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  آن یریرناپذییو تغ حیفکر صح قهیطر صیفطرت انسانها در تشخ یکسانی 

شک  یزیجواب: اگر در هر چ ست؟یدهد چ یم صیآن را تشخ یکه فطرت هر انسان «تفکر حیصح قهیطر»

وجود  یقیوجود ما حقا واریاز چهار د رونیکه ب میداشته باش دیترد میتوان یو نم میندار یمعنا شک نیدر ا میبکن

و  یعیو طب یاضیر گریو مسائل د عادمسائل مبدأ و م ریاز اعمال ما است، نظ یدارد، که مستقل از وجود ما و جدا

و  م،یابیو آنها را آن طور که هست در م،یداشته باش قیبا آن حقا حیصح یارتباط میامثال آن، که اگر ما بخواه

 یم یعقل اتیهیو بد هیاول یایاست، دست به دامن قضا قیو واقع آن حقا قتیحق میا افتهیکه آنچه در میکن نیقی

 یطور یفکر خاص بیمتمسک شده و آنها را به ترت اتیهیبه لوازم آن بد ایو  ستیشک در آنها ن یکه جا میشو

است که الف  یهیمطلب بد نیا مییمثال بگو م،یریبگ جهیکه منظور و گم شده خود را از آن نت میکن یم فیرد

است با  یمساو زیشود که الف ن یپس معلوم م م،یاست با ج یمسلم است که ب مساو زین نیاست باب، ا یمساو

 یمساو می، و اگر جدالخواهد بود با  یمساو زین میج به طور مسلم ب، باشد با یمساو الف: اگر مییبگو ایو  میج

و  اباشد، قهر ببا  یمساو الفکه اگر  میریگ یم جهیخواهد بود؛ پس نت ذاء با یمساو زین هاءبا دال باشد قطعا 

با  یهم مساو جیمباشد، قهرا و قطعا  ببا  یمساو الفم: اگر ییگو یم ایخواهد بود، و  زاءبا  یهم مساو ها قطعا

 هست. زین میجبا  یمساو باست، پس مسلما  ب با یمساو الفکه  میدار نیقیخواهد بود، و چون  دال

 یکه انسان دارا یهیاست بد یامور میکه بدان اشاره نمود یا هیو مواد اول میآورد نجایکه ما در ا یچند شکل نیا و

درباره آنها شک کند مگر آنکه فطرتش آفت زده و عقلش مخبط و فهمش مختلط  نکهیامتناع دارد از ا م،یفطرت سل

 گرید یمفهوم یرا به جا یمفهوم تصور کی بفهمد،را هم نتواند  یهیو بد یکه مطالب ضرور یشده باشد، بطور

 در که شکاکها اتخاذ کند، هم چنان که غالب یگرید یقیمفهوم تصد یرا به جا یقیمفهوم تصد کیو  رد،یبگ

 فهمند. یم یگرید زیچ یهیمفهوم بد کیاست که از  نیکنند علت شکاک شدنشان ا یهم شک م اتیهبدی

 ریاجتناب ناپذ ی( راهی)طریقة منطق یهیبد هیاول یایطریقة استنتاج از قضا 

که  مینیب یم میشده، وارد شده و مراجعه کن ادی یمنطق قهیطر نیکه بر ا یها و شبهات کیتشک یبه تمام یوقت ما

مدونه در منطق است،  نیو مقاصد خود بر امثال قوان یهمه اعتمادشان در استنتاج دعاو زیشکاک ها ن نیخود ا

 مینمائ لیکه اگر گفتار آنان را شکافته و تحل یمربوط به صورت آنها، به طور ایاست و  ایمربوط به ماده قضا یاکه 

 یها اتیهمان مواد و ه نایکه آن مقدمات ع مینیب یم میکنار بگذار یکی یکیآن را  ییو سپس مقدمات ابتدا

 یها را به شکل اتیه ایاز آن مقدمات و  یکیگرفتند و اگر  یکردند و بر آن خرده م یاست که از آن فرار م یمنطق

 زیو خود آنان ن دهدینم جهینت زیکه گفتار آنان ن مینیب یرسد، م ینم جهیکه از نظر منطق به نت میده رییتغ

