این سخن شحرور می

 2«. ودشمیدر کتابش »الرسالة« منکر نقش احادیث آحاد در مجال عقاید  »امام شافعی… 

ادعا می به  او  »الرسالة« حدیث صحیح را در مباحث مربوط  امام شافعی در کتاب  کند که 
تواند از هیچ جای  شد رد کرده، که این دروغ محض است و او نمیاد باعقیده اگر از اخبار آح

رد، بلکه برعکس، امام شافعی »بابی  الرسالة حتی یک شاهد برای چیزی که مدعی شده بیاو
آوری از  الة قرار داده که در آن سخنی طوالنی در اثبات خبر واحد و لزوم حجتلرس ر ارا د

رد کند از اطاعت الله و پیامبرش خارج دانسته است    حد را آن به میان آورده و کسی که خبر وا
هیچ و  او  قائل  و  تفاوتی  صفات  احادیث  و  احکام  احادیث  میان  هرگز  حدیث  اهل  از  یک 

ی کدام از ائمهیک از صحابه و تابعین و پیروان آنان و هیچا از هیچی ر اوت و چنین تف  اندنشده
 3«. یروان آنها ت و پبه جز از سران اهل بدعاسالم سراغ نداریم 

مورد   در  شحرور،  ادعای  برعکس  شافعی  امام  و  نوپیدا  است  قولی  این  اساسا  بنابراین، 
هی تفاوتی قائل نیست، بلکه  ت ال صفا  احادیث آحاد در احکام و عقاید به عنوان مثال در مورد

اش ثابت شده به نص سخن ایشان در »الرسالة« در اسالم حجت با خبر واحدی که راستی
گردد. ایشان به عمل خود پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ احتجاج نموده که »ایشان  میقامه  ا

 
 (.۸۴یف منابع اإلرهاب )نگا: تجف (1)

 (. ۱۱۱نحو أصول جدیدة للفق اإلسالمي ) (2)

  ۲۰۰۵لجهمیة والمعطلة، تحقیق: سید عمران، دارالحدیث، القاهرة،  ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة علی ا  (3)
 (. ۵۷۰میالدی )
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امیری  امرای سریه ـ و هر  ه شده بود  ستادش فر در مورد ماموریتی که برایها را فرستاد 
ـ که   به هرکس که به وی نرسیده برسانندوظیفهحاکم بود  تا دعوت را  آنان است  با    ی  و 
ی والیان یا صاحبان  ی همهنطور دربارهشان حالل است بجنگند و همی علیهکسانی که نبرد  

ر  بیشتتوانستند دو والی یا سه یا چهار یا  در حالی که ایشان میسریه که ایشان فرستادند.  
 رستند. بف

که آنان را به اسالم دعوت  ایشان در یک آن دوازده فرستاده به سوی دوازده پادشاه فرستاد  
ر آنها برپا گشته بود  سوی کسانی که دعوت به آنان رسیده بود و حجت با به  کنند و آنان ر

 1. «نفرستاد

که این در  کند  استدالل میشافعی اینگونه برای قیام حجت در اسالم بر اساس خبر واحد  
اول در مورد عقاید است و بیان نمود که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ برایش امکان  مقام  

دشاهی بیش از یک نفر بفرستد و او را به اسالم دعوت کند در نتیجه  هر پا داشت تا برای  
ه دین او طعن  ب   شود که شحرور بر شافعی دروغ بسته و به این راضی نشده بلکهدانسته می

دروغوا  و  ساخته  الرساله  رد  به  را  میخودش  نسبت  ایشان  نمیی  کسی  انگار  تواند  دهد. 
یا  اطمینان  او  ادعای  صحت  به  حا نسبت  در  بد  و  شده  چاپ  شافعی  امام  کتاب  آنکه  ل 

ها موجود است و بر شبکٔه جهانی اینترنت نیز قابل مطالعه. این روش او بارها در  کتابخانه
شد  ای هنوشته تکرار  نا ایشان  شحرور  است.  فهرست مراجع خود میه  در  را  کتب  آورد  م 

 طوری که انگار آن را مطالعه کرده است. 

 
 -   ۴۱۷میالدی )  ۱۹۷۹، چاپ دوم:  دار التراث، قاهرهسالة، تحقیق: أحمد شاکر، مکتبة  الر   ،محمد بن إدریس الشافعي  (1)

۴۱۸.) 
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قص  شحرور  صورت  هر  خرودر  در  د  تا  دارد  را  اصول  از  گفتن  ج  سخن  برای  جا  نتیجه 
د  ضابطه را برای خود باز کند و سپس خود را در زمرٔه مجتهدان قرار داده و قواعد اجتها بی

 گوید: وی می  را نادیده گیرد.در علوم شرعی 

هایی که از قرن دوت و سوم هجری ترسیخ شده به پایان  »امکان اجتهاد در ضمن چارچوب
و به قرائت بر    مگر آنکه از آن عبور کنیماجتهاد در این چارچوب دیگر ممکن نیست    یده و رس 

 1.اساس معارف کنونی و قرار دادن اصولی جدید برای تشریع اسالمی برسیم« 

آنچه قواعد  دارد که »خواهان اصولی جدید برای تشریع اسالمی است بنابراین اعالم می  وا
دانسته می شریعت  نگوییم    شود…فقه و ضوابط  اگر  ـ  امور  بیشتر  در  را  صالحیت خود 

 2«. دهاش ـ از دست دا مهه

ع و  قرآن، سنت، اجما آن را بنا نهاد و آنها را    های فقهی که شافعیبنیادی اساسسستوی »
گوید: »پیروی از اقوال سلف … اشتباهی است بزرگ  اعالم کرده و می  3« معرفی کرد  قیاس

 4«. عامل گمراهی مردمو 

کند که دربارٔه آن    ی این ضوابط بیرون آمده تا ضوابط جدیدی را ابداعمهاهد از هخومیاو  
 گوید:می

 
 (. ۲۹۶میالدی ) ۲۰۱۴لبنان، چاپ اول:  -محمد شحرور، الدین والسلطة قراءة معاصرة للحاکمیة، دار الساقي، بیروت  (1)

 (.۲۱۱میالدی )  ۲۰۱۲ساقی، بیروتـ  لبنان، چاپ اول:  لمحمد شحرور، السنة الرسولیة والسنة النبویة، رؤیة جدیدة، دار ا  (2)

 (.۲۱۱منبع پیشین ) (3)

عاصرة، بیروت محمد شحرور، القصص القرآني قراءة معاصرة، دار الساقي با مشارکت مؤسسة الدراسات الفکریة الم  (4)
 (.۲۴۲/ ۱میالدی ) ۲۰۱۰ـ لبنان، چاپ اول: 
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ول به کاملترین وجه ادا نمود  »پیامبرـ  صلی الله علیه وسلمـ  وظیفٔه خود را به عنوان یک رس
ده  که بخش بزرگتر ]آیات[ کریم نازل شو وحی شده بود …  به طوری که همٔه غیبیاتی که به ا

بدون    ک ابالغ کنندٔه غیب نبودابالغ کرد… چرا که پیامبر بیش از ی  گیردایشان را در بر می  بر 
زیرا    ح تنزیل حکیم نبست برای همین کمر به شر  آنکه به هیچ عنوان نسبت به آن عالم باشد 

سرچشمه   رسول  از  و  است  کتاب  تفصیل  همان  که  است  پنهان  خودش  در  آن  فهم  کلید 
اب بر  هایی که کت تفکر و تدبر در معانی به مردم موکول شده، همانوظیفهٔ گیرد، اما  نمی

ایشان نازل شده است… اینکه رسول به بیان آن اکتفا نموده و شرحش نداده اثباتی است  
 1. ی نبوت او و دلیل بر عمل او به ابعاد این نبوت« برا 

مبر ـ صلی الله علیه  ه پیا کند معنایش چنین است کاین بنیان که محمد شحرور از آن دفاع می 
تنها به ابالغ آن اکتفا کرده و ابالغ نزد محمد شحرور    دانست! بلکه وسلمـ  بیشتر قرآن را نمی

م  برای  را  قرآن  تنها  ایشان  اینکه  خواندهیعنی  نامٔه  ردم  یک  رساندن  مانند  تبلیغ  گویا  اند! 
همین ایشان نه قرآن  برای آورند،آن سر در نمیرمزنگاری شده به مردمی است که تقریبا از 

گویی نیست، زیرا او  دند که این چیزی جز زیادهرا برای کسی شرح دادند و نه تفسیرش کر 
 داند شرح دهد؟ تواند آنچه را نمینه مینخست ندانستن قرآن را به پیامبر نسبت داد، چگو

قائل   منزلتی  برای مردم  اینگونه  و  است  دیگران  عهدٔه  بر  تفسیر  کاما وظیفٔه  برای  شده  ه 
بر و تفکر برای مردم است، انگار پیامبر  پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ قائل نشده چرا که تد

با این حال از نظر شحرور بهترین کسی    کند،توانایی تدبر قرآن را ندارد و در آن اندیشه نمی
 که قرآن را تفسیر کرده کیست؟

 گوید:او می

 
 (.۱۰۳پیشین ) (1)
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ت»نزد من   را  آیات  که  کسی  بزرگ   کرده اویل  بهترین  داروین   دانشمند  آیا    چارلز  اما  است، 
زیرا داروین در اصل انسان    ضروری نیست که بداندگویم:  آن اطالع داشته؟ میداروین از قر 

رار داده، بنابراین  داخته بود و قرآن نیز حقیقت را در اصل انسان قبه جستجوی حقیقت پر 
شند و من معتقدم نظریٔه او دربارٔه  هم با اگر داروین بر حق بوده این دو نیز باید مطابق  

 1. اش صحیح است«اصل بشر در چارچوب کلی

بان وی نازل  کند پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ که قرآن بر وی و به ز یعنی ایشان ادعا می
ویل نموده داروین است،  شده بیشتر آن را ندانسته اما بهترین کسی که قسمتی از قرآن را تا 

ت نظریٔه او قرآن و زبان قرآن را بداند! حجتش نیز این است که معتقد اسروین بدون آنکه دا 
]نظریه باید  پس  بوده  حقیقت  خواهان  داروین  که  آنجایی  از  و  است  قرآن  درست  با  اش[ 

 طابقت داشته باشد! این چه منطقی است؟!م

 گوید:او می

آنکه بتواند    آن و بدون  فهم  بدونو تاریخی را    اخبار غیبیـ صلی الله علیه وسلم ـ    پیامبر»
ای است بس بزرگ و سخت،  و این شامل وظیفه  غ نمودآن را برای اهل دورانش شرح دهد ابال

زد که قادر به درکش نیستند؟ به عنوان نمونه  تواند آنان را به چیزی قانع سا زیرا چطور می
 2علم ژنتیک«. 

رفا یک وسیلٔه انتقال پیام است م ـ صاو فرض را بر این گرفته که پیامبر ـ صلی الله علیه وسل 
اعالن آن به صورت صوتی است، به این معنی که خودش در  »  و »بیان« نزد وی به معنای

 
 . (۱۰۶الکتاب والقرآن ) (1)

 (.۱۰۳یدة )ة الرسولیة والسنة النبویة، رویة جدالسن (2)
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او برای پیامبر کاربردی    1«. خشی از آن را شرح دهدبرابر مردم به زبانش بیاورد بدون آنکه ب
ای از ابالغ کننده  ایشانهای چاپ متصور شده نه آنکه  همانند رادیو و خط و کاغذ و دستگاه

شود  با کمتر از بیان آنچه در پیام نهفته حاصل نمیسوی پروردگارش باشد حال آنکه ابالغ 
اگ و  بفهمد  را  محتوایش  پیام  گیرندٔه  که  میآنقدر  نازل  زبانی  به  کتاب  کسی  ر  که  شد 

 : فرمایدگرفت و الله عزوجل میدانست، ابالغ نیز صورت نمینمی

ُسوٍل ِإالَّ َنا }َوَما َأْرَسلْ   [۴م: ]ابراهی {ِبِلَساِن َقْوِمهِ   ِمن رَّ

 )و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم(. 

لله علیه وسلم ـ نیز یک شخص عربی بود تا  قرآن به زبان عربی نازل شد و پیامبر ـ صلی ا
بیان:  م و »ابها   همان آغاز برای قومش تبیین نماید چرا که مقصد از رسالت، بیان است نهاز  

و    2«.تنش باشد ذاتا امکان پذیر باشدشناخت حقیت یک چیز برای کسی که خواهان دانس 
خارج ساختن  د که همان  دهگر انجام میابانه و تبیین یعنی: »کاری است که شخص تبیین 

ن«    3ت«یک معنا از اشکال ]و ابهام[ به سوی امکان فهم حقیقت آن اس پس اینکه یک چیز »َبِیِّ
 فرماید:ب امکان پذیر؛ الله تعالی مینی واضح باشد و شناخت آن برای مخاَط شد یعبا 

لَّ  َوِإن  َك  بِّ ِإَلْیَك ِمن رَّ ُأنِزَل  ْغ َما  َبلِّ ُسوُل  َها الرَّ َأیُّ َیْعِصُمَك ِمَن  }َیا  ُه  ْغَت ِرَساَلَتُه َواللِّ َبلَّ َفَما  َتْفَعْل  ْم 
اِس   [ ۶۷]مائده:  {النَّ

 
 (. ۵۴شحرور، القراءة المعاصرة للتنزیل الحکیم، دار الساقي ـ بیروت لبنان، چاپ اول ) محمد (1)

 ۱۴۰۳بیروتـ  لبنان،  ابومحمد، علی بن احمد بن سعید بن َحزم اندلسی، اإلحکام في أصول األحکام، دار اآلفاق الجدیدة،    (2)
 (.۴۰/ ۱الدی )می ۱۹۸۳ـ  ه

 (.۴۰/ ۱حکام، )في أصول األاإلحکام  (3)
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گر چنین نکنی  به سوی تو نازل شده را ابالغ کن و اجانب پروردگارت    )ای پیامبر آنچه از
 کند(. ای و الله تو را از ]گزند[ مردم حفظ میپیامش را نرسانده

 فرماید: و می

 [۱۹ده: ئ]ما  اْلُقْرآُن أُلنِذَرُکم ِبِه َوَمن َبَلَغ{ َليَّ َهَذا}َوُأوِحيَ إِ 

م به او[ برسد هشدار  هرکس را ]که این پیا ن شما و  وسیلٔه آ)و این قرآن به من وحی شده تا به  
 دهم(. 

آن حاصل   با فهم  تنها  آنان رسیده  به  پیام  این  به واسطٔه قرآن برای کسانی که  این هشدار 
 ه گمان کنیم بیشتِر قرآن غیر مفهوم است و با این حال بالغ هم حاصل شده! شود، نه آنک می

 فرماید:و باز می

کْ ِإَلْیَك  }َوَأنَزْلَنا َن ِلل  الذِّ َل ِإَلْیِهْم َوَلَع َر ِلُتَبیِّ اِس َما ُنزِّ ُروَن{ نَّ ُهْم َیَتَفکَّ  [ ۴۴]نحل:   لَّ

تا برای مردم آنچ این قرآن را به سوی تو نازل کردیم  ه را به سویشان نازل شده است )و 
 بیاندیشند(.  توضیح دهی و امید که آنان

یر، و  به دیگران منتقل کرده بدون شرح و تفس   اما بنابر ادعای ایشان، پیامبر صرفا قرآن را 
می نادیده  را  »این  که  اصولیگیرد  نزد  در  استفسار  لفظ  معنای  درخواست  معنای  به  ها 

 1«.]معنی[ استصورت وجود غرابت یا پنهان بودن 

 
میالدی    ۱۹۸۶ـ    ه   ۱۴۰۶وسوعة الفقهیة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة ـ کویت، ذات السالسل کویت، چاپ دوم:  الم  (1)
(۴ /۵۹.) 
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و اگر پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ مثال برخی از آیات را شرح نداده به دلیل قوی بودن  
دانسته. برای این شرحش  معنایش را نمیواضح بودن[ معنایش بوده نه برای آنکه    داللت ]و

و در    اندداده که معنایش نزد مخاَطبان واضح بوده به طوری که ایرادی در فهم آن نداشتهن
 اند.نتیجه سوال هم نکرده

 ت گیرد که علم ژنتیک در خود قرآن موجود اساز سوی دیگر این شخص فرض را بر این می
آن   ـ  وسلم  علیه  الله  صلی  ـ  پیامبر  دانشمندا و  حتی  چیزی  چنین  که  ندانسته!  علوم  را  ن 

ی که کافی بود  سازد و با این وجود تنها کارطبیعی را از نقشی که بر عهده دارند ساقط می
دانستند  در نتیجه میکردند و  انجام دهند این بود که روش ُشحرور را در تفسیر دنبال می

تال عل ش این همه  در  و  قرآن  از چارچوب  در خارج  که  دادهی  انجام  طبیعی  قرآن  وم  در  اند 
ای علمی وجود  فتند! اما خود ُشحرور با این روش چه چیزی را کشف کرده؟ آیا مسالهیا می

 دارد که با این روش بدان دست یافته باشد؟… خیر، حتی یک مساله! 

  برای گفتن هر چیزی به بهانٔه اجتهاد   ا رهمٔه این سخنان صرفا برای این است که شحرور راه  
احاد با  اگر در مخالفت  او  فراهم سازد حتی  باشد.  نبوی و فهم همٔه دانشمندان اسالم  یث 

دهد زیرا معتقد است آیات قرآن را تفسیر کرده قرارمی  داروین را به منزلت بهترین کسی که
بت به کتاب الله نادان باشند  س ننتیجه رواست که همٔه مسلمانان    که نظریٔه او صحیح است، در

آنک  قرنحال  همه  این  طی  را  عمرشان  آنان  علمای  کرده  ه  صرف  آن  فهم  آنکه  برای  تا  اند 
ت نام قرآن را شنیده باشد و زبانش را شخصی بیاید که بنابر سخن شحرور حتی الزم نیس 

ن دارد یا خیر ـ  ا مپوشی از اینکه اصال به آن ایشمبداند و چیزی از آن را خوانده باشد ـ با چ
وین ادعای تفسیرش را داشته  قسمتی از آن بداند، بدون آنکه خود دار  و او را بهترین مفسر

که مسلمان باشد یا حتی بدون در نظر  باشد و حتی یک بار به آن استناد کرده باشد و بدون آن



 تلفیق ورشکسته 

 

- 21 - 
 

بیش از    یینا مع چه تسلسل بیهود و بی  1خیر!   گرفتن اینکه اصال به خود خدا ایمان داشته یا 
 شود؟!  ای حاصل این، تا چنین نتیجه

 گوید: و با این وجود می

اما در روش اندیشیدن خود از   خواهیم اسالم را بفهمیممی»مغالطٔه بزرگ این است که ما  
 2. گردیم«برمی قرن هفتم ن بیستم به قر 

ندارد زیرا  تی  همی برای او فهم اسالم چنانکه در دوران پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ بوده ا
 ت.وسلم ـ در قرن هفتم میالدی مبعوث شده اس پیامبر ـ صلی الله علیه

 :گویدکند این سخن را در قالبی مصلحتی و دیپلماتیک بیان کند و میاو سعی می

تراثی»ما   تفاسیر  قرن  صاحبان  در  در  قصور  سبب  به  که  را  میالدی  هشتم  و  هفتم  ها 
 3. کنیم« میمالمت ن اندب پروردگارشان نفهمیدهکتااز برای آنچه زمینٔه معرفتی، پس

اما در واقع او پیش از این عدم فهم بیشتر قرآن را به خود پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ  
این یعنی سخن او محدود به تفاسیر تراثی نیست. مسالٔه دیگر این است  نسبت داده بود، و  

دو  فتی دانسته و این به سبب خلط بین  معر   هٔ مینزکه او سبب عدم فهم آنان را قصور در پیش  
 زمینه است:

 
کرد و نه نفی. نگا: زندگی خداوند را اثبات می  گرا )آگنوستیک( بود یعنی نه وجوداش ندانم خود داروین در پایان زندگی  (1)

دار فرانسیس دچارلز  نگارش:  للترجمة،  وین،  القومي  المرکز  الملیحي،  بازبینی: مجدی محمد  و  ]عربی[  ترجمه  اروین. 
 (.۳۱۶)میالدی  ۲۰۱۱قاهره، 

 (. ۵۶۶الکتاب والقرآن ) (2)

 (.۳۲۸/ ۱رة )القصص القرآني قراءة معاص (3)
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)یعنی علوم غیر قابل گسترش( مانند علوم لغت عرب و علوم شرعی که در    علوم محصورـ  ۱
آید زیرا هیچ دلیل یا شاهد جدیدی خارج از محدودٔه زمانی  میآن اجماع حجت به حساب  

دوران کشف نشده یا شاهد    این  ه تا آیه یا حدیثی را کمشخصی کشف نشده است یعنی علما 
 کرد. اند کشف نخواهند دانستهرا که قبال نمی ی دلغوی جدی

و فیزیک  )علومی که قابل گسترش هستند( مانند علوم فلک و شیمی    علوم غیر محصورـ  ۲
ای کشف  ممکن است معارف و ادلهو هندسه که تخصص خود شحرور است. در این علوم  

ت امروزه چیزی  دند و کائنات وسیع است چنانکه ممکن استر شناخته شده نبوشود که پیش
 دانستیم. از آن بدانیم که تا دیروز نمی

ی مانند او در آن بر صدر  خواهد علوم نخست را مانند علوم دومی قرار داد تا کساناما او می
  دانستنددانیم که صحابه نمیمروزه در علم هندسه چیزهایی میبنشینند و مثال بگویند: ما ا

پیش بنابراین  بزرو  ما  معرفتی  قرآن  زمینٔه  از  چیزهایی  ما  همین  برای  و  است  آنان  از  گتر 
ستند! که این چیزی  دانبه یا حتی خود پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نمیدانیم که صحا می

ه برای مثال، شناخت و معرفت صحابه در لغت  نیست جز خلط محض بین دو امر، چرا ک
ان نسبت به نزول قرآن و فقه و ست که بعدها آمدند و همینطور شناخت آنبیشتر از کسانی ا

است که آنان چیزی از دین را ندانند و کسانی که بعدا  دیگر علوم شرع، در نتیجه غیر ممکن  
ر ـ صلی الله علیه وسلم ـ میانشان  اند بدانند. چگونه ممکن است در حالی که خود پیامبمدهآ

آنان را ]در ص  تایید میبود و فهم  ازورت صحت[  اگر کسی  آیه  کرد و و  ای را خالف  آنان 
نمود  آنچه درست بود را برایش تبیین می  کرد وفهمید اشتباهش را تصحیح میمعنایش می

ردگار متعال دچار  ای َعدی بن حاتم پیش آمد. وی در فهم این سخن الله پروهمانطور که بر 
 فرماید:اشتباه شد که می
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ی }َوُکُلوْا َواْش  َن َلُکُم ا  َرُبوْا َحتَّ َیاَم  اْلَفْجِر ثُ ْلَخْیُط األَْبَیُض ِمَن اْلَخْیِط األَْسَوِد ِمَن  َیَتَبیَّ وْا الصِّ مَّ َأِتمُّ
لْیِل{  [ ۱۸۷]بقره:   ِإَلی الَّ

)و بخورید و بیاشامید تا رشتٔه سفید بامداد از رشتٔه سیاه ]شب[ بر شما آشکار شود، سپس  
 دن[ شب به اتمام رسانید(. روزه را تا ]فرا رسی

و  الی سفید را برداشتم و زیر بالشم گذاشتم  انوبند شتری( سیاه و عق گوید: »ِعقالی )زاو می
د ]که کدام سفید است و کدام سیاه[ پس نزد  شنگریستم و برایم آشکار نمیشب آن را می

  ،مود: »منظور از آنسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ آمدم و این را به ایشان گفتم، پس فر ر
 1.سیاهی شب و سفیدی روز است«

آن مستقل است و    ضح است که شرع از پیشرفت دیگر علوم مانند فلک و هندسه و مانند ا و
کنند پیشرفت  علوم  این  آ  هرچه  جز  به  یافت  نخواهند  اسالم  در  دیگر  که  خدایی  خدایی  ن 

می عبادتش  صحا صحابه  آنچه  خالف  چیزی  نیز  تشریع  از  و  نخواهند  کردند  دانستند  به 
دانستند و ممکن است دیگران به آن برسند امری  که صحابه نمیفهمید. اما آنچه از علوم دنیا  

م و واضح، ولی مشکل این است که او دراست  مورد این امر دچار خلط شده تا به بهانٔه  ُمَسلِّ
 انستن هندسه برای خود میان علمای شرع جایی باز کند. د

ند چیزهایی را  توا اش میوسعت پیش زمینٔه معرفتیمدعی است به سبب  بنابر حرف او که  
شود  اند، این سوال مطرح میارانش ندانستهبداند که حتی پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و ی

کامال یک شریعت جدید، به معنای کامل این  ه آیا اینها اصول جدیدی برای تشریع است یا  ک
 کلمه؟ 

 
(  ۴۶۱میالدی )  ۲۰۰۲ـ    ه   ۱۴۲۳  اول:  ر ابن کثیر، دمشق ـ بیروت، چاپاعیل بخاری، صحیح بخاری، دا محمد بن اسم  (1)

 (.۱۹۱۶حدیث شمارٔه )
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 گوید:پرسش میشحرور در پاسخ به این 

یامبری است؛ به د در تاریخ انسانیت همین دوران پساپها و آغازگر دوران جدی»پایان رسالت
قرار داده شده تا انسان در  همچون یک عامل تشویقی الهی  آن که مرزهایش    سبب فراگیری

 1. « تشریع و قانونگذاری تنها به خودش تکیه کند

 *   *   * 

یه کرده  ان بوده تا به خودش تک نند یک عامل تشویقی برای انس بنابراین خاتمٔه پیامبری هما 
جت »تجدید« شریعتی جدید  و خودش برای خودش شریعت بگذارد و این یعنی ایشان به ح

قرآن نادان بوده و داروین   ر این استدالل که پیامبر نسبت به بیشتر آیاتسازد؛ آن هم بنابمی
 گوید: بنابراین می بهترین مفسر برای برخی از آیات قرآن است!

ر  نامند ـ و دکه آن را فقه میدر همٔه شعائر یا عبادات ـ چنانش  فروع   با همهٔ   موروث»فقه  
عادات یا  دی   تشریعات  به  اعتبار  بازگرداندن  دارد.برای  بازنگری  به  نیاز  اسالم  برای    ن 

ن ببخشاید  که فقه و فقها و در راس آنان شافعی ـ خدایشا   برگرداندن ویژگی جهانی این دین 
 2«!اندـ از آن گرفته

مامان را  نیست وگرنه او این ا  و تملق پرگویی  ی شافعی چیزی جز  ای مغفرت براالبته این دع
اتهام آنکه میدهد مانها قرار میمورد بدترین  گوید: »فقها و مفسران… نبوت محمد ـ  ند 

 
 (.۱۴۰دیدة )السنة النبویة والسنة الرسولیة رؤیة ج (1)

 (. ۱۵۱/ ۲القصص القرآني ) (2)
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چه در از جهتی با تحریم آنگوید: »فقها  یا می  1اند«.صلی الله علیه وسلم ـ را تکه تکه کرده
 2.«اندهیتش شریک شدهد در الو با خداون اصل حرام است 

و بگوید    تواند هر چه دوست دارد در هر موضوعی به زبان آوردبه هر حال با این روش او می
و فقه و فقها را از ارزش انداخته و کنار گذاشته  این تجدید است و از آنجایی که اصول فقه  

در دین وارد است و در  اعد لغت چه ارزشی دارد؟ در این حالت هر احتمالی  در این حالت قو 
 شت!نتیجه هیچ چیزی هیچ معنایی نخواهد دا 

یسا همین روش را در تعامل با انجیل به کار  اما این روش، ابتکاری و جدید نیست و پیشتر کل 
نیکی را انجام  ته است. در انجیل آمده که یکی به مسیح گفت: ای معلم درستکار، کدام  بس 

خوانید؟ هیچ کس  و چرا مرا درستکار میسخش گفت: » دهم تا زندگی ابدی گردد؟ پس در پا 
ها  رد زندگی شوی توصیه، اما اگر خواستی وا ست جز یکی و آن هم خداوند استدرستکار نی

 3. را حفظ کن«

ستان  شود که مسیح خود خداوند نیست و مساوی او هم نیست و دا از این سخن دانسته می
اینگونه خطاب کند، و  سه در یک هم درست نیست وگرنه از آن مرد می پذیرفت که وی را 

این نکرد که مسیح خدا یا در ممردی که این سخن را   رتبٔه خداوند  شنید نیز برداشتی جز 
روی در مورد  ای در جلوگیری از غلو و زیادهذریعهنیست و مسیح این سخن را به عنوان سد  

ف میفت. در سنت نیز مشابه این سخن وارد شده چنانکه ُم شخصیت خودش گ گوید: َطِرِّ

 
 (. ۸۸الکتاب والقرآن ) (1)

 (.۱۸۷الدین والسلطة ) (2)

 (. ۱۸ـ    ۱۷های )شماره(  ۱۹)انجیل متی، اصحاح:    ۱۹۹۱تانی:  توتگارت، آلمان. ترجمه: واندیاک والبسکتاب مقدس، اش  (3)
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پس گفتیم:    ول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ رفتیمپدرم گفت: همراه با هیات عامر به نزد رس 
 «.( مایید. ایشان فرمودند: »سید، الله استما سید )سرورش

 گفتند: و برترین ما در فضل و بزرگوارترین ما در بخشندگی. 

 1. شیطان شما را در پی خود نکشاند« فرمود: »این سخن ـ یا بخشی از آن را ـ بگویید و

 مدح را برای سد ذریعٔه غلو، بد دانستند.   زیرا ایشان مبالغه در

 سخن مسیح که در انجیل موجود است چه کردند؟ن با این اما راهبا 

 گوید:امبروسیوس )اسقف میالن( می

انسان  د یک  هماننل سخن با یکی از کاتبان است  اینجا که در حا فرزند خداوند    به طور قطع»
قرار می  گوید؛ سخن می اینگونه خطاب  را  و  با کسی که خداوند  نیک«  »ای معلم  که:  دهد 

مسیح همان چیزی را که این کاتب به آن ایمان  ودن او نیست، برای همین،  معترف به خدا ب
از این سخن این است که او را به سوی ایمان  ظورش  و من  دهد تا آن را بفهمد ندارد را به او می

یک  د است راهنمایی کند، نه »مانند یک معلم درستکار« بلکه مانند »به اینکه او فرزند خداون 
 2. «خدای درستکار

 
حمد کامل قره یللی، عبداللطیف حرز الله،  داوود، سلیمان بن اشعث السجستاني، تحقیق: شعیب األرنؤوط، مسنن ابی  (1)

العالم این کتاب  ۴۸۰۶حدیث )  ۱۸۴/  ۷)  میالدی  ۲۰۰۹ـ    ه  ۱۴۳۰یة، دمشق، چاپ اول:  دار الرسالة  گویند:  می(. محققان 
 »سندش صحیح است«. 

