
  

 

دين
 و 

ري
 نگ

خي
اري
ت

 /
حي

صال
ب 

 عر
ت
واس

داخ
خ

  

33  

  
  
  
  

  
  
  

 نگري و دين تاريخي
  ∗صالحي خداخواست عرب

  

  چكيده
دينى هاي    بحثمقاله حاضر ضمن پرداختن به كيفيت نفوذ مكتب اصالت تاريخ به            

تداوم و بقاى ديـن، بـه لـوازم چنـين     ،   دين ابالغ  و دريافتدين،  سرچشمه  در سه بخش    
و ابـالغ   دريافت   جنبه   ازويژه    گوناگون به هاى    گاه از جنبه   نگرشى به دين پرداخته و آن     
  . آن را مورد نقد قرار داده است،دين در حيطه دين مبين اسالم

  . انسان،ي، دين، وحينگر يخيتار :واژگان كليدي

                                                      
  . و دين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمياستاديار گروه فهم.  ∗

  7/5/1387:         تاييد2/4/1387: تاريخ دريافت
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  مقدمه
مهـد  ويـژه     بـه گسترده دامن فلسفه غرب و      هاي    بحثنگرى از ديرزمان در زمره        تاريخى

. اسـت فلسفى محصور نكرده    صرف  هاي    بحث اين نگرش خود را به       .آن، آلمان بوده است   
آيـد و بـه       توان ادعا كرد كه آثار آن در سرتاسر زندگى انسان مدرن به چشم مـى                امروزه مى 
چه اينكه مدرن از ريـشه       .توان آن را همزاد با مدرنيته و قريب االفق با آن دانست             نوعى مى 

)modo(   بـه معنـاى )of today(      يعنـى اكنـونى، حـااليى و امـروزين اسـت ،) Cahoon, 1996: 11(. 
سرچـشمه  و از يـك فكـر      گفتـه     پـيش چنانكه بحث سكوالريزم نيز شانه بـه شـانه دو واژه            

ى اين عصر يا زمان حاضر اسـت و ايـن عـصر يـا               ا به معن  saecularm واژه التين    .اند  گرفته
صـورت    معاصر؛ نطفه معنا به   هاي    حادثهكند يعنى     جهان اشاره مى  هاي    حادثهزمان حاضر به    

بـودن   جهان پيوسته در حال تغيير قرار دارد كه در آن مفهـوم نـسبى             درباره   منطقى   طبيعى و 
 يعنى هر چيزى بـه ايـام        .)14: 1374نقيب العطاس،   (كند   هاى بشرى حصول پيدا مي      ارزش

افتد د و رونق مىخود تعلق دارد و چون ايامش گذشت از م.  
ى و امور مربـوط بـه انـسان را          نگرى نيز چنانكه خواهد آمد انسان و علوم انسان         تاريخى

شـرايط تـاريخى عـوض شـود         داند و چون زمـان و       يده زمان و شرايط تاريخى خود مى      يزا
  . شود  و نو مىريانسان و آنچه متعلق به اوست نيز متغ

 و اجتماعى،   ينگرى و مدرنيته بر صنعت، معمارى، آداب و رسوم فرهنگ           امروزه تاريخى   
ها، اخالق و دين انسان مدرن        و ارزش باورها  سايل زندگى،   آداب تغذيه، خانواده، پوشش، و    

  .سايه افكنده است
 اوضـاع   »زنـو يالوئ« در رمـان     يو  . گوياى اين مطلـب اسـت      گفتارى از روسو به وضوح      

  :كند چنين وصف مى مدرنيته را اين
و مهمل است امـا     مبهم  كنند و همه چيز       همگان پيوسته گفتار و كردار خويش را نقض مى          «
اند؛ اين جهانى اسـت كـه         دهنده نيست زيرا همگان به همه چيز عادت كرده         چ چيز تكان  هي

وجـودى محلـى و محـدود دارنـد؛     فقط  در آن، خوب، بد، زيبا، زشت، حقيقت و فضيلت،          
هر آن كس كـه بخواهـد از آنهـا          اما  شود    عرضه مى انسان   بهنو  هاي    تجربهاز  فراواني  شمار  

خويش را همپاى مخاطبانش عـوض كنـد و         باورهاي  حتى اصول   بهره ببرد بايد بتواند به را     
 روحيه خويش را با شرايط موجود وفق دهد؛ پس از اقامتى چند ماهـه در ايـن                  ،در هر گام  
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كنم كه اين زندگى پرتنش و مـتالطم          تازه دارم آن حالت مستى و گيجى را حس مى            محيط
 كـه از برابـر چـشمانم    هايي و موضوعاشيا فراوان با اين شمار . كند  را در آن غرق مي    انسان  

 از ميان اين همه چيزهايى كه برايم جـذاب اسـت        .شوم  گذرد، رفته رفته گيج و منگ مى        مى
 خود سـازد و بـا ايـن حـال مجموعـه آنهـا بـه روى هـم                    يرحتى يكى نيست كه دلم را اس      

مـن    . ... برم چه هستم و به كـه تعلـق دارم   كند كه از ياد مى احساساتم را چنان تحريك مى   
كوشـم آنهـا را بـه         شوند اما به محض آنكه مى       بينم كه در برابرم ظاهر مى        را مى  ىيايفقط اش 
  .)17 ـ 18: 1379برمن،  (»شوند گيرم ناپديد مىبچنگ 

منـد و      آيا انـسان موجـودى ذاتـاً تـاريخ         .1 :رو هستيم  هاصلى روب پرسش  در اينجا با دو       
فرض اثبات ذات     بر .2د متكامل برخوردار است؛     مند است يا از يك ذات و روح واح          زمان

ثابت انسان آيا دين كه وظيفه هدايت انسان را به عهده دارد امرى تاريخى، بشرى، موقت و                 
  . هستندالجمله ثابت، فراتاريخ و فرازمانى هاى اديان بالجمله يا فى كه آموزهينمتغير است يا ا

عقل برابر  مد در   ا از عقل ابزارى و كار     يوآيا اومانيسم و جدايى انسان از خدا و پيروى          
ديـن مبـين اسـالم چـه        ويـژه     بـه هـى و    جو سرنوشت محتوم انسان است؟ اديان اال        حقيقت

نگـرى    اين نگرش دارند؟ نوشتار حاضر در صدد نقدى روشمند از تاريخى          برابر  واكنشى در   
  . گفته است هاي پيش پرسش درخور به يه پاسخيدر دين و ارا

   ت تعريف مفردا
  )Historicism (∗نگرى تاريخى

اى است كه در شكل كامـل خـود، تـاريخ را     بينى نگرى به معناى نگرش و جهان    تاريخى    
، ديـن و    باورهـا محيط بر و مؤثر در تمام امور انسان اعم از وجود، فهـم، عقـل، شـناخت،                  

كـدام از  هـر  . داند  مىاش كننده مسير زندگى  و تعيينيها، اخالق و فرهنگ و مذهب، ارزش 
هـا و   ند و قابل تـسريه بـه زمـان      هست  شرايط تاريخى خاص خود    اييدهاين امور مختص و ز    

  .اوضاع و احوال ديگر نيستند
گفته، طبق اين ديدگاه، انـسان ذات  ) Karl Heussi (يگونه كه كارل هويس بنابراين همان 

                                                      
هـا، ذكـر    طـور مفـصل بـه تعريـف       بـه » نگري و مرزهاي دانش     تاريخي«اي تحت عنوان      نويسنده در مقاله  .  ∗

ه انديـشه نـوين    فـصلنام 14پيشينه، سير و تطور معنايي و نقد اساسي هيستوريسيزم پرداخته كه در شماره   
 .ديني به چاپ رسيده است
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رسد، تمام علـم      ى نم ينيقيم است، هرگز به يقين و حكم        يثابت ندارد، موجودى در تغيير دا     
و فهم او محاط به تاريخ و متأثر از آن است، امكـان رفـتن بـه فراتـاريخ نـدارد، محـدود و             

  .)Crai, 1998: 443 - 444( اش محصول تاريخ هستند موقت است و قوانين زندگى

  دين
هى و خصوص دين اسالم مدنظر است كه عبـارت از قـرآن و              در نوشته حاضر اديان اال    

.  اسـت  )سنت واقعى نه سنت منقول و مكتوب ظنّـى        (نامعصوممامان  او  سنت پيامبر 
هايى است كه از سوى پروردگار براى سعادت           مجموع گزاره  ،تر مراد از دين     به عبارت دقيق  
  . تنفيذ و ابالغ قرار گرفته استدابدى انسان مور

  تذكر 
كسى اصل  بسا   چهبنابراين  نگرى در دين است       موضوع بحث در مقاله حاضر تاريخى     . 1

دهنـده آن را     طور كلى يا بخشى از اجزاى تـشكيل        هاين مكتب را نپذيرد اما خصوص دين ب       
مطلق است اسـتثنايى بـر آن قائـل         صورت    ل به هيستوريسيزم به   يتاريخى بداند و اما آنكه قا     

توان هر كه را قائـل        بنابراين نمى . داند  مند مى  كلى تاريخ صورت     به نيزنيست و لزوماً دين را      
   .مورد بحث اعم استاما مندى دين شد متعلق به مكتب اصالت تاريخ دانست  ه تاريخب

 »نيـ  و د  ينگـر  يخيتـار « متفرع و متأخر از بحـث        يتوان گفت بحث معرفت دين       مي .2
 ظـاهر   ينـ يمعرفـت د  هاي    بحثآثارش در   نخستين   بحث حاضر    جهي معنا كه نت   نياست به ا  