به  زیکه شکاکان ن نیاست بر ا لیدل نیخود روشن تر نیو ا د،یداد رییکنند که چرا فالن مقدمه را تغ یاعتراض م

دارند و نه تنها اعتراف دارند  عترافاصول آن ا یشان صحت منطق را قبول داشته و به درستیحکم فطرت انسان



 نیقیزنند از باب الجاجت است، و با  یم از انکار آن مبندند؛ پس اگر د یخود آن را به کار م یبلکه در استدالل ها

 کنند. یآن، انکارش م یبه درست

 ره( یمطهر یمرتض دیعالمه شه انیبه تفکر و تعقل در ب عادت( 

و آخرت نجات  ایو دن مانیاز چنگال تسلط شهوات تباه کننده جسم و جان و عقل و ا نکهیا یبرا انسان

کند که  یاست که کار نیا روین نیا تیتقو یاز راهها یکیعقل ندارد.  یرویجانب ن تیجز تقو یکند، راه دایپ

 .زدیبپره میاز عجله در تصم د،یعادت درآ کیبه  شیتعقل و تفکر در کارها برا

بکنم عمل  یحتیاگر تو را نص ای. فرمود: آدییبه من بفرما یآمد خدمت رسول اکرم و عرض کرد: نصیحت شخصی

رسول اکرم و آن مرد رد و بدل  نیسؤال و جواب ب نیو تا سه مرتبه ا ،یکرد؟ آن مرد در جواب گفت: بل یخواه

گفت:  یکرد؟ و او در جواب م یبدهم عمل خواه یاگر دستور ایفرمود: آ یشد و در هر مرتبه رسول اکرم به او م

اذا هممت بامر تدبر »که رسول اکرم از آن مرد گرفت، به او فرمود:  یعمل خواهم کرد. پس از تعهد مؤکد یبل

 تیاگر رشد و هدا ن،یآن را بب جهیاول تدبر و تفکر کن و عاقبت و نت یرا گرفت یکار میهر گاه تصم یعنی «عاقبته

 کن. یکن و اگر شر و ضاللت است از آن دور بیاست آن را تعق

قائل  تیجمله، فوق العاده اهم نیا یشود که برا یرد معلوم مطرز تعهد گرفتن رسول اکرم از آن م از

از آنکه کامال آن را  شیپ یکار چیو در ه میعادت به فکر و تدبر داشته باش دیخواهد به ما بفهماند که با یبوده؛ م

 .میوارد نشو میو عواقب آن را بسنج جیو نتا میو رو کن ریز

 شیحساب و پ ردیگ یمنطق صورت م یکه از رو یکند نه از احساسات. انسان در کار یرویاز منطق پ دیبا انسان

خود را به اطراف انداخته و جوانب و اطراف کار را تحت نظر گرفته  شهیالزم را کرده، نورافکن عقل و اند یها ینیب

صرفا روح  ست،یدر کار ن یشینقشه و حساب و دوراند ردیگ یاحساسات صورت م یکه از رو یدر کار یاست. ول

مبادرت  یدهد به عمل نیخود را تسک یروح جانیآنکه ه یآمده و انسان برا دهیپد یجانیداغ شده و ه یبشر از راه

 جیو توجه به عواقب و نتا یشیشود مجال دوراند یم دایکه از تهیج احساسات پ یرگیکند و به واسطه غبار و ت یم

 شود. یم لبکار از انسان س

 یجمله که انسان در حضور جمع کیکند و هم احساسات.  یهم منطق حکومت م ش،یافراد بشر کم و ب همه بر

سلسله احساسات و عواطف و  کیطرف وابسته به  کیدهد، از  یکه در اجتماع انجام م یعمل کی ایکند  یادا م

در اطرافش دقت و فکر شده وابسته به منطق و تعقل است.  شیچون کم و ب گریاست و از طرف د یدرون جاناتیه

اختالف  نیا ندیگو یاهل احساسات. جامعه شناسان م شتریمردم ب یاهل منطق اند و بعض شتربی مردم یبرخ یول

 به احساسات. یو بعض کترندیاز ملل به منطق نزد یشود؛ بعض یم دهید زیملل ن انیدر م



و حکومت احساسات  انیدر کارها منطق را دخالت بده و جلو طغ شهی: همدیگو یدستور جامع رسول اکرم م نیا