ا  (2) للداراسشرح  األرثدوکسي  المرکز  عبدالشهید،  نصحي  ترجمه:  میالن(  )اسقف  امبروسیوس  المسیحي،  ات إلیمان 
 (.۱۷فقرٔه  ۱میالدی، کتاب دوم )فصل  ۲۰۰۵اآلبائیة، قاهره، 
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انسانی خود  اببن این موضع بر اساس صفت  این اسقف، مسیح در  اعتراف  راین بر اساس 
سخن خود مسیح و فهم مخاطبی که مسیح مورد  رغم وضوح نص به  گوید اما علیسخن می

قر کرده  خطاب  تاییدش  و  داده  نمیار  میاهمیتی  بلکه  چیزی  دهد  با  موافق  را  آن  خواهد 
عنی خدا بودن مسیح! آیا این همان روش ُشحرور نیست؟  اند یبگرداند که بعدها مقرر کرده

مخاطبان   را  نص  یک  است  ممکن  کسانیاینکه  سپس  و  ندانند  اساِس    مستقیمش  که 
تی بفهمند؟ تا آنکه معنای  ای طوالنی آن را به درس هتر است پس از قرنشان گستردهمعرفتی

ارد آن مرد را بنابر  نص دقیق برعکس خود نص شود! چنانکه آن اسقف ادعا کرد مسیح د 
ر گرفته شدنش توسط کند تا خود را خدا معرفی کند چرا که خطاب قرا سطح فهمش آماده می

 علم درستکار« را نپسندید!او به »م

می شحرور  روش  این  متبه  چه  هر  آسانی  به  که  یواند  کند  ادعا  سپس  و  بگوید  خواهد 
تر کرده تا دانشمندان  هجومش را وسیع  اند. بر همین اساس او دایرٔه پیشینیان آن را نفهمیده

 : گویداو منکر حد رجم است میلغت را در یک امر لغوی شامل شود. از آنجایی که  

آغاز    از یک روح تشخیصی ظاهریو صاحبان معاجم در فهم رجم    و اهل لغت»مفسران  
همال  مجاز را مورد اگیرد و  اند… این روح تشخیصی که لفظ را بر وجه حقیقت آن میکرده

 1. و این همان چیزی است راه را بر مفسران و فقها بسته است« هددقرار می

آنکه محمد شحرور بیاید و اشتبابنابراین اهل لغت، لغت را ندانسته آنان اهشان را به  ند تا 
گیرد که  این اشتباه، انکار مجاز است! او چیزی را بر اهل لغت خرده میگوشزد کند و سبب 
ت آنان است! با وجود آنکه اغلب علمای لغت و بالغت و اصول ـ که در  علم و عرصٔه شناخ

 
 (.۸۹/ ۲میالدی ) ۲۰۱۲ل: لبنان، چاپ او -معاصرة، دار الساقي، بیروت  القصص القرآني قراءةمحمد شحرور،  (1)
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و با این حال خالف   1وع مجاز در لغت هستند، اند ـ قائل به وقال رسیدهعلم خود به مراحل با
کند. هرچند برخی از علما مانند ابن تیمیه مجاز را  ور ادعا میاند که شحر را دانستهچیزی  

اما نفی مجاز نزد    2اند،خی از ائمٔه لغت پیش از وی نیز چنین گفتهاند که البته بر نفی کرده
گردد، بلکه وی برای  ظاهرش منصرف نمیوی به این معنی نیست که لفظ با وجود قرینه از  

که اکنون مجاِل توضیح مذهب   3گیرد قرائن را در نظر میحقیقی الفاظ سیاق و  بیان مقصود  
یتی ندارد و به مخالفانش دروغ نسبت داده و علی رغم  ایشان نیست اما این برای شحرور اهم

ن رجم توسط آنان به سبب  کند حقیقت دانست علما قائل به مجاز هستند ادعا می  آنکه بیشتر 
 انکار مجاز است!

قائل به مجاز هستند هرگز دربارٔه این اختالفی ندارند که اصل    ی آنهایی کهواقع حت اما در  
با   الفاظ حقیقت است مگر  وجود قرینه، چرا که »مجاز فرِع حقیقت است« و حقیقت،  در 

مجاز استعمال لفِظ حقیقت    برایش قرار داده شده و  استعمال لفظ در موردی است که در آغاز
ای( که بین معنای حقیقت و مجاز  ای )رابطهقهبر اساس نسبت و عالدر موردی است که بعدا  

 .» داده شده  قرار  برایش  قائالن بنابرای   4وجود دارد،  ندارند که    ن  اختالفی  این  به مجاز در 
ظواهر شریعت  شوند تا  ظواهر ]الفاظ[ به حجت غوص در بواطن ]بدون قرینه[ تاویل نمی

نکه از ظواهر به بواطن عبور شود  تفاوت است میان ایگوید: »زیر پا نهاده شود. غزالی می

 
حسانگ   (1) إشرافا:  الشرعیة،  باألحکام  وعالقتهما  والسنة  الکتاب  في  والمجاز  الحقیقة  عفانة،  موسی  الدین  یاسین  م   :

 (. ۱۰۱میالدی( ) ۱۹۸۲ - ۱۹۸۱اإلسالمیة )رسالٔه فوق لیسانس: الشاذلي، جامعة أم القری / کلیة الشریعة والدراسات 

 (.۱۱۰میالدی ) ۲۰۰۱ب: عبدالله التلیدي، چاپ اول: و ترتیلفتاوی والرسائل الصغری، جمع نگا: أحمد الغماری، ا (2)

 (. ۳۹ة )تحقیق: محمد بن حامد بن عبدالوهاب، دار البصیرة، اإلسکندری نگا: أحمد بن تیمیة، الحقیقة والمجاز، (3)

 (. ۱۸ان، )از، دار المعرفة، بیروت ـ لبنن عبدالسالم، اإلشارة إلی اإلیجاز في بعض أنواع المجعزالدین عبدالعزیز ب (4)
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و باطنیه  شود  هر نیز تایید میو اینکه با ذکر ظواهر به باطن پی برده شود در حالی که ظوا 
 1.«اندبا همین تفاوت ریز متفاوت شده

قصد و باطن، ظواهر نصوص را نفی کنیم و  در نتیجه میان این تفاوت است که به بهانٔه م
داف و مقاصد، ظواهر را نیز تایید و تقریر نماییم بدون آنکه این  اه با توجه به اه همر   اینکه

]الفاظ[ منج ابطال ظواهر  تاویل  به  آنقدر در  ر شود وگرنه مانند باطنیان خواهیم شد که 
یعنی باطن نصوص ـ و  حجت توجه به مقاصد ـ  روی کردند که به  ظواهر نصوص زیاده

بهانه ظاهر نصوص  دیگر  از  به مجاز نسبت  خارج شدند، هر چنها  را  نیز کارشان  آنان  د 
 ارد. خوانی نددانستند این با قواعد مجاز همزیرا می 2ندادند

نه موجود است  کار باطنیان ـ علی رغم انتسابشان به اسالم ـ به جایی رسید که گفتند الله  
ت  عنای دقیق شهادن دو نقیض جمع بستند به این زعم که این مک آن بیو در ی  3! و نه معدوم

های پنهانی چون افالطونیسم بود »جز  به توحید است که این پس از تاثیرپذیری از منظومه
شان از سابقین پنهان مانده و کسی به آن نیاندیشیده، بلکه آن را  نان ادعا نکردند فهمآنکه آ

را زی  4اند«بردهگفتند که آن را از امامانشان در دعوتشان به ارث  یت منسوب دانسته و  به اهل ب
دانستند بیان اینکه سخنشان جدید است شهادتی خواهد بود علیه خودشان که در دین  می

از آن نیست و بدعت چه معنایی جز این  اند و چیزی به آن افزودهکردهبدعتگذاری   اند که 

 
 (.۲/ ۱الحلبین القاهرة ) بابيمحمد الغزالي )أبوحامد(، إحیاء علوم الدین، دار إحیاء الکتب العربیة، فیصل عیسی  (1)

البا  (2) الوید، دامغ  بن  انگا: علی  بن  المناضل، علی  لولید، تقدیم وتحقیق: مصطفی غالب، مؤسسة عزالدین،  طل وحتف 
 (.۱۴۹/ ۱میالدی، ) ۱۹۸۲ـ لبنان، بیروت 

 (.۱۳۵/ ۱نگا: دامغ الباطل وحتف المناضل ) (3)

  هجری   ۱۴۳۸ان إبراهیم للدکتوراه، مرکز الدالئل، ریاض، چاپ اول:  یوسف سمرین، تناقضات منهجیة؛ نقد رسالة عدن  (4)
(۱۲۳ .) 
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اه دانستن همٔه پیشینیان است زیرا در حقیقت بر  این به معنای گمر   دارد؟ و از سوی دیگر 
 اند تا آنکه کسانی از این نصوِص پنهان و پر رمز و راز، رمزگشایی کنند. ین الله نبودهد

تا از ضوابط و اصول و سخن اهل لغت  دهایی خاصی قرار داده  این شخص برای خود بنیا 
گوید: »ما همٔه تراث  بنابراین میبیرون آید و هر گونه فهم سابق از نصوص را انکار نماید،  

 1.ایم«ا از صفر آغاز کردهده و کارمان رای نها را گوشه

ای او آسان است که اما چه چیزی بیشتر از صفری که از آن آغاز کرده تولید خواهد کرد؟ بر 
ای بگوید:  تولیدات مزاجش  این صفر دربارٔه  از  از حاکم ساختن  بعد  ن تحقیقاتی است که 

 گوید: می ه پیروان خود ده است! و پس از اعالم درگذشت همٔه تراث، گویا بمجاز حاصل ش

 خواستید انجام دهید ُمرد و از دستش راحت شدید، حال هرچه می

 2.آن بساط دیگر برچیده شد سی را با شما کاری نیست وباز کنید و گره زنید که ک 

ترین آن یعنی ایمان  ه مهمسازی این آرا بر موضوعات شرعی از جمل اما شحرور هنگام پیاده
آن را روش و منهجخواهد گفت؟  به خداوند و صفاتش چه     آرایی که خودش دوست دارد 

 مد. بنا 

 

 
 (. ۲۰) أم الکتاب (1)
 ا فها هو مات عنکم واسترحتم   فعاطوا ما أردتم أن تعاطو (2)

وا واعقدوا من غیر رد    وانطوی ذاك البساط  علیکم وحلِّ

تیمیة خالل سبعة قرون، دار عالم الفوائد، مکة محمد عزیز شمس علي بن محمد العمران، الجامع لسیرة شیخ اإلسالم ابن  
 .(۵۲۶هجری ) ۱۴۲۲: المکرمة، چاپ دوم
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 موضع ُشحرور دربارٔه وجود الله 

 ید: گوشحرور می

م است.  لَّ َس »ایمان به الله نزد من یک امر تسلیمی است و وجود الله و آخرت برای من یک امر ُم 
کما    لمی آوردتوان برایش برهان عامر مسلم چیزی است که نمیو    این یک چیز مسلم است

توان آن را از نظر علمی رد کرد. برای همین برای ملحدی که وجود خداوند را منکر  اینکه نمی
نیست که بگوید: من ملحدم چون الحاد یک موضع علمی است و برای مؤمن به  ایز  است ج

من مومن هستم زیرا ایمان یک رویکرد  بگوید:  وجود خدا هم درست نیست که در برابر او  
اسعلمی   انتخاب  یک  ایمان  یا  الحاد  من  نزد  خودش  است.  برای  و  شخص  خود  که  ت 

 1«. گزیندبرمی

تجربٔه مستقیم است، این همان چیزی    ،از برهان علمی   ورششود گفت: اگر منظاینجا می
هایش علمی نیست  که نوشته  است که کتب وی تهی از آن است. بنابراین او خودش اقرار کرده 

لیل و برهانی ندارد و این معضِل عاِم اندیشٔه وضعی است که آنچه را  و در آنچه نوشته هیچ د
باشد نه علمی و در نتیجه اصل خود را    سفی اش فل قابل تجربه نیست نپذیرد، سپس ضابطه

 باطل اعالم کند. 

های عقلی است، این چیزی  تتر است که شامل حجو اگر منظورش از »علمی« معنایی وسیع
می شحرور  صرفا که  کانت   گوید  که  آنجایی  »از  زیرا  است  کانت  امانوئل  از  او  پیروی  در 

تا الهوت را از هرگونه نقدی دور بدارد،    ادد جستجوی خداوند را باالتر از توان عقلی قرار می
خود تا آخرین    از جهتی دیگر دروازٔه استدالل عقلی را بر روی خود بست و به همین سخِن 

اثبات خداوند از طریق عقل محض غیر ممکن است و این    اش پایبند ماند و پذیرفت که نتیجه

 
 (. ۵) میالدی ۲۰۱۴لندن، چاپ اول:  عالم، محمد ُشحرور، اإلیمان األصل والصورة، طوی للنشر والثقافة واإل (1)
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را  از یک جهت نقش عقل  داشت؛  را  و منفی خود  نقاط مثبت  قدر کوچک کرد که  آن  روش 
شود و از سوی دیگر عقل محض را از  نقدش متوجه خداوند نشود زیرا حس بر آن واقع نمی

 1. ای اثبات خداوند باز داشت«استدالل بر 

توان از طریق  ملحد در یک حد از قدرت است و نمی  ست که ادلٔه مومن ومعنی این حرف این ا
تیجه موضع هر دو ـ چه ایمان و چه الحاد  ن  آن به شناخت درست و نادرست دست یافت و در

 ـ از نظر علمی برابر است.

شناخت حق از باطل را دارد و اساِس سخن  اما سخن کانت درست نیست، زیرا عقل قدرت باز  
این است که وجود خداوند    موردکانت   آن برخاسته  از  اعتراف نیست زیرا خاستگاهی که 

ن ما در بیان نادرستی این سخن نیست و او  سخ قابل حس. اینجا  موضوعی است کامال غیر  
ه تا الهوت را از نقد اش را بر این بنا کردسخنش را از الهوت کلیسایی به ارث برده و فلسلفه

سازد که شحرور به ایمانی  اند بر آن استدالل کند اما این نمایان میتونجات دهد، بنابراین نمی
دلیل[ قرار دارد در نتیجه هر دو برابر  الحاد ]بی  آنکند که در برابر  عاری از دلیل اعتراف می

نباید در مقابل بگوید:   ردکسی که به وجود خداوند ایمان دا گوید: »هستند. برای همین می
 2«.یک رویکرد علمی است انمن مومن هستم زیرا ایم

سخن   علمی  غیر  موضوع  یک  دربارٔه  دارد  شحرور  که  است  این  سخن  این  معنای  آیا  اما 
بر  ایم  گوید: »روشی که ما پی گرفتههای خود در باب دین میید؟ او دربارٔه نوشتهو گمی

 
جامعة قدس،    ف: سري نسیبة،یوسف سمرین، موقف ابن تیمیة من المعرفة القبلیة وشيء من آثاره الفلسلفیة، إشرا   (1)

 (. ۱۸یالدی( )م ۲۰۱۷فلسطین )رسالٔه فوق لیسانس / 

 (. ۵اإلسالم األصل والصورة ) (2)
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د غیر  بنابراین روش او علمی است اما اثبات وجود خداون   1بنا شده است«.  هایی علمی پایه
گوید که فرع بر اثبات  ن ]کالم خداوند[ سخن میعلمی است. با آنکه شحرور دارد دربارٔه قرآ 

 نویسد؟ داند چه میت. با این حال، آیا او میخود خداوند اس

 گوید: این قضیه همچنان ادامه دارد تا آنجا که می

هم واجب    ملحد  و بر   در وجود خداوند داشته باشدای شک  ست که ذرهبر مسلمان واجب ا»
 2«ای شک در الحاد خود داشته باشداست که ذره

ودی موضوعی و خارج از ذهن دارد  وجو  اما اگر وجود الله نزد شحرور یک حقیقت است و ا
به این    کند در برابر حق مکابره ورزیده، پس چرا باید کسی کهو کسی که خداوند را نفی می

طور کسی که مکابره ورزیده و انکارش کرده نیز  حقیقت ایمان دارد به آن شک کند؟ و همین
ت است و به این  یق حقباید شک کند؟ یا آنکه شحرور اساسا معتقد نیست که وجود خداوند  

این موضوع در فطرت مردم جا   اعتقاد ندارد که دالیل عقلی به این حقیقت راهنما است و 
 ای همین از آنان درخواست شک دارد؟افتاده و بر 

 شود:نیست؟ پس این سخن الله تعالی چه می  3« یقیِن منافِی شکروط ایمان »مگر یکی از ش

ِذیَن  َما اْلُمْؤِمُنوَن الَّ ِه َوَرُسوِلِه ُثمَّ َلْم َیْرَتاُبوا{ ]الحجرات: َمنُ  آ}ِإنَّ  [ ۱۵وا ِباللَّ

 
نتا  (1) السمحمد شحرور، اإلسالم واإلنسان من  المعاصرة، دار  القراءة  اول:  اقي، بئج  میالدی   ۲۰۱۶یروت ـ لبنان، چاپ 
(۲۰۵ .) 

 (.۶۰الحکیم )دلیل القراءة المعاصرة للتنزیل  (2)

دالوهاب. تحقیق: عبدالقادر األرنؤوط، مکتبة دار بن عبفتح المجید شرح کتاب التوحید، عبدالرحمن بن حسن بن محمد    (3)
 (. ۹۱میالدی ) ۱۹۸۲ل:  البیان، دمشق ـ بیروت، چاپ او
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الله   به  که  هستند  کسانی  مومنان  حقیقت  شک  )در  ]دیگر[  و  آورده  ایمان  او  پیامبر  و 
 رند(. نیاو

ای که گوییم: اگر پذیرفتهاگر گفته شود که شک گامی است در راه جستجوی حقیقت، می
توان  به آن اعتقاد یابد به مطلوب دست یافته، چگونه میکه  سی  وجود الله حقیقت است و ک

اکنون به مطلوبش رسیده ]و به  ای برای رسیدن به این مطلوب دانست؟ او که شک را وسیله
ته[ چرا باید هدف را برای وسیله ویران کند در صورتی که ]بپذیریم[  این حقیقت دست یاف

 این ]شک[ وسیله است، نه هدف. 

بلکه نهایتش این است    به اتفاق مسلمانان در ذات خود ستوده شده نیسترت  حی  شک وزیرا »
کند، اما کسی که حق را با دلیل  ت سکوت میکه هر کس نزد وی علمی به نفی یا اثبات نیس 

بیاِن پیامبرش شناخته است، دیگر این شخِص حیران که شک دارد نباید بر این شخِص   موافق
و پیرو پیامبر شده و آگاه به منقول و معقول است، ایراد  ته یافعالم که شک ندارد و بصیرت 

 و ملحد ـ گفت که باید شک کنند؟  توان به هر دوی آنها ـ مومن بنابراین چگونه می 1گیرد« 

شود  ازد: این ایماِن بدون دلیل شحرور به خداوند باعث میس د را مطرح میاینجا سوالی خو
کند تصور  را  خداوند  وجود  چگونه  حا او  آن؟  میل  خودش  فقط  که  ذاتش  در  »الله  گوید: 

 2. کینونت است، یعنی او وجودی است قائم به ذات« 

 
ا ـ مکة المکرمة:  القاعدة المراکشیة، تحقیق: ناصر بن سعد الرشید ـ رضا بن نعسان معطي، مطابع صفیمیه،  ابن ت  (1)

 (.۵۵هجری ) ۱۴۰۱

 . (۳۷نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ) (2)
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وجو به  نسبت  تصورش  کردشحرور  بیان  صریح  را  الهی  مید  »ه  موضو گوید:  عِی  وجوِد 
 1«. ز آگاهی، همان وجود الهی استخارج ا

عنی  ی است و این یهمان وجود الهبنابراین نزد وی آنچه خارج از ذهن وجود موضوعی دارد  
از ذهن وجود   الله در خارج  هر آنچه خارج از ذهن وجود دارد همان خداوند است! یعنی 

 د الهی است!بلکه نزد او هر آنچه خارج از ذهن است همان وجو  موضوعی ندارد،

ه  ها و  نجاسات و شیاطین و کفار و هر چه در این وجود هست ـ از جمل بر این اساس کثیفی
ان وجود الهی است و این باالتر از سخن نصرانیان است و  نزد شحرور هم  حق و باطل ـ

 پرسند: ند و از روی انکار میگیربلکه آنان بر گویندٔه چنین سخنی خرده می

رسد وقتی او گویا  آورند؟ و چگونه به نظر میمار میهایش به شو ساخته»آیا سازنده را جز 
 2. ت؟«خود ساخته اس هایی باشد کهیکی از ساخته

این البته الزامی برای او نیست که بخواهد بگوید: من ملتزم به این سخن نیستم و الزِم مذهب،  
 . گار است. بلکه تنها بیانگر موضع او دربارٔه کالم پروردخوِد مذهب نیست

  

 
 (. ۷۲الکتاب والقرآن ) (1)

 (.۳۱/ ۱شرح اإلیمان المسیحي ) (2)
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 موضع شحرور دربارٔه کالم پروردگار 

 گوید: محمد شحرور می

ستان ماست عین کالم الله باشد  اکنون در دهم  شود ونوشته می»اگر نص قرآنی که خوانده یا  
م خداوند نیز  این به این معناست که خداوند صاحب جنس است و جنس او عربی است و کال 

بین دال و مدلول استوار است، اما از آنجایی که خداوند از  مانند کالم انسان بر اساس رابطٔه 
ی نیز  نظر کمیت  از  و  یگانه  آننظر کیفیت  از  و  است  نکی  الله  که  نه  جایی  و  است  عربی  ه 

لله عین  انگلیسی، الزامی است که سخن او نز عین مدلوالت باشد، بنابراین کلمٔه »شمس« نزد ا
ر است و کلمٔه »أنف« )بینی( عین بینی است،  شمس )خورشید( است و کلمٔه »قمر« عین قم

 1است«. عین کلمات الله به این معنا که وجود مادی )موضوعی( و نوامیس عمومی 

ِن مخلوق نزد وی همان کالم الله است، یعنی ماه کالم اوست و خورشید   بنابراین، وجود معیِّ
کند در حقیقت کلمات    ین و نجاسات. بر این مبنا اگر کسی نجاست را پاککالم اوست و شیاط

 الله را پاک کرده! 

این بدان معن  او غیر مخلوق باشد  اگر کالم  این صورت  غیر مخلوق    است که وجود نیز در 
کند که گویا او  ای تعامل میدهد که محمد شحرور گاه با خداوند به گونهاین نشان می  است!

کند که  ند و این را انکار میدا و گاه موجودات عالم را عین کلمات خداوند می  عین عالم است
که الله    کند و گفته نشود قرآِن عربی کالم الله باشد تا از اثبات قومیت برای خداوند دوری  

دهد که این شخص از کالم و فلسفه  قرآن عربی را گفته است. همین الزام نشان میعربی،  
و نیست و اگر هم قرآن  خداوند نه زاده و نه زاده شده و چیزی همانند ا  آگاهی ندارد، چرا که

 
 ه اختصار.( ب۷۲الکتاب والقرآن ) (1)
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سالله و قومی    عربی که خود را به عربی گفته این معنایش چنین نیست که او از عرب باشد،
 و زاده شده. ستند نسل به نسل ه

از سوی دیگر درست نیست که دربارٔه وجود گفته شود که صرفا کالم است! کالم صفتی  
الم. اینجا او مرتکب خلط میان  که قائم بر موصوف است یعنی همان متکلم و صاحب ک است  

رنه  ت مخلوق باشد وگخلق و خالق شده زیرا اینجا کالم الله صفت خالق است نه اینکه صف
خلوق بود و چگونه چنین چیزی ممکن است حال آنکه وی خوِد مخلوق را  سخن، سخِن م

حال آنکه    ن شکل از اهل وحدت وجود نیز پا فراتر نهاده استکالم الله دانسته است؟ او به ای
 گوید: ابن عربی ـ که خود قائل به وحدت وجود بود ـ می

 1نظم. که نثر باشد یا ، تفاوتی ندارد  هر کالمی در وجود، کالِم اوست

  تر بودند و همٔه سخن را به خداوند نسبت دادند نه اینکه ابن عربی و امثال او از شحرور عاقل 
و این کلمات، کالم الله! زیرا این سفسطٔه  مدعی شوند همٔه موجودات عبارت از کلمات هستند  

ن  نسبت دهیم. در ایپس آن را به غیر  واضح است که اعیان موجود را مجرِد کالم بدانیم و س
الهی باشد، آن الله باشد و وجود خارجی همان وجود  گاه خود  حال اگر وجود همان کالم 

 ِم کالم خواهد بود! کالم نیز کال

خود صفتی است قائم به یک ذات،  اند در خلط بین کالم که  هتناقض آنچه ایشان مطرح کرد
. او نخست د دارند واضح استصفاتی قائم به خوو بین موجوداتی که خود ذات هستند و  
داند که  داند و سپس موجودات را عین کالم الهی میوجود موضوعی را همان وجود الهی می

 
و ترتیب: عبدالرحمن بن قاسم با کمک فرزندش محمد. چاپ شده به دستور ملک    تیمیه، جمع  مجموع الفتاوی، احمد بن  (1)

 ۱۴۲۵اوقاف و دعوت و ارشاد،  نظر وزارت امور اسالمی و  لعزیز آل سعود. چاپ مجمع ملک فهد در مدینه تحت  فهد بن عبدا 
 اختصار. ( با اندکی ۸۴/ ۱۷میالدی ) ۲۰۰۴ - ه
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در آغاز کلمه  انجیل یوحنا آمده است: » ین خلط شبیه به اعتقاد نصرانیان است چنانکه در  ا
 1«. بود، کلمه نزد خداوند بود و کلمه خداوند بود

 2«. این کلمه نه آن سخن منطوق است» گویند:در شرحش میآنان 

ر  شود: اصطالِح وجود صرفا یک تجرید ذهنی کلی برای موجوداتی است معین دگفته می
اگر همٔه این موجودات کالم باشند، پس الله  واقِع خارج از ذهن، مانند ماه و خورشید، حال  

وجودات مخلوِق  وجود او مستقل از مکجاست؟ در این حالت او عدم محض خواهد بود زیرا  
تر گفته بود که وجود موضوعی همان وجود الهی است، با این حال  و نیست زیرا پیشجز ا

 کالم خداوند است؟  تواند با گفتٔه خودش هماهنگ باشد که وجود همانشحرور تا کجا می

 3«. و کالمش نیز مطلق استگوید: »الله مطلق است شحرور می

ویی: »یکتا« در تصورت او را از هر  گارد. وقتی مثال میق تنها وجوِد ذهنی د گوییم: مطل می
در واقع »یکتای« مطلقی    سازی، اما قید از جمله صفتی معین برای چیزی معین جدایش می

دی خاص خود نداشته باشد وجود ندارد. در هر صورت شاید  که صفتی خاص خود یا وجو
خت نسبی  گوییم: شنا ه باز میمقابِل نسبی است، ک  گفته شود که منظور از مطلق در اینجا 

داشته   احاطه  صفاتش  همٔه  به  آنکه  بدون  است  چیز  یک  صفات  از  یکی  به  شناخت  مانند 
بلکه بخشی از شناخت کامل  در این حالت شناخت نسبی ناقض شناخت مطلق نیست    باشیم،

شویم. حال کسی  یتر مو هر چه بیشتر باشد به وضوح و شناخت کامل یک چیز نزدیک  است
میکه   شنامغالطه  و  میکند  مطلق  شناخت  نقیض  را  نسبی  که خت  است  این  مانند  داند 

 
 (. ۱( شماره )۱یوحنا، اصحاح ) (1)

 (. ۴۲یمان مسیحی )شرح ا (2)

 (. ۱۵۲الکتاب والقرآن ) (3)
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اما درست آن است که بخشی از معرفت، مخالف  شناخت کامل را نقیض شناخت جزئی بداند  
 ش نیست بلکه در ضمن آن وارد است یعنی فردی از عموم کل است نه نقیض کل. اهمه

می نسبیم »گوید:شحرور  د  1« هستیم  ا  نتتا  فهمر  مانند  یجه  بداند،  محتمل  و  نسبی  را  ها 
می و  مطلق  شناخت  »نقیض  اما گوید:  است،  مطلق  خود  ذات  در  حکیم  نسبت    تنزیل  به 

های شناختی و ابزارهای آن نزد  ابع پیشرفت نظامنسبیت آن تاش نسبی است؛ زیرا خواننده
مٔه  م پیشینیان نسبی، فهم ه که قرآن مطلق است و فه  و اینچنین، با این استدالل  2«انسان است

م  شود، اما مگر خود وی نگفته بود که وجود َکونی عین کالسابقین را دربارٔه قرآن منکر می
رویم ما  آنجایی که نزد وی موجود به شمار می الله است؟ بنابراین ما نیز مطلق هستیم و از

 :گویدنیز کالم الله هستیم، بلکه خود وی می

و ]دیگر[ موجودات حقیقتی   ذات خود استی و مطلق و موجود در  »الله یک حقیقت موضوع
 3«. و موجود به غیر و متعلق به آن هستند مطلق

طلق هستیم، پس این نسبیتی که  ا نیز اگر نزد او موجود حقیقی باشیم من سخن، مبنابر ای
 کند کجاست؟دهد از آن عبور ود اجازه میگوید و به خاز آن سخن می

 
 (. ۴۹۶الکتاب والقرآن ) (1)

 ت رسمی محمد شحرور: برگفته از سای (2)

shahrour.org/?page_id =3  

 (.۴۰إلسالمي )نحو أصول جدیدة للفقه ا (3)
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گوید  ابن عربی است با وی ابراز مخالفت کرده و می  ن او از جنس سخن با وجود آنکه سخ 
ر ]پرستش[ هر معبودی چیزی جز خداوند  گوید: دکه او اسالم را به مسخره گرفته چون می

 1. شده استپرستیده ن

گوید توجهی ندارد، زیرا در سخن ابن عربی  گوید یا نسبت به آنچه میداند چه میاو یا نمی
که مخالف سخن خود او باشد؟ اگر وجود موضوعی همان وجود الهی است،    چه چیزی است

ها جز چیزی خارج  پرستیده! و مگر بت  ود خداوند را بنابراین کسی که وجود را بپرستد خ
آیند و هر که آن را عبادت  ها نیز نزد او از وجود الهی به شمار میاین بتتند؟ بنابر از ذهن هس 

 گوید. گیرد و از »مسخره بازی« سخن میا این را نادیده میکند خداوند را پرستیده، ام

کند قواعدی  هم کرده، سعی میپایه که شحرور از مدارس گوناگون سر با وجود این سخن بی
 گوید: که حرف او دقیق است. او می ه تصور کندقرار دهد تا بینند

برای احکام استفاده  »از روی دقت واجب است که عبارت »قال الله« )الله فرموده است( را  
  ز امر کرده است و بگوییم: خداوند ما را به روزهنکنیم بلکه باید بگوییم: خداوند ما را به نما 

ده، مثال دربارٔه این سخن خداوند  معه امر کر دستور داده و بگوییم: خداوند ما را به نماز ج
 فرماید:متعال که می

ِذیَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِد } َها الَّ اَلِة ِمن َیْوِم اْلُجُمَعةِ َیا َأیُّ  [ ۹: ]جمعه {ي ِللصَّ

 . ...( اید چون برای نماز جمعه ندا داده شد)ای کسانی که ایمان آورده

 
 (. ۱۳۳نگا: الکتاب والقرآن ) (1)
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َه }و نگوییم: خداوند فرمود که:  ِذیَن َیا َأیُّ اَلِة ِمن َیْوِم اْلُجُمَعةِ ا الَّ زیرا اگر   { آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ
ند و معنای این سخن  گزارزارید، مردمی هستند که نماز نمیبگوییم خداوند گفته نماز بگ 

 :ن سخن پروردگار است کهو این در تناقض با ای چنین است که سخن خداوند نافذ نیست

﴾ ]ا  [ ۷۳نعام: ﴿َقْوُلُه اْلَحقُّ

 )سخنش حق است(. 

 1این در صورتی است که بخواهیم به مصطلح صرف قرآنی پایبند باشیم«. 