بـه عبـارت    . نمايد مي رخ   يني بحث معرفت د   يها فرض شي از پ  يكيو به عنوان    است  شده  
 ينـ يدر بحث معرفـت د اما  است ني ديستيچ و ي موضوع سخن از نحوه هست   ني در ا  گريد

  .  آن استتي و ماهتي پس از فراغ از هوني شناخت ما از ديسخن از امكان و چگونگ

  گستره و پيشينه 
رايت آن بـه حـوزه ديـن        ها از سـ     نگرى در غرب نگرانى     تاريخىمسئله  زمان با طرح     هم

نگرى نسبت به ديـن در     تاريخى .وجود داشته و سرانجام نيز به اين حوزه كشيده شده است          
 در  .و ابالغ دين، بقا و تداوم ديـن مطـرح اسـت           دريافت  دين،  سرچشمه  سه حوزه اصل و     

اساس دين را ساخته و پرداخته شرايط اجتماعى و روانى انـسان يـا سـاخته                نخست،  حوزه  
در امـا   د   هـستن  قائـل سرچشمه االهي    براى اساس دين     ،دانند در حوزه دوم     مى...  ايطبيعت  
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بـشر متعـالى   هر چند   دانند و آن را مخلوق بشر          ابالغ، آن را امر بشرى مى      ودريافت  مرحله  
هرچنـد  معرفت دينى مطرح است كه قائل اسـت         هاي    بحثدانند و در حوزه سوم بيشتر         مى

از آن  اما  اند    رد و پيامبران هم عين دين را به مردم ابالغ كرده          داسرچشمه االهي   دين اصل و    
  .مند است خي و تاري است كه نسبشرىپس آنچه در دست بشر است معرفت دينى ب

 شده است و آنچه در جهان اسـالم  دهي به هر سه حوزه كشينگر يخيدر غرب بحث تار    
پـا بـه     اى از نويسندگان     پاره تر مطرح بود مربوط به حوزه سوم و اخيراً در قرن حاضر             پيش

  .دانند و ابالغ آن بشرى مىدريافت حوزه دوم گذارده و دين را در مرحله 
) Emile Durkheim,1858 - 1917(شناختى دين كه از سوى اميل دوركـيم   نظريه جامعه 

دين است طبق اين نظريه خـدايانى       سرچشمه  مطرح شده مربوط به نگاه تاريخى به اصل و          
طـور ناخودآگـاه    دهند موجوداتى خيالى هستند كه جامعه بـه        ورد پرستش قرار مى   كه افراد م  

ايـن  . افكـار و رفتـار خـود را كنتـرل كننـد      روش  ابزارهايى اختراع كرده تا از آن       صورت    به
كند و تـصور      جامعه و گروه انسانى است كه صفات الوهى را در ارتباط با اعضايش پيدا مى              

. شـود  مـي آورد و به تبع آن بـه نمـادى بـراى جامعـه تبـديل          مىپديد  خدا را در اذهان آنها      
 كه براى حفظ هستى اجتماعى خود، خدا را خلق تبراساس اين تفسير اين حيوان عاقل اس    

  .)78 ـ 75: 1376هيك، (كرده است 
در حالى كه اين ديدگاه قادر نيست گستره حوزه عام وجدان دين آگاه را تحليل كند كه                   

بـر آن   عـالوه   . كنـد   اى فراتر رفته و با نوع بشر ارتباط برقـرار مـى             ر جامعه نوعاً از حدود ه   
كردند؛ امر وراى تجربه      ه مى يپيامبران نوعاً نوآور بوده و چيزى وراى فهم عمومى جامعه ارا          

 ثالثاً بسيارى از پيامبران در      .تواند برخاسته از همان گروه باشد        يك گروه چگونه مى    ىعموم
انـد و رابعـاً ايـن         كـرده    و آنها را تخطئه مى      ايستاده   فهم عمومى جامعه     وضع موجود و  برابر  

  .)78 :همان(ه نشده است يبراى اثبات آن ارا دليليحرف يك فرضيه است كه 
هـا و   جنبـه برابـر  كه دين را نـوعى دفـاع ذهنـى در    ) 1936 ـ  1856(نظريه فرويد مانند اين، 

  اسـت  دانـد   ناپذير مـى    ، طوفان، بيمارى و مرگ چاره     زلزله، سيل : مانندهاى هولناك طبيعت      پديده
ها بحـث از مـرگ        نگرى است كه در جهان مدرن مدت        در نتيجه همين فكر تاريخى    . )81 :همان(

  ).See: Ratzinger, 1998; Smith, 1991 (خدا، پايان دين و پايان ميهمانى ايمان مطرح است
هـا بـه دار    كه در زندان نـازى ـ ) Dietrich Bonhoffer, 1945 - 1906( بونهافر ديتريش
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در زندان به اين نتيجه رسيده بود كـه انـسان بـالغ شـده و ديگـر بـه مـذهب        ـ آويخته شد  
و مسايل خود را بدون در نظر داشتن خدا پاسخ          ها    همه پرسش توجهى ندارد؛ انسان متجدد     

  .كند حل مى داده و
 زيـ  ننهايكه ا) The God of the Gaps(ست  اها ها و نارسايى  خداى چالش،خداى اديان 

بنـدد و زمـانى       شود و خدا از آن رخـت برمـى          علم روز پر مى   وسيله    بهيكى پس از ديگرى     
خواهند آورد و اين شكاف هم      پديد  هاى آزمايش خود حيات       در لوله وران    انديشهبرسد كه   

  .)179: 1368هوردرن، ( براى خدا باقى نخواهد ماند كارىپوشانيده خواهد شد و ديگر 
هـر چيـزى در   بر اين باور است كـه  ) Ernst Troeltsch, 1923 - 1865( ترولچ ارنست

پايان و هميشه جديد، سياسـت،   شود و در جريان تفرد بى       جريان صيرورت و شدن ديده مى     
فقـط  شـوند و همگـى    ، صنعت و هنر همـه در جريـان صـيرورت منفـسخ مـى             قانون، اخالق، مذهب  

  .)Paul Edward, 1976: 3, 22 - 33 (شوند مي فهم بل تاريخى ما قااجزاى مؤلفه توسعهصورت  به
  :گويد ديلتاى در تبيين و تأييد هيسنوريسيزم مى 

جهان طبيعى، جهـان اجتمـاعى، علـوم،        هاي    مفهوم خالق انسانى است كه تمام       ياين نيرو «
  .)Clouser, 1996 (»كند خلق مى مذهبى را دينى وباورهاي انواع مصنوعات، هنر، 

مربـوط بـه   ) 1546 ـ  1486(  اوليه مـارتين لـوتر  هاي رسد اصالح در اين بين به نظر مى 
  .ابالغ دين باشد ودريافت مرحله 

  :يآيد كه در نظر و طور خالصه چنين برمى هكتاب مقدس بدرباره  ياز آراى و 
اى هـ   فظى صحيح نيست و تمام قـسمت      لال طور تحت  هتمام كتاب مقدس از ابتدا تا انتها ب       . أ

  ندارند؛آن ارزش مساوى 
را از كتـاب مقـدس حـذف        استر و مكاشفه    كتاب  مانند  توان اجزايى از كتاب مقدس        مى. ب

  ؛ هم كم ارزش استيعقوبكرد و كتاب 
توانـد در تمـام       كتاب مقدس نمـى   ؛ بنابراين   غلط است پيامبران  هاى    گويى از پيش برخي   .ج

  ؛جزئيات صحيح و مصون از خطا باشد
مانند نويسندگان كتاب مقدس اگر تحت هـدايت كامـل   ]  غير از مسيح  [گرى   اشخاص دي  .د

  .)51: 1368هوردرن، (توانند يك عهد جديد تازه بنويسند  القدس باشند مى روح
ايـن ديـدگاه ايـستاده و بـه رد آن           برابـر   البته در همان فضا كسانى بوده و هستند كه در             

مندى ديـن     ل به تاريخ  ي با فضاى كنونى ديدگاه قا     اند كه از آن ميان به چند نمونه كه          پرداخته
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ويليام هوردرن نقدهاى اساسى بر قائلين به         . شود  در جهان اسالم نيز تناسب دارد، اشاره مى       
  :شمرد نقادى كتاب مقدس را اين چنين برمى

بـر ايـن    ه نشده است آنها     ياثبات آن ارا    بر يكه هرگز دليل  دارند  بينى     نقادان يك جهان   .1
تواند اتفاق بيفتد مگر آنكه با درك فعلى مـا از جهـان    اى در جهان نمى  كه هيچ واقعه  د  باورن

  ؛و انسان قابل شرح باشد و اين ادعايى است بال دليل
اند ثابت كنند كه معجـزه غيـرممكن اسـت، يـا در كتـاب مقـدس                آنها هرگز نتوانسته   .2

  هاى متضاد و ذاتاً خالف عقل وجود دارد؛ گزارش
، هـا   هبافى ماهرانه، بـه جـاى قبـول معجـز          ند و با خيال    هست  خود هايرق تصور  آنها غ  .3
سخنان آنها نه نقادى واقعـى و نـه علمـى اسـت بلكـه براسـاس         . دهند  ه مى يهايى ارا   فرضيه

  ؛آميز قرار دارد جزمى تعصبباورهاي 
كامـل  طـور     بـه كنند كه جهان يك وحدت كلى است كه با عقل بشر               نقادان تصور مى   .4
  است؛ درك قابل

گويند فقط طبيعت وجـود       كنند و مى    را انكار مى  ي طبيعت    آنها بدون دليل امور ماورا     .5
  .توان همه چيز را توجيه كرد دارد و با آن مى