رود، به  یم شیپ یملت در راه کمال و ترق کی ایفرد  کیمرد منطق باش نه احساسات. هر اندازه که  ر؛یرا بگ

 و حکومت طرهیشدن از تحت س رجشدن به حکومت منطق و خا کی. نزددیگرا یاز احساسات به منطق م جیتدر

منطق است  یپارچه احساسات ب کی یو کودک تیو تکامل روح است. انسان در طفول یبر پختگ لیاحساسات، دل

را زود  یجهت است که طفل نیجهت از اداره کردن خود و از حفظ مصالح خود عاجز است، و به هم نیو به هم

به کار انداخت. اما هر اندازه  ییمجراکرد و به نفع خود در  ستخداموارد کرد و احساساتش را ا یانیشود در جر یم

 .ردیگ یشود، منطق در وجود انسان قوت م یم ادتریگذرد و تجربه ز یعمر م نیکه از سن

مانند  زین یفضیلت اخالق نیکه انسان را مرد منطق و تعقل کند؛ ا ستین یتنها مرور زمان و گذشتن عمر کاف البته

الزم است،  یفکر هیو سرما یو ممارست و مجاهدت الزم دارد؛ اوال اندوخته علم نیتمر یاخالق گرید لیهمه فضا

 جیفکر کند و تا عواقب و نتا ادیز مهایو تصم شامدهایبا زحمت خود را وادار کند که در پ یمدت دیثانیا انسان با

 اثر ندهد. بیخود ترت یدرون جاناتیرا کامال نسنجد به ه یکار

من بر امتم  ینگران یعنی «ما اخاف على امتى الفقر و لکن اخاف علیهم سوء التدبیر»سخنان رسول اکرم است:  از

منطق  زانیسوء تدبیر و قلت م هیمن از ناح ینگران ست،یاست که عالجش دشوار ن یفقر درد ست،یفقر ن هیاز ناح

 و استدالل است.

 یرویپ نیاست و عمال در آن داستان فرق ب یاز رسول اکرم مأثور است که ضمنا مشتمل بر داستان یگرید ثیحد

خواست.  یاز اعراب به خدمت رسول اکرم آمد و از او نصیحت یشود: مرد یم دهیاز احساسات د یرویاز منطق و پ

 نیو آن مرد هم به هم ر،یخشم نگ یعنی «ال تغضب»: نکهای آن و فرمود کوتاه جمله کیرسول اکرم در جواب او 

 گرید لهیقب کیاو و  لهیقب نیب یکه در اثر حادثه ا دیرس یخود برگشت. تصادفا وقت لهیمقدار قناعت کرد و به قب

و  میعادت قد و یخو یبودند. آن مرد رو گریکدیکرده و آماده حمله به  یینزاع رخ داده بود و دو طرف صف آرا

حال  نی. در همستادیاز قوم خود سالح به تن کرد و در صف قوم خود ا تیحما یاشد و بر جییته یتعصب قوم

 شهیخشم و غضب را در خود راه بدهد. خشم خود را فرو خورد و به اند دیآمد که نبا ادشیگفتار رسول اکرم به 

 گریکدی یدو دسته از افراد بشر به رو دیجهت با یچرا ب کردشد، با خود فکر  داریخورد و منطقش ب یفرو رفت. تکان

خواهند از  یو غرامت م هیکرد و حاضر شد آنچه آنها به عنوان د کیبکشند؟ خود را به صف دشمن نزد ریشمش

. غائله ختم شد و دندیخود چشم پوش یاز دعاو دند،یاز او د یفتوت و مردانگ نیکه چن زیمال خود بدهد. آنها ن

 افروخته شده بود، با آب عقل و منطق خاموش گشت.از غلیان احساسات  هک یآتش

 

 



 یدریکمال ح دیتفکر در کالم عالمه س تیاهم 

مجموعة من الروایات الشریفة تبین أهمیة التفکر، منها: األولى: عن عطاء قال: انطلقت أنا وعبید بن عمیر  وهناک

 إلى عائشة وبیننا وبینها حجاب...