ند فرموده نماز بگزارید درست نیست زیرا برخی از مردم  گفتن اینکه خداو   گوید او اینجا می
چیزی است که موجود است و خداوند نیز چیزی  خوانند، بنابراین »کالم« نزد او  نماز نمی

گوید چرا که هر چه موجود است کالم الله است، اما شحرور این  است نمیچه موجود  جز آن
 ید: گورا فراموش کرده جای دیگری می

ای جهاد در راه خداوند همان دفاع از آزادی انسانیت است که همان وعدٔه الله است؛ وعده»
کلمه    دارد و ازو همان جهاد مقدسی است که چند جنبه    ن حتمی شده که برای همٔه اهل زمی

ای فردی است که انسان از خالل  پذیرد و سرچشمه گرفته از عقیدهآغاز و به نبرد پایان می
بندی خود به آزادی و کوشش خود در حفاظت از آن و دفاع از آن و آزادی دیگران را در  آن پای

 2. قرار گیرد« مورد تعدی دعوتگران طغیان و جبروت  د که از سوی دارحالی اعالم می

 
 . (۷۸الکتاب والقرآن ) (1)

 (.۴۵۱الدین والسلطة ) (2)
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﴾ استگوید: »یانگار م  1«.این یعنی سخن او نافذ نیست و این در تناقض با قانون ﴿َقْوُلُه اْلَحقُّ

و وعدٔه الله است بنابر قاعدٔه محمد شحرور باید همٔه بشر در واقع آزاد  همان کلمه  اگر آزادی  
نمی که  نبود  او  آیا  بگزارید!پذیباشند.  نماز  که  فرموده  خداوند  بگوید:  کسی  چون    رفت 

گوید که این کلمٔه الله برای همٔه  خوانند؟ اما اینجا دربارٔه آزادی میضی از مردم نماز نمیبع
است اما اعتراف دارد که به سبب تعدی و تجاوز پیشگی برخی از مردم، برخی به  اهل زمین  

یگر،  اند و از سوی دها مانع کالم خداوند شدهطاغوت  ی جباران ویابند و این یعنآن دست نمی
ر این متجاوزان و ستمگران موجود نیستند؟ این یعنی آنها نیز از کالم خداوند هستند. به  مگ 

م خداوند در برابر کالم خداوند به نبرد ایستاده است! آزادی و طغیان. او  معنای دیگر: کال
از    ردار نیست،از کمترین میزان هماهنگی برخو انگار هر بخش از سخنان وی  طوری که 

آوری شده و در یک  های به شدت مخالف هم جمعان گوناگون و حکومتهای ادیکنفرانس
ند که دین همین است و این منهجی جدید است و  ککتاب چپانده شده باشد! و سپس ادعا می

نه اصول و ضوابط   نگهش دارنداین همان قرائتی است که مسلمانان باید با ُبن دندان محکم 
 راث است!پرستش تو لغت و شریعت که از نگاه او 

 گوید: شحرور به این اکتفا نکرده بلکه می

به وجود حقیقی کلمات او که عین    و  مندیمرباوبه وجود حقیقی خداوند    ما مسلمانان )!(»
 2.و هر دوی اینها خارج از آگاهی انسانی است« موجودات است

از زبان کسانی  همین    آورد و برای به شمار میداند و کافر  لمان نمیپس یا او دیگران را مس 
این اعتقاد که  شمارد ـ یعنی موافقان او ـ سخن میکه مسلمان می گوید، یا دروغ گفته و 

 
 (. ۷۸والقرآن )الکتاب  (1)

 (.۲۶۵، ۲۶۴پیشین ) (2)
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ها و شیاطین و نجاسات است را به  الله عین موجودات یعنی خورشید و ماه و ناپاکیکالم  
نت  گز از اعتقادات مسلمانان نیست و امامان اهل سی که هر دهد! چیز مسلمانان نسبت می

این باورند که »کالم الله را خداوند خود گفته است و آن را با اختیار و قدرت خود بیان  بر  
یعنی قائم به ذات الله و این چیزی    1ت جدا از او بلکه قائم به ذات اوست«داشته و مخلوقی نیس 

داللت آن  بر  منقول  و  معقول  ادلٔه  که  و    است  نیست  مساله  این  بسط  محل  اینجا  و  دارد 
ابن تیمیه در کتاب »التسعینیة« نگاشته مراجعه کنید. نزد اشعریان نیز    وانیدتمی به آنچه 

 3اند و ماتریدیان نیز به همین سو رفته  2قائم به ذات الله تعالی«  کالم الله »صفتی است ازلی و
در شاهد است و آن حروفی است منظوم و  و نزد معتزلیان »کالم الله از جنس کالم معقول  

کند.  اند: آن عرضی است که او در غیر خود خلق میجز آنکه آنان گفته  4مقطع«ست  اصواتی ا
اند تا از آن اند، اما از وصف آن به مخلوق امتناع کردهتههمانند آنان امامیٔه اثنی عشری گف

ب نیز شبیه  برداشت نشود. زیدیه  اباضیان    5اند،فتهه معتزله گقصد »منحول«  میان  اما در 
اند بر این اساس که صفتی است ذاتی برای الله، شبیه به  فسی رفتهت کالم نگروهی به اثبا 

 
 (.۵۶۶/ ۱۲مجموع الفتاوی، ابن تیمیه ) (1)
والتوزیع، قاهره، چاپ  ق و تعلیق علي جمعة، دار السالم للطباعة والنشر  البیجوري علی جوهرة التوحید، تحقیحاشیة    2

 (.۱۲۹میالدی ) ۲۰۰۲ـ  ه ۱۴۲۲اول: 

أحمد الحنفي الماتریدي، تحقیق: جاد الله سام صالح، دارالنور الله بن   ح العقیدة الطحاویة، شجاع الدین هبةنگا: شر  (3)
 (.۹۶الدی )می ۲۰۱۴والتوزیع، عمان ـ اردن، المبین للنشر 

أبوا   (4) في  المغني  اجزای  از  القرآن،  إبراهیم األبیاری، إشرافخلق  التوحید والعدل، قاضی عبدالجبار، تصحیح:  : طه  ب 
 (.۳هره، مصر )النشر، قا حسین، لجنة التألیف والترجمة و

  ۱۴۱۷چاپ اول:    ران،ی إقم ـ    ن،یماعة المدرسمحمد بن الحسن الطوسي، الخالف، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لج  (5)
 (.۱۱۹/ ۶) ی جره
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اند و آن گروه که اثباتش  شعریان آن را قرآن ننامیدهمذهب اشعریه با این تفاوت که به خالف ا
 1. انداند به رای معتزله رفتهنکرده

نیز   وجود  وحدت  اهل  نکردهحتی  موجوادعا  که  بل اند  است  الله  کالم  گفتهدات،  هر  که  اند 
دهد که  ترین باطل است اما همین نشان میکالمی کالم اوست و هر چند این سخن از باطل 

روغ گفته چرا که نزد مسلمانان با همٔه طوایفشان ـ چه برحق و چه ناحق ـ  شحرور صرفا د
باشند و او در نسبت دادن چنین چیزی به    الم اللهچنین چیزی نیست که عین موجودات ک 

 ف واقع گفته است.نان، خالمسلما 

 گوید:دهد و میاو سخنی از نزد خود اختراع کرده و هرطور که خواسته به دیگران نسبت می

است» قدیم  غیر  و  مخلوق  آن  و  است  الله  کالم  عین  بحث  وجود  به  را  این  بیاییم  اکنون   …
کرده  ا مطرح  تر اندیشٔه معتزلی این سوال ر ت یا ازلی؟ پیشبگذاریم که آیا قرآن مخلوق اس

موضع و  بازتاباست  ازلی  یا  است  مخلوق  قرآن  آیا  که  طرح  این  برابر  در  های  گیری 
 ر اساس حکومت و جامعه و آزادی انسانی داشت. ایدئولوژیک مهمی را ب

نان قرآن با مفهومی  کنم منظور آگمان میاوال: معتزله سخن از خلق قرآن به میان آوردند و  
ام و منظورشان کل کتاب نبود، یعنی اینکه منظور آنان  رح کردهبود که من در این کتاب مط
شده، اما ام  داده شده و به عربی نازل  ، چرا که قرآن عربی قرار  متشابه بود نه محکم تنزیل 

 2. الکتاب تنها به عربی نازل شده بدون آنکه قرار داده شود«

 
، تحقیق: عبدالرحمن بن حسین شایم،  باح في معرفة الملك الفتاح، إبراهیم بن محمد بن أحمد المؤیدي اإلصباح علی المص   (1)
 (. ۱۰۳میالدی ) ۲۰۰۲ـ  ه ۱۴۲۲بن علي الثقافیة، صنعاء ـ جمهوری یمن، چاپ اول:  ؤسسة اإلمام زیدم

 (.۲۵۸، ۲۵۷لقرآن )الکتاب وا  (2)
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کند این  چون گمان میدهد  یاو سخنی را به معتزله نسبت م  گویی بیاندازید.نگاهی به این پر 
ها  توانست به کتب آنان مراجعه کند و پیش از آنکه سخنی را به آنسخن آنهاست حال آنکه می

تفصیل   این  به  داده  نسبت  آنها  به  اینجا  آنچه  اما  چیست،  منظورشان  بداند  دهد  نسبت 
»  گویدمیای که شحرور  خودساخته او قرآن  آیدروغ محض است، چرا که نزد  ات  مجموع 

است،متشابهات شامل می  1«  را  و متشابه  نزد معتزله »محکم  قرآن  آنکه  یعنی    2شود« حال 
گویند که هر آنچه در مصحف  زله نیز مانند دیگر مسلمانان میهمانند دیگر مسلمانان. معت

این   اما دربارٔه  الله است  او که کالم همان وجود است آمده همان قرآن است و کالم  سخن 
های مسلمانان  میان آمد و گفتیم که چنین سخنی مخالف اعتقاد همٔه فرقه  تر سخن به پیش

 است.

موجودات   جملٔه  از  بشر  که  گفتیم  کلما قبال  را  آنان  شحرور  که  موجوداتی  الله  است؛  ت 
کند  جنگند. او ادعا میشوند و بلکه با هم میها دچار اختالف میداند. با این وجود انسانمی

ا آزادی نیز کلمه  آزادی  لکه  از  این حال بشر  با  اما  نافذ و اجرا شود،  باید  بنابراین  له است، 
 حرور در مورد قدرت الله خواهیم دانست. برخوردار نیستند؟ این را با بررسی موضع ش

  

 
 (. ۵۱دلیل القراءة المعاصرة للتنزیل الحکیم ) (1)

 (.۳۷۰نگا: إعجاز القرآن، قاضی عبدالجبار ) (2)
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 دیدگاه شحرور دربارٔه قدرت خداوند 

  ، و یکسان بنابر ارادٔه خداوند استه شکل مطلق  گوید: »حرکت و سکون هر دو بشحرور می
  خودش ، پس هرگاه عمر حرکت کرد و زید ساکن ماند عمرو  نه حرکت عمرو و سکون زید

پاداش و مجازات  ون را خودش برگزیده و بر این اساس  حرکت را انتخاب کرده و زید نیز سک 
تر  ودش هست که پیشاین سخن شحرور بیانگر تناقض او با خ   1یابد«.و مسئولیت شکل می

الله است و کالم خداوند ناگزیر نافذ است و انجام شدنی، اما اینجا  ان کالم  گفته بود وجود هم 
ارادٔه   حسب  بر  معین  شخص  سکون  و  معین  شخص  بر  حرکت  او  ارادٔه  بلکه  نیست،  الله 

ین  آید تا وجود یکی را ترجیح دهد! چنهماهنگی میان آنهاست و ارادٔه دیگری در میان می
شود و هر  روردگار است که هر چه بخواهد میچیزی در تناقض با ایمان به قدرت فراگیر پ

 2. شود چه نخواهد نمی

 گوید: شحرور در توضیح مذهبش می

که هیتلر بر آلمان حاکم شود و مسبب فاجعٔه جنگ دوم  ش تقدیر کرده بود »آیا خداوند از پی
 از قضای پروردگار است؟ جهانی شود؟ و آیا حکومت مستبدان و ستمگران 

 3«.زیرا او در برابر سخن پروردگار که »باش« سر فرو ننهاده است  !هرگز!پاسخ این است:  

 
 (.۲۹۴ة )الدین والسلط (1)

تحقیق: أشرف بن عبدالمقصود أبومحمد، أضواء السلف، ریاض، چاپ دوم: احمد بن تیمیة،  نگا: العقیدة الواسطیة،    (2)
 (. ۱۰۷میالدی ) ۱۹۹۹

 (. ۲۰الدولة والمجتمع ) (3)
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قع علیه اوست. جنگ جهانی دوم »شده«  او متوجه نیست چیزی که به آن استدالل کرده در وا 
د؟ یا  مکن است چیزی »باشد« اما بدون آنکه پروردگار آن را خلق کرده باشاست، چگونه م

ای رخ  نبرد و درگیری و زدن ژاپن با بمب هسته  مهه   آنکه جنگ جهانی با همٔه حوادثش و آن
ق کرده؟ اگر همٔه  داده بدون آنکه خداوند خلقش کرده باشد؟ پس چه کسی این همه را خل

ها توسط دیگری خلق شده در واقع قائل به دو خالق شده و اگر منظورش این است که این 
شده؟ و اگر منظورش این است ر  گینگ را قضا نکرده آیا با در گرفتن آن غافل ج  خداوند این

گویا    کندکه خواسته جلوی آن را بگیرد، آیا نتوانسته؟ او که مدعی است از قرآن استدالل می
 فرماید:از این سخن پروردگار متعال غافل مانده که می

ِصیَبٍة ِفي اأْلَْرِض َواَل فِ } ن َق َما َأَصاَب ِمن مُّ ْبَرَأَها ِإنَّ َذِلَك َعَلی    ِل بْ ي َأنُفِسُکْم ِإالَّ ِفي ِکَتاٍب مِّ َأن نَّ
ِه َیِسیر    [ ۲۲]حدید:  {اللَّ

آنکه ]به شما[ نمیهای شما  )هیچ مصیبتی در زمین و نه در نفس از  آنکه پیش  رسد مگر 
 یدش آوریم در کتابی است. این بر الله آسان است(. پد

ها قبل  گوید همٔه این یم  نگ و ستمگران؛ خداوندکند؛ به جاستدالل میها  او دارد به مصیبت
از آنکه پدید آیند در کتابی موجود بوده، اما شحرور مدعی است که جنبش تصحیح عقیدٔه  

میمسلما  خالصه  سخن  این  در  است  آن  خواهان  وی  که  » نان  که  و  شود  بدبختی  خداوند 
اهی عمر را هرگز برای کسی از ازل ننوشته  خوشبختی و فقر و غنا و طوالنی بودن و کوت 

 1.«ستا

 فرماید:حال آنکه خداوند عزوجل می

 
 (. ۲۹۵، ۲۹۴الدولة والسلطة ) (1)
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ُمَها  َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة ِإالَّ َیْعلَ ﴿َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْیِب اَل َیْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َوَیْعَلُم  
ٍة ِفي ُظُلَماِت اأَل  ِبیٍن﴾ ]انعام:  ي ِکَتاٍب ِإالَّ فِ ْرِض َواَل َرْطٍب َواَل َیاِبٍس َواَل َحبَّ  [ ۵۹مُّ

دریاست  داند و آنچه در خشکی و های غیب تنها نزد اوست، جز او ]کسی[ آن را نمی)و کلید
های  ای در تاریکیانهداند و هیچ د افتد مگر ]اینکه[ آن را میداند و هیچ برگی فرو نمیرا می

 است(. شته شده[ روشن ]نو تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتابی زمین و هیچ 

 گوید: اما شحرور می

شود  یدهد از ازل نوشته نشده و کسی که علیه ما مرتکب ستم م»ظلم و سرکوبی که رخ می
و ظلم و عدل در  دهد و ما را به استعمار گرفته این کار را بنابر ارادٔه شخصی خود انجام می

 1«.اندازه است همعلم خداوند کامال

ر این است که قضای الهی معنایش این است که  شده مبنی برور دچارش  این خلط که شح
ست قدیمی که گروهی دچار  دهد دوست دارد و این در حقیقت حجتی اخداوند آنچه را رخ می

 گوید: آن شده بودند. ابن قیم می

و مشی الله  رضایت  و  داشتن  میان دوست  تفاوت  آن  ـ جهانی  »اصل همٔه  َکونی  ارادٔه  و  ت 
باب، یکی دانستن این دو و اعتقاد تالزم بین این دو است.  هی در این  رمنشا گمرا اوست. س

 2«. انداند یا متالزماند: مشیت و محبت یکیجبریه و َقَدریه این دو را یکی دانسته و گفته

 
 (. ۲۹۵طة )الدولة والسل  (1)

ب  (2) الجوزیة، تحقیق: ناصر  ابن قیم  السالکین،  السعوي ـ علی بن عبدالرحمنمدارج  بن القرعاوي ـ صال  ن سلیمان  ح 
الغنیم ـ محمد بن عبدالله التویجري ـ خالد بن عبدالعزیز  خضیري، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، ریاض، ال  عبدالعزیز 

 (.۶۷۶میالدی ) ۲۰۱۱هجری،  ۱۴۳۲
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قرار داده، یعنی    شان تفاوت اما صحیح »تفاوت گذاشتن میان چیزهایی است که خداوند میان
بلکه ممکن است خداوند چیزی  متالزم نیز نیستند،  ز نیستند و  ین دو یک چیمشیت و محبت. ا

 . ادٔه وجودش را نکند را اراده کند که دوستش ندارد و چیزی را بخواهد اما ار

مثال نخست: مانند مشیت خداوند بر به وجود آوردن ابلیس و سربازان او و مشیت کلی او  
 را دوست ندارد. ه وجود داردبرخی از آنچآنچه در جهان وجود دارد با آنکه برای هر 

ند و  و دوم: مانند دوست داشتن اینکه کافران ایمان بیاورند و بدکاران طاعت او را انجام ده
خواهد شد  اش  ظالمان عدل ورزند و فاسقان توبه کنند، که اگر خداوند این را اراده کند همه

 1. د«شوشود و آنچه نخواهد نمیاهد میزیرا هرچه الله بخو

ن خود را به طاعتش امر کرده و از معصیتش نهی کرده است و برای بندگانش  بندگا   خداوند 
ی کارهای خود هستند و الله خالق کارهای آنان است به کفر راضی نیست. بندگان فاعل حقیق

شان  ان و کارهایشان و ارادهنیز آنو بندگان بر کارهای خود توانا هستند و صاحب اراده، الله  
 2.آفریده استرا 

ابواسحاق اسفراینی در همین باره با قاضی عبدالجبار معتزلی مناظره کرد. عبدالجبار در  
زه است کسی که از فحشا منزه است. ابواسحاق در پاسخش  آغاز مناظره گفت: پاک و من

 .ددهپاک و منزه است آنکه در ملکش چیزی که نخواهد رخ نمی گفت:

 ا معصیتش کنند؟ پروردگار ما خواسته تعبدالجبار گفت: آیا 

 
 (. ۱۹۲۸السالکین ) مدارج (1)

 (.۱۰۸نگا: العقیدة الواسطیة ) (2)
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 1!؟شودآیا خالف ارادٔه الله و به اجبار معصیتش میابواسحاق گفت: 

است که گفته بود:    خودش هماهنگ نیست؛ او همان کسیاما با این حال شحرور با مذهب  
ا  اما ب  2دهد« له رخ می»حرکت و سکون همراه با هم و به شکل مطلق و مساوی، به ارادٔه ال 

اگر درست گفتم از خداوند و فضل اوست و اگر اشتباه کردم  گوید: »این حال جای دیگری می
 3. «تاز نفس من اس

پس از کجا اولی را به    راده و علم خداوند مساوی هستنداگر هر دو ـ درست و غلط ـ در ا
خا او  اگر  چیست  الهی  توفیق  معنای  اصال  و  کرد؟  منسوب  و  خداوند  نیست  بنده  فعل  لق 

 کنترلی بر آن ندارد؟

دیگر، از آنجایی که روش این شخص تلفیقی ـ گزینشی است )نه هماهنگ با مذهب    سویاز  
آل برخورد کند، حال آنکه  ارادٔه ]بنده[ به شکلی ایدهفلسفی خودش( اینجا تصمیم گرفته با  

آگ   ردهاو جایی دیگر به سوی راه حل مادی گرایش داشته و اقرار ک  اهی  که ماده مقدم بر 
بنابراین شایسته بود    5، فت عقلی تابع تکامل مغز مغز است و پیشر و تعقل محصول    4است،

دانست نه بنابر  را تابع ماده )مغز( میشد و ارادٔه انسان  اینجا هم با حل مادی هماهنگ می
گردد، خود  برمیرا اگر بگوییم ]فعل[ به وجود مادی مخلوق  آلیسم آن را مطلق بداند! زیایده 

اش از  حرور اینجا طرفداریته[ نیز مخلوق است وگرنه شراده که از مغز سرچشمه گرف ]ا

 
بن عبدالکافي السبکي، تحقیق: محمود محمد الطناحي    بدالوهاب بن عليلشافعیة الکبری، تاج الدین ابونصر عطبقات ا  (1)

 (.۲۶۲ـ  ۲۶۱/ ۴میالدی ) ۱۹۶۴هجری ـ   ۱۳۸۳اپ فیصل عیسی البابي الحلبي، ، چـ عبدالفتاح الحلو

 (.۲۹۴طة )الدین والسل  (2)

 (. ۳۷۵الدولة والمجتمع ) (3)
 (.۴۲نگا: الکتاب والقرآن ) 4

 (.۲۵۰/ ۱القصص القرآني ) (5)
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نی همان چیزی که ادعای  آلیسم رفته است؛ یعانتخاب مادی را نقض کرده و به آغوش ایده 
 1. رد آن را دارد

  مناظره کنید؛ اگربا قدریه دربارٔه علم ]خداوند[  اند: »تر گفتهبسیاری از امامان سلف پیش
 «. اندر شدهاند و اگر انکارش کنند کافاقرار کردند که شکست خورده

نکر این شود  منظورشان این است که هرکس علم قدیم سابق بر عمل بندگان را انکار کند و م
بدبخت تقسیم کرده و آن را  که خداوند متعال پیش از آفرینش بندگان آنان را به خوشبخت و  

ر  قرار کنند و با این حال منک قرآن را تکذیب کرده و اگر اخود نگاشته است،  در کتابی نزد  
در بحث  شوند که خداوند کارهای بندگان را آفریده و آن را ارادٔه َکونی و َقَدری کرده است،  

 2.«انداند؛ زیرا اقرارشان حجتی است علیه خودشان در آنچه انکار کردهشکست خورده

دیدگاه او دربارٔه    خداوند به غیب اقرار دارد؟ و اصالزی از علم  بنابراین شحرور به چه چی
 ؟ بت به موجودات چیستعلم خداوند نس 

  

 
 (. ۴۲رآن )نگا: الکتاب والق (1)

، ابن رجب الحنبلي، تعلیق وتحقیق یاسین الفحل، دار ابن  جوامع الَکِلم  جامع العلوم والِحَکم في شرح خمسین حدیثا من  (2)
 (.۸۱میالدی ) ۲۰۰۸هجری،  ۱۴۲۹ کثیر، دمشق ـ بیروت، چاپ اول:
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 دیدگاه شحرور دربارٔه علم پروردگار 

 گوید:او می

اما نه علمی حتمی که زید یا عمرو  علم به همٔه احتماالت پیش از وقوع است،    وردگار،»علم پر 
 1«. دم خواهند دا کدام انتخاب یا احتمال را انجا 

گویی: مثالی از  م، به او میدانگوید: من غیب را میه مییعنی قضیه شبیه به کسی است ک
ای یا خواهی مرد؛ یکی از این دو  ندهگوید: مثال تو فردا یا زدانی بیاور. میاین غیب که می

ت. برای  کند: علم به احتماال ه تصور میگزینه حتمی است! شحرور علم پروردگار را اینگون
 یعنی مربوط به کلیات است.  2، گوید که علم خداوند کلی استمین میه

 گوید: شحرور می

دی ریاضیات است…  ترین علوم تجری »علم الله واالترین انواع علوم تجریدی است و مترقی
در نتیجه اینکه سیبی زرد است و   بنابراین علم خداوند به اشیا علمی ریاضی محض است…

به شکل روابط ریاضی  خداوند    ها در علمداوند نیست، اما همٔه این در علم خ  سیبی دیگر سرخ
 3«.عددی محض موجود است

این ادعایش که علم پروردگار متعال را »  «  عددی محض   ابط ریاضی به شکل روگویا او با 
خواهد تصور خود از خداوند را به مهندسی که تخصص خود اوست نزدیک کند  داند، میمی

ارد سخن بگوید. این تصور نزدیک  ارٔه خداوند و صفات او چنانکه دوست دواند دربتا بعدا بت
 

 (. ۱۶۰/ ۱القصص القرآني ) (1)

 (.۱۶۰/ ۱پیشین ) (2)

 (.۱۶۱ ـ ۱۶۰/ ۱پیشین ) (3)
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تا آمی  1« مهندس بزرگ هستیها از خداوند است که او را »ور فراماسونبه تص  نچه  دانند، 
ارائه میمی  قرآن  او  که  چیزی  و  دهد.  جزئیات  دربارٔه  خداوند  علم  نفی  معنای  به  گوید 

قیقت جزئیات  زمٔه این سخن این است که خداوند در ح است و ال منحصر ساختن آن به کلیات  
داند ممکن نیست. چگونه ممکن است در ملک او چیزی  ش آنچه نمیرا نیافریده چرا که آفرین 

گوید در تناقض با چیزی است که در قرآن آمده  عالم نیست؟ آنچه شحرور می  باشد که به آن
در علم خداوند  گوید: » ل، شحرور میرای مثا بیانگر علم پروردگار به همه چیز است. بو  

«. همین را با سخن خداوند در قرآن مقایسه  است و سیب دیگر قرمز ت که این سیب زرد نیس 
 فرماید:کن که می

َتْبیَ } ُوُجوه   َیْوَم  ِإیَماِنُکْم  ضُّ  َبْعَد  َأْکَفْرُتم  ُوُجوُهُهْم  ْت  اْسَودَّ ِذیَن  الَّ ا  َفَأمَّ ُوُجوه   وْا  َفُذوُق َوَتْسَودُّ 
 [ ۱۰۶]آل عمران:  { ُروَن اْلَعَذاَب ِبَما ُکْنُتْم َتْکُف 

چهره که  چهره)روزی  و  سپید  میهایی  سیاه  گفته  هایی  آنان  ]به  سیاهرویان  اما  گردد، 
میشومی کفر  آنکه  سزای  به  پس  شدید؟  کافر  ایمانتان  از  بعد  آیا  را  د[  عذاب  ورزیدید 

 بچشید(. 

 همچنین در قرآن آمده است: 

نَ اُلواْ َق } ن لَّ َك ُیَبیِّ ُه َیُقوُل  اْدُع َلَنا َربَّ اِظِریَن ا َما َلْوُنَها َقاَل ِإنَّ ْوُنَها َتُسرُّ النَّ َها َبَقَرة  َصْفَراء َفاِقع  لَّ   { ِإنِّ
 [ ۶۹]بقره: 

 
  ۲۰۱۲والتوزیع، دمشق ـ سوریه، چاپ اول:  صفحات للنشر  ة الماسونیة، ایان گیتنز، ترجمه: غادة حرب، دار  فك شیفر  (1)
(۱۹۳ .) 
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وی   گفت:  است؟  چگونه  رنگش  که  کند  روشن  ما  بر  تا  بخواه  پروردگارت  از  )گفتند: 
 کند(. می یکدست و خالص که رنگش بینندگان را شادست زرد گاوی ا فرماید آن مادهمی

 داند که زرد است یا سرخ! نزد شحرور اما او نمی

به مبارزه برخاسته و ادعا    این شخص که با فهم سلف امت از علمای فقه و اصول و لغت
علوم معا تابع  تفسیرش  و میکرده  است  علوم  گوید: »صر  و  تابع معارف  قرآن  از  ما  فهم 

در حقیقت تابع یک    1« د باورمندیمهای خو ماست و برای همین همچنان به خاستگاهی  کنون
دد  گر اش به پیش از اسالم و بلکه پیش از جاهلیت مشرکانی برمیسخن کهن است که ریشه

کند که ارسطو  که پیامبرـ  صلی الله علیه وسلمـ  برایشان مبعوث شد. او به سخنی استناد می
ق ازدر  نز  رن چهارم پیش  یا »خداوند«  اول  ک  ُمَحرِّ است.  گفته  »به حرکت  میالد  ارسطو  د 

کنداندازد  می حرکت  آنکه  مباین    2«بدون  و  متحرک  غیر  و  »ازلی  او  نزد  خداوند  که  چرا 
او نفی می  ستا  3محسوسات«  از  استحاله و نقصان و  و حرکتی که  و  »انتقال  شود شامل 
 4.زیادت« است

 
 (. ۱۲۰/ ۱القصص القرآني ) (1)

 (. ۱۰۰) ۱۹۵۸، معلم األول، ماجد فخري، المطبعة الکاثولیکیة، بیروت ـ لبناننگا: ارسطوطالیس ال (2)

صوص ند العرب، دراسة ون الطبیعة« ارسطو. چاپ شده ضمن کتاب:أرسطو عاز کتاب »ما بعد  فصل في حرف الالم،    (3)
 (. ۵) ۱۹۷۸غیر منشورة، عبدالرحمن بدوي، وکالة المطبوعات، کویت، چاپ دوم، 

 (.۷پیشین ) (4)
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می نفی  را  این  اارسطو  که  ارکتح  ینکند  باشد.  عالم  خود  از  غیر  به  نسبت  تنها  دهنده  و 
 1.یک فضیلت استداند و این برای این »محرک« خودش را می

 2.بسیار دشوار است«»بنابراین وضعیت، سپردن شناخت جزئیات به خداوند 

 گوید: میاند. او برخی از فیلسوفان از جمله ابن سینا در این قضیه تابع ارسطو شده

ا آنکه اکنون و ماضی و آینده  مش به جزئیات یک علم زمانی نباشد تود باید عل »واجب الوج 
او به    جه صفت ذات او در معرض تغییر قرار نگیرد، بلکه باید علمبر وی وارد نگردد و در نتی

 3.جزئیات بر وجهی مقدس و برتر از زمان و دهر باشد«

و بین ادراک جزئی بر  غییر نیست  بر وجه کلی که قابل تخواهد میان ادراک جزئیات  او »می
 4. شود« شود تفاوت قائل ییرش دچار تغییر میوجهی که با تغ

نمی تحرک  است که دچار  ارسطو  مانند  او  نزد  نخست  آنجایی که  از  وو  شامل هیچ    شود 
و تنها  ار تغییر شود نفی شده  گردد در نتیجه علم او به جزئیات به شکلی که دچ تغییری نمی

 
النفس، أرسطو، برگردان به عربي: أحمد فؤاد األهواني، مرا کت  (1) إاب  الکتب  جعٔه نص یونانی: جورج قنواني، دار  حیاء 

 (.۱۸) ۱۹۴۹یة، چاپ اول: العرب 

 (.۲۰« أرسطو )ةا بعد الطبیعفي حرف الالم من کتاب »م نگا: فصل (2)

 (.۱۰۱آرسطوطالیس المعلم األول ) (3)

، با شرح نصیر الدین طوسی، تحقیق: سلیمان دنیا، دار المعارف، قاهره ـ مصر، چاپ  اإلشارات والتنبیهات، ابن سینا  (4)
 (. ۲۹۵/ ۳دوم )
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گوید: »اما علم، همانا  ه میسخن ارسطو هماهنگ است کماند و این با اقی میعلم به کلیات ب
 1. است« کلی  علم به شیء

ییر نشود و معنایش این است  یا آنکه علم او جزئی است، اما به شرط آنکه این جزئی دچار تغ 
 که آن جزئی ازلی باشد. 

د و به بیان عدم صحت  انین سخن را پاسخ گفتهدر هر صورت علما از قدیم به شکل مفصل ا
اینجاپرداخته  آن که  قول    اند  این  قائالن  به  غزالی  که  هنگامی  و  نیست  شرحش  مجال 

اوند جزئیات حادث شده در  مفصل داد، دربارٔه این مساله یعنی »علم خد   های عقلیپاسخ
خوانی ندارد و معتقد به  گفت: »این به هیچ وجهی با اسالم هم  2گیرد«یاشخاص را در بر نم

 3. را تکذیب کرده است« ات الله علیهم وسالمه چنین سخنی، پیامبران صلو

اند و عثمان بن سعید  ها از قدیم دربارٔه مسالٔه علم خداوند به غیب دچار خلط شدهجهمی
رمی دربارٔه مذهب آنان گفته است: »احاطٔه علم خداوند به اشیا نزد آنان چنین نیست که  دا 

دگار جهانیان  س پاک است الله پرورز رخ دادنش دانسته باشد پاوند چیزی از آن را پیش اخد
آنچه وصفش کرده اناز  الله و  این رد کردن کتاب  آیات خداوند است و مذهب اند، زیرا  کار 

کند تا آنکه به روز حساب  می  هبی او را از مذهبش به مذهب زندیقان وارد صاحب چنین مذ
پیش از وجودش ـ    م سابق خداوند به اشیاء ـزیرا کسی که معترف به عل   نیز ایمان نیاورد

و جزا باور    ت الزمٔه مذهبش این است که به روز حساب و قیام قیامت و رستاخیز و ثوابنیس 

 
أرسطو، تحق  (1) المنطق  القلم بیرویق: عبدالرحمن بدوی، وکالة  اول  مطبوعات ـ کویت، دار  /  ۲)  ۱۹۸۰ت ـ لبنان، چاپ 

۴۱۸.) 