  :استبر اين باور ) Carl Henry(كارل هنرى  
  ؛ در الهيات نقادان احترام كافى براى عقل و منطق وجود ندارد.1
خدا، كفاره، نجـات و مـسيحيت سـخنان دو پهلـويى بيـان              : ي مانند هاي  درباره كلمه  آنان   .2

  .تا براى همه يك مفهوم نداشته باشدكنند  مياز تعريف آن خوددارى اما كنند  مى
  :گويد مى) John machen(مچن  

آزاد انديشان و نقادان مخالف تفكر هستند زيـرا برحـسب عـادت خـود بـه جـاى اينكـه                     «
. فهمنـد  خواهنـد از آن مـى    دس را بفهمند، آنچه خودشان مى     مفهوم اصلى كتاب مق   بكوشند  

  .)56 ـ 58: همان (»خواهند كه فقط انسان باشد آنها عيسايى مى
  :گويد مى) Harry Emerson Fosdich(فازديك 

هاى ديگر محدود به عقـل و تفكـر            رشته اي عميق روح انسان خواه در مذهب        هاي  احتياج«
  .)86 :همان (»انسان از عقل خود بزرگتر استاما  است نيست استفاده از عقل كار صحيحى

نگـرى در جهـان مـسيحيت فـضاى           تاريخىبرابر  نشينى دين در      عقبهاي    علتيكى از     
  :نويسد جان هيك مى .آن جهان است زدگى فائق بر علم
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اند امـا چنـان پرتـو         يك از مدعيات دين را رد و ابطال نكرده         دقيق هيچ طور    بهگرچه علوم   «
اين است كه دين ديگر موضوعيتى ندارد و         برپندار  اند كه اكنون      كننده بر جهان افكنده    خيره

  .)88: 1376 ك،هي (»شود هاى معرفت بشرى، بيشتر تبعيد مى مقدر است كه مدام از حوزه
  :نويسد ل به لزوم رفض دين تاريخى است مىيمعاصرى ديگر كه خود قا

 علـم   .زدگـى آن اسـت     تـوان داشـت علـم       ايى مى بزرگترين نقدى كه بر تجددگر    پندارم  به  «
كه از علم تجربـى     شود    كوشش مي تجربى خود به خود هيچ عيب و ايرادى ندارد اما وقتى            

اى   بينـى    اسـت و محـدود بـه آن اسـت جهـان            طبيعتكه ذاتاً و برحسب تعريف، متعلق به عالم         
گانه راه شناخت عالم    ساخته و پرداخته شود كه در باب كل جهان هستى حكم و داورى كند و ي               

  .)375: 1381ملكيان،  (»كنيم سروكار پيدا مى) Scientism(واقع قلمداد كنند ما با علم زدگى 
  :نويسد مى) Stace, 1968 - 1886(استيس  

وجود خدا نداشتند با ايـن همـه، انقـالب          مسئله  ثرى بر   ايقين هيچ   طور    بهكشفيات علمى   «
كليد حل اين   ...  عميقاً ايمان به خدا را به تحليل برد        و از لحاظ تاريخى   طور عملي     بهعلمى  

كـه منطقيـون    صـورتي    آنمعمـول بـه     طور    ها به   هاي انسان   عقلمعما در اين نكته است كه       
. ، ارتبـاط كمـى دارد    ها باور دارند    انسانكند، منطق با آنچه       گويند بايد كار بكند، كار نمى       مى

 منطقـى   هـاي    و تداعى، بسيار بيـشتر از ارتبـاط        هاى غيرمنطقى ناشى از تلقين      تعداد گذرگاه 
  .)140 ـ 142: 1377استيس،  (»است

مطـرح  موردهـاي    چندان ريشه تاريخى ندارد و       ،در جهان اسالم نگرش تاريخى به دين        
مـسيحيت  دربـاره   هاى جارى در جهـان غـرب          شده از انديشه   نوعاً بازگويى و برگرفته   شده  

 قرار  -وه مفارق اصيل و متكثر بين اسالم و مسيحيت           بدون توجه به وج    -است كه اين بار     
  .شوداست درباره اسالم پياده 

اسالم تاكنون كسى در جهان اسالم نتوانسته تشكيكى وارد         سرچشمه االهي   اصل و   درباره  
 ).432 ـ  439: 1377خـواه،   فراست: ك.ر(كند جز فرد يا افرادى كه چندان مورد توجه نيستند 

 و ابالغ دين و اينكه قرآن كـريم محـصولى فرهنگـى اسـت و پيـامبر                درباره دريافت   اما    
 موجـودى   تحت تأثير فرهنگ زمانه آن را تلقى كرده و هم قرآن و هم شخـصيت پيـامبر                

در امـا    چند در قرن حاضر قائل به اين ديـدگاه شـده             يمند است، نويسندگان   مند و تاريخ    زمان
بن عبـاد الـسلمى      فقط به معمر  .  نشده است  افتباره ي  در اين    شهورى بحث م  شينيپهاي    قرن

هـى از درخـت يـا از        از متكلمان معتزلى نسبت داده شده كه اگر وحـى اال          ) ق 228،  متوفاي(
  .) 256: 1387نبويان،  (هستندخود پيامبر ظاهر شده آن درخت و پيامبر خالق آن كلمات 
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ون امـين الخـولى، نـصر    توان به افرادى چ      مى ،ن به اين ديدگاه در دوره معاصر      ااز معتقد   
حامد ابوزيد و حسن حنفى از مصر، عابد الجابرى از مغرب، محمد آركون از الجزاير، عادل  

ملكيان، ضاهر از لبنان و در ايران اخيراً محمد مجتهد شبسترى، عبدالكريم سروش، مصطفى              
، )1191 ـ  1257(  بـه آخونـد زاده  ياز آن تـا حـدود  پـيش  را نـام بـرد و   ...  پيمـان و  هاللَّ حبيب

  . كرداشاره ...  و) 1269 ـ 1324( ، احمد كسروى)1196 ـ 1277( سيداحمد خان هندى
هـى بـه مقـامى      دارد و پيامبر در پرتو تربيت اال      سرچشمه االهي    اسالم ولو    ،اينانباور  به    

رسيد كه وحى را تلقى كند اما همين وحى وقتى در جان و ظرف وجودى محدود و بشرى                  
محـدود شـد،    يافتـه و    وبـوى بـشرى       رنـگ  دي جوشـ  ي از درون جان و    ايد  پيامبر ريخته ش  

قابـل  بـوده و    امكان نقص و اشتباه در آن       بنابراين  . شد ولمحصول فرهنگى اعراب زمان نز    
 بايد بـين    . است  و احكام آن متعلق به همان زمان پيامبر        ها بسيارى از دستور   .نقد است 

 آن را بـا     ه را فض كرد   يو عرض دريافت  ى را   ، ذات كرده كيهاى عرضى و ذاتى آن تفك       آموزه
   ....مدرنيته تطبيق داد و 

مطلق يـا جزئـى بـه       صورت    بهمندى دين اسالم     به تاريخ نظرات قائالن   خالصه مجموع     
  :شرح ذيل است

هـى،  هـاى اال     وعـده  يمند ، تاريخ مندى شخص پيامبر اكرم    مندى قرآن، تاريخ   تاريخ  
منـدى   مندى عباديات، تـاريخ  مندى زبان دين، تاريخ اريخمندى اساس فقه و شريعت، ت  تاريخ
منـدى   مندى فقه سياسى اسالم، تـاريخ    مندى احكام جزايى اسالم، تاريخ     ، تاريخ تمعامالفقه  

ـ احكام فقهى مندى خصوص احكام و حقوق زنان و نظـام خـانواده،     تاريخاسالم، حقوقى  
  ∗.قرآنىهاي  قصهمندى  ها و اخالقيات دينى، تاريخ مندى ارزش تاريخ

                                                      
محمد و آيات الهى، معناى متن، قرآن به مثابه متن، قرآن به مثابـه              : آثار نصرحامد ابوزيد  ؛  1996آركون،  : (ك.ر.  ∗

: آثـار ضـاهر عـادل     ؛  2006 ،عابـد جـابرى   ؛  )30ماهنامه آفتـاب، ش     (هاى مختلف، متن بودن قرآن       ديسكورس
ماهنامـه زنـان،   (قبض و بسط حقـوق زنـان   ) ب (1387؛ همو، )الف (1387، سروش؛   ةالفلسفية للعلماني االسس  
 نامـه،   هنامـه ما(، سكوالريزم سياسى و سكوالريزم فلسفى       )6فصلنامه مدرسه، شماره    (، پيامبر عشق    )59شماره  
 از جهـان  تأمالتى در قرائت انسانى از ديـن، ايمـان و آزادى، قرائـت نبـوى       :  آثار مجتهد شبسترى   ؛  )38شماره  

انـداز ايـران، شـماره       ماهنامـه چـشم   (سكوالريته دينى   ؛  1382؛ همو،   1381،  پيمان؛  )6فصلنامه مدرسه، شماره    (
 يملكيان، راهى به رهايى، بازنگرى در دين تاريخ       ؛  )32ماهنامه آفتاب، شماره    (، عصرى سازى احكام دين      )33

  ).1381همو، ، )118مه زنان، شماره ماهنا(، حقوق بشر، دمكراسى و زنان )4/1/84اعتماد ملى، (
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هـاى اسـالم از       ها هيچ بخشى از آموزه      كسى پوشيده نيست كه در مجموع اين ديدگاه        بر
ل فردى انسان با خدا نيـز       ينگرى مصون نمانده و حتى عباديات و مسا         شمول حكم تاريخى  