رأیتیه من رسول اهلل )صلى اهلل علیه وآله(، قال: فبکت وقالت:  ءیأن قال: فقال ابن عمیر: أخبرینا بأتعجب ش إلى

« ذرینی أتعبد لربی عز وجل»کل أمره کان معجبا، أتانی فی لیلة.. إلى أن تقول الروایة: قال )صلى اهلل علیه وآله(: 

ى بل لحیته، ثم سجد حتى بل األرض ثم اضطجع على جنبه فقام إلى القریة فتوضأ منها ثم قام یصلی فبکى حت

حتى أتی بالل یؤذنه بصالة الصبح، فقال: یارسول اهلل ما یبکیک وقد غفر اهلل ما تقدم من ذنبک وما تأخر؟ فقال: 

 لیلویحک یابالل مایمنعنی أن أبکی وقد أنزل اهلل على فی هذه اللیلة إ فی خلق السماوات و األرض و اختالف ال»

  و النهار آلیات ألولى األلباب

 الفکر یدعو إلى البر والعمل به»أمیر المؤمنین عل؟ قال:  عن: الثانیة. » 

  :نته بالتفکر قلبک، وجاف عن اللیل جنبک، واتق اهلل ربک»الثالثة: وعنه ع أیضا أنه قال..» 

 نیمسلم انیدر م یعلوم عقل ریو س شیدایپ 

که در  یامت اسالم با همه اختالف مینیتا بب میانداز یم یتفکر اسالم خیو کوتاه در تار یاجمال یبحث نظر نیا در

 میساز ینکته را خاطر نشان م نیگرفته اند؛ البته قبال ا شیرا در تفکر پ یا قهیطوائف و مذاهب آن هست چه طر

را که در منطق  یرض و تحولو تنها عوا میپرداز ینممذاهب  نیباطل بودن ا ایبحث به حق بودن  نیکه ما در ا

 ییبه افتخارها یبحث کار نیدر ا یو حت میکن یقرآن رخ داده از نظر گذرانده موافقت و مخالفت آن را اثبات م

و نه به شاخ و برگ  میدار یآن حرفها کار شهینه به ر م؛یآورده اند ندار نیکه مخالف ییکرده و عذرها نیکه موافق

 نباشد. ایباشد  یکه مذهب نیاست از بحث، حال چه ا یگرید قهیچون پرداختن به آن حرف ها طر ن؛آ یها

 چیکرده بدون ه عیبشر تشر یشؤون زندگ یتمام یکه برا ییبا منطق خاص خود در احکام و سنت ها میکر قرآن

نفراد و چه در حال اجتماع؛ نوع انسان را در همه احوال، محکوم به احکام خود دانسته، چه در حال ا یو شرط دیق

جاهل؛  ایعالم  ؛ییبا روستا یمسافر؛ شهر ای اضرح ؛یعجم ای یعرب اه؛یس ای دیزن؛ سف ایچه صغیر و چه کبیر؛ مرد 

و چه در اخالق و  دهیکه باشد. قرآن در کل شئونات انسان چه در عق یو در هر زمان ییدر هر جا ب؟یغا ایشاهد 

 .ستین یشک چیه نیاعمال او مداخله کرده و در ا

بشر داشته باشد  یزندگ یاز نواح یا هیکه ارتباط با ناح ییها یو فناور یعیعلوم و صنا یقرآن با تمام پس

قل دعوت که بشر را به تدبر، تفکر، تذکر و تع میکراز قرآن  یاتیاز خالل آ زیمعنا ن نیاصطکاک و برخورد دارد، و ا

بردن جهل و سر در آوردن از  نیعلم و از ب لیشود که آن در دعوت بشر به تحص یم دهیفهم یکند به روشن یم



و انسانها  واناتیجمادات و نباتات و ح یعنی اتیگرفته تا ارض اتیعالم ما است از سماو یاز اجزا اسرار آن چه که

دارد که رساتر از آن  یاناتیب نهایا ریو لوح و قلم و غ نیاطیعالم ما است از مالئکه و ش یو آنچه مربوط به ما ورا

معرفت به آنچه گفته شد  لهیکه بشر به وس تاس نیها ا قیها و تشو کیتحر نیشود و منظور اسالم از ا یتصور نم

انسانها  یو اجتماع یانسان یزندگبا سعادت در  یاز انحاء ارتباط یسبحان را بشناسد، و به آنچه که به نحو یخدا