 (. ۳۰۷هارم )تهافت الفالسفة، أبوحامد الغزالي، دار المعارف مصر، چاپ چ (2)

 (.۳۰۹پیشین ) (3)
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از آورده  نداشته باشد؛ زیرا بندگان  ایمان  به قیامت  وند خبر داده است اند که خدا آن روی 
انگیخته  آنکه در قبرها است را بر   ی در آن نیست و خداوند هر قیامت ناگزیر خواهد آمد و شک 

 شان خواهد کرد و پاداش و جزایشان خواهد داد. و او در قیامت محاسبهخواهد ساخت 

ام داند، چگونه بنابر مذهب آنان قیرخ ندهد نمیاما اگر ـ به زعم آنان ـ خداوند چیزی را تا  
از وقوعش دانسته  آنکه قیامت نمی  قیامت و رستاخیز را پیش  از فنای  شود  حال  مگر پس 

 1. «زیر و رو شدن دنیا؟ مخلوقات و 

ترین  کند فهمش وابسته به علوم امروز است در حقیقت به کهن بنابراین شحرور که ادعا می
ا حتی  و  بازگشته  از  سخنان  خروج  و  گرفته  قرار  نقدها  تندترین  معرض  در  رسطوبعدها 

ب  گردید و فرانسیس بیکن کتا ان پیشرفت در معرفت و علوم ترین ارکمدرسٔه او یکی از مهم
« را به نقد ارسطو اختصاص داده که در حقیقت گفتار جدیدی نیست و  خود »ارغنون جدید

و بلکه بیکن حتی به قسمتی از نقدی که    اندبسیاری آرای ارسطو را نقد و رد کردهتر  پیش
 رسد. سطو آورده هم نمیبن تیمیه در کتابش »الرد علی المنطقیین« بر ارا

چیزی که حتی ارسطو هم نگفته؛ حال    خواهد چیز جدیدی را رو کند؛حال شحرور می  این با  
ت خود آگاه  گوید: خداوند تنها به ذا ماند و می؟ آیا مقید به سخن ارسطو میباید چه بگوید

 گوید: است؟! نه… پس حرف جدید شحرور چیست؟ او می

 
  ۱۴۰۵ول: ر السلفیة، کویت، چاپ ابدر البدر، الدا  دیث:الرد علی الجهمیة، عثمان بن سعید الدارمي، مقدمه و تخریج احا (1)

 (.۱۱۱)میالدی  ۱۹۵هجری ـ 
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نمی» بگوییم کهرگز  آگاه  توانیم  ذات خود  به  خداوند  الزمه  استه  که  وگرنه  است  این  اش 
 1تر از ذاتش و مسلط بر آن باشد«. آگاهی او واال 

کند!  میخودش معرفی  گیرد و خداوند را حتی نا آگاه نسبت بهاو اینجا از ارسطو پیشی می
د حال آنکه  کنه میالبته شحرور اینجا به جای کلمٔه »علم« از کلمٔه »وعی« )آگاهی( استفاد

ادع به  گوید: »باید  یرآنی حساس است و مکند نسبت به مصطلحات قا میخود وی یکجا 
 2. « ممصطلح محض قرآنی پایبند باشی

چگونه به دیگری آگاه است    بنابراین خداوند نزد او نسبت به خودش آگاه نیست، با این حال 
 فرماید:حال آنکه می

ابْ } ِعیَسی  َیا  ُه  اللِّ َقاَل  لِ َوِإْذ  ُقلَت  َأَأنَت  َمْرَیَم  َوُأمِّ َن  ِخُذوِني  اتَّ اِس  ِإَلَهْیِن  لنَّ َقاَل  يَ  ِه  اللِّ ُدوِن  ِمن 
ْفِسي َواَل  َفَقْد َعِلْمَتُه َتْعَلُم َما ِفي نَ ْیَس ِلي ِبَحقٍّ ِإن ُکنُت ُقْلُتُه  ُسْبَحاَنَك َما َیُکوُن ِلي َأْن َأُقوَل َما لَ 

ُم اْلُغُیوِب َأْعَلُم َما ِفي َنْفِسَك ِإنَّ   [۱۱۶]مائده:  {َك َأنَت َعالَّ

آیا تو به مردم گفتی من و مادرم    له فرمود: ای عیسی پسر مریم، )و ]یاد کن[ هنگامی را که ال 
الله بپرستید؟ گفت: منزهی  تو، مرا سزاوار نیست که ]دربارٔه    را همچون دو خدا به جای 
ستی.  دانگفته بودم قطعا آن را می  خویشتن[ چیزی را که حق من نیست بگویم. اگر آن را 

دانم، چرا که تو خود دانای  ر ذات توست من نمیدانی و آنچه دمیآنچه در نفس من است تو 
 ها هستی(. غیب

 
 (.۳۷للفقه اإلسالمي ) دةینحو أصول جد (1)

 (.۷۸الکتاب والقرآن ) (2)
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ت بلکه علمش کلی است، به شکل  نتیجه آنکه خداوند نزد شحرور نسبت به خود عالم نیس 
درون بندگان است را بداند؟  براین چگونه ممکن است که آنچه در  روابط محض ریاضی، بنا

گوید چیست اگر خداوند به   پیشین میی بن مریم در آیهٔ ا این حال معنای سخنی که عیس ب
 ت آگاه نیست؟ذات خودش و به آنچه در نفس دیگران اس

دهد که  اش سخن گفتیم نجات نمیبارهرا از معضلی که قبال در   این موضع شحرور البته او
انسانی پایبند    نجا نیز باید به ارادٔه مادیداند. بنابراین ایا مادی میاو اساسا آگاهی انسانی ر 

د که در  اش برگردانوده و اگر خواهان هماهنگی و عدم تناقض است آن را به اساس مادیب
ای سر  را با مادهلوق و از سوی خداوند مقدر خواهد شد زیآن صورت کارهای بندگان نیز مخ

ست علم سابق خداوند را به  خلقش کرده است. او اینجا نخ  و کار خواهیم داشت که خداوند
د داد نفی کرده است ـ نه بر وجه آنچه احتمال دارد یعنی علم کلی ـ  چه واقعا رخ خواهآن

سید، اما چگونه از حتمیت ماده خارج  ش به نفی آگاهی خداوند نسبت به خودش رسپس کار
ریدگانش ـ ول ـ یعنی حلول خداوند در آفرا با شناخت دیدگاه او دربارٔه حل  اهد شد؟ این خو

 . دانست خواهیم
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 هایشآفریده ٔه حلول خداوند در دیدگاه شحرور دربار

نگام  های شحرور از روی تقلید وی از آثار فلسفی پر است از این اصطالحات، اما هنوشته
و   بررسی متوجه خواهی شد این معانی شامل هیچ مذهب فلسفی هماهنگ و جدیدی نیست

ی در بیان  ر برسد«. مثال وکند تا عمیق به نظآلود میگل   گویند: »آبش را چنان است که می
 گوید:موضع خود دربارٔه مسئلٔه حلول می

باشد    که جزئی از اونه آنشود  از وی صادر می  «شدن»»خداوند تنها کینونت است و هرگونه  
یرورت )شدن( و سیرورت  جایی که صو از آن  کند و این، حلول و وحدت وجود را نفی می

توانیم دربارٔه خداوند هیچ چیزی  امکان ندارد ما نمیجز با کینونت )وجود داشتن(    )حرکت( 
 1«. را بفهمیم مگر از طریق این وجود

 وید، اما در حال اثبات سخن ارسطو است که کند شبیه به هگل سخن بگ او اینجا سعی می
اظ پر طمطراق  ها و الفگوییس از حذف زیادههگل سعی در خارج شدن از سیطرٔه او دارد. پ

چیزی تنها  می  شحرور  باقی  اکه  نمیماند  حرکت  خود  که  »محرکی  ارسطو  ندیشٔه  کند« 
دربارٔه وحدت  ای ما مهم بود فهم موضع شحرور  جا بر است… در هر صورت چیزی که این 

سخن هماهنگ    این سطور وحدت وجود را نفی کرده است، اما آیا با این وجود است. او در  
 است؟ 

 ید: گوشحرور می

 
 (. ۳۸)نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي  (1)
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روح نمایندٔه   کند…ا و حوادث را تعقل میاش اشیکه انسان به واسطه  همان عقل است»روح  
و  یجٔه روح است  گذاری همه نت وجود دارای ادراک و آگاهی انسانی است و معرفت و قانون

 1«.مستقیما از سوی خداوند آمده است

 ی خداوند آمده چیست؟که مستقیما از سواما معنی این 

ه  اقض و ربط بین مجرد کیعنی از بین بردن تن  روحدهد: »شرح می  ن را چنین او این سخ
زیرا از  مستقیما از سوی خداوند است،گذاری و سبب خالفت است که سبب معرفت و قانون

و این یعنی روح انسانی از صفات پروردگار عزوجل است. شحرور   2«، ات خداوند استصف
 گوید:ه داده و میادام

ـ در انسان خلیفٔه خدا در زمین است و  ش کنیم که ان»نباید فرامو نه دیگر موجودات    سان 
، و به این ترتیب او خلیفٔه  زنده ـ چیزی از ذات خداوندی موجود است که همان روح است

 3«.گذاری شده استکرده و قادر به شناخت و قانوناوند در زمین شده و معرفت کسب خد

لولی  ین دقیقا همان حز ذات خداوند را در خود دارد و ار نتیجه نزد شحرور، انسان چیزی اد
نفی وی  که  که  است  شخص  این  خداست.  نوعی  به  انسان  مفهوم  این  به  بود!  کرده  اش 

اینجا چه چیز برای    4، «ه باشداید بر صدای جهل برتری داشتگوید: »صدای عقل همیشه بمی
ت خداوند است؟ و آیا راه فراری  ه معتقد است در انسانی چیزی از ذا عقل باقی گذاشته است ک

 
 (.۵۴تجفیف منابع اإلرهاب ) (1)

 (. ۳۷۹الکتاب والقرآن ) (2)

 (. ۳۹۰همان ) (3)

 (.۱۳ن )نسااإلسالم واإل (4)
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آندا  »این اسراری  نی همانند نصرانیان بگوید که دربارٔه تجسید میکه سخ رد جز  گویند: 
 1«!ی توانایی درکش را ندارداست که عقل بشر 

این پافشاری می انکند که »بر همین اساس شحرور بر  سان  امری مشترک میان خداوند و 
»  2،«وجود دارد که همان روح است ندارد که بگوید:  ابایی  سب  خداوند ـ بر حبرای همین 

ذات  ـ  دیده    قرآن  انسان  در  شکل مجازی  به  را  خود  و  کرده  اثبات  دمیدن روح  با  را  خود 
 3«.است

شخصی   همانند  دربارٔه او  می  درمانده  سخن  عزوجل  برنامهخداوند  معتاد  که  های  گوید 
اش چنین حکم  تی به دست آورده دربارهکه موفقی سعٔه انسانی است و پس از آنموفقیت و تو

خودش را اثبات کرده است!« و تازه این را بر اساس قرآن فهمیده است! انگار نه کند که »می
 که فرموده است:گوید پروردگاری سخن میاین شخص دارد دربارٔه  انگار که 

اُس َأنُتُم اْلُف  َها النَّ ُه ُهَو }َیا َأیُّ ِه َواللَّ  [ ۱۵ اْلَغِنيُّ اْلَحِمیُد{ ]فاطر: َقَراء ِإَلی اللَّ

 نیاز ستوده شده است(. نیازمندید و الله است که بی ما به الله)ای مردم ش

گوید: »انسان که به  اکتفا نکرده بلکه میداند ـ  شحرور به همین حد ـ که آن را مجازی می
 4.است« خدای کوچکمجازی همان  معنای

 
ائیل مینا، تقدیم: یوساب الثاني، مطبعة األمانة ـ مصر، بحسب معتقد الکنیسة القبطیة األرتوذکسیة، میخ  هوت،علم الال  (1)

 (.۳۰۵/ ۱م، ) ۱۹۴۸ش ـ   ۱۶۶۴الطبعة الرابعة 

 (.۳۹۰تاب والقرآن )الک  (2)

 (.۲۹۲/ ۱القصص القرآني ) (3)

 (.۲۹۲همان ) (4)
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یزی از ذات  باقی گذاشته است؟ او که ادعا کرد چ  دیگر چه چیزی را برای خداسازی انسان
ها برای این  داوند ـ یعنی همان روح مشترک میان خدا و بشر ـ در انسان است. همٔه این خ

ببینید، م  بگوید:  از حتمیت ماده خارج شدبود که  بنا  ا  اساس  یک  بر  را  انسان  آزادی  یم و 
 راک با خداوند در یکی از صفات اوست!نهادیم که اشت

در نتیجه هر قانونی که بشر    گذاری است،ن صفت همان صفتی است که مسئول قانونیا
به  ع الهی است! مگر بشر با خداوند در صفات او شریک نبود؟! یا  بگذارد در حقیقت تشری 

تفاوت چه  سخن  این  خداوند!  ذات  از  بخشی  شحرور،  خود  زندیقعبارت  »حجت  با  ان  ی 
پس    ی دمیده شد از روح الله و ذات او بود در عیس   روحی کهنصرانی داشت که ادعا کردند  

میهرگا  مخلوقاتش  از  یکی  وارد  دهد  فرمانی  بخواهد  سخن  ه  خود  خلق  زبان  بر  و  شود 
 1کند و این روحی است که از دیدگان پنهان است«،نهی میگوید و هر چه بخواهد امر و  می

که خاص عیسی بن مریم یا  د نه آندانابر این معنی با همٔه بشر مشترک میالبته او روح را بن
 ا باشد. هز انسانبرخی ا

چیزی که شحرور آن را یک حل فلسفی برای مشکل حتمیت ماده دانسته تا آزادی اراده را به  
آن نجات  های جبرگرایی ختم  دهد وی را به راهی کشانده که به شدیدترین نمونه  واسطٔه 

 گذاری انسان است ـ در انسان سئول قانون، زیرا اگر صفتی از صفات خداوند ـ که م شود می
گذارد بلکه خداوند این را از خالل  ته باشد، این یعنی انسان نیست که قانون میوجود داش
فات خداوند است هر چه از آن صادر  طور که روح از صهماندهد، بنابراین ام میانسان انج

هر چه ظالمانه باشد و حقوق   صادر شده و بر این اساس، همٔه قوانین ـشود نیز از خداوند  
د ـ تشریعاتی الهی است. کدام جبرگرایی بدتر از این؟ در این صورت  پا بگذار  خلق را زیر

 
تحقیق: صبری    شابه القرآن وتأولوه علی غیر تأویله، أحمد بن حنبل،مت  ما شکوا فیه من ة فیالرد علی الجهمیة والزنادق  (1)

 (. ۹۵م، ) ۲۰۰۳ـ  ه ۱۴۲۴بن سالمة شاهین، دار الثبات للنشر والتوزیع، الطبعة األولی: 
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ند، مسئولیت اخالقی  کاز خالل او عمل می  در انسان حلول یافته  اگر خداوند با صفتی که
 انسان چه خواهد شد؟

به شکل حقیقی از بنده و نسبت    اند: »نفی فعل ی است که جبرگرایان گفتهاین همان چیز 
هم بن َصفوان میو چنان  1«، به خداونددادن آن   کس در  گوید: »هیچکه بزرگ جبرگرایان، جِّ

 2. دهد، مگر خداوند« حقیقت فعلی انجام نمی

از   ارادٔه بشر سرچشمه گرفته از روح انسان است که بر حسب سخن شحرور صفتی  اگر 
؟  کنددهد که خداوند او را امر و نهی ، چه معنی میصفات پروردگار و بخشی از ذات اوست

ر این صورت خداوند صفتی از صفات خود و بخشی از ذات خودش را امر و نهی کرده  د
 حالج که گفت:  است! مگر این چیزی است جز سخن 

 3ألقاه في الَیمِّ َمکتوفا وقاله له، إیاك إیاك أن َتبَتلِّ بالماء

 اخت و گفت: نکند خیس شوی!( )او را در دست بسته در دریا اند

اش باور مسلمانان را اصالح کند،  شحرور قصد دارد به واسطه  ت کهی اسااین همان عقیده
و ایمان یک موضع علمی نیست و در وجود  یعنی معتقد شوند که وجود خداوند دلیلی ندارد  

 
ة لبنان، الطبعت ـ  لل والنحل، محمد بن عبدالکریم الشهرستانی، صححه: أحمد فهمی محمد، دار الکتب العلمیة، بیروالم  (1)

 (. ۷۲/ ۱م، ) ۱۹۹۲انیة: الث

اإلسالمیین واختالف الُمصلین، أبو الحسن األشعري، تحقیق: محمد محیي الدین عبدالحمید، المکتبة العصریة، مقاالت  (2)
 (.۳۳۸/ ۱م، ) ۱۹۹۰ـ  ه ۱۴۱۱صیدا ـ بیروت، 

 (.۲۸۸م، ) ۲۰۰۲ولی: طبعة األ، الالحالج، األعمال الکاملة، جمع: قاسم محمد عباس، دار ریاض الریس  (3)
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باور کنند که کتاب باید  آورند و در همین حین  قواعد  بر اساس  های شحرور  خداوند شک 
 علمی بنا شده است!

داند مگر بر وجه احتمال و او  جزئیات حادث شده و غیب را نمیوند خدا   که معتقد باشنداین 
و بلکه باور کنند چیزی از ذات خداوند و صفتی  چه رخ خواهد داد را ننوشته و مقدر نکرده  آن 

ات کرده است و  د را اثب از صفات او در بشر موجود است و خداوند با خلق انسان ذات خو 
 ارجی همان وجود الهی است!ود خ و وجهمٔه وجود، کلمات خداوند است 

ادعا کردی مسئلهاز او پرسیده می ون دلیل  ای ُمَسَلم و بدشود: پس چگونه به خداوند که 
و از جزئیات حوادث  کنی اکه ادعا میخوانی حال آناست ایمان داری و او را به دعا فرا می

ستی که او خالق  عی هه مدتنها به شکل احتماالت از آن آگاه است و چگوناطالع است و  بی
داند و نخواسته و بلکه در  که در جهانی که آفریدٔه اوست چیزهایی است که نمیاست حال آن

 اش )انسان( بخشی از ذات اوست!ود آفریدهخ

ا فراموش  کامال خودش ر  1اند شریک شدهاین شخص که مدعی شده فقها در الوهیت خداوند  
از صفات او در بشر موجود است! او    صفتی  وند وه که مدعی است بخشی از ذات خدا کرد

یامبر ـ صلی الله علیه  گوید: »منظومٔه تراث در کتب فقه، پبندد و میکه بر دیگران افترا می
سخن خودش را فراموش کرده که    2قرار داده است«  شریک خداوند در الوهیت وسلم ـ را  

انسان وجود د گوید: »می او    3است«،  ان روحکه هم   اردامر مشترکی میان خداوند و  یعنی 
کند که انسان در امری مشترک یعنی روح شریک خداوند است و این روح  جا اعتراف میاین 

 
 (. ۱۸۷) نگا: الدین والسلطة، (1)

 (. ۲۵۵أم الکتاب، ) (2)

 (.۳۹۰الکتاب والقرآن ) (3)
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اند زیرا »انسان به سبب  شی از ذات پروردگار است! بنابراین بشر در ذات الله با او شریکبخ
سپس    1« زاد استکه همان روح است صاحب ارادٔه آ  ه و انسانامری مشترک میان الل وجود  

می دیگران  به  را  خود  میچشمان  و  »دوزد  نسبت  گوید:  ]دروغ[  سخن  خداوند  به  فقها 
 2«! دهندمی

بینم که به تفصیل و بیان تناقض عقیدٔه حلول با عقاید اسالم بپردازم نیازی نمی  در این مجال
آن برای  سخو  این  نگوید  شحرور  الزامکه  او  برای  تن  برایش  او  و  نیست  داردآور  یا    اویل 

میطوآن  ادعا  که  دربارٔه  ر  او  خود  سخنان  به  پرداخته،  نص  از  معاصر  خوانشی  به  کند 
می باز  ظلم  گردیم، چ دیگران  او  به  کنند  قانون خودش محاکمه  اساس  بر  را  را که هرکس 

 ید:گو « میشرک تجسید بخشودنی نیستنشده. شحرور تحت عنوان »

گوید که به  از انواع شرک سخن می  ارٔه نوعیواقعا درب »به قرآن حکیم بازگشتیم تا ببینیم  
مادی مشخص به  همان شرک تجسید است یعنی دادن ُبعدی زمانی و مکانی و  تعبیر دقیق  

 3«. خداوند

می که  نیست  کسانی  سخن  او  منظور  »آیا  موجود  گویند:  الله  ذات  از  چیزی  انسان…  در 
 4؟ «است

 
 (. ۱۵۵/ ۱القصص القرآني ) (1)

 (. ۱۵۵أم الکتاب ) (2)

م  (3) اآلولی:  اإلسالم واإلیمان  الطبعة  والتوزیع، دمشق ـ سوریة،  للنشر  األهالي  الِقَیم، محمد شحرور،  ، م  ۱۹۹۸نظومة 
(۳۵۱ .) 

 (.۳۹۰قرآن )الکتاب وال (4)
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معنایش را بداند به روی    که بدون آن  وای ذهنش را ین دو حالت خارج نیست که وی یا محت ا  از
گوید که  میجا دقیقا سخنی  شود و یکریزد، برای همین هر بار دچار تناقض میکاغذ می

یا در حد مستی شیفتٔه خود شده که احساس میجایی دیگر نقضش می به  کند،  نیاز  کند 
کشد که  می  یگران فریادگاه بر سر داز سوی خودش ـ نیست، آن  نی سخنانش ـ حتیبازبی

 دهند. اند و به ناحق سخنانی را به خداوند نسبت میدچار تناقض 

ر جریان است نه زیرا اجتهاد میان رای صحیح و خطا دتوان اجتهاد نامید؛  کار او را نمی
ز آن طرفداری کند و سپس گفته  میان کفر و ایمان، تا وی سخنی را در ابتدا کفر بداند و بعدا ا

 که چیزی نیست جز نفریِن تلفیق.شی معاصر است، حال آنجدید و خواناین قرائتی  شود که  

در دیگر امور چه حال و روزی دارد؟ و اگر  حال اگر وضعیت او دربارٔه عقاید چنین است،  
 ؟وضعیتی دارد  ن سخنش دربارٔه ایمان به خداوند و صفات اوست، در دیگر ارکان ایمان چهای
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 ان های فکری پنهمنطومه

آمیز به روش و منهج اعالم شده نزد بسیاری از  واننده به شکل مبالغهیست که خ شایسته ن
یا قرائت معاصر از نص.    1سان شناسیآنان از روش زبان  نویسندگان اعتماد کند، مانند سخن 

های فرعی  ی از تخصص کنند این نیز یک های علمی گمان میزیرا برخی با گسترش تخصص 
و ضوابطی است که دانشمندان و منتقدان بزرگی نسل به نسل  است و برای خود دارای قواعد  

در دل  سخن از »قرائت معاصر«    اند. با شوکی که مدرنیسم وارد کرده صرف به ما رسانده
برمی احترام  و  هیبت  از  حالتی  خوانندگان  از  میبسیاری  یا  هالهانگیزد  گفت  ازشود    ای 

ن را فراتر از جستجو و بازبینی قرار  گیرد و آهای آکادمیک را در بر میعظمت که تخصص 
 گری و نقد. دهد، تا چه رسد به پرسشمی

ای برای پوشاندن  چیزی نیست جز پرده  ظاهریندی  مرسد روشاما چنان که به نظر می
سنده  چه نوی ی آنهنگام بررس  .های فکری پنهانجلوگیری از دیدن منظومه  وانتقادی    چشم

روش خوددربارٔه  مبتکرانٔه  می  مندی  مشخص  است،  که  گفته  پایبند   اوشود  آن  به  چندان 
آن عمل کند به تولید چیز مفیدی نمیحتی  نیست و   بنابر  چرا که در عمل تنها    انجامداگر 

  اصطالح آن ـ نه مضمون ـ را برگرفته   تنها  ،که از علوم و معارف   است  مجموعه شعارهایی
آرای نویسنده،  مرجع    حاکم وکه  ، حال آنسر و صدا است  آنتنها تولیدی    که اصلی برای 

ر اصلی  ه تاثیکای به آن نکرده ، با این ای است پنهان که وی در بیان روش خود اشارهمنظومه
 را از همین منظومٔه پنهان گرفته است. 

ژه در مباحث مربوط به  هایش سخن گفته و به ویُشحرور بارها دربارٔه روش خود در کتاب
اما در حقیقت  زبان در  هایش حاوی منطومهکتابشناسی،  اول  پنهان است که حاکم  های 

 
 (۲۰۸، ۲۶۶/ ۱) نگا: القصص القرآني (1)
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در معرض تحریف و  ن  پنها   ی ها ترجیح و رسیدن به نتیجه است. با این حال این منظومه
کند ـ و اصال مشخص نیست  اش نقل نمیها را از منابع اصلیعدم وضوح است چرا که او آن

و یا یک مستند نشنال   1پدیاقل از ویکیی همین گاه به نبرا منابع را به درستی بشناسد ـ  این 
 پردازد.که دیده است می 2جئوگرافیک 

کردن روشی  باور  دربارٔه  شحرور  دارد که    سخن  را  ادعایش  پی  در  در    ،پی  ناتوانی  به 
چیزی است که از  انجامد و این ناشی از ُقصور در تفسیر  چه خواهد گفت میبینی آنپیش

و کار او    بند نیستهیچ چارچوب منهجی آشکاری پایپیش گفته است اما در واقع وی به  
به تفسیر سخنان    نهمی  در نظر گرفتن   .چیزی نیست جز تلفیق چند منظومٔه فکری گوناگون 

 انجامد. مینتایج او  بینیپیشنتیجه  و درشحرور 

ه در پس تاویل نص خاصی قرار دارد که این  غالبا سخن از یک منظومٔه فکری پنهان است ک
حالت محمد  هماهنگی نویسنده با خود و تالش برای عدم تناقض است، اما در    ر صورتد

ن است نه ابتکار خود  ی پراکنده طرفیم که تابع دیگرا ها ای از منظومهما با مجموعه  شحرور،
ه گیرد. او با اعتراف  سعی کرده برای تاویل معانی نصوص از آن بهر شحرور    اما نویسنده  

راث اسالمی شسته و از صفر آغاز کرده و روش او معاصر و جدید  از می  که کامال دستبه این 
 ، کم کرده است.کامال بیگانه است  که سخنان اوت این است زحمِت دیگران را برای اثبا 

)سیر    تا سیرورت«  صیرورت»شوند، از  ر میاصطالحات بسیاری در سخنان شحرور تکرا 
سخنان    اما در صورت تحقیق، این  و منع ترادف و منع حشو و سیاق و مانند آن،  املی( تک 

آن نه  خواننده  توجه  برای جلب  است  برق  و  زرق  پر  کلماتی  تاثیتنها  آن  در  که معانی  ری 

 
 (.۲۴۳/ ۱نگا: القصص القرآني ) (1)

 نگا: منبع پیشین. (2)
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هایی است  منظومهرساندن مطلوب مورد نظر داشته باشد و پوششی است برای جا انداختن  
 ضح به آن استناد کند. که قصد دارد به شکلی ناوا 

رور به شکل علنی مطرح  شحرور است و چیزهایی که شح ها جوهر سخنان  این منظومه
برای همین مشغول شدن    ؛صرفا یک دکور استشناسی و غیره  کند از جمله قضایای زبانمی

ض از جوهر و حاشیه از متن است.  گوید، مشغول شدن به َعَر چه علنی میبه جستجوی آن
 های پنهان چیست؟ نظومهاما این م 
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 و غیره گراییداروینسیم، َجهمی

ممکن نیست مگر در  که فهم قرآن    فرض استاین پیش  برا ن بگوید: »اما قرائت ما،  شحرور می
گوید: »بشر، در  و بر اساس این باور، پیش از استدالل می  1« ارف معاصر پرتو علوم و مع

  ،انسان کنونی   تا  رفتچهار دست و پا راه می  خود از شبیِه میمون که بر   ی تکامل   روندِ الل  خ
بندی  و بر همین اساس مراحل تکامل انسان را تقسیم  2مختلفی گذر کرده است«راحل  از م
م که مخلوقی خاکی و گلی از عناصر زمین است و آدمی داریم  ایکند. یعنی ما بشری داشتهمی

ایستاد پایانکه مخلوقی خاکی و  آگاه است و در  انسان را داریم که مخلوقی  ه و عاقل و   ،
 3«. ار اندیشه و ارتباط استاست که ابز یز به زبانو مجهمکلف خاکی و عاقل و 

و آدم از نظر او یک شخص نیست؛ او    4پیش از انسان و پس از بشر قرار دارد  «آدم»بنابراین،  
 دهد:نظر خود را چنین شرح می

ای که شانه به شانه با دیگر  . مجوعهرددا   ای بشریمجموعهای است که اشاره به  »آدم واژه
 5ض شده است«.کرده و سپس منقر زندگی میها مجوعه

 6«. یک شخص واحد نیستای است میان انسان و بشر و »آدم، مرحله

 
 (.  ۲۴۲/ ۱القصص القرآني ) (1)

 (.۲۵۵/ ۱پیشین ) (2)

 ( ۲۵۷/ ۱ین )پیش (3)

 (.۲۷۵/ ۱پیشین ) (4)

 (.۲۵۸/ ۱پیشین ) (5)

 (.۲۸۳/ ۱پیشین ) (6)
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شود... نخستین ارتباط  وید: »نوح اولین بشری است که به او وحی میگ که می  همین است
ر ]به واسطٔه[ نوح علیه السالم بوده و انسان  با آسمان از طریق وحی مستقیم به جنس بش 

زیرا او ابزار زبان  شود  رود در منطقٔه خاورمیانه از طریق او آغاز میکه باور مید چنانجدی
 1«. را دارا بودکل ممکن ترین شنمجرد با آسا 

شخص  که بر اساس قرآن، آدم یک  داند، حال آنبنابراین، شحرور »آدم« را یک شخص نمی
نتیجه شحرور نبوت آدم را انکار    سخن گفت بنابراین یک پیامبر است. در  داوند با اواست و خ

 ید:فرما کند. الله تعالی میمی

ِه کَ } بِّ ی آَدُم ِمن رَّ ِحیُم َتاَب َع ِلَماٍت َف َفَتَلقَّ اُب الرَّ وَّ ُه ُهَو التَّ  [ ۳۷{ ]بقره: َلْیِه ِإنَّ

پذیر  پس ]خداوند[ بر او ببخشود. او توبه)سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت کرد 
 است(. ان مهرب 

. او خود  پرسداز امثال محمد شحرور می  عظمآید که صادق جالل الجا سوالی پیش میاین 
گوید: »اگر  . او میاست، با این تفاوت که با خودش روراست استتکامل    از طرفداران نظریهٔ 

ا انسان،  از به سود یک نظریٔه علمی دربارٔه اصل  آدم و حوا گذشتیم، چرا  به  باور خود  ز 
 شدنی نیست که اعتقادات تجزیه  به بهشت و دوزخ کوتاه نیاییم؟ با در نظر گرفتن این اعتقاد  

 2ند است«. و بخشی از کالم ُمنَزل خداو

 گوید:ماند، بلکه میشحرور در همین حد متوقف نمی

 
 (. ۶۷۷الکتاب والقرآن ) (1)

 (. ۳۲میالدی ) ۱۹۷۰الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت ـ لبنان، چاپ دوم: ني، صادق جالل العظم، دار الفکر الدی نقد (2)
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انتقال    با و تاریخ تجرید لغوی    شودآغاز میبا جدا شدن او از قلمرو حیوانی  »تاریخ انسان  
پیش    تا   زیرا انسان شود،  ول به رابطٔه اصطالحی آغاز میلیعی میان صدا و مداز رابطٔه طب 

 1«. از آن قادر به فهم نیست

آید و  نزد وی انسان پس از آدمی است، آدم نیز از قلمرو حیوانات به شمار میایی که  جاز آن 
نیست    دم نزد وی قادر به فهمزبان مجرد ساده است، پس آ  جایی که نوح دارای ابزاراز آن 

و این در تضاد با سخن پروردگار متعال دربارٔه آدم و همسر    تجریدی نیست  زیرا دارای زبان
 اید:فرماوست که می

ْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُکوَننَّ ِمَن اْلَخ } َنا َظَلْمَنا َأنُفَسَنا َوِإن لَّ  [۲۳{ ]اعراف: اِسِریَن َقااَل َربَّ

شک  ر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی بیخویشتن ستم کردیم و اگتند: پروردگارا ما بر  )گف
 کاران خواهیم بود(. از زیان

زبان   فاص شحرور همین  را حد  آدمی میتجریدی  و  انسان  میان  انسان ل  او  نظر  از  داند. 
 گار متعال است که:برخالف آدمی مکلف است و این مخالف این سخن پرورد

ُه َفَغَو َوَعَص } ُه َفَتاَب َعَلْیِه َوَهَدی ( ۱۲۱) یی آَدُم َربَّ  [ ۱۲۲ـ  ۱۲۱{ ]طه: ُثمَّ اْجَتَباُه َربُّ

( سپس پروردگارش  ۱۲۱هه رفت )را ار خود عصیان ورزید و بیگونه[ آدم به پروردگو ]این )
 (. او را برگزید و او را ببخشود و هدایت کرد 

سوی    توبه معنا دارد مگر ازندارد و دیگر گناه و    نهی او موردی  ن صورت امر وچرا که در ای 
 دهد. فهمد و پاسخ میشخص مکلفی که خطاب خداوندی را می

 
 (. ۳۵۲اإلسالم واإلیمان ) (1)
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 گوید: مل ادیان میشحرور در شرح نگاهش به تکا 

»هنگامی که انسان به ظواهر طبیعی اطراف خود مانند رعد و برق و ستارگان و باد نگریست  
،  ت و درد و ترس ربط داد ند سیری و گرسنگی و لذاش مانهای درونیبه احساسو آن را  

  ، به این اعتبار که این ظواهر طبیعی خدایانی است که بر روی پرستی طبیعی ظهور یافتبت
 1های درونی تاثیری سلبی یا ایجابی دارند«.این احساس

 گوید:او در ادامه می

انسانی،   جوامع  یافتن  تکامل  با  تکام ویژگی»سپس  نیز  خدایان  نامهای  و  یافت  های  ل 
ستارگونا  مانند  گرفت،  و  گونی  و...  تولید گان  ابزار  پیشرفت  خدایان  با    هایشخصیت، 

 2«. گرفتندگوناگون 

ا دانسته است؛ بنابراین آگاهی او به این شکل بروز یافت و این  هز کار انساناو شرک را آغا 
تو نتیجهنخستین   اما  بود،  انسان  مت گیری  مرحلٔه  یک  به  مربوط  تکامل  حید  از  پس  و  اخر 

بنابراین آدم    3« اسالم با نوح و با توحید آغاز شدگوید: »یجه مییشٔه انسان است، در نت اند
زیرا آدم بود که پروردگارش را به دعا خواند و    صریح با قرآن است موحد نبوده و این تضاد 

آمر  او  و  از  برگزید  را  او  پروردگارش  و  خواست  بودندزش  توحید  بر  همسرش  و  اما  او   ،
ای  به خالف توحید که مرحله  ،دهداصل قرار میکند و شرک را  رعکس میشحرور قضیه را ب

 
 (.  ۳۵۲اإلسالم واإلیمان ) (1)

 ین.پیش (2)

 پیشین. (3)
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  فرضیهٔ رود تا  کند و سپس سراغ قرآن میمی  فرض او در همان آغاز چیزی را    . متاخر است
 خود را به آن قالب کند. 