  .رفته استپرسش زير 

  و ابالغدريافت پيامدهاى نگرش تاريخى به دين در مرحله  
و براى هر كـدام     كرد  خالصه  موردهاي ذيل   توان در     زم اين ديدگاه را مى    طور كلى لوا   هب  
  ∗:شود  اشاره مىهاها عنوان به مثابه زيرمجموعه ذكر كرد كه به اندكى از آن توان ده مى
شدن دين، نقد پذيرى و خطاپذيرى ديـن         آن، عصرى هاي    نتيجهبودن دين كه از      بشرى. أ

تـراز، افـول تـدريجى       قعيـت فرانهـادى بـه نهـاد هـم         هاى دينى، تنـازل ديـن از مو         و آموزه 
هــاى وحيــانى بــه ســوى  بخــشى، انــصراف از آمــوزه هــاى دينــى در مــشروعيت مرجعيــت
  است؛...  عقلى و نقصان دين و يدستاوردها

االمـرى   آن، انكار حقايق مطلق و نفس     هاي    نتيجه انكار جوهره ثابت براى دين كه از         .ب  
 بـراى   شگىيـ ثابـت و هم   هاي    قانوناودانى براى بشر، فقدان     دين، انكار الگوهاى ثابت و ج     

هدايت بشر، لزوم تغيير و تحول مستمر و مدام در دين و در نتيجه متكثر شدن حقيقت دين          
  است؛... و 

ديـن  (زدايى از دين، به حاشـيه افتـادن ديـن            آن، اسطوره هاي    نتيجهشدن دين كه از       عرفى .ج  
  است؛... شدن دين و لزوم تطابق دين با مدرنيته و  يخصزدايى از دين، ش ، قداست)حداقلى

، اخالق، قانون، حقوق و نسبيت معرفت دينـى در تمـام ايـن      باورهاها،     نسبيت ارزش  .د  
آن اعراض از ثبات به تغيير، اعراض از قطع و يقين به نسبيت، زير              هاي    نتيجهها كه از      حوزه

  .است...  و ترابط علوممسئله رفتن حجيت قطعيه و طرح پرسش 

   نقد 
   مقايسه انسان از نگاه اسالم و انسان در نگاه هيستوريسيزم. أ

نگرى اشاره شد در اين ديدگاه انسان گوهر ثابـت و        گونه كه در تعريف تاريخى       همان .1

                                                      
رضـا    نوشـته علـي    شـدن در تجربـه مـسيحى و اسـالمى          عرفـى اين قسمت از كتاب     تعبيرهاي  اى از    پاره.  ∗

 .اقتباس شده است برگرفته زند شجاعى
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يده هيستوريـسيزم فلـسفى اسـت كـه         يزا آن    كامل صورت  ذات اليتغير ندارد؛ اين ديدگاه به     
در . اسـت ) Gadamer(شاگردش گادامر   و)Martin Heidegger( هيدگرنظرات برگرفته از 

اسـت عقـل بـشرى        سـرايت كـرده    ي وجـود بـشر و عقـل و        ذاتمندى بـه     اين ديدگاه تاريخ  
تواند از تـاريخ      كس نمى  مند خود فراتر رود و به قول مارگوليس هيچ          تواند از شرايط تاريخ     نمى

  ).page, 1995: 50 (شرايط تاريخى نيستموضعى و محلى خود فرار كند، راهى براى فرار از 
بـه وضـوح   ) Dasain= آنجـا ـوجـود   (» دازايـن «تفسير هيدگر از وجود انسان به عنوان  

 در ايـن تفـسير دازايـن، چيـستى و ذات            .كند  نگرى در باب انسان را روشن مى        ديدگاه تاريخى 
ـ  ) گذشته و آينده  ( از همان اول از دو سو        يقابل تعريفى ندارد و    ه محـيط و موقعيـت      محدود ب
ناپـذير اوسـت و     جـدايى ءو بدون اختيار در آن افكنده شده است جـز       ا هخود است موقعيتى ك   

تواند به موقعيتى فراجهانى و        نمى يبنابراين و . مند و متغير است     اين موقعيت خود امرى تاريخ    
  .)See: Heidegger, 1962: 27 - 45, 278, 432, 433, 434(فرازمانى و فراتاريخى دست يابد 

شَراً    «آيه     . از نظر اسالم، انسان مركب از دو جنبه طبيعى و فراطبيعى است            .2 إِنِّي خالِقٌ بـ
 ناظر به جنبه طبيعـى      )6،  )86( طارق   ؛28،  )15 (حجر(هاي    آيهو  ) 71،  )38(ص  ( »نٍمِنْ طي 
ـ «آيـه  و ) 72، )38( و ص 29،  )15(حجـر   (»  نَفَخْت فيهِ مِنْ روحـي    «آيه   ند و  هست انسان م ثُ

  .ناظر به جنبه فراطبيعى انسان است...  و) 14، )23(مؤمنون  (»أَنْشَأْناه خَلْقاً آخَرَ
امـر   «نيـي و در تب  ) 85،  )17(اسرا  (تفسير كرده است    » امر رب «را به   » روح «يمعناقرآن  

شـود   ، آن شـيئى موجـود مـى   يئهى كه به صرف اراده يـك شـ    آن را به همان اراده اال     » رب
در نظر اسالم براى انسان در جنبه فراطبيعى راه اينكه به             . )82،  )36(يس  (است  كرده  تفسير  

د و بندگى خدا به     تواند با تعب     مى ي و . كار خدايى كند باز است     ،اذن خدا ه  مقامى برسد كه ب   
توانـد    عبادت گوهرى است كه در ذات خـود مـى         . و كار فرازمانى كند   شود  فرازمان متصل   
  .)7: 1400مصباح الشريعه، ) ( كنهها الربوبيةرة جوهةيالعبود(يت برساند انسان را به ربوب

 جهان هستى اسـت و        به اندازه سعه وجودى    اش  سعه وجودى  انسان خليفه خدا است و      
  .اللَّه است  راه ندارد مرحله كنه ذات خفىيتنها جايى كه و

هـا از     تنها همـه انـسان      نه همين انسان از نظر اسالم فطرت واحد و هويت ثابت دارد يعنى           . 3 
  .)30، )30(روم(ناپذير و تغييرناپذير است  يك فطرت برخوردارند بلكه اين فطرت تبديل

 .)185، )2(ه بقـر (كننده همه بشريت است  و هدايت ) 28،  )34(سبأ  (هاست   پيامبر پيك همه انسان     
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 تجربه و استقرا نيـز وحـدت        ،حسافزون بر آن    . باشندداشته  ها حقيقتى يگانه      بنابراين بايد همه انسان   
  .)91 ـ 90: 1381آملى،  جوادى(كنند  نوعى و حقيقى بشر را تأييد و تثبيت مى

بينـد     مـى   واحد و ثابت   اي  نكته سوم آنكه هر انسانى در تمام دوران زندگى، خود را شي             
 با آنكه گذر ايام و كثرت شؤون مادى         يو. خود را محفوظ داشته است    هاي    خاطرهكه همه   

 همـه   ءامر واحدى كـه جـز     صورت    بهكند، حقيقت خود را        خود را ادراك مى    ي بدن يو قوا 
خود را مقيد بـه     پرسد    مي وقتى از زمان و مكان       .كند   مى اهدهست به علم حضورى مش     ا آنها

هاى گذشته را زير پوشش هستى        ها و مكان    هيچ زمان يا مكان خاصى نديده بلكه همه زمان        
يابد كه غايب از خـود    ، خويش را واحد ثابتى مى     هاميان تمام تغيير  در  . كند  خود مشاهده مى  

  .)124: 1379لى، آم يجواد(نبوده و در نزد خود حاضر است 
گونه كه فطـرت امـرى       و همان ) 30،  )30(روم  ( دين فطرى انسان است      ، از نظر قرآن   .4 

به مقتضاى دو آيه     آن   افزون بر . تغييرناپذير است در امور فطرى نيز تغيير و تبديل راه ندارد          
»    الماللَّهِ الْإِس ينَ عِنْداللَّـهِ بـا          «و آيه   ) 19،  )3 (عمران آل(» إِنَّ الد ما عِنْـد و نْفَدي كُمقٍما عِنْد «
  :گيرد شكل مىصورت قياسى به اين ) 96، )16 (نحل(

ى و ثابت اسـت      باق ،شود اسالم است و آنچه عنداللَّه است        مىشمرده   دين   ،آنچه عنداللَّه   
بنابراين، خطوط كلى دين كه همان اسالم است براى هميـشه           . پس دين، ثابت و باقى است     

  .ثابت و باقى خواهند بود
منـدى    ن بـه تـاريخ    مطلق يـا قـائال    صورت    بهن به هيستوريسيزم    حال در مواجهه با قائال      

  :گوييم مندى قرآن مى  و در نتيجه تاريخوجود پيامبراكرم

   خي فراتاري انسانامبر،يپ. 1 
 چيست؟ وجود انسان فراتاريخ كدام محـذور  اكرم مندى وجود پيامبر  بر تاريخ  دليل

اگر به قرآن هم استدالل نكنيم،     مندى قرآن،   به تاريخ برابر قائالن   عقلى را در پى دارد؟ ما در        
در اى كه از پشتوانه عقلى مستحكمى نيز برخوردار اسـت كـه     نظريهكهفرضيه بلصورت  به  