 یو حقوق عیکسب کند و چه شرا یچگونه اخالق یا یزندگ نیبه دست آوردن چن یدارد آشنا گردد و بفهمد که برا

 را مورد عمل قرار دهد. یچه احکام اجتماع و دینما تیرا رعا

 یرا که فطرت ب یا قهیکند؛ همان طر یم دییرا تا یدر سابق ذکر شد که اسالم طریق تفکر فطر گرید یسو از

 ریهمان س تیواقع نیفرار از آن ندارد، و ا یبرا یکند و بشر راه یبه آن دعوت م یو بدون سفارش کس اریاخت

 است. یمنطق

کند  یم تیرا که هدا یبرهان و جدل و موعظه را به کار برده و مخاطب یعنی یمنطق یهم صناعتها میکر قرآن

خود را که خارج از مرحله عمل است از راه  یمطالب نظر یعنیکند.  یرویپ قیکه از آن طر نیدعوت نموده به ا

 زیکه عبرت انگ یاناتیبه ب ایکند و  لبه مسلمات استدال یدر حکمت عمل یعنیآن  ریکند و در غ بیبرهان تعق

از رسول  یرویمعتبر کرده و پرا  هیمقاصدش سنت نبو انیدر ب میقرآن کر زیباشد، شنونده را به عبرت وا دارد. و ن

دستورات آن حضرت و سخنانش را حفظ و آن چنان که  زیفرمود و مسلمانان ن نیخدا را به عنوان الگو و اسوه مع

 کردند. دیآن جناب تقل یعلم یکند، از مش یم یرویاش از استادش پ یعلم لوکدانش آموز در س کی

 تفکر در عهد رسول خدا تیوضع 

بودند و  یاسالم میالعهد با تعال دیاست( جد نهیاقامت آن جناب در مد امیدر عهد رسول خدا )منظورمان ا مردم

 یبه بحث ها یفن ریساده و غ یبود که با ذهن یمیقد یتر به حال انسانها هیعلوم و صناعات شب نیحالشان در تدو

که برداشتند  یقدم نیعلم داشتند، و لذا در آغاز اول ریو تحر لیکه به تحص یتیپرداختند، البته با همه عنا یم یعلم

حفظ  دندیشنیواسطه از آن جناب م کیکه از رسول خدا و با  یسخنان یعنیبود،  ثاحادی حفظ  حفظ قرآن و

دانست. قدم  ینوشتن را نم یمعدود کس یچون )به جز افراد نمودند؛ینقل م گرانید یکردند و از حفظ برا یم

از  یبا بعض ایو  خود نیا در بیدر خصوص علم کالم بود که  یعلم برداشتند مختصر مناظرات ریکه در مس یدوم

دو ملت در شبه  نیاز ا یقبائل رایداشتند؛ ز انیحیو مس انیهودیمخصوصا  گانه،یمسلمانان و صاحبان مذاهب ب ریغ

 شد. دایجا بود که علم کالم پ نی. از همستندیزیعربستان و در حبشه و شام م رهیجز

به خود گرفت که معروف است و اختالف  یانیکه رسول خدا رحلت نمود، و مساله خالفت، جر یوضع بود تا وقت نیا

را  یاز مسائل علم کالم شد که دانشمندان اسالم گرید یکیبه ابواب علم کالم افزود، و  یاز مساله خالفت باب یناش

 به خود مشغول کرد.



مبادا  نکهیقرآن، از ترس ا انیاز حافظان و قار یاریو شهادت جمع بس مامهیاول بعد از جنگ  فهیزمان خل در

 نیامر به ا دیبه دو سال طول کش بایکردند و در عهد او که تقر یاز قرآن فراموش شود قرآن را جمع آور یزیچ

اسالم بلند شد و قلمرو آن شد. و چون آوازه  یقرآن جمع آور گریدوم بار د فهیمنوال گذشت، سپس در عهد خل

و روابط  یمسلمانان از تعمق و تفکر در مسائل علم افت،یرخ داد، گسترش  یکه در عهد و یمیدر اثر فتوحات عظ

به توسعه علم و بسط  ازمندیخود را ن نکهیا یبرا ایجهت بود و  نیبد ایدر مدارج آن باز ماندند. حال  یعلوم و ترق