وید: »... به  گدربارٔه ادیان است که میگوید صرفا بازیافت سخن داروین  رور میچه شحآن 
آن تواناییمحض  مهِم خاکه  از  های  بر بخشی  به تخیل و تعجب و کنجکاوی ـ عالوه  ص 

، طبیعی بود که انسان نیاز ضروری به  ور کردبه شکل جزئی آغاز به ظهقدرت اندیشه ـ  
آن  اطرافش  فهم  در  شکلی میچه  به  بود  الزم  برای همین  باشد،  داشته  دربارٔه    گذرد  مبهم 

 1دست به دامان تخمین شود«.   ،ه خودخاص ب  وجوِد 

در آغاز کار به ایمان به عوامل روحی  گوید: »همان نیروهای واال که انسان را  جا که میتا آن
ایما ئی و سپس به تقدیس کورکورانه و تعدد خداینامر  به  پایان  به خدای یگانه  ان و در  ن 

امور همچنان ضعیف است   تی که نیروی او در سنجشوق  تا   ـتواند به قطع  ، میهدایت کرد
 2«.خرافات و عادات عجیب گوناگون بکشاندـ او را به 

ه عوامل روحی آغاز شد به سوی ایدٔه  بنابراین داروین معتقد است اندیشٔه انسان که با ایمان ب
ت و عادات  ن به خدای یگانه تکامل یافت و این را از جنس خرافا س ایما خدایان گوناگون و سپ

 داند، برای همین امکان دارد که خرافات خود را در آینده تکرار کند. و غریب می عجیب

و در کتاب »اصل انواع«  جا شاید برخی به این سخن داروین خرده بگیرند و بگویند که ااین 
  ، قوایشبا همٔه  گوید: »در این نگاه به زندگیکه میجا نبه وجود خالق اعتراف کرده است، آ 

 
میالدی   ۲۰۰۵،  للثقافة، القاهرة علی  مه: مجدی محمود الملیجی، المجلس األنشأة اإلنسان، چارلز داروین، ترجمه ومقد   (1)
(۱ /۲۴۹ .) 

 (.۲۴۹/ ۱) پیشین (2)
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هایی چند یا یگانه در آن دمیده  در جلوه  لق برای بار نخستخا که  زیبایی و شکوهی است  
 1است«.

داروین در کتابش    شود که بدانیم کتاب »نشات انسان« ـ که اشکال فوق هنگامی برطرف می
کرده   اشاره  آن  به  انواع«  چنان»اصل  آن  در  اعتبار  و  به  ادیان  تکامل  دربارٔه  گذشت  که 

از کتاب »اصل    دوازده گفته است ـ  بشر و به عنوان خرافه سخن  محصول ذهن   سال پس 
گوید: »مومن به وجود  از همین روی، داروین در شرح حال خود می  2انواع« چاپ شده است، 

بود، هنگامی که    ای که بتوانم به یاد داشته باشم ـ در ذهنم قوی این باور ـ به اندازه  خداوند؛
انواع   »نشات  نوشتن  حال  ادر  بودم،  انواع(  )اصل  آن  زنده«  از  بسیار  ب  هنگامما  شکلی  ه 

و پس از آن ایمان را محض    3تدریجی به ضعف گرایید... اما پس از آن شک سر بر آورد«
 خرافه دانست. 

گرایی پایان یافت، یعنی او به وجود خداوند ایمان  بگویند: اما کار او به ندانمبرخی  شاید  
 کرد. ار مینیست که وجودش را انک اما این معنایش این  4نداشت،

گرا با منکر وجود خداوند در عدم ایمان به خداوند و نداشتن ایمان حقیقی  : ندانمگوییممی
آمد. اما داروین در پایان به این نقطه  ه حساب میبه خداوند مشترک است، و گرنه مومن ب

از افکار دیگری به تکامل رس  باور است که  ایمان صرفا یک  آیا  رسید که  این وجود  یده اما 

 
 (. ۲۵۳، ۲۵۲/ ۱ین )پیش (1)

 (.۲۵/ ۱نگا: مقدمة مجدي محمود الملیجي بر کتاب نشأة اإلنسان ) (2)

 (.۳۱۶ین )نگا: قصة حیاة تشارلس دارو (3)

 پیشین. نگا:  (4)
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  گراخیر؟ او پاسخی قاطع برای این پرسش ندارد و تنها از همین روی ندانمدگاری دارد یا  آفری 
 شود. دانسته می )آگنوستیک(

که مفهموم تکامل نزد وی مختلط و ناهماهنگ است.    شویمور متوجه میبا بازگشت به شحر 
د...«  امل ابزار تولیگوید: »با تک ما ناگهان میگوید، اای داروینی از تکامل سخن میاو با لهجه

که مارکسیسم و دارویسنیسم  گوید! با این شبیه به مارکسیسم سخن می  بیانیو ناگهان با  
دهد  است و این نشان می  این دو را با هم تلفیق کرده  ،یگرند اما او دو منظومٔه متفاوت از یکد

چیزهایی    جا جا و آنست بلکه از این که شحرور با سخن یا مذهب فلسفی خاصی هماهنگ نی
که نقش  آورد، انگار حاصل فکری خود اوست حال آنآورد و آن را بر کاغذ مید هم میرا گر 

 طی به تالیف ندارد.آوری بدون دقت است و این رباو جمع

است. برای همین ابایی ندارد که    1 تکامل قدرت ذهن بر تجریدتابِع   ،تکامل دین نزد شحرور
 گوید:پرستی بداند. او میتکامل پیش از بت ماندٔه یهای اسالمی را باقبرخی از عبادت

 پدیده   و این   ها تجسمها نزد ما اصطالحی است برای نشان دادن پدیدٔه عبادت اشیا و  بت»
مسلط بود و هنگامی    دیشهاین انر  ب  به مرتبٔه تجرید ترقی یابد   انسانیکه اندیشهٔ پیش از آن

  مردمله علیه وسلم ـ نازل شد، هنوز بسیاری از  که رسالت بر قلب آن پیامبر عربی ـ صلی ال 
شود و شنیده و لمس  چه  دیده میو جز به آن  در اعماق خود تشخیصی و تجسیدی بودند

رای جنبٔه  که دا اسالم اجازه داد تعدادی از شعائر    از همین رویآوردند،  ود ایمان نمیشمی
ر االسود و رمی جمرات و  بودند همانند طواف به گرد کعبه و بوسیدن حج  بخشی شخصیت

 2«. حج و عمره باقی بمانند

 
 ها از اشیاء. )مترجم( ور سازی اندیشه به معنای د (1)

 (.۱۵۸، ۱۵۷/ ۲ي )قرآنالقصص ال (2)
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عبادت عمره  و  حج  تشخیصی   هاییبنابراین،  باقی  نمادین   و  تجسیدی   1است    هایماندهاز 
به ادعای شحرور  ت با رسیدن به درجٔه تجرید از آن عبور کرده و اسالمـ   تکامل، وگرنه بشری 

اند آن را باقی گذاشته جرید رشد نکردهـ برای مراعات بسیاری از مردم که هنوز به جانب ت
ند، با علم به  دا پرسانه میاست. به این ترتیب، شحرور برخی از شعائر اسالم را وثنی ـ بت

این دو نزد او  با این حال، پرستند اما نان کعبه و حجر االسود را نمییک از مسلما که هیچاین 
 هاست. در زمرٔه بت

اسالم آمده تا بشریت را    مدعی است که   سه و ریاضیات، وی از خاستگاه غلو او دربارٔه هند
تا او  ست انسان را گرفته  گوید: »رسالت محمدی داز تجسید به تجرید برساند. شحرور می

از تجسید   از عبادت    ، بخشی به سوی تجریدو شخصیترا  احِد  به عبادت    اشیاو  آن واحد 
 2برساند«.  مجرد

ت ذهنی و هیچ مجردی در خارج از ذهن وجود ندارد،  شود: تجرید امری اسجا گفته میاین 
ود، اما ذهن اقدام به  خاند و هر یک دارای صفات خاص بلکه همٔه اشیای خارج از ذهن معین 

ال با مشاهدٔه  گذارد. مثبرخی صفات را کنار گذاشته و برخی را باقی میکند و  تجرید می
گذارد و سپس دیگر صفات ثانوی  یها مفهوم اسب را تجرید کرده و باقی مجمعی از اسب

از    گذارد، صفاتی که اسب را کند و صفاتی خاص را باقی میمانند رنگ و غیره را حذف می
مانند شیهه کشیدن. اما در واقع اسبی مجرد مانند اسبی    سازد،می  متمایزدیگر موجودات  

گرچه عقل این  های خودش وجود دارد ا گ وجود ندارد، بلکه هر اسبی قطعا با ویژگیرن بی

 
یان دیگر شخصیت بخشی به اشیا، مانند دادن صفات انسانی  جا به معنای شخصیت دهی است، به بتشخیص در این   (1)

 ها )مترجم(.به پدیده 

 (.۱۵۸ـ  ۱۵۷/ ۲القصص القرآني ) (2)
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دربارٔه شناخت و    قضیه  صفات را از او گرفته باشد. بنابراین واقعیت تابع ذهن نیست، بلکه
 است یعنی معرفت تابع واقعیت است. س برعک  معرفت

می و  برگزیده  را  نظر  همین  نیز  او  حقیقی  خود  »معرفت  صرفا  گوید:  متوهمانه،  غیر 
اشیایی در واقع وجود دارد، زیرا وجود    آن  تصویرهایی مجرد ذهنی نیست بلکه در مقابِل 

 1اشیای خارج از آگاهی )ذهن( عین حقیقت آن است«.

قیقت اشیا در خارج ـ یعنی خارج از ذهن ـ نیست، بلکه صرفا  ح  بر این اساس، تجرید عین 
د است. مجردات در عقل مجرد، اموری است که در  چه در واقع موجو انعکاسی است از آن

 2اما با همان تجرید در اعیان وجود ندارد.  شودها مقدر میذهن 

می تیمیه  »ابن  مشائیان  آنگوید:  عقلی  چه  جواهر  میاز  مانناثبات  نفوس  کنند  و  عقول  د 
یثاغورس  ای که مشائیان پیرو فماده و مدت و ُمُثل افالطونی و اعداد مجرده  همچونمجرده  

کارشان مورد تحقیق قرار  نند، اگر کو افالطون و ارسطو همه ـ یا برخی از آن ـ را اثبات می
 3ان«. نه در اعی واهد بودموجود خدر اذهان   تنها اند چه از عقلیات اثبات کردهگیرد آن

و با مجرد  گوید: »معرفت انسانی از مشخص جزئی آغاز شده  که شحرور خود میحال آن
از ذهن تنها وجود  کند که وجود خارج جا به این اعتراف میاو این  4«. رسدپایان می عقلی به

ادعا می بنابراین وقتی  امری عقلی است،  تنها  از مردم  کند که اسالمعین است و تجرید  م 

 
 (. ۴۲الکتاب والقرآن ) (1)

 (.۱۳۹میالدی ) ۱۹۷۶ـ  ه۱۳۹۷ـ پاکستان،  هور: الرد علی المنطقیین، احمد بن تیمیة، دار ترجمان السنة، النگا (2)

ي نقض کالم الشیعة والقدریة، أحمد بن تیمیة، تحقیق: محمد رشاد سالم، جامعة اإلمام محمد منهاج السنة النبویة ف  (3)
 ( ۱۴۱/ ۲دی )میال ۱۹۸۶ـ  ه  ۱۴۰۶اول: بن سعود اإلسالمیة، چاپ 

 (. ۲۵۲الکتاب والقرآن ) (4)
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رشد یابند این سوال پیش  «  مجرداز شی به سوی تجرید، یعنی »عبادت واحد احد  خواسته تا  
 خدای مورد نظر شحرور، چیزی معین است؟  آیا این آید که: می

که   را  این  شحرور  واقع  نفی میدر  باشد  یک چیز  را  خداوند  از همین روی خداوند  و  کند 
خدا نزد او مجرد است، بلکه وی  و    ،یک مجرد  وداریم    اشیاییداند. یعنی ما  نقیض اشیا می

از جملٔه شرک دانسته و می اعتقاد را که خداوند یک چیز است  گوید: »آن شرک... که  این 
او به یک چیز استشود...  بخشیده نمی آن  تبدیل  از  حال  الله  او چیزی نیست،  که همانند 

 1کنند واالتر است«. چه توصیفش میآن 

اما مگر خارج از ذهن ـ یعنی در واقع ـ چیزی جز  د شحرور، خداوند چیزی نیست،  پس نز 
 اشیا وجود دارد؟

 2است که فعال وجود دارد«. هایی چیزگوید: »اشیا آن شحرور می

د، زیرا وجود فعلی نزد او تنها برای اشیا است و  ن داربر این اساس، مجردات عمال وجود ن
ن وجود دارد و بنابراین  ریاضی و تجریدات هندسی ـ تنها در ذه مجردات ـ مانند معادالت  

 ادعایش مجرد است. الله نیز عمال موجود نیست! چرا که نزد او الله یک شیء نیست و بنابر 

اری در صحیح خود بابی دارد تحت گوید مخالف قرآن است. بخاما چیزی که شحرور می
هِ ُقْل َأيُّ َشيٍْء َأْکَبُر َشَه }عنوان: »باب  اش از همه  و چه چیز گواهی[ )بگ۱۹{ ]انعام: ادًة ُقِل اللِّ

 3برتر است؟ بگو الله( بنابراین الله خود را شیء نامیده است«.

 
 (. ۳۵۱اإلسالم واإلیمان ) (1)

 (. ۳۸۷الکتاب والقرآن ) (2)

 (.۱۸۳۰صحیح بخاری ) (3)
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که الله سبحانه    گویمین کسی که این را نفی کرد، جهم بن صفوان است. او گفت: »نمینخست
 کند کجاست؟بنابراین، این نوین بودنی که شحرور ادعا می 1شیء است«

 گوید: ابن قطان می

ُقْل  فرماید: }جا که میدر نص کتابش خود را شیء نامیده آنایم که الله سبحانه  ه»چنین یافت 
 اجماع امت است.و این دال بر آن است که او شیء است و این {  َأْکَبُر َشَهادةً َأيُّ َشيٍْء 

که[ اهل همٔه  مخالفت کرده ]حال آن]این اجماع[    با گذشت دو قرن از اسالم   جهم پس از  
 2جماع دارند و از این روی رای جهم با این اجماع مردود است«.عصور بر آن ا

  .رفا پیرو جهم است و خداوند بنابر اجماع امت شیء استبنابراین، شحرور در این زمینه ص
این حال  این را شرکی غیر ق  با  این داند  ابل بخشش میشحرور  همٔه امت را مشرک    گونه و 

 داند! می

  3« که چیزی مانند او نیستحال آنکنند  ه یک چیز تبدیل میکه »او را باین استدالل  وی در  
یرا او برای ادعایش به همین سخن الله تعالی یعنی  نیز از َجهم بن صفوان تبعیت کرده، ز

َکِمثْ } او نیست(۱۱]شوری:    {ِلِه َشيْء  َلْیَس  عثمان بن    4استدالل کرده است.  [ )چیزی مانند 
لیس کمثله شیء به معنای ال شیء بودن اوست،    ه که گوید: »این سخن جهمیسعید داِرمی می

 
( همچنین رک: کتاب التوحید، أبو منصور محمد بن محمد الماتریدي السمرقندي، تحقیق:  ۳۳۸/ ۱ن )مقاالت اإلسالمیی (1)

 (.۱۶۸لصادر، بیروت ـ لبنان )اد آروشي، دار بکر طوبال أوغلي، محم

بدالملك )أبو الحسن ابن القطان(، تحقیق: حسن بن فوزي الصعیدي، بن ععلي بن محمد    ، اإلقناع في مسائل اإلجماع   (2)
 (. ۳۹/ ۱میالدی ) ۲۰۰۴ـ  ه  ۱۴۲۴اروق الحدیثة للطباعة والنشر، چاپ اول: الف

 (. ۳۵۱اإلسالم واإلیمان ) (3)

 (.۹۵یة )لی الجهمرک: الرد ع (4)
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؟ همچنین صفات او نزد  تا چه رسد به مثل ند،  کنآنان در اصل چیزی را اثبات نمی  کهحال آن
ل ادعایشان خرافات و مستحاالتی است که در ابطالش به آن چنگ  و دلی   آنان چیزی نیست

بروند تا به ترویج  ن به کار میزنند و }لیس کمثله شیء{ را به هدف تدلیس بر جاهال می
م خردان به مذاهب آنان آگاه  کلمٔه حقی است به هدف باطل، اما اگر کشان بپردازند و  گمراهی

 1ند«. انیستند، علما در این باره بر یقین 

در این آیه هیچ دلیلی بر نظر او نیست، بلکه همانند بودن خداوند را به چیزی دیگر نفی کرده  
که ابن مالک  چنان  دن را از او نفی کند و »ک« در این آیه برای تاکید استکه شیء بونه آن

 :گویدمی

ه بکاف   وبها التعلیُل قد      ُیعنٰی وزائدا لتوکیٍد وردشبِّ

گوید: »برای توکید، از جمله این قول تعالی که }لیس کمثله شيء{  رح آن میابن عقیل در ش
 2نفی شیء.  نهمماثلت و همانندی است  یعنی: مانند او چیزی نیست«، پس این نفِی 

نه   آخر این  نه  از سخنان جهمیان است و  پیروی شحرور  آن اولین  آن،  طور که خواندن  یِن 
رد بسیاری از سخنان او کافی است؛ این یعنی او    هایی که به جهمیان داده شده برای پاسخ

ثال این سخن او که:  . برای مدچیز جدیدی نیاورده تا قرائت خود را یک قرائت معاصر بدان
 3«. وند استعرش همان امر و نهی خدا »

 
محمد حامد الفقي، دار الکتب العلمیة، بیروت    لیه:رد الدارمي عثمان بن سعید علٰی ِبشر الَمریسي العنید، صححه وعلق ع  (1)

 (.۲۰۸ـ لبنان )

 (. ۲۲/ ۲ابن عقیل علی ألفیة ابن مالك، علق علیه: قاسم الشماعي الرفاعي، دار القلم، بیروت ـ لبنان ) شرح (2)

 (.۸۶)ة المعاصرة اءدلیل القر (3)
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این  از جهمیان اسدر  او پیروی  ادعایی است قدیمی. جا سخن  به  پاسخ  1ت و  های بسیاری 
ها را بخوانی تا بدانی شحرور در حقیقت کاری  افی است این پاسخجهمیان داده شده و ک 

 گوید: نکرده است. ابن ُقتیبه می

دیگر  دانان برای عرش معنایی  که لغت  ، حال آن اندآوردهمعنایی جز تخت    آنان برای به عرش»
 2سقف یا مانند آن از زمین بلند باشد«. همچونچه هر آنسراغ ندارند و جز تخت 

گردیم؛ او معتقد است که انسان در آغاز بر شرک بوده  تکامل نزد شحرور باز می  به مسئلهٔ 
یافته. تکامل  به سوی توحید  اساسی میمی  جا ن ی ا  سپس قضیه  بر چه  گوییم  گوییم: پس 

ه چیز بر اساس تکامل و بدون نیاز به گونه همانسان وجود دارد؟ این   درونوحیی خارج از  
هما  یعنی  است  گرفته  شکل  و  نوحی  نیست  وحی  به  نیازی  تکامل  تفسیِر  برای  که  طور 

ضرورتی به وحی نیست،    ها های معین به آنطور برای تفسیر تعدد خدایان و دادن نامهمین 
ا بگوییم: قضیه  ، تنستیم وحی    نیازمندیگانه هم  به همین ترتیب در انتقال به پرستش خدای  

ب یگانه  خدای  یک  در  متعدد  خدایان  ساختن  یگانه  است.  به  یافته  تکامل  وحی،  واسطٔه  ه 
نیازی  ای است که هرگز  این فرضیهسرورم،  شود: »الس گفته میپال   پیروی ازجاست که به  آن 

 3به آن نداشتم«. 

و در نتیجه    اع وحی دست از کار نخواهند کشیدتر بگویم: بشریت با انقطبگذارید واضح
و پیشرفت    ماندمحدود نمیه علیه وسلم ـ  آنان نیز به مرحلٔه پیامبر پایانی ـ صلی الل   تجریدِ 

 
 (۷۱نگا: الرد علٰی المریسي ) (1)

محمود، دار والمشبهة، عبد الله بن مسلم بن قتیبة، قدم له وعلق علیه: عمر بن    همیةاالختالف في اللفظ والرد علی الج  (2)
 (.۴۷میالدی ) ۱۹۹۱الرائة، الریاض، چاپ اول: 

لبنان، الطبعة الثانیة:  –بي، بیروت ا سلوم، دار الفاردم له: توفیق ة وقإلی العربیدیلکتیك الطبیعة، فریدریك إنجلز، نقله  (3)
 (. 230، 229م ) 2011
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ی الله علیه وسلم  ، اما آیا این بدان معناست که توحید آنان از توحید پیامبر ـ صل خواهد کرد
 تر خواهد بود؟ ـ و اصحابشان کامل 

نگاه کنیم، انسانیت را از نظر شرک و کفر به    گوید: »اگر امروزه به اطراف خود شحرور می
اما این بهبود تا چه    1چه ]در گذشته[ بوده خواهیم یافت«. هتر از آنخداوند در وضعیتی ب

 گوید:حد است؟ او می

  یردر حال تغیمکانی تا مکان دیگر و از دورانی تا دواران دیگر    م ازنزد مرد  آگاهی جمعی»
تواند ساختار حکومتی  توهم را در ذهن خود جای دهد که میاست، بنابراین کسی نباید این 

خود مفهوم  کند که در برابر همٔه این متغیرات پابرجا بماند. این را باید بدانیم که    را ترسیم
این دور آگاهی مردم  یافتهان به سوی  توحید در  تکامل  از   بهتری  و مفهوم خداوند مجرد 

همانندی  و  انسان  ،تشبیه  ذهن  در  از  امروزه  بهتر  بلکه  و  گذشته  از  بهتر  بسیار  ها 
 2نبوت است«. هایچارچوب

بنابراین بشریت در حال تکامل است و حتی نزد شحرور، توحید نیز همراه با بشریت در  
در این    دوران خاتم پیامبران. از گذشته است، حتی بهتر از بهتر  اکنون  همحال تغییر است و  

ن شرط  انسان  از  خارج  وحیی  وجود  به  صورت  نیز  وحی  وجود  بدون  بشریت  زیرا  یست 
دهد که در نگاه شحرور، وحی و خداوند در  این نشان میخوبی در حال پیشرفت است و  

یک   حالت  اضافهبهترین  آگاهی  فرضیٔه  به  را  قضیه  همٔه  او  برمی  است.  و مردم  گرداند 
ی داشته  که وجودی موضوع نه آن  ،کند که چیزی جز افکار بشری وجود نداردمی  اعتراف

 ز ملحدان است.های الحاد نزد بسیاری اباشد. همین اندیشه یکی از بنیان

 
 (. ۱۶۷إلسالم واإلنسان )ا (1)

 (. ۳۷۹، ۳۷۸اإلسالم واإلیمان ) (2)
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 گوید:برای نمونه، اسماعیل ادهم در توضیح دالیل الحاد خود به شکل صریح می

ز میان حاالتی از توهم و ترس و جهل  اتکامل یافته و    تر بدوی  ایه شکل »اصل گمان خدا از  
 1راه خود را به سوی جهان اندیشه گشوده است«. ،طبیعی   اشیاِی  به اسباِب نسبت 

 چه شحرور تقریر کرده چیست؟آنتفاوت این سخن با 

نزد برخی دیگر،  گوید: »شحرور می نبوی است و  نزد برخی، کتاب حکیم و سنت  اصول 
  نزد گروه سوم، کتاب حکیم و سنت قولی یا سنت فعلیحکیم و سنت صحیح است و  کتاب  
 2«.است

رشان  اند منظوهایی که سنت را اصل دانستهگویی موجود در سخن وی، آنهرغم زیاد علی
چه  آن به پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به صحت رسید وگرنه آن  احادیثی است که نسبِت 

شود و عالوه بر آن نزد همه  میننامیده    شود و سنتبت داده نمیثابت نیست به ایشان نس 
قصدی دیگر ندارد. اما    ،بنابراین کسی که بگوید »سنت« هم قولی است و هم فعلی،    «سنت»

 گوید:ما مربوط نیست... ببینیم شحرور دربارٔه این اصول چه میاین به بحث 

ه و اصول نیز  این ادلو  اندل سرشتهادلٔه شرعی و اصوهای فقهی را صاحبان آن طبق »کتاب
 3«.است مند تاریخو  یک تولید انسانی است

 
 (. ۸م ) ۱۹۳۷ة التعاون ـ اإلسکندریة، عا ملحد؟ إسماعیل أحمد أدهم، مطبلماذا أن (1)

 (. ۲۵اإلسالم األصل والصورة ) (2)

 (.۲۵پیشین ) (3)
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ی است،  ست که ادلٔه شرعی از جمله قرآن )کتاب حکیم( صرفا یک تولید انسانیعنی او معتقد ا
که اولین ادله یعنی قرآن کریم از سوی خدایی که وجودی حقیقی خارج از ذهن دارد بر  نه آن

 باشد. لیه وسلم ـ نازل شده محمد ـ صلی الله ع 

ان پیامبران امری  از همین روی او توحید را ـ که نزد وی کمالش در تجرید است ـ در می
شایع بود... مفهوم  پیش از ابراهیم  هی  دگوید: »شخصیتمورد اختالف دانسته است. او می

نزد مردم  کامل نبودن قدرت عقل بر تجرید    که سبب آنخدای مجرد مبهم بود و نامی نداشت  
 1بود«.  ها آن دوران

  از او نبود پسم و پیامبران مانند ابراهی  ، بر این اساس، قدرت عقلی پیامبران پیش از ابراهیم
،  کافی نبود  برای تولید اندیشٔه خدای مجرد  یش از ابراهیمپ   مردمان  قدرت عقلی   ،و به َتَبع این

 توحید ابراهیم متفاوت است!در نتیجه توحید نوح با 

ر واقع خلط شحرور در این باب بسیار شدید است و اساس آن، این اعتبار است که الله  اما د
 است:  َنَوسانست، در نتیجه میان سه الزام در مجرد مطلق ا

گوید: »اگر بگوییم: خداوند  که خود وی میاست، چنان  معدوم ه معنای  که مجرد بـ یا آن۱
شود: چگونه به این  جا گفته میاین   2. خدا در ذات خود عدم خواهد شد«عقل محض است..

که چنین  خواهد داشت جز آننتیجه رسیدی که عقل دانستن او به معنای عدم است؟ پاسخی ن
او مطلق مجرد باشد در آن هنگام چیزی نخواهد  شود چه اگر  یم  چیزی از سخن او برداشت

 محض که در واقع عدم است. اندیشهٔ بود جز یک آگاهی و 

 
 (. ۱۰۴/ ۲القصص القرآني ) (1)

 (. ۳۸نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمي ) (2)
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تنها    ،جایی که او خدا را مطلق دانسته و مطلق ؛ از آنحلول یا وحدت وجود  ـ اعتقاد او به۲
  سپس خواسته که او را در خارج از ذهن نیز اثبات کند، وجود خارجی  در اذهان وجود دارد، 

 است! دانستههمان وجود الهی را 

نیست    که او چیزی هن[ معدوم است و اعتقاد به این که او در خارج ]از ذـ اعتراف به این ۳
رسد  جز یک آگاهی در ذهن بشر، بنابراین بر حسب تکامل شناخت تجریدی آنان به تکامل می

به باور    ـسخن داروین    پذیرد که او در خارج از ذهن وجود ندارد و این با بر این اساس میو  
 هماهنگ است.  ـ او

ک مذهب هماهنگ  که با یاین سه الزام در رفت آمد است بدون آن شحرور افتان و خیزان میان  
  خداوند مجرد و مطلق نیست بلکه معین است و وجودی موضوعی در   ، شود؛ اما به تحقیق

و باالی عرش، جدا از  بیند شنود و میخارج از ذهن دارد و متصف به صفات کمال است، می
آن که  تجریدی  و  اطالق  مانند  این  و  است  تصور میخلق خود  که  ان  تا جایی  نیست،  کنند 

کنند از  چه اثباتش میکنند و آنبن صفوان حتی »شیء« بودن را از او نفی میهمچون جهم 
 ی است یعنی تجریداتی ذهنی که وجودی در خارج از ذهن ندارد.جنس ُمُثل افالطون

ان نبوت است ه توحیِد امروز به سبب تکامل قدرت بشر بر تجرید، بهتر از توحید دور این ک
یمان است، چه اگر تجرید، شناخت باشد شحرور نیز  شبیه سخن جهم بن صفوان دربارٔه ا

گفت: »ایمان تنها همان شناخت نسبت به الله  داند، همانند جهم که  ایمان را همان شناخت می
 کند کجاست؟بودنی که شحرور ادعایش می، پس این معاصر 1است« 

تابع تجرید    کند: اگر تجرید شناخت است و اگر ایمان نزد اوخودنمایی می  ایجا مسئلهاین 
؛  است، بنابراین نزد او شرط نیست که شخص مسلمان باشد تا در دینش برحق به شمار آید

 
 (.۳۳۸/ ۱ین، األشعري )المیمقاالت اإلس (1)
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ه تجرید داشته باشد و با  که خداوند را بر اساس توحید بپرستد کافی است کبه جای آن  یعنی
خد ذات  از  چیزی  که  شحرور  سخن  این  است،  یادآوری  انسان  در  مطرح  اوند  سوال  این 

 ه شحرور به قضیٔه پیروان دیگر ادیان چیست؟ : نگا شودمی

 گوید:او می

و  است  باز  همه  برای  دینی  آزادی  که    »مجال  دینی  هر  پیرو  که  است  انسانی  هر  حق  این 
 1«.از اسالم است ی دینیها مٔه آیین زیرا هخواهد شود، می

دین با  ید: »گوشوند و از این روی میبلکه همه بخشی از اسالم میجا همٔه ادیان یکی و  این 
احکام  آورد؛ از جمله  آن چیزی است که انسان در برابرش سر اطاعت فرو می  هایشهمٔه آیین 

و این همان معنای اسالم  ند  افک مدنی و اخالقی که با نیکوکاری بر فرد و جامعه سایه می
 2«.است

 !ست... مهم این است که اخالق و احکام مدنی داشته باشدهر دینی اسالم ابنابراین  

گفت در ]پرستش[ هر  بازی کشانده چون میگفت ابن عربی اسالم را به مسخرهاو که می
ی را به  جا چیزی جز همین سخن ابن عرب آیا این   3زی جز الله پرستیده نشده، معبودی چی

 ض و تلفیقی وجود ندارد.زبان آورده؟ اگر این تناقض و تلفیق نیست دیگر تناق

 گوید:زیباتر از این ابیات ابن عربی مطرح کرد، که می توان این سخن شحرور را آیا می

 
 (.۱۲۵ـ  ۱۲۴اإلسالم واإلنسان ) (1)

 (.۱۵۴پیشین ) (2)

 (. ۱۳۳نگا: الکتاب والقرآن ) (3)



 تلفیق ورشکسته 

 

- 90 - 
 

 رعٰی لغزالن ودیر لرهبان لقد صار قلبي قابال کلَّ صورٍة  *  فم 

 توراة ومصحف قرآِن  وألواح    *    وبیت ألوثان وکعبة طائف 

 برای غزاالن و دیری برای راهبانای را پذیراست، چراگاهی )قلبم هر چهره

 1ای برای طواف کنندگان و الواح تورات و مصحف قرآن(! و کعبه  ها ای برای بتو خانه

که هر یک  است حال آن  همٔه ادیان برحق نه بپذیریم کهچگواین سخن آشکارا متناقض است،  
داند، در این صورت این ادعای هر دین که دیگری باطل است نیز درست  طل میدیگری را با
ین است. همین سخن را دربارٔه درست دانستن  که این در تناقض با ادعای پیش بود حال آن

 گوید:اند. َصَفدی میمطلق همٔه اجتهادها گفته

ل همین سخنش  نش درست است، دلیلی ندارد. به دلی ی که بگوید هر مجتهدی مطلقا سخ»کس 
تواند دلیل مخالفش  که هر مجتهدی حرفش درست است، و این بحثی دقیق است، زیرا او می

دلیلی بر درستی مطلوب خود قرار دهد و بگوید: بنابر همان چیزی که گفتی  را بگیرد و آن را  
د  را اثبات کردی که هرکس اجتهاد کن  یت الزام آور است، زیرا تو این چه من گفتم نیز برا آن 

هر   که  رسید  نتیجه  این  به  اجتهادم  و  اجتهاد کردم  نیز  است، من  اجتهادش درست  نتیجٔه 
 2مجتهدی سخنش درست نیست«. 