منـدى هـيچ      ن به تاريخ  گوييم و قائال     و نبوت مطرح شده سخن مى      وحيدكالمى ت هاي    بحث
تالزمى بين بشر بودن و عدم امكان اتصال به . اند دليل و برهانى بر رد اين نظريه اقامه نكرده      

 ثُم دنـا  « چه رسد به پيامبرى كه به گفته قرآن          ؛فراتاريخ بلكه اتصال به نامتناهى وجود ندارد      
به ايـن مقـام از قـرب رسـيده و بـه      ) 9 ـ  8، )53 (نجم( » فَتَدلَّى فَكانَ قاب قَوسينِ أَو أَدنى
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: 1404مجلسى،  (» لى مع اللَّه وقت اليسعنى فيه ملك مقرب و ال نبى مرسل           «: شفرموده خود 
به چنان سعه وجودى رسيده كه هيچ فرشته مقرب و هـيچ پيـامبرى از پيـامبران                 ) 243،  79
  .  را ندارنداش رفيت وجودىظ

   پارادوكس در استدالل .2 
بـرد زيـرا    پرسـش   توان ثبات و دوام حكمى را زيـر           زده نمى    نظر عقلى با تفكر تاريخ     از

حكم دائم و ثابت بر فرض وجود از يك فكر و نگرش فراتاريخ صادر شـده كـه حـاكم و                      
مت است و فكر تاريخى تـوان  محيط بر كل تاريخ و آگاه به همه مصالح و مفاسد تا روز قيا         

منـد و    قضاوت كند كه حكمى دائمى و ابدى است يا تاريخبتواندديدن فراتاريخ را ندارد تا      
تمـام  توانـد بـراى        و قرآن و اسالم نمى     هاى پيامبر   بنابراين حكم به اينكه آموزه    . موقت
نـگ زمانـه    و متناسـب بـا فره     زمان خـود پيـامبر    ويژه  ها كاربرد داشته باشد بلكه        زمان
 اين  .ست ا ها  ها و مكان    و تمام زمان   مفاسداحاطه به تمام مصالح و        است فرع بر   پيامبر

 بـا   يتواند ادعا كند اين است كـه و         مطلبى كه مى  فقط  آيد،    فراتاريخ برنمى سرچشمه  جز از   
بيند و اين غير      هى نمى فكر محدود خود در زمان حاضر مصلحتى در فالن حكم يا آموزه اال            

دهـد    واقـع را تغييـر نمـى   ي نگـرش و تـصور و  .هـاى ديـن اسـت    مند بودن آموزه    ريخاز تا 
 دين را خداى مطلـق و       ي ما مبدأ فاعل   رو نيمند بودن است؛ از ا      مند ديدن غير از تاريخ      تاريخ
  .گذار و كاذب دانيم و غير آنها را بدعت هاى معصوم و متصل به مبدأ مطلق مى انسان

آن را   نگر انديشه خود را قطعى و صائب فـرض كـرده و            يخي حال چگونه است كه تار    
 در آن آموزش    يمطرح در جامعه غرب كه عمر     هاي    بحثاز گزند تاريخ و فرهنگ زمانه و        

  .داند  مصون و محفوظ مىده،يد

   ثابت نيروح ثابت، د. 3
 تابع روح است و به واسطه خلقت همين روح است           ، و بدن  ي انسان به روح و    انسانيت
و فقط در خلق انسان تعبيـر       ) 14،  )23 (مؤمنون(الخالقين نام نهاد      خود را احسن   كه خداوند 

 )4، )95 (تـين (  را در احسن تقويم قـرار داد      ينمود و خلقت و   ) 75،  )3 (ص(» خَلَقْت بِيدي «به  
 نيز براى هدايت و پرورانـدن همـين روح بـود            ى آسمان هاي  باو ارسال رسوالن و انزال كت     

 حال اگر روح انسانى امـر  .هو بدن قابل هدايت تشريعى و تكامل معنوى نيست    واالّ بدن بما  
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ثابت و حقيقت واحد بود دينى كه براى هدايت و تربيت اين روح آمده اسـت نيـز واحـد،                    
  :نويسد آملي در اين باره مي اهللا جوادي آيت. است تغيريثابت و ال
 و پلوراليزم دينى بسته خواهد شد هاى مستقيم  راطراه براى تغيير مدام دين، ص     روش  بدين  «

متباين، فقـه و حقـوق متبـاين فـرض          باورهاي  هاى متباين،     زيرا براى حقيقت واحد، كمال    
  .)89: 1381آملى،  جوادى(» صحيح ندارد

تنها در اصول بلكه در بسيارى از فروع نيز مشتركند و            هى نه بينيم كه اديان اال      مى بنابراين 
شـده    ن الحق شامل همه فروع و كل شريعت ديـن سـابق نمـى             ديوسيله    بهنسخ دين سابق    

در ...   حرمـت ربـا، قـصاص و       ، روزه ، نيكى به پدر و مـادر      ات، زك ،نمازطور مثال      به .است
 ؛161،  )4 ( نـساء  ؛183،  )2 ( بقره ؛32و   31،  14،  )19( مريم   ؛14،  )20 (طه(اديان سابق نيز بوده است      

  .)45، )5 (مائده
تـرين ديـن و شـريعت در         سب زمان و مكان ادامه داشته تا كامل       تغييرات در فروع به ح    

 كلى محال اسـت و راه تغييـر در          وطدين خاتم ظهور كرده است و پس از آن تغيير در خط           
  .الزم در خود دين تعبيه شده استموردهاي 

  االمري  نفسهاي  ها و مفسده مصلحت .4 
هـا و     مـصلحت ها و نبايدهاى تشريعى تابع       بخش شريعت بنابر ديدگاه حق همه بايد       در
شـمرده  امـورى اعتبـارى   هـاي االهـي هـر چنـد      تمام امرها و نهي .واقعى است هاي    مفسده

بقا و دوام آنها به واسطه آن پشتوانه         هستند؛   شوند اما چون از پشتوانه تكوينى برخوردار        مى
م و امر بـه خـوردن    خوردن سازپزشك در نهى طور مثال دستورهاي      به. تضمين شده است  

توان گفت چنين بايدها و نبايدهايى        كردن طفل با آتش، آيا مى      فالن دارو يا نهى پدر از بازى      
  اند؟  مند و زمانى هم تاريخ

كه آيا حالل و حرام شرعى فقط براى تعبـد   پرسشي   در پاسخ به     در روايتى امام رضا   
  : فرمودند،است

سران آشكار گرفتار شده است زيـرا در ايـن          اين ديدگاهى گمراه است و صاحب آن به خ        «
هـا بـه تعبـد        كـردن حـرام    كردن حالل و حالل    ز بود كه خداوند آنان را با حرام       يصورت جا 

 پيـامبران و  ، امر به انكار خـدا ، اعمال نيك ، روزه ، را با نهى از نماز     آنهاطور مثال     به .بكشاند
 شبه تعبـد آورد چـون قـصد       ... م و    ازدواج با محار   ، دزدى ، آسمانى و امر به زنا     هاي  باكت

  .)95، 6: 1404مجلسى، ( خداوند اين نظر را ابطال كرده استاما فقط تعبد بوده است 
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ايـن ديـدگاه چـه    برابـر  منـدى شـريعت اسـالم در     ن به تاريخاين است كه قائالپرسش  
 آنهـا  مندى احكام شريعت شد؟ بلـه  توان قائل به تاريخ توجيهى دارند با اين نگاه چگونه مى 

و قايل به ديدگاه اشاعره يا غير آن باشند كـه در آن             كرده  توانند در اصل ديدگاه تشكيك        مى
 ديدگاه مورد نظر با ادلـه مـتقن         ، كالمى ديگرى دارد كه در جاى خود       بحثصورت نياز به    

  .عقلى و نقلى به اثبات رسيده است

    اعجاز علمى قرآن.5 
 محـصول فرهنگـى چنـين       ،خـود و قـرآن     محصور در فرهنـگ و زمـان         اگر پيامبر   

اى از    ها به پاره    اى كه در قرآن احياناً بيان شده و بشر پس از قرن             ل علمى يپيامبرى باشد مسا  
آن رسيده چگونه قابل توجيه است و چگونه پيامبر به فرازمان متصل شده و اخبار علمى و                 

 سيمـور . نداشـته اسـت    از آن خبـر      اش   كه روح و جان مردم زمانـه       هاى را مطرح كرد     غيبى
  :سدينو  مييجراح معروف و معاصر فرانسو متخصص و  )Maurice Bucaille(يبوكا

 كنـد كـه در عـصر        انيـ  را ب  يعلمـ هـاي     حقيقتچنان   تواند آن    چطور مي  ]ي ام امبريپ[ي  و«
ـ  نبوده و تمام ا    شي قادر به پروراندن آنها در ذهن خو       يگري د ي قدرت بشر  چي ه شيخو  ني

 دارد؛ انيـ بگوناگون  يها نهي و اشتباه در زم و سه نيتر  بدون كوچك  زيرا ن مسلم  هاي    حقيقت
قابـل تـصور اسـت كـه        ري غ ني ا ستهيز   مي يالدي كه در قرن هفتم م     ي مخلوق بشر  كي يبرا

 يمنطبق با دانـش  فقط  عرض عصر خودش نبوده و       ه كند كه هم   ي ارا ي متنوع اري بس يها گزاره
  .)50: 1383 ،يبوكا(  استدهي به اثبات رسياز و ها بعد است كه قرن

  :شود ى از آن اشاره مىهايبراى نمونه به مورد
، )5،  )37 ( صافات ؛137،  )7(اعراف  (ودن زمين   ب  يكرو) 10،  )31 (لقمان( نيروى جاذبه زمين    