بشر معلوم شده  یبرا تشیو اهم لتینبود که فض یزیدانستند، چون در آن روزگاران علم چ ینم یمسائل علم

 یکه اثر محسوس یباشند و معلوم است که علم دهیانسان محسوس بود که آثار آن را د یباشد، و به همان مقدار برا

 شناخت. یو م دیدیم گرید یآن را در امت یبشر آن روز داشته همان صنعت بود که امت یبرا

جاهالنه عرب که در اثر  یها زهیآن غر دیعرب گرد بیکه نص یتیو پر اهم یدر پ یبا فتوحات پ گرید یاز سو

آغاز کرد و در  یسرکش گریخوتها بار دا و کشیده، غرورها انیسر به طغ گریفروکش شده بود، بار د یاسالم تیترب

مطلب شیو پاره  نیمستکبر و استعمارگر را به خود گرفتند. شاهد ا یامت ها هیو آرام آرام روح جیبه تدر جهینت

 نید نیاسالم و ا عظمای نعمت معنا که امت عرب نیعرب است. به ا ریپاره شدن امت اسالم آن روز به عرب و غ

 هیرفتار معاو گرشیلقب داد. شاهد د -بردگان -یعرب را موال رینجات بخش را به حساب خود حساب کرد و غ

روم  یصرهایمسلمانان چون ق نیرا رنگ سلطنت داد و در ب یشام بودو حکومت اسالم یوال امیاست که در آن ا

روش، خلق و  نیاسالم ضبط نموده و هم انیاز لشگر خیهست که تار عنام نیبر ا یگرید اریرفتار کرد. شواهد بس

اثر  یو مخصوصا در تعلیمات قرآن یعلم ریدر س ات،ینفسان نیمسلمانان را عوض کرد و معلوم است که ا یخو

رفته بود  شیکه در سابق پ یتا آن حد یعلم ریبه وجود آمده بود و س نیکه از د یگذاشت و به تبع آن، معارف

 منحصر در قرائت قرآن شد. یاشتغاالت علم و توقفم

 یکه عمر بعض یشد، به حد اریبس ثیو نقل و ضبط احاد افتیرواج  یریدر آن زمان به نحو چشم گ ثیاما حد و

از اهل کتاب به  یعده ا گرید یگفته بود. از سو ثیاز حد حد ادهیاو ز رایکرد؛ ز ینه ثیاز صحابه را از نقل حد

 یاز آنان درباره اخبار کتاب ها و داستان ها یاریبود، مطالب بس ثیکه کارشان نقل حد نیاسالم در آمدند و محدث

و حفظ کرده بودند  دهیکه از رسول خدا شن ثیخود را با آنچه از احاد یها دهیو شن ددنیرا شن شانیانبیا و امت ها

که  یثیاحاد انیرا شروع کردند که امروز در م حیصح ثیو دستبرد در احاد نیدروغ ثیمخلوط نموده و جعل احاد

 دهیبر دهیو بر نیکلمات دروغ نیاز ا یادیز اریصدر اول از رسول خدا نقل شده مقدار بس انیو راو ابهاز طرق صح

 کند.  یبه ظاهر الفاظش آنها را دفع م میکه قرآن کر شودیم افتی

 

 



 دستبردها شد چند امر بود: نیکه باعث ا یسبب عمده

 یمعتقد بودند، و حت ثیحفظ حد یو برا )ص(رسول خدا  ینیهمنش یبود که مردم برا یادیز اریاحترام بس اول

 یمردم برتر ریکردند بر سا ینقل م یثیبودند و تنها از اصحاب آن جناب احاد دهیرا هم که رسول خدا را ند یافراد

در  نکهیا یبرا ق،یو چه ناال قیچه ال یکس رجهت باعث شد که ه نیکردند و هم یدادند و آنان را تعظیم م یم

قلمداد  یپرداخته و خود را محدث و راو ثیبلندتر داشته باشد، به نقل حد نیریاز سا یجامعه سر و گردن نیب

کرد  ینقل م ثیکه حد نیحال به صرف ا نیبودنشان مسلم بود با ا ینصران ای یهودیهم که  یکسان یکند؛ حت

تر جلو بزند و محترم یگریاز آن د ثیحد نیا نکهای یبرا اشد و قهر یو محترم م افتاد یدر جامعه آن روز جا م