بود  اگ خواهد  چگونه  باشد،  اجتهادی  اختالف  مورد  مسائل  در  و  دین  یک  در  سخن  این  ر 
نصرانیت مدعی است که مسیح خداست    و اختالف در اصول؟!   ن و تناقض دربارٔه اصول دی

 
 (.۳۹) ه ۱۳۱۲ت، بیروین ابن عربی، المطبعة األنسیة، ذخائر األعالق شرح ترجمان األشواق، محیی الد (1)

ح الدین صفدی، با حاشیٔه سرح العیون فی شرح  ح صالالغیث الُمسجم فی شرح المیة العجم، والالمیة للطغرائی به شر  (2)
 (.۸۳/ ۱) ه  ۱۳۰۵ن نباتة مصری، المطبعة األزهریة المصریة، چاپ اول رسالة ابن زیدون محمد ب
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ی  عگوید: کسی که مدکسی که به این ایمان نیاورد از رهایی ابدی محروم است و اسالم می  و
ای  که ایمان بیاورد که او بندهآن  مگرجل ایمان نیاورده است  شود مسیح خداست به الله عزو
این یعنی    گر همه برحق باشندبا رسالت گرامی داشته. حال ا  است مخلوِق الله و خداوند او را

صرانی دربارٔه مسلمان و باور مسلمان دربارٔه نصرانی هر دو درست است و طرف  گمان ن 
اش این است که سخن هر دو دربارٔه مسیح درست  مهمقابل در یک آن مؤمن و کافر است و الز

شد، حال  شد و هم خدا باشد و مخلوق نبا باشد و مسیح در یک آن هم بنده باشد و خدا نبا 
 که این سفسطه است. آن 

گرداند، آتش مین هنگام که شحرور دایره اسالم را برای شامل شدن همٔه ادیان وسیع میدر ه
شعله مسلمانان  بر  استخشمش  با    ور  را  پیامبر  مسلمان،  بزرگ  علمای  که  است  مدعی  و 

 اند!خداوند دروغ بستهاند و بر اش شریک ساختهخداوند در خداوندی 

از آن برخاسته و آن را مانند دانشی که باطل از  بارٔه داروینیسم که شحرور به دفاع  اما در
کند، باید  با آن تأویل می  کند و آیات قرآن را برای هماهنگیهیچ سو به آن راه ندارد تصور می

م منتشر است. آنان که  ای پرداخت که میان بسیاری از منتسبان به داروینیسبه افشای خرافه
د که نظریٔه داروین دیگر همانند نسخٔه نخست خود  کنناند، عنوان میتر از پاپتولیکگویا کا 

از نوشته اکننیست و علم  او  تنها برای مطالعٔه  های داروین عبور کرده و مطالعٔه کتب  ون 
آ   اتتاریخ پیشرفت علم است چرا که بعدها تغییر  این نظریه پدید  مد طوری که  بزرگی در 

 ایرادهای نظریه برطرف شده است.ز داروین بر آن باقی مانده و همٔه  اکنون تنها نامی ا

ر و  نظریٔه فراگی  یکگوید  که داروین میگوییم: این صحیح نیست زیرا این نظریه چنانمی
طور که ریچارد داوکینز از مشهورترین زیست شناسان طرفدار این نظریه »مسلط« است آن

عنوان میدر دور داروان جدید  که  را کند  ما  نظریٔه خود معمای وجود  در  و    ین  حل کرده 
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ای منتشر است از همین روی خرافه  1« است.ایمالحظاتی حاشیهاضافات بعد از او صرفا » 
متوجٔه نظریٔه امروز او  را  که او به تصویر کشانده  ظریٔه داروین چنانکه هر نقدی علیه ن

د  ان چه دیگران به آن افزودههای این نظریه را گذاشته و آن ه ستون، زیرا اوست کدنداننمی
 صرفا مالحظاتی جزئی است.

ست  دانند در ذات خود دلیل نینظریٔه داروین را علمی میکه امروزه به شکل گسترده  اما این 
و می پرداخته  آن  رد  به  خود  داروین  که  است  این همان چیزی  المثل  و  ضرب  »این  گوید: 

وط به علوم  توان در مباحث مرب هر چه شایع باشد حتما باید صحیح باشد را نمی  قدیمی که
ای پیشین است، از همین روی داروین  هنظریٔه او نیز مخالف همٔه نظریه  2]جدی[ گرفت«. 

شناسی این نظریه شناسی و زمین همٔه بزرگان زندٔه زیستپرسید: چرا    توانگوید: »میمی
گوید: »به  سپس در پاسخ می  3« اند؟رد کردهرا  ی تغییر مربوط است  ها برا که به قابلیت گونه

هایشان با انبوهی از که عقل هیچ شکل انتظار ندارم که کسی از دانشمندان تاریخ طبیعی را 
من شده،    دیدگاهکامال متضاد با    دیدگاهیاند مملو از  نی دیدهطوال   یانسال  طیحقایقی که  

 4«.سازمقانع 

 
العین للنشر، چاپ  ریچارد  ساز نابینا،  یسم جدید: ساعتداروین  (1) ابراهیم فهمی، دار  داوکینز، ترجمٔه عربی: مصطفی 

 (. ۱۳)  ۲۰۰۲دوم: 

 (.۲۳۶انواع ) اصل (2)

 (.۵۰۴همان ) (3)

 (. ۵۰۵همان ) (4)
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سبب در  دانست، به همین آمد معتبر نمیچه را علمی به حساب میاو نیز آن از این رو نظریٔه  
آورد و حتی اجماع در این زمینه معتبر نیست،  مجال علوم نباید در برابر رای اکثریت سر فرو  

 که بیان شد.از جملٔه علوم تراکمی است نه علوم محصور، چنان زیرا علوم تجربی

از مهم ادلهیکی  دار ترین  که  کردهای  بنا  آن  بر  را  خود  تکامل  نظریٔه  در    وین  که  است  این 
ها  ارند و نتیجه گرفته که این ای ندی وجود دارند که هم اکنون فایدهیها اندامزنده موجودات 

اند اما در روند تکامل کم کم به  ای داشتهعنی در گذشته فایدهاست ی  1هایی بازمانده«»اندام
چه از آن به جای مانده صرفا یک اثر از چیزی  و آن  ده یل نها عدم نیاز به آن رو به تحل دلیل  

 گوید: هایی آورده و میمثال این سخن خود ای داشته. وی برای ه برای نیاکان فایدهاست ک

یا    کننددار غازهایی که در مرتفعات زندگی میه پنجٔه پرهکتوانیم باور داشته باشیم  »نمی
خا سود  پرندگان  این  برای  فرگات  استخوانمرغ  یا  باشد  داشته  بازوی  صی  همانند  های 

کاربردی مخصوص دارا  و بالٔه فوک برای هر جانور  سب یا بال خفاش  میمون، پاهای جلوی ا
 2راثت نسبت داد«. د با اطمینان به ویهایی را با باشند. چنین سازمان

ه او به کار برده  اما این استدالل ـ یعنی بی فایده بودن یک اندام ـ در نقد نظریٔه تکامل علی
ی دانسته که وجاهت بسیار دارد. او در فصل  شد. خود وی این با ذکر این اعتراض آن را ایراد

 گوید:می  «یک ایراد جدی هفتم منشأ انواع با عنوان »

ن چنین است: آ توسط براون و به تازگی توسط بروکا عنوان شده و    تریایراد جدی   »اخیرا
از ویژگی ای داشته باشند، برای همین  رسد برای صاحبشان فایدهنمیها به نظر  بسیاری 

 
نامند. مراجعه نمایید به  « می های تحلیل رفتههای ژنتیکی« و یا »اندامرا »وستیجال« یا »بازمانده   هاهم اکنون این اندام   (1)

 رجمٔه فارسی دکتر نورالدین فرهیخته )مترجم(. نواع، ت منشأ ا

 (.۲۵۳أصل اآلنواع ) (2)
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. بروان در این زمینه به دراز شدن  بیعی اثری در به وجود آمدن آن نخواهد داشتانتخاب ط 
خوردگی مینای دندان بسیاری از جانوران اشاره    گوش و دم در انواع موش و خرگوش، چین 
 1«.این ایراد بسیار جدی است.. شمارد. کرده موارد همانند بسیار دیگری را برمی

می ایراد  موجودات این  در  که  اندام  گوید  نمیزنده  که  هست  را  هایی  آن  وستیجال  توان 
فایده و در عین حال  نامید  ندارد، مان)بازماندٔه ژنتیکی(  این  ای هم  ند درازی گوش و دم. 

، برای همین انتخاب  ای نداشتهها نه برای موجود حال حاضر و نه برای نیاکانش فایدهاندام
گزیند دیگر موضوعیت ندارد.  ی او برمیهای جانور را بر اساس نیازها طبیعی که ویژگی

 !ای نداشته پس اساسا چرا به وجود آمده؟ها فایدهد این انداموجو

 گوید: روین در پاسخ میجا دا این 

ست که حتی در  نیاز به یادآوری نی   های مختلف ها یا اندامبیهودگی فرضی بخش»در مورد  
احدی  اندام  جانوران بسیار متعالی و خیلی خوب شناخته شده،  به موجودیت  های  نسبت 

وده  شان تاکنون یا تا همین اواخر مجهول باهمیت عملیای تردید ندارد که  رشد و بسط یافته
 2«.است

که    کندپردازد و بیان میسپس به بیان فواید درازی دم و گوش که جدیدا کشف شده بود می
اندام از  بسیاری  فواید  نیها  ندانستن  این  معنایش  دوره  یک  فایدهدر  اندام  این  که  ای ست 

 دانستیم. ای نزدیک نمیتا گذشتهها را  ندارند، بلکه پیش آمده که فایدٔه برخی از اندام

 
 (. 266 – 265أصل األنواع ) (1)

 (.267 – 266أصل األنواع ) (2)
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د که امروز دیگر  هایی وجود دارن این سخنی درست است، اما مگر قبال ادعا نکرده بود اندام
ندارند و صرفا برای پیشینیان مفیده بودههفاید آن را  اای برای موجود زنده  ند، در نتیجه 

 های میان انگشتان غازهای خاک زی؟! ای ژنتیکی دانسته، مانند پرهبازمانده

متوجه سخن پیشین خودت نیز  ای  به اعتراض پیشین داده  که   این پاسخیاگر به او بگویند:  
ای دارند که ممکن است فردا به ان پای غازهای مرتفعات فایدهکه پردٔه میان انگشت  شودمی

در جایی دیگر  پذیریم که امروز نسبت به آن جاهلیم، بنابراین چگونه  ی ببریم هرچند میآن پ
ای؟ بلکه افزون بر این فایدٔه آن را محدود به نیاکان نخست این  هفایده دانستآن را بی  به قطع
 اند!ی پرده دار برای شنا کردن در آب بهره بردهکه از این پا  دانستهغازها 

اطالع  که او از فایدٔه یک اندام بیشود. این ر مغالطٔه توسل به جهل واقع میجا داروین داین 
دنش را ثابت کرده باشد و سپس خود وی نیز در  فایده بواست معنایش این نیست که بی
دانیم ممکن  ده که چیزی را که امروز نمیاستدالل را به کار بر پاسخ به اعتراض دیگری همین  

های ژنتیکی« یا وستیجال متوجه  یزی که در موضوع »بازماندهاست فردا بدانیم. همان چ
اندامکه خود او اعتر »براون« چنان  ایراد که  خود اوست. یا آن این  از  اف دارد دربارٔه  ها که 

 بسیار جدی است. های اساسی نظریٔه اوست همچنانستون

رگترین عالم مورد  گوید: »حتی اگر بز ر این سخن داوکینز پاسخی به داروین است که میانگا 
آن  این معنایش  کند،  تفسیر  را  مالحظه  قابل  بیولوژیک  پدیدٔه  یک  نتواند  در جهان  اعتماد 

تفسیر  ها پشت پردٔه راز مانده سپس در پایان  ابل تفسیر نیست. اسرار زیادی قرننیست که ق
 1شده است«.

 
 (.۶۹ساز نابینا )ساعت (1)
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آن  علی علمرغم  مشغول  تجربی  عرصٔه  علمای  از  بسیاری  فلسف که  اما  آخرین  اند  علم  ٔه 
درعرصه است  ممکن  که  است  انتظار  اشبارهای  آنان  ریچارد  برود.    یاز  باره،  همین  در 

 گوید: می ۱۹۶۵یزٔه نوبل در سال فاینمان برندٔه جا 

به این    یست اما قادر نیستمدانم که چداشتم و دقیقا میام با علم سروکار  »در طول زندگی
های علمی  جاست که فالسفٔه علم به بیان روشین از ا   1پرسش که علم چیست پاسخ بگویم«. 

تر است، کسی  برجسته  پردازند که از میان آنان نام کارل پوپرو بیان معنا و ضوابط آن می
گوید: »عمومیت  ان علم و شبه علم نهاد« و میمی گذاریتفاوت»معیار / مقیاسی را برای که 

 2یابد«. افزایش می ابطال پذیریبا بیشتر شدن قابلیت آن برای  یک نظریه و دقت آن 

ین مطمئن  که بارها و در شرایط گوناگون از اکند: پس از آنپوپر این مثال را مطرح می  ل »کار
ها سیاه  دهد که نتیجه بگیریم »همٔه کالغاند، این به ما اجازه میها سیاه رنگشدیم که کالغ

سم  امکان دارد که کالغی مبتال به آلبینیکند زیرا  گیری را رد میاند«. پوپر اما این نتیجهرنگ
داشته  )پیسی(   کالغوجود  »همٔه  قانون  سیاهباشد...  اشتباهاند«  ها  زیرا    3؛ «است  قانونی 

بررسی  های هستی را در همٔه مناطق جهان  دارد که همٔه کالغتعمیم موجود در آن الزم می
که  ری آن ضعیف است، حال آنکنیم و این کاری نشدنی است، از همین روی قابلیت ابطال پذی

احتمال وجود کالغی غیر سیاه همچنان موجود است. اگر این قانون به سبب تعمیم آن بر  
را در بر    وهمَه موجودات زنده  ها اشتباه باشد چگونه است تعمیمی که همٔه انواع کالغهمهٔ 

 
فرانسوا دورتی، ترجمه ]عربی[: ابراهیم صحراوی،  ها و قضایای آن، ژان  ها، مذاهب، چهره های عصر ما: جریانفلسفه  (1)

 (. ۲۹۳میالدی ) ۲۰۰۶لبنان، چاپ اول:  –لعربیة للعلوم ناشرون، بیروت الدار ا

 (.۳۱۰پیشین ) (2)

البمن  (3) محمد  دکتر  از:  مقدمه  و  ]عربی[  ترجمٔه  پوپر،  کارل  علمی،  پژوهش  با  طق  للترجمة  العربیة  المنظمة  غدادی، 
 (.۱۷۰میالدی ) ۲۰۰۶ول: فوریٔه ، چاپ ار العربي، توزیع مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروتهمکاری مؤسسة الفک 
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جا که  ال کنی، آنکند اعم مطرح میرا دربارٔه تعمیمی که داوکینز همین توانی می ؟! گیردمی
 گوید:می

»داروینیسم درست است، نه تنها بر روی این سیاره، بلکه شامل همٔه هستی است، هر جایی  
 1وجود داشته باشد«.ه حیات ک

این قانون اشتباه را با    ت،اند« اشتباه اسها سیاهکه قانون »همٔه کالغبا در نظر گرفتن این 
های  یعنی سیاره  دهدتعمیم می  را بر همٔه هستی  که نظریٔه داروین   سخن او مقایسه کنید

گیرد که اگر  این میدیگری جز زمین که هنوز حیات بر روی آنان کشف نشده اما فرض را بر  
جا سخن از  این  پس . داروینیسم بر آن صدق خواهد داشتها پی ببرند به وجود حیات در آن

گوید که تالش وی  ٔه سخنان خود میاعتقاد است نه قوانین علمی، برای همین داوکینز دربار
 2سازد«. ب »دادن اطالعات است، اما همچنین قصد دارد قانع 

را چه بسا نقطٔه ضعف آن دانسته بود، زیرا    ها یهبسیاری از نظر کارل پوپر قدرت تفسیری  
شوند و در صورت پیش  ها هرگز به خطا منجر نمیظریهرسد که این نطور به نظر میآن 

آن میآمدن هرگونه ا ای که  سپس هر نتیجه  3چسبانند یرادی به نظریه، حقایق عینی را به 
کنند، یعنی اگر فسیل یک جاندار راست می  حاصل شود آن را در خود نظریه تأویل درونی

این در داخل   طور  شود و همین نظریه تفسیر میقامت را پیش از جانداران چهارپا یافتند 
گویند یکی از فروع  ی آن جاندار است، و باری دیگر میگویند: این نیا برعکس، یک بار می

کنند همان ادعا را تکرار    ف آن است و منقرض شده و اگر باری دیگر فسیلی پیش از آن را کش 

 
 (.۱۴داروینیسم جدید ) (1)

 (.۱۴پیشین ) (2)

 (.۳۱۳دوران ما )های نگا: فلسفه (3)
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بدهد در نتیجه این    اش را از دستشود نظریه قابلیت ابطال پذیریکنند و این باعث میمی
 شود نه نقطٔه قوتش. نقطٔه ضعف آن می

پی آنشنیچه  از  »بیش  نظریه  این  که  بود  گفته  داروین  نظریٔه  دربارٔه  دلیل  تر  برایش  که 
 1«. دهنددعوت میبیاورند به سویش  

فلسفهن از  بسیاری  پژواک  واقع  در  داروین  بود.  ظریٔه  نوزدهم  قرن  در  کاپیتالیستی  های 
 گوید:یداوکینز م

ای دیگر ـ یعنی اقتصاد ـ  عرصه  ای ازدید به اندیشهچه می»نبوغ داروین در ربط دادن آن
یای  انای مردم پسند را دربارٔه خطرهای ازدیاد جمعیت در بریتبود. توماس مالتوس خطابه

این  و  بود  نوشته  آن دوران  قطعا  صنعتی  فرزندآوری  این  بیماریکه چگونه  و  به سبب  ها 
بر سر منابع را   ها داروین هشدار مالتوس دربارٔه نبرد انسانغذا متوقف خواهد شد. کمبود 

و این همان چیزی است که    2« دهد پیاده کردگرفت و بر روی چیزی که در طبیعت رخ می
 دارد:بیان می ونهگ داروین این 

اساس    زیرا بر  هاست:ترین چالشپیشرفت در رفاه مربوط به نوع انسانی یکی از پیچیده»
باید از فرزندآوری جلوگیری  زند  توانند کودکان خود را از فقر دور سا آن همٔه کسانی که نمی

 3دارد«. میل خود   زیرا فقر نه تنها یک شر بزرگ است بلکه به تکثیرِ  کنند

 
میالدی   ۱۹۹۶رقیة، محمد الناجي، أفریقیا الشرق، چاپ اول:  ها، فریدریش نیچه، ترجمه ]عربی[: حسان بوافول بت  (1)
(۹۰ .) 

 (. ۲۶ول، دقیقٔه )قسمت ایوتیوب: نبوغ داروین، ریچارد داوکینز،  (2)

 (. ۲۳۸/  ۳چارلز داروین، تبار انسان ) (3)
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 جامعٔه انگلستان می گوید: تند ضمن نقدو مارکس از همین ر

دارد  که بیان می  جا آن شودام میباعث سرگرمی ام ـ»داروین ـ که باز به تازگی او را خوانده
سازد، انگار کل قضیه با آقای  را همچنین بر گیاهان و جانواران پیاده می  وی نظریٔه مالتوس 

نطریه وی  که  بوده  این  تنها امالتوس  را  انسان  ش  می  ها بر  و  پیاده  گیاهان  نه  ساخت 
توجهاین  حیوانات...   م  قابل  از  داروین  چگونه  که  جامعٔه  است  با  گیاهان  و  جانوران  یان 

بازارهای جدید و ابتکار    تسخیر مله تقسیم کار و رقابت و  ، از جانگلیسی خود آشنا شده است
 1به آن اشاره کرده است«.بز است که ها همه   همه علیهِ  و نبرد برای بقا. این همان جنِگ 

 گوید:انگلز پیرو این سخن می

ای بقا، صرفا نقل نظریٔه هابز دربارٔه جنگ همه علیه همه  »کل نظریٔه داروین دربارٔه نبرد بر 
طور نظریٔه مالتوس دربارٔه انسان، از   اقتصادی بورژوازی دربارٔه رقابت و همین و نظریهٔ 

 2است«. جامعه به طبیعت 

کرد اهمیت چندانی به باورها نداشت. از  قدر که به سود توجه میآنبورژوازی    هاینظریه
  ادقصتا وقتی از نظر عقلی هر باوری  گوید: »های پراگماتیستی میلسفههمین جا یکی از ف

 3ای برای زندگی ما داشته باشد«. است که اعتقاد به آن فایده

 
 (.۱۴۶)میالدی  ۱۹۸۳عربی[: فواد ایوب، دار دمشق للنشر والتوزیع، چاپ اول ـ مه ] های مارکس انگلز، ترج نامه (1)

 (.۳۵۹لز )یالکتیک طبیعت، فردریش انگ د (2)

قدمٔه زکی نجیب محمود، المرکز القومی للترجمة،  العریان، با مپراگماتیسم، ویلیام جیمز، ترجمه ]عربی[ محمد علی    (3)
 (.۹۹میالدی ) ۲۰۰۸قاهره ـ مصر، 
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مح بر  که  است  چیزی  همان  این  گذاو  تأثیر  شحرور  » مد  به  تا  اسالم شته  فرا    1« لیبرالیسم 
گوید:  ، از این رو می2سازد« م میبخواند، آن چه »مجال را برای تعدد حزبی و آزادی بیان فراه

آن  3«حکومت سکوالِر محض استیک  بینیم که حکومت اسالمی  »می این رخ  و  چه در پی 
سازد. این  رتمند می، سرمایه را قداقتصاد  دهد یعنی جلوگیری از دخالت دولت در مجالمی

 بورژوازی. منظومهٔ یعنی چرخش در 

تصاد انسانی به حیوانات و گیاهان بود، مرزهای آن جایی که داروینیسم، انتقالی از اقاز آن 
گیرد و اگر »اصل انواع« در یک جلد به چاپ رسید، کتاب  نسان را در برمیدر مقام نخست ا
هایی  هایی تکامل یافته داریم و انسانه ما انسانسه جلد منتشر شد، در نتیج»تبار انسان« در  

توان گفت  ود که نازیسم در آن جوالن داد و نمیاند. این همان میدانی بکه هنوز وحشی مانده
نازی سکه  دچار  شده ها  برداشت  کردهوء  استفاده  سوء  داروین  از  و  خود  اند  که  چرا  اند، 

 گوید:داروین می

و تنها ابزار ما برای رسیدن به تصمیمی دربارٔه این    دهیماهمیت می  بدویهای  دورانبه  »
حاضر  های نیمه متمدن و وحشی موجود در حال ترفتارهای ویژٔه مل موضوع این است که 
 4«.دهیم را مورد بررسی قرار  

 گوید:هیتلر در همین چارچوب می

 
 (. ۱۹۸والمجمتع ) دولةال (1)

 (. ۱۹۷همان ) (2)

 (. ۱۹۷همان ) (3)

 (.۱۴۹/ ۳تبار انسان ) (4)
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چنان دولت  برای  نژادی  مفهوم  بع»اما  ما  حزب  برای  که  کرد،  تعیین  بدوینژادهدها   1ای 
نواع  داند که همان حفظ ااهمیتی قائل است و دولت را از حیث مبدأ دارای یک رسالت واال می

بقای اصلح و    موافِق آن را  ، چیزی که  باور ندارد  نژادها به برابری    راسیسم  بشری است، و
میقوی ضعیف  توسط  قوی  ]سلطٔه[  پذیرش  و  مبدأ  گرداندتر،  با  هماهنگی  در  این  که   ،

 2راسی طبیعت است«.آریستوک

هر چند مدت  سازی آن است که  صرفا یک سوء استفاده از نظریٔه داروین بلکه پیادهنه  این  
ها ما  »ظاهرا در فسیل گوید:  ز میکند. داوکینها خودنمایی مییک بار در سخن داروینیست

یا حتی یک رشته رقابت و    های تسلیحاتی میان گیاه خوارانشاهد یک مسابقٔه تسلیحاتی 
 3باشد«.   جالبتواند می ها های تسلیحاتی انسانرقابتگوشت خواران هستیم. مقایسٔه آن با  

این کسانی را می  پس از  از  این نظریه را بر زبان آورده و  ها سخن  رابری انسانببینی که 
 ای ، نظریهکند همین نظریه استها را نفی مینخستین چیزی که برابری انسان  اما ،  گویندمی

دارد. »نظریٔه داروین هنگامی  ر تار و پود خود همواره شبح نازیسم را مخفی نگه میکه د
ی خود  رهای استعما گذاشت که کشورهای بزرگ مشغول بنیان نهادن امپراتوریپا به عرصه  

ها  بودند، در نتیجه ابزاری شد برای مرد سفید تا کارهای خود را برای خودش و دیگر انسان
 4توجیه کند«. 

 
 ین و غیر پیشرفته )مترجم(. بدوی به معنای نخست (1)

 (.۲۱۲میالدی ) ۱۹۹۵اپ دوم: لویس الحاج، بیسان، چنبرد من، آدولف هیتلر، ترجمه ]عربی[:  (2)

 (. ۲۵۹ساز نابینا )ساعت (3)

 (. ۱۲اهره )کوماس، ترجمه ]عربی[: محمد ریاض، مؤسسة هنداوی للتعلیم والثقافة، ق  جوانهایی دربارٔه انواع،  خرافه   (4)
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تنفر می  اگرچه ابراز  باشد  داشته  دینی  اساسی  که  از هرگونه جداسازی  اما  شحرور  کند، 
میشه  ه   تر است، زیرا اد داشته باشد که »جدایی بر یک اساس دینی انسانیهمیشه باید به ی 

ای که میان ادیان وجود دارد گذشت، اما فاصلٔه بیولوژیک را که  این امکان هست تا از فاصله
 1توان زیر پا نهاد«. انداخته نمی میان نژادها فاصله

پرسیم: فهم شحرور از نظریٔه  که بحث را به موضوعی دیگر ببریم، از خود میاما پیش از آن
دربارٔه خلق    ی که او آن را بهتر از نخستین آیاتی کهاه داروین تا چه حد درست است؟ نظری 

 داند. نازل شده می

داروین بر این باور  گوید: »شود که مین میجا عیا سطح آشنایی شحرور با این نظریه آن 
ترین مفاصل نظریٔه داروین ...  »مهم  گوید: و می  2«بود که میمون، َجدِّ انسان کنونی است

 3تکامل یافته است«. آن   هاست که انسان ازمیمون

دهد  چه به وی نسبت میهای داروین رجوع کند تا از آناو به خودش زحمت نداده که به کتاب
رجوع    5و سایت الجزیره   4ان یابد، بلکه در جستجوی خود به یک برنامٔه تلویزیونی اطمین 

با ا آمده است: »کرده است!  الجزیره منتشر شده  این حال در مطلبی که در سایت  ز  یکی 
نظریٔه   که  است  این  به  باور  است،  جاری  عموم مردم  زبان  بر  که  اشتباهاتی  مشهورترین 

 
 (. ۱۰ان )هم (1)

 (. ۲۵۳/ ۱القصص القرآنی ) (2)

 (.۲۴۳/ ۱همان ) (3)

 (.۲۴۳/ ۱) نگا: القصص القرآنی (4)

 (.۲۴۵/ ۱ان )نگا: هم (5)
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ها تکامل  که مستقیما از میموناصل انسان از میمون است، یا آنداروین اشاره به این دارد که  
 1«.یافته است

دو ]گونه[  مربوط به ما به    گونهٔ در کتاب خود »تبار انسان« بیان کرده که »  که داروین حال آن
شبیه به انسان یعنی شامپانزه و گوریل نزدیک است و انسان با این   های آفریقایِی از میمون

 2«.در یک جد اعلی مشترک استدم بزرگ بی یها میمون

که  ها و انسان است نه این مونجد اعالی مشترک میان می چه داروین گفته بود، وجود یک  آن 
دهد که شحرور نه معنای  در هر صورت این نشان می  انسان از میمون تکامل یافته باشد. 