 هـاي ، تطور )49،  )51(ذاريـات   ( زوجيت عام در تمام اشـيا     مسئله  ) 88،  )27 (نمل(حركت زمين   
، انجـام عمـل لقـاح    )30، )21 (انبيـاء (كل حيات سرچشمه ، آب )14  ـ 12، )23 (مؤمنون(جنين 

ـ  ميامواج عظ  ،)30،  )21(يا  انب( نيها و زم   رتق و فتق آسمان    ،)22،  )15 (حجر(باد  وسيله    به  ي درون
از ... و  ) 47،  )51 (اتيـ ذار( هـا   آسـمان  يشگيـ گـسترش هم   ،)40،  )24 (نور( قي عم ياهايدر در 

  .)1427 ،ي تفتناز؛1417 معرفت،: ك.ر(ده شده است اعجاز علمى قرآن شمرموردهاي 
هـاي    آيـه دقيق مطابق بـا     طور    بهطبيعى روز گويند    عالمان   مدعا اين نيست كه آنچه       البته

علمى برداشته شده است و    هاي    مكاشفهاين  وسيله    بهقرآن  رمزهاي  اى از     پردهاما  قرآن است   
  .شود كشف فراوان ديگرى نيز در قرآنرمزهاي بسا در آينده  چه
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    و قرآن با فرهنگ و آداب جاهلى و خرافات رايج مبارزه پيامبر.6 
ايـن مطلـب دارد؛ آيـا        فراوانى از قرآن نيـز داللـت بـر        هاي    آيهنياز به توضيح ندارد و      مسئله  اين    

 يهـا  و انسان  تياهل ب  ،ها كه پيامبر    ها و مصيبت    جنگ ها، عاقالنه است بگوييم اين همه رنج     
 پيـامبر   نبه خاطر اين بوده كه چو     ؛  اند   جان و مال خود در راه ابالغ دين متحمل شده          ميتقدمخلص با   

  .ه كند مورد غضب اهل همان فرهنگ واقع شده استيخواسته محصول فرهنگى همان عصر را ارا مي
  : است آمده157، )7(در سوره اعراف  

  .»نَت علَيهِم كا و يضَع عنْهم إِصرَهم و الْأَغْاللَ الَّتي«
داند؛ در    عقلى مى    به بسيارى از خرافات تاخته و آن را نشان بى          103،  )5 (در سوره مائده  

ناپـسند  هـاي     عـادت اى ديگـر از        به پاره  11،  )58( مجادله   ؛54 و 37،  4،  )33 ( سوره احزاب 
م كه از   كند و از همه مهمتر اقامه عدل و مبارزه با جور و ست              جاهلى اعتراض و آن را رد مى      

  .  استامبراني پياصلهاي  وظيفه
هـاى آنهـا      همچنين در قرآن بيش از ده بار پيامبر را از اطاعت كفار و هواهـا و خواسـته                   

 ؛120،  )2(ه  بقر ؛150،  )6 (انعام ؛77،  )5(ه  مائد( . هشدار داده است   ينهى كرده است و به و     
  .)23، )23 (مؤمنون ؛42، )42(ي شور ؛37، )13 (رعد
 بـر   يهى پيـامبر خـاتم را پيـروزى و        يگر آنكه وقتى قرآن مكرر هدف رسالت اال       نكته د   

تواند همين قرآن از      داند چگونه مى    ها و از بين بردن فرهنگ جاهلى مى         فرهنگها،    دينتمام  
  :پذيرفته باشد و به مذاق آنان سخن بگويداثر فرهنگ جاهلى 

، )9(توبه   (» الْحقِّ لِيظْهِرَه علَى الدينِ كُلِّهِ و لَو كَرِه الْمشْرِكُونَ          و دينِ   هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى    «
  .)115: 1424معرفت، ؛ 9، )61 ( صف؛28، )48( فتح ؛33

    اشتباه در مقايسه اسالم با مسيحيت و قرآن با انجيل.7 
ـ            اگر تاريخى    زدن كليـسا و     سنگرى، اومانيسم، سكوالريزم و مدرنيته در جهان غرب با پ
اخير توانسته فكر حاكم بـر آن جهـان         هاي    قرنهاى آن در      راندن انجيل و عمده آموزه     عقب

چون و چـرا از       و تبعيت بى  ها    مقالهباشد، معلوم نيست اجراى همان تفكر و بازگويى همان          
  .گونه جواب دهد تجدد و مدرنيته غربى در جهان اسالم همان

انجيل وجود   ى و اصيل بين اسالم و مسيحيت و قرآن و         هاى جوهر   بايد دانست كه فرق     
 دو مقاله خارج اسـت و        يا كي پرداختن به وجوه مفارق اسالم و مسيحيت از حوصله           .دارد

  :شود مي آن اشاره ياصلهاي  عنوانبه فقط اينجا 
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  ي كتاب آسمانتيتفاوت در سند. 1 
دينـى و     ادلـه بـرون    آن است كه در قرآن تحريفى صـورت نگرفتـه و            مسلمين بر  اجماع

 و   كـالم خـدا    نيقـرآن عـ    . هم در كنار اجماع بر عدم تحريف قرآن داللـت دارد           ينيد درون
اما انجيل مسيحيان چنانچه خود        . به مردم ابالغ شده است     امبريپوسيله    بهبدون كم و كاست     

و  هـا   تآن داللت دارد عـين عبـار       تاريخى نيز بر  داليل و شاهدهاي    د و    هستن به آن معترف  
كه حضرت مسيح براى مردم قرائت كرده نيست بلكـه برداشـت نويـسندگان آن از    هايي    آيه

  و راه نفوذ باطـل در آن بـاز اسـت چـون كـالم معـصوم نيـست                ؛ بنابراين كالم مسيح است  
 فراوانى انجيل فعلى را     هاي  هقرآن كريم نيز در آي    .  از كالم معصوم است    عصومبرداشت غيرم 

  .داند تحريف شده مى
  :نويسد  از قول منتقدان كتاب مقدس مىدرياى ايمانيسنده كتاب نو 

گـه   بـود كـه      هـايي هاى انجيل از آغاز جنبه تقدس نداشت، اينها در ابتـدا تحرير             نوشته«
 احترام گسترده يافت و سر انجـام كليـسا آن را مقـدس سـاخت؛ پـس                  و مصون ماند  يگاه

بخشى [» نامه به روميان  «. آن تقدس داد   تاريخى بعدى به     هاي  اصل مقدس نبود، تحول   انجيل در   
گونه كـه از   به ظاهر به قلم پولس و خطاب به جمعى از مردم روم است و همان]  از كتاب مقدس  

: 1376كيوپيـت،   (» نيـست بنـي آدم    وجه خطاب سـرمدى پروردگـار بـه          آيد به هيچ    مفادش برمى 
110(.  
 جديد در قرن بيستم لقب كه بزرگترين متخصص عهد) 1976 ـ  1884( از نظر بولتمان  

 نيـست بلكـه     يهاى خـود و      گفته عيسىحضرت  يافته است، بسيارى از سخنان مكتوب       
  .شود شمرده ميمسيحى اوليه هاي  جامعهمحصول حيات 

  :نويسد آدام كالرك از محققان مسيحى مى 
مـسيحيت  هاي نخـست      قرندر  فراواني  دروغين  هاي    انجيلثابت شده است كه     مسئله  اين  «

آن داشت كه انجيلش را تحريـر      ج بوده است و بسيارى از اين وقايع دروغين، لوقا را بر           راي
 از  يىهـا   دروغين يافت شده است كه قـسمت      هاي    انجيلكند؛ نام بيش از هفتاد عدد از اين         

  .)186 و 185: 1384نژاد،  زيبايى(هنوز باقى است آنها 

  گيرى انجيل   شخصيت پولس و شكل.2 
 مـيالدى جريـان     30ريخ ويل دورانت آمده پولس در دهم ميالدى متولد شد؛            آنچه در تا   طبق
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  ).679 و 649، 3 :1381دورانت، (صليب رخ داد و در همان سال پولس به دين مسيح گرويد 
كننـده    را تحريـف   ياند و اغلب هم و     دومين مؤسس مسيحيت لقب داده    اغلب  پولس را     

ذب هر چه بيشتر ساكنان امپراطورى بـه ديـن           پولس براى ج   .دانند  ساده مسيح مى  باورهاي  
تـوان   طورى كه مى  به؛را در آن وارد كرد هايي    مطلبطور اساسى بازنگرى و      جديد، آن را به   

  ).104: 1384نژاد،  زيبايى( جديد با استفاده از پوشش مسيحيت بود دينىگذار  ادعا كرد پولس بنيان
هاي   جزيرهى كه تشكيل داده بود مانند       جماعات. نشدالبته نفوذ پولس بالفاصله محسوس        

 وفـادار   ي كليساى پطرس بود و بـه و       ،كليساى روم  . از مشركان  يكوچكى بودند در اقيانوس   
هنگـامى كـه    امـا    فراموش شـده مانـد       يتقريبطور    به پولس تا يك قرن پس از مرگش         .ماند

حو شدن كرد،   مآغاز به    و هدايت شفاهى حواريون      دهاى مسيحى از ميان رفتن      نخستين نسل 
ى پـولس     هـا  گونه رفـض و بـدعت روح مـسيحيت را بـرهم زد، رسـاله               هنگامى كه صدها  