 گفت. یم ثیعنوان حدبه آمد  یم شود هر چه از دهانش در

و  ثیحرص در حفظ حد نیداشتند؛ هم ثیافراد در حفظ حد نیبود که ا یحرص شدید ث،یجعل حد یبرا دوم

آن و مخصوصا عرضه کردن آن بر  یو تدبر در معنا ثیحد یو نادرست یگذاشت که درباره درست ینقل آن نم

و اصل نهاده شده بود و فروع  هیپا نیبر ا نیبود و ساختمان د نیاصل د میقرآن کر نکهیکتاب خدا دقت کنند؛ با ا

کرده بود که هر  دیکه در نقل معتبر آمده سفارش اک یگرفت رسول خدا هم به طور یم شهیاصل ر نیاز ا نید

که مخالف قرآن بود  یعرضه کنند و در صورت میخود را بر قرآن کر یها دهیبلکه شن رندینپذ یرا از هر کس یسخن

« شوند یم ادیتراشان علیه من ز ثیحد یبود: ستکتر على القاله: به زود دهمعتبر فرمو ثیکنند و در حد شیرها

 قبیل. نیاز ا گرید یثیو احاد

 یاخبار زیدر مورد صفات و اسماء و افعال خدا و ن نیو دروغ یجعل ثیکه احاد نیا یشد برا یمعنا فرصت نیهم

غلط در باب اعمال زشت که به رسول  یاتینسبت داده شده و روا یگرام یایکه به انب یینادرست درباره لغزش ها

 نیدروغ ییو داستانها جادیدرباره خلقت و ا یخراف یاتیخدا نسبت داده شده و آن جناب را مشوه جلوه داده و حکا

در دست و دهنها بگردد؛  لیقب نیاز ا یگریقرآن و مسائل د فیدروغ درباره تحر ییگذشته و گزاره ها یاز امت ها

 ندارد. لیاز خرافات تورات و انج یکه دست کم یثیاحاد

از آن  یتقدم و احترام صور یعنیشود،  میقرآن و حدیث تقس نیوضع آن شد که تقدم و عمل در ب نیا جهینت

 دهینکوه رهیس نیقرآن از حیث عمل متروک گردد و ا یقرآن و اخذ و عمل از آن حدیث شود و در اندک مدت

 افتهیعمال استمرار  زیو تا به امروز ن افتیامت استمرار  نیدر ب چنان مسامحه در عرضه حدیث بر قرآن، هم یعنی

کرده و فرموده  ییشگویاز آن پ زین میداند و قرآن کر یاست؛ هر چند که امت آن را به زبان انکار نموده و ناپسند م

ل که در هر یقل یخواهد گفت پروردگارا امت من قرآن را متروک گذاشتند، اال عده ا امتیکه رسول خدا در ق

 انحراف دور ماندند. نیاز ا یعصر



در  یکه هر قوم یا لهیو قب یخرافات قوم از یاریبود که باعث شد بس یاز اسباب یکی نایع یمسامحه و سهل انگار

 یمثل معروف م یبماند. آر یباق ینیاعتقاد د کیبه عنوان  زیبه آن معتقد بودند بعد از مسلمان شدنش ن میقد

 .دیزایم گرید ی: الداء یجر الداء: درد، درددیگو

عامه  یآمد و آرا شیبود که بعد از رحلت رسول خدا که در مساله خالفت پ ییماجرا ث،یدر جعل احاد سوم عامل

طبق دستور رسول خدا به آن حضرات تمسک جسته  ی. عده ادیآن جناب مختلف گرد تیدرباره اهل ب نیمسلم

به امر آنان و مکانتشان به علم قرآن  ییو اعتنا دهیگردان یاز آن حضرات رو گرید یجمع دند؛یو به آنان عشق ورز

 یبا آن حضرات دشمن گرید یآن حضرات مراجعه نمودند؛ جمع ریعلم قرآن به غ یریادگیو  یآگاه ینکردند و برا

از  یکه احد یو کلمات یکه رسول خدا در مواقف نیکردند؛ با ا ییبه آنان بدگو نیدروغ یثیل احادنموده و با جع