یا شاید ق را،  نه معنی نظریٔه داروین  دانسته و  به درستی  را  از نظریٔه  آیات  رائتی معاصر 
 ! استداروین دارد که هنوز کسی به آن نرسیده 

  

 
 اند«. کرده  باورسایت الجزیره تحت عنوان »پنج خرافٔه جنجالی که مردم دربارٔه داروین  (1)

57ly7https://ajm.me/ 

 (.۵۱/ ۱تبار انسان ) (2)

https://ajm.me/7yl57
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 های غربی ر... ارزش اعالمیٔه جهانی حقوق بش 

آن  از  را  پس  اسالم  خود  ادعاهای  در  شحرور  جدا  که  علما  به    ساختاز  خود  آرای  با  و 
پرداخت  عقاید  نمی  ـ  دستکاری  فکری  منظومٔه  یک  در  حتی  که  ه جنگندعقایدی  بلکه  ر  ، 

در    . شماند جز خالی کردن کامل اسالم از معنایکاری نمیآوری شده ـ  ای از جایی جمعتکه
هایی مستقل از  رزشها و اماند جز تعدادی واژه که آن را بر اساس منظومهچیزی نمی  نپایا 

 1اسالم همان فطرت است و فطرت همان اسالم است«. گوید: »بخشد. وی میاسالم معنا می
م استن سخنی درای ای است که فطرت  زیرا اسالم با عقاید و احکام خود به گونه  ست و ُمسلَّ

خواند.  یابد و به طور کلی به سوی آن فرا میش دارد و با خود هماهنگ میخالیق به آن گرای
کهاما معنای   اسالم  فرا می  این  آن  به  آنفطرت  شحرور چیست؟  نزد  به چه  خواند  فطرت 

امتاند و همهٔ خوسویش فرا می او    .گیرد گوید ـ در بر میکه میهای گوناگون را ـ چنان 
 گوید:می

و  ،»نبرد است  فطرت  شکل    ضد  به  و  است...  فطرت  ضد  روزه  و  است  فطرت  ضد  زکات 
 2اند«. شعائر ضد فطرتمختصر، همٔه 

 او همٔه شعائر را از دایرٔه فطرت خارج کرده است، پس چه چیزی ماند؟ 

 3«. ...آیندی غیر فطری به شمار میایمان که تکالیف »ارکان 

 داند چه باقی مانده است؟ الم میاس  که آن را خوِد   یبا حذف همٔه مضامین اسالم، از این فطرت 

 
 (. ۵۳اإلسالم واإلیمان ) (1)

 (.۳۷همان ) (2)

 (.۸۰اهمان ) (3)
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 دهد: یگونه پاسخ ماو این سوال را این 

ای است که »فطرت انسانی... نمایندٔه جانب عقالنی در انسان است، یعنی نمایندٔه مجموعه
 1]حاکم[ است«. مفهوم غربی طبیعی با قانون  قواعد آن  در

ده الهوت آرای خود را به  مفهوم غربی است. او تالش کر این  خواهد  چه شحرور میآن  پس
که انسان را بخشی از ذات  باشد. وی پس از آن   شکلی ترتیب دهد که با این نتیجه هماهنگ

اخته است به این  خلقت انسان محقق سالهی دانست و عنوان کرد که خداوند ذات خود را با  
و    وند استهر گونه اهانتی به انسان، شامل اهانتی مستقیم به ذات خدا رسد که: »نتیجه می

 2کرامت و برتری داده است«. انسان را بر بسیاری از آفریدگان ،خداوند با این آزادی

ته بود،  داند. پیش از او کانت نیز انسان را غایت دانس انسان را ذاتا هدف می  او  به این ترتیب
سان  شوند، زیرا انگری منتهی میکه این الزاما به جبری  3بر خالف اشیای دیگر که وسایلند، 

آفریدٔه بی از وی سر  اختیار نیست بلکه باورهایی دارد و کردارصرفا یک  ها و گفتارهایی 
اساس می بر  که  می  زند  محاسبه  زشتآن  به  گاه  شحرور  اما  اشاره  شود  ستمگران  کاری 
کند که همٔه آنان انسان  خداوند به جزئیات را نفی کند و فراموش می  ا تقدیر و علِم کند تمی

ین است که  سازد و همارزش میهاست که آنان را گرامی یا بیین کارهای انسانهستند و هم 
 . سازدمحاسبٔه اخالقی را معتبر می

 
 (. ۲۵۵والحاکمیة )الدین  (1)

 (.۲۹۲/ ۱لقصص القرآنی )ا (2)

فار مکاوی، منشورات الجمل، کلن ـ آلمان، چاپ اول:  دالغامانوئل کانت، تأسیس متافیزیقا األخالق، ترجمه ]عربی[: عب  (3)
 .(۱۰۷دی )میال ۲۰۰۲
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ْت َیَدا َأِبي َلَهٍب  }اید:  فرم این سخن الله متعال دربارٔه ابولهب که میدر  گوییم: آیا  سپس می َتبَّ
جایی که یک انسان مورد  باد( از آن)بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او    [۱{ ]مسد:  َوَتبَّ 

که این انسان به سبب طغیان و  نت شده است؟! یا آن اهانت قرار گرفته، آیا خداوند نیز اها 
ت و دیگر شایستٔه بزرگداشت استبداد و دست درازی به حدود الهی شایستٔه این نهیب اس

 نیست. 

ـ در تضاد با  ا و باورهای او  ه سان ـ بدون در نظر گرفتن کارها و گفتهارزش دانستن ذات ان
 فرماید:قرآن کریم است. پروردگار متعال می

نَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِویٍم } ِذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  (  ۵)  ُثمَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِلیَن (  ۴)  َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ ِإالَّ الَّ
اِلَحاِت   [ ۶ ـ ۴: ]تین  {َفَلُهْم َأْجر  َغْیُر َمْمُنوٍن الصَّ

]مراتب[ پستی  ترین  ( سپس او را به پست۴)به راستی انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم )
( کرده۵بازگردانیدیم  شایسته  کارهای  و  آورده  ایمان  که  را  کسانی  مگر  که  (  پاداشی  اند 

 همیشگی خواهند داشت(. 

را گرامی داشت، زیرا خلقت  انسان    ،خود   ه وی با آفرینِش جا پروردگار متعال بیان کرده ک این 
 1انسان در بهترین شکل و قامتی استوار و اندامی هماهنگ است«. 

ادامه می او را به پستسپس در  ترین ]مراتب[ پستی بازگرداندیم{ یعنی: فرماید: }سپس 
  2«. نیکو، اگر الله و پیامبرش را اطاعت نکند فرجامش دوزخ خواهد بود  این خلقِت   پس از»

 
یبة للنشر والتوزیع، ریاضـ  عربستان سعودی،  محمد السالمة، دار ط  ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: سامی بن  (1)

 (.۴۳۵/ ۸میالدی ) ۱۹۹۹هجری ـ  ۱۴۲۰چاپ دوم: 

 (.۴۳۵/  ۸تفسیر ابن کثیر ) (2)
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زیرا    1کند، استثنا میاز آنان  اند را  سانی که ایمان آورده و کار نیکو انجام دادهک از همین روی  
برد یا او را  گداشت انسان را یادآور شده و بیان کرده که کارهای او یا مقامش را باال میبزر
کشاند؛ برای همین پروردگار متعال دربارٔه کسانی که حق را انکار  میها  پستی  پست تریِن به  

 فرماید: د میکننمی

ِإْن  } َیْعِقُلوَن  َأْو  َیْسَمُعوَن  َأْکَثَرُهْم  َأنَّ  َتْحَسُب  َسِبیاًل َأْم  َأَضلُّ  ُهْم  َبْل  َکاأْلَْنَعاِم  ِإالَّ  فرقان:  { ]ُهْم 
۴۴ ] 

اندیشند؟ آنان جز مانند چارپایان نیستند، بلکه  شنوند یا میشان میبیشتر یا گمانی داری  )
 (. ترند گمراه

را به این شکل مورد تحقیر قرار داده است و این آیاتی است که مؤمنان صبح و    خداوند آنان
 داند؟ این را تحقیر و اهانت آنان از سوی خداوند میخوانند، اما آیا شحرور میشب آن را 

برسد و از این تعجب    2اش به »لیبرال دمکراسی« است که با الهوت ابتکاری  هدف شحرور این
شرط  ذیرش اعالمیٔه جهانی حقوق بشر باید هماهنگی با شریعت را  ه چرا برای پکند کمی

 گوید: . او میدانست

میالدی اعالمیٔه جهانی حقوق بشر را صادر کرد...    ۱۹۴۸دسامبر    ۱۰مان ملل در تاریخ  ساز»
این   شروطی را برای پذیرش پیمان حقوق بشر  های فقه اسالمی  است که کنفرانسعجیب 

 
 (.۴۳۵/ ۸یر ابن کثیر )تفس نگا: (1)

 (.۴۱۵ین والسلطة )الد (2)
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که آن را به زیر سلطٔه ضوابط شریعت قرار دهند؛ ضوابطی که  ن مبنی بر ای د  انوضع کرده
 1«.اندردهها پیش وضع کاز قرن فقها 

 :بخواند این اعالمیه را  ۱۶تواند مثال مادٔه اما هر عاقلی می

به سبب نژاد یا تابعیت یا   بدون هیچ گونه مانعیه به سن بلوغ رسیدند ـ »مرد و زن ـ هر گا 
 2. «را دارند ن نهادن خانوادهحق ازدواج و بنیا ،  دین 

 فرماید:این سخن پروردگار متعال مقایسه کند که میسپس آن را با 

َخْیر  } ْؤِمَنة   مُّ َوأَلَمة   ُیْؤِمنَّ  ی  َحتَّ اْلُمْشِرَکاِت  َتنِکُحوْا  َوَلْو    َواَل  ْشِرَکٍة  مُّ ن  ُتنِکُحوْا  مِّ َواَل  َأْعَجَبْتُکْم 
ی ُیْؤِمُنو ْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُکْم ُأْوَلِئَك َیْد اْلُمِشِرِکیَن َحتَّ ن مُّ ْؤِمن  َخْیر  مِّ ُه  ْا َوَلَعْبد  مُّ اِر َواللِّ ُعوَن ِإَلی النَّ

ِة َواْلَمْغِفَرِة ِبِإْذِنِه َویُ  اِس َیْدُعَو ِإَلی اْلَجنَّ ُن آَیاِتِه ِللنَّ ُروَن َبیِّ ُهْم َیَتَذکَّ  [ ۲۲۱{ ]بقره:   َلَعلَّ

ج نکنید تا ایمان بیاورند؛ قطعا کنیز با ایمان بهتر از زن مشرک است و با زنان مشرک ازدوا)
و شما را به شگفت آورد و به مردان مشرک زن ندهید تا ایمان بیاورند؛  هرچند ]زیبایی[ ا

رچند شما را به شگفت آورد. آنان ]شما  تر از مرد آزاد مشرک است هقطعا بردٔه با ایمان به
فرا می آتش  به سوی  آمرزش  خواننرا[  به سوی بهشت و  را[  به فرمان خود ]شما  الله  و  د 

 (. گرداند باشد که متذکر شونددم روشن میخواند و آیات خود را برای مر می

با    تادندراف  قهای قرون گذشته بلکه دشمنی با ف  نه   جا خواهی دانست که مسئلٔه شحروراین 
الله است. پس از شناخت اصول فقه جدید خودساختٔه   شحرور که در اعالمیٔه  خود کتاب 

ا  ب. قطعا او بینی کردشتوان رفتار شحرور را پیجهانی حقوق بشر نمود یافته به آسانی می

 
 (۴۱۰پیشین ) (1)

 (.www.un.org/arاینترنتی سازمان ملل متحد: )متن اعالمیٔه جهانی حقوق بشر از پایگاه  (2)
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رت« و »سیرورت«  مترادفات و سیاق تاریخی آیه و »ظرف« و قرائن و »صیرو  به میان آوردن
ای خواهد  به همان نتیجه  سخن این و آنان کتاب و قرآن و متشابهات و محکمات و  و تفاوت می 

اعالمیه است،  رسیده  اعالمیه  این  که  »رسید  است:  آمده  آن  در  که  مقررات    از  کی  چیهای 
نم  هیاعالم را  نحوتوان    یحاضر    یفرد  ا ی   یگروه  ا ی   یدولت   یبرا که    کرد   ریتفس   ی به 

انجام دهد که هدف آن   ی کار ایدست زند  ی تی شود که بنا بر آن، بتواند به فعال  یحق  متضمن
ب آزاد  ی حق  بردن  ن یاز  و  حقوق  ا  یها   یاز  در  دیگر  این   1« باشد  هی اعالم  نیمذکور  جا 

دربارٔه  اندازد، اما  رسد و َمجاز و قیاس و تعلیل را از کار میبه پایان می  های شحرورپرگویی
 . دارد همواره امکان  کتاب خدا تأویل 

به شریک    دهد، کسانی که آنان را متهمعلیه فقهای مسلمان ادامه می  هجومششحرور به  
الله دانسته است«.  ادعا کنیم برتر بودید: »این گو او می  2شدن در خداوندی  الله  که  ن کلمٔه 

تحت  آنان  نواهی  و  اوامر  و  فقها  فتاوای  و  موروث  فقه  ساختن  پیاده  اع  اجمشعار    همان 
 3«. این کوچک شمردن کلمٔه الله و عین بردگی است،  است  بخاری و مسلم]روایت[  و    جمهور 

جمهور چیزی دیگر، وی رجوع به  که اجماع چیز دیگری است و قول  پوشی از این   با چشم
داند، در  اند را کوچک شمردن کلمٔه الله میچه علما بر آن اجماع کردهم و آنبخاری و مسل 

 گوید: اعالمیه جهانی حقوق بشر میحالی که دربارٔه 

 4«.کلمٔه الله استبرتر دانستن  »اعالمیٔه جهانی حقوق بشر، بهترین تعبیر از 

 
 ام اعالمیٔه جهانی حقوق بشر. مادٔه سی (1)

 (. ۱۸۷نگا: الدین والسلطة ) (2)

 (. ۱۵۹اإلسالم واإلیمان ) (3)

 (. ۱۹۶رة )الصواإلسالم األصل و (4)
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متو است  اخم  و  تلخی  مسلمانانهرچه  و  اسالم  سخنی    ،جه  خوش  هرچه  متوجه  و  است 
که این سخن او در تناقض با سخن پیشین  . بدون در نظر گرفتن این است  معیارهای غربی 

دیگر    ـ وجبرگرایی است  عینکه ـ چیزی   داندمیناگزیر انجام شدنی را که کلمٔه الله  اوست
بنابر ادعای او این اعالمیٔه جهانی باید    مطالبٔه پیاده ساختن کالم الله نیست، بلکه   نیازی به 

 گوید: شد، چرا که میخودش اجرا می

بشر  حقوق  جهانی  اعالمیٔه  بیستم  قرن  نیمٔه  در  ملل  این    »سازمان  و  ساخت...  منتشر  را 
 1«. دهندستون فقرات عقیدٔه اسالمی را تشکیل میمعاییر 

بشر صادر شده از سوی سازمان ، پذیرش منظومٔه حقوق  محافظت از دین   »بهترین جلؤه 
 2ملل است«. 

ی نیست جز تخلیٔه اسالم از محتوای آن و عوض کردن قرآن با اعالمیٔه جهانی حقوق  این چیز 
 سنت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ چه خواهد کرد؟ بشر، اما با 

که  چنان  یا  3گوید کشف دوبارٔه دین که او می  طور جاست که نوبت به قرائت معاصر و آناین 
 گوید: . شحرور میرسد می افتد، ابتکار یک دین جدیدعمال اتفاق می

پارلمان»می که  بگوییم  همان  توانیم  نبوی ها  سنت  معاصر  اموردربارٔه   صورت  از    ی  غیر 
 4شعائر است«. 

 
 (. ۳۸۱قه اإلسالمي )یدة للفنحو أصول فقه جد (1)

 (. ۳۰۱تجفیف منابع اإلرهاب ) (2)

 (. ۱۱إلنسان )نگا: اإلسالم وا  (3)

 (.۶۸ة )اإلسالم األصل والصور (4)
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ها همان سنت  و در پارلمان  ،به این ترتیب وی در اعالمیٔه جهانی حقوق بشر کلمٔه برتر الهی
اند، همه  های گوناگون و متنوعها که هر یک تابع کشورنبوی را یافته است، اما آیا پارلمان

 اند؟ نمایندٔه سنت نبوی

 گوید: شحرور می

 1چرخند«.یا در دایرٔه تشریع الهی میهای دن»همٔه پارلمان

در مخالفت با تشریع الهی نیست  ـ  گونه، هیچ پارلمانی ـ هر قانونی را تصویب نماید  این 
میالدی بیت المقدس را پایتخت    ۱۹۸۰حتی اگر کنیست )پارلمان اسرائیل( باشد که در سال  

کرد اعالم  قرار می  ؛رژیم خود  الهی  تشریع  در منظومٔه  نیز  آن گ این  مگر  به  یرد،  کسی  که 
خداوند شده  ت  بخاری و مسلم رجوع کند، تنها در آن صورت است که مرتکب شرک در الوهی 

 است! 

اما »مجاتُ کُ   نزد وی داوری بردن به افترا بستن بر خداوند است،  گذاری لس قانونب سنت 
 2، نه مجالس فتوا و مفتیان«. مفهوم معاصر سنت نبوی استهمان 

که همه در آن مشارکت دارند هیچ تبعیضی بر اساس دینی وجود  ارلمانی  پ  مجالِس   این   در
باید این پذیرفته شود که ملحد  اسالمی    ـ   »اما در کشورهای عربی   گوید:می، از این رو  ندارد

تواند به آزادی و  و سالمت او نیز محفوظ است و می  حقوق محفوظ نیز انسانی است دارای  

 
 (.۲۳اإلسالم واإلنسان ) (1)

 (. ۲۶۶اإلسالم األصل والصورة ) (2)
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  نقشی دربرای همه فراهم است، رای خود را بیان کند و  آمیز که  های مشروع صلحاز روش
 1«. باشدهای دمکراتیک داشته گیریتصمیم

ا  که ملحدها در پارلمان اکثریت رتواند رئیس جمهور یا نخست وزیر شود یا آنملحد نیز می
  تشکیل دهند و هر قانونی که از این پارلمان بیرون بیاید تشریع الهی است، به خالف کسی 

برد. کار او به  کند یا از اصول فقه برای فهم آن بهره میه کتب سنت و قرآن رجوع میب  که
بر خالف باور    2«.های عقیدٔه اسالمی استاز بنیانگوید: »دمکراسی  سد که میر جایی می
 جزئیات متغیر ـ مانند کارهای بشر ـ پیش از وقوع آن! ازدن خداوند به آگاه بو

رای گیری دمکراتیک  یک که اعدام سقراط بر اساس گرفتن این در هر صورت، بدون در نظر 
رانی مورد  او دمکراسی را به عنوان فرایندی برای حکمشاگرد  افالطون  طور که  آن  است،  بوده

: این یک قرائت قدیمی است و منظور او قرائتی معاصر  دهد، شاید او بگویدهجوم قرار می
های قرن بیستم  قرائت معاصر است از درسگوییم: این شخص که مدعی  جا میاست. این 

به روشی قانونی به قدرت نیست    باید فراموش کنیم که هیتلرنعبرت نگرفته است، چرا که »
 3«.ریت پارلمان تصویب شدو قانونی که همٔه قدرت را به او تفویض نمود از سوی اکث

ه در آن اکثریت آرا را به  از طریق انتخابات ]دمکراتیک[ کتلر نه به واسطٔه یک کودتا بلکه  ی»ه
سرخوردگی ]ملت  کن ساختن بیکاری و  ٔه ریشهاو با وعدبه قدرت رسید.    دست آورده بود

کآلمان[ میلیون را حل  بیکاری  این روش مشکل  با  و  را جذب خود کرد  تن  برای  ها  او  رد؛ 

 
 (. ۲۶۶الدولة والمجمتع ) (1)

 (.۳۷۱پیشین ) (2)

ی بغورة، لخضر مذبوح، الدار العربیة ناشرون ـ لبنان، منشورات ه: الزواولقرن العشرین، ترجمرس اکارل پوپر، د  (3)
 (.۱۰۶دی )میال ۲۰۰۹هجری،  ۱۴۲۹جزائر، چاپ اول: االختالف ـ ال
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جان  توسعٔه تسلیحات، بیکاران را به کارگر و سپس به سرباز و در پایان به جسدهایی بی
 1تبدیل کرد«. 

ز کارهای او آگاه  شود، ا  کارهایش هیتلر مرتکب   که داند که خداوند پیش از آناو این را بد می
این را که خداوند آن را نوشته و مقدر کرده باشد نفی    بوده باشد و به سبب زشتی جنگ، 

بود که هیتلر  )پارلمان(    « سنت نبوی»از این غافل است که بنابر ادعای او همان  اما  کند،  می
ها را  نازیکند را تولید کرد. همان پارلمانی که به زعم او در منظومٔه تشریع الهی حرکت می

 به قدرت رساند. چه تلفیقی بیش از این؟ 

از مهم این   هایترین درسکارل پوپر یکی  را به شکل خالصه  گونه بیان کرده  قرن بیستم 
 است: 

ت عامه آن است که این نوع حکومت به ترویج یک  نظریٔه حکومترین انتقاد به  شاید قوی»
یا    شود.ایدئولوژی غیر عقالنی و به خرافات منجر می این امر نوعی خرافٔه خودمحورانه 

توانند برخطا باشند یا غیرعادالنه  م( نمیگرایانه است که بگوییم مردم )یا اکثریت مردنسبی
نباید فراموش کنیم که    2د طرد شود«. بایست و میعمل کنند. این ایدئولوژی غیر اخالقی ا

هایی که  رابری رخ دهد؛ جنایتها ممکن است به نام آزادی و برادری و بترین جنایت»شنیع
 3ها رخ داد«. ان صلیبیدر شناعت کمتر از جنایاتی نیست که به اسم مسیحیت در دور

ست که حفظیات خود را  برای او این اترین چیز ها ندارد؛ مهماما او هیچ توجهی به همٔه این 
ادعای قرائتی  در سطرهای کتاب با  با روشی پیچیده و  به  هایش خالی کند و سپس  جدید 

 
 (.۵۱) ۱۹۹۶روژه گارودی، أصول األصولیات والتعصبات السلفیة، مکتبة الشروق، ژانویه  (1)

 رس این قرن، ترجمه: علی پایا، انتشارات طرح نو(.کارل پوپر، د جمه به نقل از:)تر (.۱۱۰درس القرن العشرین ) (2)

 (.۱۷۹در جستجوی جهانی بهتر ) (3)
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ی در  کامل است، گویا مارسل پروست، ادیب فرانسو  اسالم منسوبش سازد؛ این دوگماتیسِم 
 گوید:وصف حال اوست که می

ندارند،»واقعیت اعتقادات ما راهی  دنیای  به  آورندٔه   ها  نبودهآن  پدید  توانند  اند پس نمیها 
 1توانند کرد«. ستشان نمیگیرانه که انکارشان کنند، باز سخرابشان کنند؛ هر اندازه پی

 2ستند، از طغیان اجتماعی ها شکل معاصر سنت نبوی هکند جوامع و پارلماناو که ادعا می
جوامع    ؟ر بدانیمگوید. اما طغیان بر اساس چه معیاری، اگر خود جوامع را معیا سخن می

 کنند! ن میکنند و مفهوم عدالت را تعیی خود سنت ]نبوی[ هستند و خود قوانین را تولید می

نادیده گرفته  کامال  های نورنبرگ دربارٔه سران نازی پیش آمد  وی بحرانی را که در دادگاه
ا که  هایی رتوان قاضیها پرسشی به این مضمون پیش آمد: چگونه میمحاکمه  است. در آن

کردند محاکمه کرد؟ اگر در نظر بگیریم که قاضی  در سایٔه حکومت نازی حکم صادر می
 اند. مگر عدالت همین نیست؟کند که قانون گذاران گذاشتهنونی را اجرا میصرفا قا 

سازی قوانینی  ها را محدود به پیادهاری را یک حق اجتماعی، و وظیفٔه قاضیاگر قانون گذ
قانون وکه  کردهگذاران  معنای  ضع  به  این  بدانیم،  و  سلب  اند  اخالقی  مسئولیت  هرگونه 

ت که قانون را اجرا کرده باشد. هر چقدر این قوانین ظالمانه  در صورتی اس،  از قاضی  قانونی
 ه باشند. و نژادپرستان

 
از دست رفته؛ طرف خانٔه سوان، ترجمه ]عربی[: إلیاس بدیوی، دار شرقیات للشنر  مارسل پروست، در جستجوی زمان    (1)

از کتاب  در ترجمٔه  (. )۱۸۳/  ۱میالدی )  ۱۹۹۵والتوزیع، قاهره، چاپ دوم:   از ترجمٔه مهدی این قسمت  مارسل پروست، 
 ام(.( نشر مرکز استفاده کرده ۲۳۱/ ۱سحابی )

 (. ۱۳۸نگا: اإلسالم واإلنسان ) (2)
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گر ارادٔه ملت است، هرگاه قانونی جنایتکارانه وضع شود این  قوانین نمایان  جایی کهز آن و ا
عنای جانی بودن همٔه ملت خواهد بود! دیگر معنایی ندارد که مردم را رها کرده، سران  به م

گرایانه  کنیم و اگر همٔه مردم محکوم شوند، عدالت کجاست؟ آیا این همان نگاه نژاد  را محاکمه
  گیردها را در نظر نمیکردند؟ شحرور همٔه این ها در چارچوبش حرکت میکه نازی  نیست

 کند. قرائتی معاصر را ارائه می و به زعم خود

الریسم داشت؛ صادق  سازی میان اسالم و سکوشحرور تنها کسی نیست که سعی در نزدیک
الریسم بود اما هنگام  ز طرفدار سکونیز در این باره نوشته است و اگر چه او نی جالل العظم

می رعایت  را  دقت  جانب  بیشتر  مبحث  این  در  نمیسخن  او  سخن  در  و  تلفیقی  توا کرد  ن 
هنگامی که وی    های شحرور است ـ مشاهده کرد. که در نوشتهگونه واضح را ـ چناناین 
گوید  و جامعٔه مدنی و جدایی دین از حکومت سخن می  ٔه مفاهیمی مانند دمکراسی باردر

است«این حق اروپایی  »داری منشأ  این مفاهیم  که  را  تاریخ  نمی  1یقت  مانند  انکار  نه  کند. 
گو  که  عدهشحرور  دارد  مییی  مغزی  شستشوی  را  کودک  »اروپا  ای  بگوید:  مدتی دهد، 

 2به او اقتدا کرد«.  ،پس از وفات پیامبر طوالنی 

ج میصادق  العظم  »پاسِخ الل  واقع  گوید:  پرسش  دقیق  این  به  با  گرایانه  اسالم  آیا  که 
ورمند خشک  مکونات آن در توافق است؟ این است که: اگر با نگاه باگرایی سکوالر و  انسان

 3به این دو نگاه کنیم، این دو با یکدیگر ناسازگارند«. 

 
جالل العظم، اإلنسان والنزعة العلمانیة، ترجمه: فالح عبدالجبار، دار المدی للثقافة والنشر، دمشق ـ چاپ اول:   صادق  (1)

 (. ۵میالدی ) ۲۰۰۷

 (.۲۰۲سنة الرسولیة )ال (2)

 (. ۱۳إلنسان والنزعة العلمانیة )ا (3)
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های سکوالر[ همان اسالم  ین ]ارزشتوان گفت که اا قطعا نمیهزیرا از نظر عقاید و ارزش
زیستی  میان اسالم و سکوالریسم است برای همین نوعی هم  است، اما عظم خواهان تقریب

کند، از  کند که عقاید کمکی در این راه نمیراف میدهد، هرچند اعتتاریخی را پیشنهاد می
گرایی صورت گیرد.  کند تا این همیشنهاد میهمین روی برخی اصالحات دینیـ  تاریخی را پ

 ترین اصالحات او چنین است:مهم

مسلمان باید به صراحت همٔه قواعد و ضوابط شرعی حاکم بر اهل ذمه را از میان  »طوایف    -۱
 1بردارند«.

طوایف مسلمان باید یک بار و برای همیشه قانون مجازات اسالمی قدیمی که سخن از  »   -۲
های  دست به میان آورده و دیگر انواع مجازاتسنگسار تا حد مرگ و قطع  مجازات شالق و  

 2د«. الغا کنن را  بدنی

م  ها بر اساس دار االسالـ از میان برداشتن تکفیر غیر مسلمانان و لغو تقسیم بندی سرزمین ۳
 3و دار الکفر. 

شی که هیچ  کند، اما به روشحرور از همان جایی که صادق العظم به پایان رسانده آغاز می
شحرور   روش علمی ندارد. همٔه سخنانی که عظم دربارٔه برخی اصالحات گفته را ربطی به 

ر در  کند تا در پایان به همان نتایج برسد، با این تفاوت که شحروبا پرگویی بسیار مطرح می
بی با روشی  البته  فهمیده،  نص  از خود  را  این  است  با  پایان مدعی  قرائت معاصر  سابقه: 

 
 (.۲۳پیشین ) (1)

 (.۲۳پیشین ) (2)

 (. ۲۳اإلسالم والنزعة اإلنسانیة العلمانیة )نگا:  (3)
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اش با  هایی برای تعدیل دین و همسوییکه کار وی صرفا گامنه آن دی ابتکاری و دقیق! قواع
 گوید:والریسم باشد. شحرور میسک 

نصوصی  ...  و آیٔه جزیهمانند سورٔه توبه  ـ »قوانین صلح و جنگ که آن روز حاکم بود،  ۱
ابدی بودن و همچنین صفت قانون  پذیرد میگذاری را ناست تاریخی که ویژگی تجرید و 

 کند. در نتیجه همٔه احکام مربوط به اهل ذمه تغییر می 1برای عبرت است«. بلکه صرفا 

دی یک شریعت حدودی است  مجایی که »شریعت اسالمی وارده در رسالت محـ و از آن۲
که قطع دست سارق یعنی دور ساختن دست او از جامعه    طور آنحدود( نه حدی،  )نظریٔه  

زندان وسیلٔه  در  به  ابد«   و  زندان  با  اعالیش  حد  در  و  مجازات  2پایان  احکام  ترتیب  بدین   ،
 د. یاباسالمی تغییر می

کس حق ندارد  گوید: »هیچهر چه غیر از اسالم است؛ شحرور می  دانستن  کفر   دربارٔه   ـ اما ۳
که خود او دربارٔه خودش چنین  ی را مشرک به خداوند یا کافر به خداوند بداند، مگر آنکس 
خداوند    3وید«. بگ  بر  است  شحرور مدعی  کسانی که  نیست؛  صادق  فقها  دربارٔه  این  البته 

بسته شدهاندروغ  شریک  او  با  خداوند  الوهیت  در  و  آن د  است  او  برایچه  اند.  کافر  مهم   ،
 است. انغیر مسلمانندانستن 

 *   *   * 

  

 
 (.۱۱۱السنة الرسولیة ) (1)

 (. ۴۵۸الدین والسلطة ) (2)

 (. ۱۶۸اإلسالم واإلنسان ) (3)
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 ارسطوگری 

های  است ـ منظومه  هنگی هما   جایی که فاقد هرگونه نظم و گفتمان محمد شحرور ـ از آن
برمی در  را  منظومه  .گیردگوناگونی  این  از  برخی  است، اگرچه  جدید  او    ها  طرح  اما 

ابٔه  جاست که نزد محمد شحرور اسالم به مثشود. این های قدیمی را نیز شامل میمنظومه
نظر    ها ازهای گوناگون، هر چقدر این منظومهدیواری است برای آویزان کردن این منظومه

 د.گیر ها به نام قرائت جدید صورت میریخ و محتوا با یکدیگر ناسازگار باشند. و همٔه این تا 

کند این را به آیات قرآن بچسباند، از  ها، ارسطوگری است. او تالش مییکی از این منظومه
یده  نامد رسچه وی نتایج مهم میـ علیه السالم ـ به آن کند ابراهیم  جا که ادعا میمله آنج

 : است

توان به او شخصیت بخشید.  شود و نمیشود و لمس نمیشود، شنیده نمی»الله دیده نمی
تغییر و حرکت میه این هستی  تکامل میر چیزی در  ثابت  کند و  یابد، و تنها خداست که 

 1است«.

که خداوند قابل دیدن و شنیدن نیست، تابع جهمیه است که علما به تفصیل  در این باره  او  
  آل گرایانه به ارسطو و پیش از او، افالطون اند و ریشٔه این نگاه ایدهن را پاسخ گفتهدعای آنا ا

چه وی  ور است. آنآل گرایی است کامال در آن غوطهگردد. او که مدعی است ضد ایدهبازمی
به آن شخصیت  شود و نه شنویده و نه میگوید که نه دیده میاش سخن میرهدربا  توان 

د در واقع موجود  شوچیزی نیست جز یک گمان عقلی که ادعا می  « است،و »الشیء بخشید، 
ها(  آل گرایی، تبدیل محصوالت تجریدی )تصورات و اندیشههای ایدهاست. »از جمله ویژگی

 
 اإلسالم واإلیمان. (1)
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چه به ابراهیم نسبت داده نیز دروغ محض است آن  1آن است«.به جوهر هستی و مبدأ نخست  
 و هیچ دلیلی ندارد. 

این  به  کهسخن    اما  الله، صرفا  جا رسید که هر چیزی دچار تغییر میآن  ابراهیم  شود جز 
ک است. حرکت نزد او به معنای کمترین تغییر    سطو دربارٔه ُمحِرِک بازتولید سخن ار ناُمَتحرِّ

. کزنوفانس پیش از  است  این تصور پیش از ارسطو وجود داشته.  اناست نه صرف نقل مک
این   ۲۵۰۰ او گونه به تص سال خدا را  او   یند، و نه برا کینه هرگز حرکت م»  ویر کشیده که 

سپس ارسطو آمد و این    2«. ر دهدییمختلف تغ  یها زمان  گاه خود را دریشایسته است که جا 
سیاری از مقاالت ارسطو به عربی ترجمه شد، از  را تقریر کرد و گسترش داد و هنگامی که ب

آن ارسطو  میان  نظریٔه  حاوی  که  »الم«  مقالٔه  برجسته  ها  بود  نامتحرک«  »محرک  دربارٔه 
اسکندر   تفسیر  با  متٰی  ابوبشر  را  مقاله  این  تفس نمود.  همچنین  برگرداند.  عربی  یر  به 

 3ثامسطیوس بر این مقاله به عربی ترجمه شد. 