پراكنده را بـه صـورت      هاي    جماعتكه   يباورهايچارچوبى فراهم آورد تا نظامى باثبات از        
پس از آن پانزده قرن سپرى شـد تـا اينكـه            . كليسايى مقتدر گرد هم جمع كرده شكل گيرد       

  .)693 :1381دورانت، ( اصالح مذهب ناميد لوتر، پولس را رسول
  :  است كه نقل شدهدر منابع اسالمى هم از امام صادق 

هـايى مبـتال بودنـد كـه آنـان را             خداوند در زمان خود و پس از خود بـه شـيطان           پيامبران  «
 كردنـد پـولس و مرسـيا در امـت عيـسى ايـن               آزردند و مردم را پس از آنان گمراه مـى           مى

  .)212، 13: 1404 ،يلسمج(» اند چنين
كنــد كــه اختــصاص بــه  در روايتــى ســرزمينى از جهــنم را معرفــى مــي امــام كــاظم 

 گذشته قرار دارنـد     يها گذاران و گمراهان بزرگ دارد در اين سرزمين پنج نفراز امت            بدعت
گـزاران اصـلى     چنـين شخـصيتى از پايـه        . )310،  8: همـان (كه پولس در زمره آنـان اسـت         

  .شود مي مبناى تشكيل كليسا شيها وشتهن وها،  انجيل

   زيربنايىباورهاي ها و   تفاوت اسالم و مسيحيت كنونى در آموزه.3 
قهر و ادبار بـه دنيـا،       : مانندهايى از مسيحيت محرف        آموزه ،وار در اسالم   طور فهرست  به  
قـدرت در جامعـه، زنـدگى راهبانـه،         هـاي     مناسـبت اوضـاع اجتمـاعى و      دربـاره   تفاوتى    بى
مخـالف صـريح    باورهاي  توجهى به عمل، رسوخ       داسازى پيامبر، ترويج ايمان محض، بى     خ

توجهى به عقـل      عقل چون تثليث، غيرعقالنى بودن موارد ايمان، گسست دين و اخالق، بى           
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 نيو علم و تعارض دين با علوم جديد كه چهره مـسيح واقعـى را دگرگـون كـرده، از چنـ                     
 اسـالم چـون بـا       .آن قرار دارد  برابر  نيست و درست در     هايى به كلى در اسالم خبرى         آموزه

دهـد و تـشويق بـه      را مخاطب قـرار مـى  يگويد و جان و فطرت تغييرناپذير بشر سخن مى 
و بـا ايـن     شـود   تواند مشمول مرور زمان       نمى... كند و   كارگيرى آن مى   هاستعانت از عقل و ب    

 دهـد   ى را برگردانده و راه نمـى      نگرى و تجدد به معناى غرب       هاى قوى و غنى، تاريخى      آموزه
  ). به بعد326: 1381زند،  شجاعى: ك.ر(

    پاسخ به برخى از شبهات.ب 
بلكه طرح و نقد تفصيلى آنهـا نگـارش         بوده،  از حوصله مقاله خارج     ها    شبههطرح همه     

كـه مؤيـد يـا دليـل        هـايي     ههشـب اى از     در اين مختصر به پاره    اما  طلبد    هايى مفصل مى    كتاب
  :پردازيم و ابالغ آن گرفته شده مىدريافت دى دين در مرحله من تاريخ
متأثر از فرهنگى عربى حجـاز و       محتوا  قرآنى در لفظ    تعبيرهاي   گفته شده بسيارى از      .1 

طـور   بـه شد  اى ديگر نازل مى محيط اجتماعى و طبيعى آن منطقه است و اگر قرآن در منطقه     
هاى قرآنـى     به وعده مسئله  اين  . ى كنونى نبود  به اين شكل و محتوا    ها    آيهخبرى از اين    حتم  

و ادعـا شـده ايـن امـور از          اسـت    پنجگانه و عباديات سرايت داده شده        نمازهاىو حتى به    
توانست بـه      اصالت جهانى ندارند و مى      و اند  عرضيات دين است كه امورى بخشى و محلى       

  ).63 و 62: 1381 ملكيان، ؛62 ـ 55، 31: 1378سروش، : ك.ر(اى ديگر باشند  گونه
  : كند را روشن مىها  شبههتوجه به چند نكته پاسخ اين  

  :زبان قوم، صفت كمال
هاي بـه وقـوع پيوسـته در          حادثه،  ها  آيه عربى است و شأن نزول بسيارى از         ،اينكه زبان قرآن  

 و  هـا   اصـطالح هـا،     كلمـه  سال است و اينكـه قـرآن از          23در طول   جامعه عرب زمان پيامبر   
ـ بان عربى استفاده كرده استزهاي  عبارت  و چهـره  ي به صورت شـفاه نكهيبا توجه به اويژه  به  
 از  ـ  و مكتـوب ينه بـه صـورت نوشـتار     مردم عصر نزول را مخاطب قرار داده است وهرهبه چ
 آن است و سـخن گفـتن در خـأل و بـدون              هي زبان مخاطب اول   ي، عرب راي ز . قرآن است  هاي  كمال

زبـان يـا      اگر قرآن در جامعـه فارسـى       .معنا بوده و عاقالنه نيست       بى  موجود هاي  توجه به واقعيت  
 قضيه و عقاليى اين بود كه به زبان فارسـى يـا انگليـسى نـازل                 طبيعتشد    زبان نازل مى   انگليسى

و نـه باعـث نقـص       آورد    پديـد مـي   هاى خالف واقع نه مشكلى بـراى قـرآن            اين شرطيه اما  شود  
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  . شده است به زبان قوم معاصر خود فرستاده  هر پيامبرى .بودن قرآن است عربى

   نه فرهنگ عربني مبيعرب
شدن آن بـه     اينكه قرآن به زبان عربى است به معناى تأثر قرآن از فرهنگ عربى و آميخته              

 بلكه به معناى استفاده از زبان عربى براى بيـان           ؛باورهاى مردم عرب و فرهنگ عربى نيست      
 مـورد فهـم     هداند يعنى زبـانى كـ       مى» عربى مبين «خود را   قرآن  بنابراين  . هى است حقايق اال 

هى ديـن باشـد نـه       هاى اال   و آموزه ها    حقيقتوسيله آشكاركننده    مخاطب اوليه است تا بدين    
كـرد تـا      اى را انتخاب مى     جامعهبايد   شكى نيست كه خداوند      .كننده حق آغشته به باطل     بيان

 جامعه حجاز را انتخاب كرده اسـت تـا آن را   ،اسالمدرباره  آنان ابالغ كند و      دين خود را بر   
  . اين قالب به اطالع جهانيان برسانددر

   متأثري ناظر، نه وحيوح
دانست كه   از ازل مىيو. اند مندى دين هم علم مطلق خداوند را پذيرفته         به تاريخ الن  قائ

هاي  مفهوم دهد تا رخ مىهايي    حادثهكدام جامعه بايد بفرستد و در آن جامعه چه           قرآن را بر  
 ابـالغ  ليـت دهـد كـه قاب   رخ مـى هـايي   حادثـه دينى را به مناسبت آن حادثه ابالغ كند و چه      

 كـه در    هايي  و اتفاق ها    حادثهقرآن ناظر به همان جامعه و       بنابراين  . دينى را ندارد  هاي    مفهوم
در علم ازلى خداوند و در لوح محفوظ وجود داشته اسـت و      و استدهد    آن جامعه رخ مى   

اينكـه   مـضاف بـر   . ق بسيار است بين تأثير قرآن از جامعـه عـرب و نـاظر بـودن بـر آن                  فر
هم در دست قدرت اليزال خداوند        و وجود جامعه عرب زمان پيامبر      ها  اتفاقها،    حادثه

طور هماهنگ كنار هم چيده تا ظرفيت نـزول          هاست و اوست كه از پيش همه اين امور را ب          
لم مطلق است، قدرت مطلق و جـود مطلـق اسـت اگـر          خداوند چون ع  . شودوحى موجود   

طـور    بـه نزول قرآن واقع شد ممكن بود       باره   مكانى يا فرهنگى بهتر از آنچه در       ،ظرف زمانى 
گانـه كـه      نمازهاى پـنج  طور مثال     بهتوانست    بهترين جايى كه مى   . كرد  ميقطع آن را انتخاب     

 يي اسـتوا  ني سرزم ؛دم ابالغ كند  واقعى و تكوينى است را براى مر      هاي    مصلحتپشتوانه آن،   
هـاى قطبـى يـا نزديـك بـه آن             قطع اگر براى ابالغ دين اسالم سرزمين      طور    بهحجاز بود و    
  .رسيد نميشد چنين كارى در نظر كسى عقاليى  انتخاب مى
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  بي عجيا مغالطه
رسد خلط و مغالطه عجيبى در كلمات امثال آقاى سروش، بين زمينه و سـبب                به نظر مى  

مـردم و  هـاي   وي پرسش. رت بهتر بين علت معدة و علت فاعلى انجام گرفته استو به عبا  
دانـد و     در هـر مـورد مـى      هـا     آيهزمان پيامبر را سبب و علت نزول        هاي واقع شده در       حادثه

  :گيرد كه  مىيجهگاه نت آن
و ها    باريد الجرم مواجهه     مى شبيشترى بر سر  هاي    حادثهكرد و     اگر پيامبر عمر بيشترى مى    «

توانست بسى بيشتر از اين       ى آنكه قرآن مى   اشد و اين است معن       هم بيشتر مى   ويهاى    مقابله
  ).20: 1378سروش،  (»باشد كه هست