و  رندیاو بگ تیرا از اهل ب نینکرده، سفارش فرموده بود که علم د دیدر داللت آنها ترد ومسلمانان در صحت آنها 

به امت  زیآن جناب از همه امت به کتاب خدا آگاه ترند؛ و ن تیکه اهل ب نیو ا اموزند؛یاو ن تیبه اهل ب یزیچ

 ثیشوند و در حد ینم باهکنند و در فهم قرآن دچار اشت یقرآن خطا نم ریهرگز در تفس تشیفرمود که اهل ب

 یروم و به جا یشما م انینکرده فرمود: من از م دیدر آن ترد یکه به طور تواتر نقل شده و احد نیثقل معروف به

جدا  کدگریاند و از دو تا ابد با هم نیعترتم را؛ ا گریکتاب خدا و د یکیگذارم:  یم هیبس گرانما زیدو چ خود

آمده که سپس  ثیحد نیاز طرق هم ی( و در بعضثی)تا آخر حد ندیمن در آ برنخواهند شد تا بر لب حوض کوثر 

نقل  اریکه بس ضیمستف یثیدر حد زی. و نندیکه آنان اعلم از شما دیاموزیمن ن تیبه اهل ب یزیحضرت فرمود: چ

خود را آماده  یکه جا دیکند با ری( تفستیبدون سؤال از اهل ب یعنیهر کس قرآن را به رأى خود )»شده فرمود: 

 «در دوزخ بداند.

 یشکاف در نظام تفکر اسالم نیاز بزرگتر تیاز اهل ب اعراض 

آمد و باعث شد علم قرآن و  دیپد یبود که در نظام تفکر اسالم یشکاف نیبزرگتر )ع( تیاعراض از اهل ب نیا و

روشن آن  اریمسلمانان متروک و فراموش شود. شاهد بس نیخواند در ب یآن م یکه قرآن به سو یتفکر قهیطر

درباره على ال نمودند  یحکومت امو ایکه امت اسالم و  ییها یحق کش نیا کمتر به ثیاست که در جوامع حد نیا

نهج البالغه را  یحت هایآن جناب مورد اعراض واقع شد، بلکه بعض ثیاحاد یکه نه تنها تمام دیکار را بدان جا کش

مورد سؤال  الغهنهج الب یبرجسته و غرا یخطبه ها یدانستند که کالم آن جناب باشد. آر دیانکار کردند و بع زین

نبود  یاختالف چیه یدرباره شراب سروده جا دیزیکه  یو اشعار هیبن اب ادیتراء زخطبه ب یقرار گرفت، ول دیو ترد

 دو نفر هم درباره آنها اختالف نکردند. یو حت

متروک بود تا آن که امام باقر و امام صادق  ثشانیهم چنان مظلوم و مقهور بودند و احاد )ص( غمبریپ تیب اهل

 ثینموده آنچه از احاد امیبه بنی العباس ق هیام یدر دوره انتقال حکومت از بن یعنیاز زمان  یبرهه ا کیدر  (ع)



کردند و آنچه از معارف اسالم که مندرس  انیبمردم  یسپرده شده بود برا یپدران بزرگوارشان به دست فراموش

امامان از  ریگوار و ساکه آن دو بزر یثیکردند. اما مع االسف احاد انیمردم ب یاز آن نمانده بود برا یگشته و اثر

و دستبرد سالم نماند؛ همان طور که در کلمات  سهیاز دس زیامت اسالم نهادند ن اریپدران خود نقل نموده و در اخت

که خود آن دو بزرگوار به  نیمورد دستبرد قرار گرفت؛ به شهادت ا زیرسول خدا دست بردند، کلمات آن حضرات ن

مردم نام بردند؛ مانند مغیرة بن سعید، و ابن  یتراشان را برا ثینموده، چند نفر از وضاعین و حد حیمعنا تصر نیا

در دست و دهن  شانیاز خود ا و یاکه از رسول خدا  یاتیاز روا یاریبس یاز ائمه ا گرید یالخطاب و... و بعض یاب

شود بر قرآن  یشما نقل م یکه از ما برا یثیخود دستور فرمودند هر حد انیعیها افتاده بود انکار نموده و به ش

 .دیو آنچه مخالف است رها کن دیریآن چه موافق با قرآن است بگ د،یعرضه کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