ها مانند جهمیه این نظریه را برگرفتند و ِبشر َمریسی ـ  که برخی از فرقهاز همین جا بود  
که  گونه تفسیر کرد: »آنالله است این   یهاقیوم را که یکی از نامگری ـ  یکی از داعیان جهمی

ای گوید: »هر زندهعثمان دارمی در پاسخ او می  4کند«. و حرکت نمی  شودنمیاز جایش زایل  
 5ناگزیر نامتحرک است«.ای و هر مردهناگزیر متحرک است 

 
 (.۱۱۲رت: روزنتال، یودین )نظا  لسفیة، تحتالموسوعة الف (1)

 (.۲۳۵در جستجوی یک جهان بهتر ) (2)

 (. ۳۵۲م، دار المعرفة، بیروت ـ لبنان )نگا: الفهرست، محمد بن اسحاق الندی (3)

 (. ۲۰الدارمي عثمان بن سعید علٰی بشر المریسي العنید ) رد (4)

 پیشین. (5)
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تالش شد تا میان آن  جای گذاشت و    برها  این مقولٔه ارسطو تاثیر خود را بر بسیاری از فرقه
دربارٔه این سخن    . از همین رو ابن سینا شود  «این همانی»  و استدالل ابراهیم که در قرآن آمده

ا َأَفَل َقاَل ال ُأِحبُّ اآل﴿:  که  ابراهیم )پس چون غروب کرد گفت: غروب    [۷۶]انعام:    ﴾ِفِلیَن َفَلمَّ
به نقل از او در الله تعالی  ل ـ علیه السالم ـ پس : »اما خلیگویدکنندگان را دوست ندارم( می

 1«. دالل نمودبر حدوث آن است ،یر در احوال ستارگانحصول تغی ه او بفرماید که کتابش می

ادعایی است که  ا لغت و  خش میابن تیمیه در پاسین همان  گوید: »این خالف اجماع اهل 
ت و تفسیر  اساس نقل متواتر لغ  بر و  تفسیر و بلکه خالف چیزی است که به ضرورت از دین  

به معنای    زیرا شود  دانسته می است.غ»افول«  که غایب شود  شید هنگامی  ورخ  ایب شدن 
افولمی از  که منظور  نگفته  کسی  و  یافت  افول  و  گویند:  است  تغییر  کهن ای،  نیست    گونه 

آسمان  در  آن  حرکت  هنگام  نه  و  یافت  افول  بگویند:  شود  عوض  خورشید  رنگ  هرگاه 
اری  گویند که افول یافت و نه دربارٔه آِب ج وزیدن باد میگویند: افول یافت و نه دربارٔه می

 افول یافت وگویند که جنبش آن میگویند که آب افول یافت و نه دربارٔه درخت به هنگام  یم
نه دربارٔه آدمیان هنگامی که سخن گویند یا راه بروند و کارهای خود را انجام دهند گویند  

رویش زرد یا سرخ  کس نگفته که هرگاه کسی بیمار شد یا اند و بلکه هیچآنان افول یافتهکه 
 فول یافته است. شد، ا

ـ  الم الله و پیامبر او  از بزرگترین افتراها بر الله و بر خلیل الله و بر ک  این سخن بنابراین،  
ایی است بر همٔه امت  است که از سوی الله مبلغ این رسالت است و افتر   صلی الله علیه وسلم ـ

 2دانند«. ت و همٔه کسانی که معانی قرآن را میمحمد و همٔه اهل لغ

 
 (.۱۰۳/ ۳هات )اإلشارات والتنبی (1)

 (.۲۸۵ ،۲۸۴/ ۶مجموع الفتاوی ) (2)
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از طریق حمل آن بر لغت عرب باشد یعنی زبانی که قرآن به آن نازل  دالل به قرآن باید  »است
را بر غیر آن از  و بلکه به لغت قریش نازل شده بنابراین کسی حق ندارد الفاظ قرآن    شده

قریش(  همان لغت )لغت  ، بلکه صرفا باید بر  ام یا اصطالح خاص حمل کندجمله عرف ع 
 1حمل شود«. 

برای پرواز به سوی سکوالریسم اروپایی از پذیرش    کند، گاه یچ چیز توجه نمیبه ه  اما او 
و گاه به قبل از میالد مسیح ـ نزد    زندباز میران نبوت برای فهم اسالم سر بازگشت به دو

به نظر که  از طریق آنان قرآن را تفسیر کند، بدون آن گردد تا  و ـ باز میطو و پیشینیان اارس 
 گوید آگاه است.می  چهآنبه اصول  آید

همان شخصی    2نگریم« گفت: »با چشمانی معاصر به تنزیل حکیم میهمین شخصی که می
می که  »ابراهیم  است  به  طی  گوید:  طوالنی...  احدسفری  واحد  کهرسی  ی آن  تغییر    د 

کجای این سخن معاصر    3.«با هرچه در آن است متحرک استجهان  که  ... و این ذیردپنمی
یجه آن خدایی  کند اساسا خالق نیست و در نت جایی که حرکت نمیو از آنارسط است؟ خدای

،  نیستبه او منتسب شود و حرکت دهی او از سوی او    یصفات فعل   نیست که هیچ یک از
شود،  ی معشوق جذب میند همچون عاشق که به سواخود به سویش در حرکتبلکه اشیا  

دهدفعل آنکه  بی رخ  دومی  سوی  از  س  . ی  چوارد  دینیاختن  میراث  در  بحثی  پیش    نین  از 
زمانی    ه یعنی ازدر ارتباط بود  با کلیسا مدت زمانی  که این طرز فکر  آن  چهشکست خورده،  

: »واضح است که ممکن  گویدکلیسا حل شد. او می  هایآموزهدر    استوسط توماس آکوین   که

 
هجری    ۱۴۲۶الملك فهد لطباعة المصحف الشریف،  مجمع  الجمهمیة في تأسیس بدعهم الکالمیة،  بیان تلبیس  ابن تیمیة،    (1)
   (، با کمی اختصار.۱۹۲/ ۳)

 (. ۲۱اإلسالم واإلیمان ) (2)

 (. ۱۰۹/ ۲القصص القرآني ) (3)
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  اش ازگویینیازی به بکه    ندها در نقد او به حرکت افتادقلمگاه  آن  1نیست خداوند حرکت کند«.
 نیست. 

 گوید: می ر وصف این تصور ارسطویی از خدا ژه گارودی درو

و من شک دارم که جوانان    خدای سرد، مرده استآن  ُمحِرک،    ای پیر ارسطویی، آن ثابِت »خد
هایی کسی  اگر نوشتهشد  چه می  2خوان را ادا کنند«. تشییع جنازٔه او نقش نوحه  بخواهند در

فلک تصور  در    صرفاکه  کند معاصر است، حال آنچه مطرح میکند آن ادعا می  واند کهخ را می
 ا در حال گردش است؟سطو از خدار

  

 
میالدی   ۱۸۸۷،  لبنان  –ة، بیروت  طبعة األدبی، الدمه از التین به عربی: بولس عوا تیة، ترج توما آکوینی، الخالصة الالهو  (1)
(۱ /۹۵ .) 

 (. ۳۹رابیشی، دار اآلداب، بیروت ـ لبنان )، ترجمه به عربی: طدیلگارودی، البروژه  (2)
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 اضع متفرقهمو

ر  که سبرای آن  ـ  استوار است  هایی که گفتمان محمد شحرور بر آنپس از پایان بیان بنیان
را  نیاورم   خواننده  درد  او  شدن    عیان  به هدف  ـ  به  اهلیت  دربارٔه مباحث  توانایی علمی و 

 . رداختهای او خواهم پاز کتاب قهی متفر به سخن دربارٔه مواضع گوناگون

یک    نام ببرد تا در ظاهِر   ی بسیاری راها شخصیتو    ها با کت هایش  هسعی دارد در نوشتاو  
ویی دچار اضافه  پرگاز فرط  هایش  نوشتهو همین باعث شده    ظاهر شود  ثگاه از کتب تراآ

 گوید:جا که می. از جمله آنندوزن شو

توانسته ما  اصو»آیا  در  شافعی  ایم  از  فقه،  ا ل  و  کنیم  جدید  عبور  آصولی  و  یا بگذاریم؟ 
ث نبوی بنا نهیم؟ و  حدیاز بخاری و مسلم بگذریم و بنیانی ]جدید[ در بررسی  ایم  توانسته

ایم از شیخ اکبر و کبریت احمر،  ؟ و آیا توانستهجة االسالم غزالی بگذریمایم از حستهآیا توان
کنیم؟    عبوران و اشعریان ـ  یایم از علمای کالم ـ معتزل ستهابن عربی عبور کنیم؟ و آیا توان 

 1ایم از طبری و ابن کثیر عبور کنیم؟« و آیا توانسته

عیان  ش را  م اهلیتها هدفی جز نمایش ندارد وگرنه اشتباهات او بارها عدنامن  ضٔه ایعر اما  
اهلیتمی این شخصیت  سازد... عدم  نقد    ،ها فهم سخنان  بر مسند  به نشستن  تا چه رسد 

 شتباهات:آنان. از جملٔه این ا

 
 (.۲۲۸تمع )الدولة والمج (1)
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 وی دربارٔه اشعری:  اشتباه

اولگویدابوموسی اشعری میگوید: »شحرور می از  : کرامات برای  این  یا، حقیقت است و 
 1ست«. همان وجه تصدیق پیامبران و تاکید معجزات ا

نی است که در اوایل قرن چهارم  واقع این سخن ابوالحسن اشعری است. او از متکلما   اما در
که  چیزی است  یعنی ابوموسی اشعری! این    صحابی مشهور  نه آن،  هجری درگذشته است

 داند. هر پژوهشگری می

 بر شافعی: ن او بستغ درو

داند زیرا  جایز نمی  ان عربی را بنابر ادعای شحرور، شافعی قرائت قرآن در نماز به غیر زب
آ  2،مقدس دانستن زبان عربی نزد او استوار است«این مسئله نزد او »بر اساس     کهنبرای 

 بوده است. 3اساس« بی تعصب قومیانگیزٔه شافعی »بر اساس یک مدعی شود 

این  های محمد شحرور و سخن  پرگوییهمچون دیگر    استهای  فا پرگوییها صر اما همٔه 
 این ادعاها ندارد. ربطی به همٔه  شافعی

الله علیه  ـ صلی  ثابت شده است، سپس پیامبر    برای امام شافعی   فاتحه در نمازامر به قرائت  
ا حمد  ]به جای آن[ باند که  برای کسی که توانایی قرائت فاتحه را ندارد رخصت داده وسلم ـ

 :فرمایدمیاز این روی امام شافعی و تکبیر، ذکر الله بگوید، 

 
 (.۲۶۱پیشین ) (1)

 (.۵۱)ة الرسولیة السن (2)

 (.۵۰پیشین ) (3)
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ندارد امر کرده تا ذکر الله تعالی را بگوید و حمد و تکبیرش گوید،  را  که توانایی قرائت  »کسی  
 1«. جز ذکر الله بگویدچیزی    ]به جایش[   جایز نیستداند  ی که قرائت نمیبنابراین در صورت 

تابع این  اص   و  نزد  یک  که  ل  است  رخصتشافعی  مورد  ندارددر  جایی  قیاس  در  ها  وی   .
 شود چیست؟ خبری که بر آن قیاس نمیگوید: گوید: »»الرسالة« می

ل الله دربارٔه آن سنتی  اش حکمی منصوص دارد، سپس رسوارهالله درب چهگویم: هر آنمی
جا دربارٔه چیزی  ن ای،  آورده استـ نه همٔه آن ـ    ها برخی از فرض   مورد  مبنی بر تخفیف در

ه در دیگر موارد  شود نمیکه رسول الله نسبت به آن رخصتی آورده بر اساس رخصت عمل  
بارٔه آن  رسول الله دری که  به همین شکل دربارٔه هرچیز ، و  شودو غیر آن بر آن قیاس نمی

 2حکمی عام دارد و سپس سنتی قرار دهد که از حکم عام استثنا شود«. 

تحه برای کسی  ذکر گفتن به جای خواندن فارخصت وارد شده برای  بر    توانسته نمیشافعی  
 وی را در این مورد دانستیم.  طور که اصِل قیاس کند، همانفاتحه را ندارد  که توانایی خواندن  

غی است که  ا موضع بیان این مسئله نیست، بلکه قصدمان بیان دروجاما در هر صورت این 
امام شافعی بسته است ]و د  از عربی را  لیل عدم جواز خواندن فاتحه به زاو بر  بانی غیر 

عربیت   دانتعصب  استشافعی  راست می[  سته  شافعیو  در  فرماید  که  که  کسانی  به  بارٔه 
 وید:گ پردازند، میالعات میغیر منضبط اط آوری جمع

 
ـ   ه  ۱۲۲صورة، چاپ اول:  المن  ء ـعبدالمطلب، دار الوفاوزی  عت فمد بن إدریس شافعی، األم، تحقیق و تخریج: رفمح  (1)

 (. ۲۳۱/ ۲)میالدی  ۲۰۰۱

 (.۵۴۵الرسالة ) (2)
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چه بسا در  کشد و  کند و بر دوش میرا قطع میای هیزم  چی شب است، دستههیزماو مانند  »
دون  ا بو این »یعنی کسی که علم ر 1که بداند«آنبگزد بیاشد و او را ها ماری بین هیزماان می

 2ویسد«. نفهم می

 در قرآن آمده است:  چهآنانکار 

را انکار کرده    ـ صلی الله علیه وسلم ـیات پیامبر  ٔه مادی در حداد هرگونه معجز حرور رخش
اثبات نکرده  یشان  شخص مرئی را در زندگی اگوید: »قرآن وقوع هرگونه معجزٔه مادی ممی

 3است«.

 فرماید:گار متعال میپرورد

َن اْلَمْسِجدِ } َلْیاًل مِّ ِذي َأْسَری ِبَعْبِدِه  ِذي َباَرْکَنا َحْوَلُه   اْلَحَراِم ِإَلی اْلَمْسِجِد اأَل ُسْبَحاَن الَّ ْقَصی الَّ
ِمیُع ال  ُه ُهَو السَّ  [ ۱اسراء: ] { َبِصیُر ِلُنِرَیُه ِمْن آَیاِتَنا ِإنَّ

اش را شبانگاه از مسجدالحرام به سوی مسجداالقصی  منزه است آن ]پروردگاری[ که بنده)
را برکت داده آن  پیرامون  از نشانهایکه  تا  داد  بنما م سیر  او  به  او همان  یا های خود  نیم که 

 . (شنوای بیناست

 معجزٔه اسرا است.این اشاره به 

 
ي عبدالخالق، تقدیم: محمد زاهد الکوثري، دار به، تحقیق: عبدالغن دالرحمن بن ابی حاتم رازی، آداب الشافعي ومنافعب  (1)
 (.۷۴دی )میال ۲۰۰۳کتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، چاپ اول: ال

 (. ۷۴) بهآداب الشافعي ومناق (2)

 (.۳۹السنة الرسولیة ) (3)
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 فرماید: و می

اَعُة َوانَشقَّ اْلَقَمُر اْقَتَرَبِت } ْسَتِمر  ( ۱) السَّ  [ ۲ –  ۱]قمر:  {َوِإن َیَرْوا آَیًة ُیْعِرُضوا َوَیُقوُلوا ِسْحر  مُّ

ینند روی بگردانند و گویند  ای ب( و هرگاه نشانه۱قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت ))
 . (جادویی دائم است

 ای است به معجزٔه شق القمر. و این اشاره

 مردانند! زنان 

ج او را پیش بینی کنی،  که به اصول محمد شحرور آگاه شدی خواهی توانست نتایز آناپس  
ای است که او به عنوان دلیل سخنش برای مردم  اما چیزی که دشوار است، شناخت واسطه

مینما  پیشیان  قابل  مثال  برای  که  سازد.  است  قرار   این بینی  او  راه  در  سدی  همچون  آیه 
 که:واهد گرفت خ

َأْمَواِلِهْم } ِمْن  َأنَفُقوْا  َوِبَما  َبْعٍض  َعَلی  َبْعَضُهْم  ُه  اللِّ َل  َفضَّ ِبَما  َساء  النِّ َعَلی  اُموَن  َقوَّ َجاُل    {الرِّ
 [ ۳۴ساء: ]ن

که الله برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و ]نیز[  آنمردان سرپرست زنانند به دلیل  )
 (. کنندکه از اموالشان خرج میبه دلیل آن
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خواهد کرد[ زیرا  ین آیه به سخن خواهد آمد ]و آن را توجیه  بینی است که او نزد اقابل پیش
»اوست که منادی   از جمله در بحث  میان مردان و زنان است،  ارثبرابری  و   1« سرپرستی 

 جا دربارٔه تفسیر »رجال« در این آیه چه خواهد گفت؟ نابراین این ب

»او می از رجالگوید:  زنانند  ، منظور  با کمی    2« مردان و  بازی دسپس  کلمٔه  ربارٔه  شعبده 
دانم چگونه این سخن الله تعالی را  نخواهد داشت... اما نمیربطی به زنان  این کلمه  »نساء«  

 فسیر خواهد کرد: ت

َکِر ِمْثُل َحظِّ اأُلنَثَیْیِن َوِإن َکانُ } َجااًل َوِنَساء َفِللذَّ  [ ۱۷۶]نساء:   {وْا ِإْخَوًة رِّ

 (. برادر و خواهرند، پس نصیب مرد مانند نصیب دو زن استاگر ]چند[ و )

هایی  مهومنظ  در برابر ها  او یک بحث لغوی نیست، بلکه به داوری بردن واژهاین موضوع نزد  
آیات خلقت را تفسیر کرده،  بهترین کسی که  ، مگر او نگفته بود  اما صبر کنید  . پنهان است

 چارلز داروین است؟ 

آفریدهآیچرا شحرور   از  به مردان و زنان که  متعلق  پروردگارند  ات  کند  می  تفسیر را  های 
گوید؟ آیا داروین نیز قائل به مساوات  بیند که او چه میکند و نمیسپس به داروین رجوع نمی

 ؟ است

 گوید:یداروین م

 
 (. ۴۵۶الدین والسلطة ) (1)

 (.۲۳۷اإلسالم األصل والصورة ) (2)
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تر از زن است و دارای نبوغ  فعالشور بیشتری برای مبارزه دارد و  است و  تر  »مرد شجاع 
 1«.بزرگتر است یبه شکل قاطع  ز نظر حجم،ا ست و مغزش نیز  بیشتری امبتکرانهٔ 

 جا با او مخالف است! ، این بهترین مفسر آیات خلقت نزد شحرور گویا 

شود  جا آشکار میهای ذهنی ویژه میان دو جنس این گوید: »تباین اصلی در تواناییاو می
چه زن  از آن   بیشتر ی  رسد، به شکل واال می  اتدهد به درج نجام میکه مرد در هر کاری که ا

نیازمند  ورزی عمیق یا وقار داشته باشد یا  قادر به انجامش است، چه آن کار نیاز به اندیشه
 .اشدب قدرت تخیل یا صرفا استفاده از حواس و دستان

وسیقی  سازی و م شعر و نقاشی و مجسمهز مردان و زنانی که در قرض الگر دو لیست او ا
را در بر داشته    سازی و اجرا و تاریخ و علم و فلسفههنگآ  که اند را تهیه کنیم  بوده  مشغول

مجال   ]را با هم مقایسه کنیم[  قرار دارند  وضوع مهایی که تحت هر باشد و نیم دوجین از نام
 2«. ه نخواهد بودمقایس 

 چنین تلفیقی است.اما ایراد از  

 *   *   * 

  

 
 (.۱۱۹/ ۳نشأة اإلنسان ) (1)

 (.۱۳۱/ ۳پیشین ) (2)
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 سخن پایانی

مندی، آشوب  به نام روش  ده کردیم که چگونه برخی از نویسندگانر صفحات پیشین مشاه د
ای بیگانه  ست بر سطِح جهان که منظومهای ا زائدهصرفا  نویسند  چه میو آن  گزینندرا برمی

ها برده  هایی که هر چه هست به داوری آنمهآورد. منظومیاز نصوص شرع آن را به حرکت  
نصوصمی همچون  و  و    یشود  می  حقایقیمحکم  پذیرفته  این شودمسلم  معانی  ؛  گونه 

کی درنگ کنید، آیا »لختی عیان  دشود، اما اننادیده گرفته می  ها نصوص به سود این منظومه
 نیست؟ 1« اغواگر از لباس بهتر 

شحرور    پس چرا .  کند ها را عیان میپوشاند و زیباییی بدن را میها زشتی  نامناسبلباس  
آیا این   عرضه کرده و با آن آرسته است؟ها را به نام دین ومهاین روش را برگزیده و این منظ

برای وی  چه  کرده که آنها برای مسلمانان است؟ چرا علنا اعالم نزینت دادن این اندیشهبرای  
گوید صرفا یک قرائت جدید  چه میکه ادعا کند آن، به جای آنهاستومهمهم است همین منظ

 از قرآن است؟ 

ای است که او به  به همان نتیجه  ی دور زدن صراحت فرعون اما رسیدنبرا ک روش  آیا این ی
بینم  چه میو »جز آن  2یم« برتر شما »من پروردگار    گوید:جا که فرعون میآن رسیده بود؟ آن 

این اما سخنی  شحرور به جای    3. را جز به راه راست راهبر نیستم«  مایم و شمانبه شما نمی
دارد می دوست  میگوید سپس  را که  شماستادعا  پروردگار  سخن  این  که  نتیجه    ،کند  در 

 
ـ لبنان  روت  ي الدین الصغیر، دار الکتب العلمیة، بیضبطه: محیك المشحون،  لفل المدفون وا   الکنزي،  وط جالل الدین السی  (1)
 . (فاضحُعري الفادح خیر من الزي العربی است با عنوان: الثل ب المیک ضر) (.۸۹)

 (.۲۴عات، آیٔه )سورٔه ناز (2)

 (.۲۹سورٔه غافر، آیٔه ) (3)
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حال    ؟نیستآیا این پنهان شدن در پس نصوص به نام خداوند    شود!گوی خداوند میسخن
 سخن او هیچ ربطی به کتاب خداوند ندارد.  کهآن 

یکی از اسباب سخن گفتن او در امر دین را    تواند یی سخنی گفته که میما محمد شحرور جا ا
 گوید: میآکادمی روابط فرهنگی خارجی آلمان   اش درسخنرانی د. او درتفسیر کن

بنیادین  محرک  یل دهندٔه اصلی فرهنگ و  ، تشک و اسالمیگویم: دین در منطقٔه عربی  »می
است،   ناگز رفتار  روی  این  مفاهیم  از  این  باید  اصالحیر  با  همراه  جا  را  دینی  و  ابداعی  ی 
 1«. دین( شود  آن )یعنیکه بخشی از  انداخت تا آن

اهمیتی ندارد، بلکه حرف او این  محض است. حقیقت برای او هیچ   پراگماتیک این یک رفتار
جوامع   این  در  نگیرد  قرار  دینی  قالبی  در  که  وقتی  تا  سکوالر  مفاهیم  این  که  شه  ری است 

 تاثیرگذار نخواهند بود، یا به عبارت دیگر:اطق عربی و اسالمی در من  ونخواهد دواند 

ملموِس محسوس دارای ارزشی است،    این را ثابت کند که در زندگِی   های الهوتیندیشهاگر ا»
هایی صحیح خواهد بود، به این معنی که تا  دیشهها به نسبت پراگماتیسم اناین اندیشه  پس

 2«. د استاین حد مفی

  روش علمی ندارد. او در حال فروش یک کاالستاین یک رفتار ایدئولوژیک است که ربطی به  
زیرا  تبلیغاتش  که   است  دینی  تبلیغات  این خری یک  می  داران  و را  بدون    این   خواهند  کاال 

  گوییم: حتی با این روش به خواستهٔ رسد. به محمد شحرور میتبلیغات دینی به فروش نمی

 
 (. ۸۳اإلسالم األصل والصورة ) (1)

 (.۹۶اتیسم )، پراگمزویلیام جیم (2)
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یک  :  ی داشته باشیاالنه در شکل گیری نام این کتاب سهمکه فع ای مگر آنیدهخودت نرس 
 . تلفیق ورشکسته

  *   *   * 

  



 تلفیق ورشکسته 

 

- 133 - 
 

 منابع

ف  ثیالغ الم  یالُمسجم  الد  یللطغرائ  ةیالعجم، والالم   ةیشرح  با    ،ی صفد  ن یبه شرح صالح 
  ة ی هر المطبعة األز   ،ی محمد بن نباتة مصر   دونیشرح رسالة ابن ز  یف  ونی العسرح    هٔ یحاش

 .یجر ه  ۱۳۰۵چاپ اول  ة،ی المصر 

  ،یفهم   میابراه  ی : مصطفیترجمٔه عرب   نز،یداوک  چارد یر  نا، یساز ناب: ساعتدیجد  سمین یدارو
 .۲۰۰۲للنشر، چاپ دوم:  ن ی دار الع

ترجمه    ،یرت آن، ژان فرانسوا دو  یا یها و قضا مذاهب، چهره  ها،انی عصر ما: جر   یها فلسفه
  ۲۰۰۶لبنان، چاپ اول:    –  روتی للعلوم ناشرون، ب  ة یالدار العرب   ،یصحراو   م یابراه[:  ی]عرب 

 .یالدیم

المنظمة    ،ی[ و مقدمه از: دکتر محمد البغدادی کارل پوپر، ترجمٔه ]عرب   ،ی پژوهش علم  منطق
العربي، توز  یللترجمة با همکار العربیة   الفکر  مرکز دراسات الوحدة العربیة،    عیمؤسسة 

 .یالدی م ۲۰۰۶  هٔ یفورچاپ اول:   روت،یب

الشرق،   ا یقی محمد الناجي، أفر  ة، ی[: حسان بورق یترجمه ]عرب  چه،ی ن شیدری ها، فر بت افول
 .یالدی م ۱۹۹۶چاپ اول: 

 (.۲۶  قهٔ ی)قسمت اول، دق  نز،ی داوک چاردی ر ن، ی : نبوغ دارووبیوتی

پ اول ـ چا  ع،ی دار دمشق للنشر والتوز  وب،ی[: فواد ایمارکس انگلز، ترجمه ]عرب   یها نامه
 .یالدیم ۱۹۸۳

محمود،    بینج یبا مقدمٔه زک  ان،ی العر   ی[ محمد علیترجمه ]عرب   مز، ی ج  امی ل یو سم،ی پراگمات
 .یالد ی م ۲۰۰۸للترجمة، قاهره ـ مصر،   یالقوم المرکز 
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 .یالدی م ۱۹۹۵چاپ دوم:   سان،یالحاج، ب سی [: لویترجمه ]عرب  تلر،ی من، آدولف ه نبرد

انو  ییها خرافه   یمؤسسة هنداو  اض،ی[: محمد ریاع، جوان کوماس، ترجمه ]عرب دربارٔه 
 (.۱۲والثقافة، قاهره ) می للتعل 

 اند«.باور کرده ن ی که مردم دربارٔه دارو ی : »پنج خرافٔه جنجال رهیالجز  تیسا 

https://ajm.me/7yl57 

تأس   امانوئل ]عرب   قا یز یمتاف  سیکانت،  ترجمه  مکاو یاألخالق،  عبدالغفار  ات  منشور  ،ی[: 
 (.۱۰۷) یالدی م ۲۰۰۲آلمان، چاپ اول: الجمل، کلن ـ 

  ع،یللنشر والتوز بةیبن محمد السالمة، دار ط   ی: سامقی تحق  م،یالقرآن العظ  ر یتفس   ر،یکث  ابن 
 (.۴۳۵/ ۸)  یالدیم ۱۹۹۹ـ  یهجر ۱۴۲۰چاپ دوم:  ،یعربستان سعود ـ  اضیر

 (. www.un.org/arان ملل متحد: )سازم  ینترنتیا  گاه ی حقوق بشر از پا   ی جهان  هٔ یاعالم  متن

العشر   کارل  القرن  درس  الزواو   ن، ی پوپر،  العرب   یترجمه:  الدار  مذبوح،  لخضر    ةی بغورة، 
 .یالدیم ۲۰۰۹  ،یهجر  ۱۴۲۹ف ـ الجزائر، چاپ اول: لبنان، منشورات االختالناشرون ـ 

 .۱۹۹۶ هی مکتبة الشروق، ژانو  ة،یوالتعصبات السلف ات ی أصول األصول  ،یگارود روژه

  اسی[: إل یزمان از دست رفته؛ طرف خانٔه سوان، ترجمه ]عرب   یپروست، در جستجو  مارسل 
 .یالدیم ۱۹۹۵قاهره، چاپ دوم:  ع، یللشنر والتوز  اتی دار شرق  ،یویبد

العلمان  صادق المد  ة،یجالل العظم، اإلنسان والنزعة  للثقافة    ی ترجمه: فالح عبدالجبار، دار 
 .یالدیم ۲۰۰۷پ اول: دمشق ـ چا والنشر، 
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 .نیودی تحت نظارت: روزنتال،  ة، یالفلسف الموسوعة

 .دی العن سيی بشر المر  ٰی عل  دی الدارمي عثمان بن سع رد

 ـ لبنان. روتیدار المعرفة، ب م،یمحمد بن اسحاق الند لفهرست، ا

تأس  ة یالجمهم  سیتلب  انیب  ة، یمیت  ابن  لطباعة  سیفي  فهد  الملك  مجمع  الکالمیة،    بدعهم 
 اختصار.  ی(، با کم۱۹۲/ ۳) یهجر   ۱۴۲۶ ف،ی الشر المصحف 

الت  ،ی نیآکو  توما از  ترجمه  الالهوتیة،  عرب   نیالخالصة  عوادیبه  بولس  األدب:  الطبعة    ة، ی، 
 .یالدی م ۱۸۸۷لبنان،  – روتیب

 ـ لبنان روتیدار اآلداب، ب  ،یشی: طرابیترجمه به عرب  ل، یالبد ،یگارود روژه

إدر  محمد تحق   ،ی افعش   س یبن  تخر   ق یاألم،  فوزجی و  رفعت  ـ    ی:  الوفاء  دار  عبدالمطلب، 
 .ی الدیم  ۲۰۰۱ـ  ه ۱۲۲چاپ اول: المنصورة، 

:  می: عبدالغني عبدالخالق، تقدقیآداب الشافعي ومنافبه، تحق   ،یحاتم راز  یبن اب  عبدالرحمن
 .یالد ی م ۲۰۰۳ـ لبنان، چاپ اول:  روتیالکوثري، دار الکتب العلمیة، بمحمد زاهد 

دار    ر، یالصغ  ن ی الد  ي یالمدفون والفلك المشحون، ضبطه: محالکنز    وطي،یالس  نیالد  جالل 
 .ـ لبنان روتیب ة، یالعلمالکتب 

 مورد استفاده در ترجمه منابع

  یهجر   ۱۳۷۸انتشارات طرح نو، چاپ دوم:    ا،یپا   ی قرن، ترجمه: عل   ن یپوپر، درس ا  کارل
 .یشمس 
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جستجو  مارسل  در  مهد  یپروست،  ترجمٔه  رفته،  دست  از  نشر  ۲۳۱/  ۱)   یسحاب  ی زمان   )
 مرکز.

فارس   ن، ی دارو  چارلز  ترجمٔه  انواع،  نورالد  یمنشأ  زر  خته،یفره   ن یدکتر  و    ن یانتشارات 
 .یشمس  یهجر  ۱۳۸۰کتاب، چاپ اول: نگارستان 

نابساعت  نز،یداوک   چاردیر پ  نا،ی ساز  سا   ید   ینسخٔه  توسط  شده  منتشر    ی فارس   ت یاف 
 .نز یداوک 

  ، یانتشارات و آموزش انقالب اسالم  ان،ی دیرش   می ترجمه: عبدالکر   سم، ی پراگمات  مز، یج   امی ل یو
 .یشمس  یهجر  ۱۳۷۰اول: چاپ 

 .یشمس   ی هجر  ۱۳۸۳کتاب، چاپ نهم:   یا یدن  ت،ینبرد من، ترجمه: عنا  تلر،یه  آدلف 
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