  :ديگو  مييو
فقـط باعـث     نكـه يشود نه ا     مي فيشدن تكل   شاق ايحرمت عمل   باعث  كردن  پرسش  خود  «
  .)70 :مانه(» نه كشف از آنآورد  پديد مي فيتكلپرسش  يعني حكم شود انيب
و مواجهـه   هـا     آيهعلت تامه نزول    ها    حادثهآيد اين است كه اين        چه از اين سخن برمى    آن

اى بودنـد تـا معـارف         زمينـه فقط  زمان پيامبر   هاي    حادثهپيامبر با آن بوده است در حالى كه         
علت معـده بـه جـاى علـت     دريافت مخفى مانده وي  و آنچه بر    شود  هى براى بشر نازل     اال

  .حداقل علت فاعلى استتامه يا 
 سال رسالت پيامبر رخ داده كـه هـيچ          23بسيارى در مدت    هاي    حادثهشاهد مدعا اينكه      

رسـالت، وحـى بـه      نخست  هاى    اى در شأن آن نازل نشده است و حتى در سال            آيه و سوره  
اى براى پيامبر     ؛ حال آيا بايد گفت در اين مدت هيچ حادثه         شدمدت حدود سه سال منقطع      

  !جديد مناسب نبوده است؟هاي  آيه يا اينكه زمينه براى نزول ست؟ رخ نداده ايه معاصر وو جامع
جديـدى دربـاره    هـاي     آيـه كرد     عمر بيشترى مى   دليل اينكه اگر پيامبر   فزون بر اين     

 به گذشته تمسك به استقراى صـرف و         اسيچيست؟ صرف ق  شد    ميجديد نازل   هاي    حادثه
 نيـ متاسـفانه در ا    .راهى تجربه و حد وسط عقلـى اسـت        رسيدن از جزئى به كلى بدون هم      

  . شده استدهي كشري زه روزنامه حوادث بكي در حد ميگفتار، قرآن كر

  ني قرآن در كلمات معصومتي، كمال و جامعيجاودانگ
شواهد و ادله فراوانى است كه داللت بر تماميت و كمـال قـرآن        هاي امامان   فرمايشدر قرآن و    

 نـازل   گـر يحتـى يـك آيـه د      كرد    مي فرضاً صدسال ديگر هم عمر       اگر پيامبر كه  صورتي  دارد به   
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كـه در   سـازوكارهايي    و دين اسالم نيز همين است كه با توجه به            امبر اصوالً دليل خاتميت پي    .شد  نمى
 و عدم افتراق آنـان تـا روز قيامـت،           اسالم تعبيه شده از جمله توأمان ديدن قرآن و عترت معصوم          

  .استوى تمام نيازهاى دينى بشر از گهواره تا گور تا روز قيامت گ اين دين پاسخ
  : است كه نقل شده امام باقراز

»      مِنَ الْقُـرْآنِ شَـي قِيا بةُ لَميĤْاتَتِ الم مالْقَو أُولَئِك اتم مٍ ثُمفِي قَو ةَ إِذَا نَزَلَتيĤْأَنَّ ال لَو لَكِـنَّ   و و ء
  .)149، 2: 1413،يميحك( »أَولُه علَى آخِرِهِ ما دامتِ السماوات و الْأَرضالْقُرْآنَ يجرِي 

مانـد   ي نمـ ي از قرآن باقيزي چگري دردي هم بمهي نازل شده آ   ي در شأن و   يا هي كه آ  ي با مرگ قوم   اگر«
  .»ود خواهد بيست همچون روز اولش زنده و باق ا پابرجانيها و زم قرآن مادام كه آسماناما 

  :فرمايد نيز مي المؤمنانحضرت امير
 » و عمرَ فِيكُم نَبِيه أَزماناَ حتَّى أَكْملَ لَه و لَكُم فِيمـا أَنْـزَلَ مِـنْ كِتَابِـهِ دِينَـه الَّـذِي رضِـي لِنَفْـسِه                         «
  ).117، 86خ: 1412صالح،  صبحي(
  . »كردرا در كتابش براى مردم كامل آن قدر عمر پيامبر را طوالنى كرد تا دين مرضى خود  «
»        هنَبِي ضقَب و لَ بِهِ دِينَهأَكْم و هنُور أَتَم           ِى بِهدكَامِ الْهفَرَغَ إِلَى الْخَلْقِ مِنْ أَح قَد و  ...    لَـم فَإِنَّـه

 »هه إِلَّا و جعلَ لَه علَماً بادِيًا و آيةً محكَمـةً          يخْفِ عنْكُم شَيئاً مِنْ دِينِهِ و لَم يتْرُك شَيئاً رضِيه أَو كَرِ           
  ).265 ـ 266 ،183 خ :همان(
و در  كـرد   تمام كرد و دينش را بـه واسـطه آن كامـل             ]  كنايه از قرآن  [خداوند نور خود را       «

 از ابالغ احكام هدايت فارغ شده و چيزى از دين           يحالى پيامبرش را قبض روح كرد كه و       
هى نـشانه آشـكار و دليلـى محكـم       اى مردم مخفى نگذارده بود و براى تمام احكام اال         را بر 

  . »قرار داده بود
؟ شـود  ر مـي تـ  چگونه است كه قرآن با نشر و تدريس تازه : شدپرسيده   از امام صادق    
  :فرمودندوي 

وم غـض  ال نه لم ينزل لزمان دون زمان و ال لناس دون ناس فهو فى كل زمان جديد و عند كل ق                  «
  ).213، 17: 1404مجلسى،  (»الى يوم القيامة

  :در وصف قرآن آمده است همچنين در روايتى ديگر از حضرت رضا 
»                   انِ ورْهلِيلَ الْبعِلَ دلْ جانٍ بمونَ زانٍ دلْ لِزَمعجي لَم لَى الْأَلْسِنَةِ لِأَنَّهغِثُّ علَا ي مِنَةِ وخْلُقُ مِنَ الْأَزلَا ي 

  ).210، 17: همان(» حجةً علَى كُلِّ إِنْسانٍ
و با گردش بر    ) ها نيست   ها و فرهنگ    يده زمان ي قرآن زا  اي(شود    قرآن با مرور ايام كهنه نمى       «

گـشا و     راه يزيرا مخصوص زمان خاصى نيست بلكه برهان      شود؛    نميها نحيف و الغر       زبان
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  .» استيحجت بر هر انسان
كنـد و گذشـت چهـارده         مندى قرآن را نفى مى      به صراحت تام تاريخ   ها    روايتاين قبيل     

بـه  قـائالن  بـوده و هـست؛    هـا     روايـت  مؤيـد معنـاى      ،قرآن و تجربه عملى مؤمنـان      قرن بر 
  دارند؟ ها  روايتمندى چه توجيهى براى اين  تاريخ

و در طـول    شـود     نمي در كنار عترت بسان چشمه جوشانى است كه هرگز خشك            قرآن
و ماننـد آب    شـود   گرداند بدون آنكه شـامل مـرور زمـان            واح تشنه را سيراب مى    روزگار ار 

و جريانش چون جريان خورشيد و ماه است كه همواره          افزا بوده     چشمه همواره تازه و روح    
  ).197، 23 :1404مجلسى، (تازه و مفيد و ثمربخش باقى خواهد ماند 

  دي جاويها وعده
 ناخوشايند  ايخوشايند  فقط  ها     گفت اوالً اين وعده     و وعيدهاى قرآنى بايد     در باب وعده  

هاى گوناگون بـا      ساران و ميوه   ها و چشمه    جامعه عرب حجاز نبوده و نيست؛ كيست كه باغ        
هـايي    وصـف نشينان بهشتى با     كه در قرآن براى آن ذكر شده، همسران و هم         هايي    وصفآن  

وشايند نباشـد و كيـست كـه از     خيش براها ـ  نه جدا از آن وصفـ كه براى آنان ذكر شده  
فـزون بـر ايـن     خوشـايند باشـد؟   يشآتش فوار و سوزان جهنم نترسد و سوختن در آن برا     

رِضْـوانٌ مِـنَ اللَّـهِ      «هايي ماننـد      آيه. منحصر نيست موردها  هاى بهشتى در قرآن به اين         وعده
، )13(رعـد   (دائِـم و ظِلُّهـا      ، أُكُلُها   )31،  )16 (نحل(، لَهم فيها ما يشاؤُنَ      )15،  )3 (عمران آل(

 هـا   و آنچـه در روايـت  »)69، )4 (نـسا ...(فَأُولئِك مع الَّذينَ أَنْعم اللَّه علَيهِم مِنَ النَّبِيينَ       ،  )35
، 1: 1410صـدوق،  (»فِيها ما لَا عينٌ رأَت و لَا أُذُنٌ سمِعت و لَا خَطَرَ علَى قَلْبِ بشَرٍ              «آمده كه   

  . راه نداردآناست كه هيچ شائبه تأثر از فرهنگى خاص در موردهايي از ) 192

  گيري نتيجه
در عمـل بـسيارى از      هر چند   نگرى    طور فشرده گذشت ظاهر شد كه تاريخى       هاز آنچه ب  

اى   از حيـث نظـرى از پايـه       اسـت امـا     در جهان غرب تحت تأثير قرار داده        ويژه    بهافكار را   
هـى غيرمحـرف را دارد در   آنجا كه قصد نفوذ به اديـان اال      ويژه    بهعقالنى برخوردار نبوده و     

 هـاي   هاى متين و فطرى آن تاب مقاومت نـدارد و بـا اشـكال                آموزه وقويم  برابر عنصرهاي   
  . به شدت ناسازگار استزي نياست و با ادله نقلرو  روبهعميق عقلى و نظرى 
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