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بروجردی، کاشف توحید بدون مرز، یک پژوهشگر دینی است که تاکنون بیش از چهار دهه از عمر خود را  آقای  
از یک  در زمینه فعالیت های دینی شامل تحصیل، تدریس و تحقیق صرف نموده است. ایشان خود برخاسته 

ارنامه خود دارد. پدران  خانواده روحانی است و سابقه سی و پنج سال فعالیت مذهبی در لباس روحانیت را در ک
تقلید، مبلغین دیانت و محافظین اسالم  بزرگ عصر خویش، مراجع  دانشمندان اسالمی  از  او همگی  و اجداد 
بوده اند. ولی علیرغم داشتن زمینه قوی مذهبی، وی اکنون به روشنگری در زمینه نقد دین و شرایع مذهبی با  

اس  دین  واقع  در  است. وی  پرداخته  در یک کشور اسالمی و تحت حاکمیت یک حکومت رویکرد علمی  را  الم 
دینی سرکوب گر مورد نقد قرار داده و در این راه از دالیل، شواهد و اسناد برگرفته از خود دین و متون دینی بهره 

 .می برد که در گذشته و حال، در نوع خود بی سابقه و بی نظیر است
به ابزاری برای استثمار مردم تبدیل ساخته اند، هرگز نتوانسته   بنابراین حکومت ایران و حامیان آن که دین را

اند با او مقابله کنند و فقط به سرکوب و تسویه حساب با ایشان روی آورده اند. پی آمدهای آخرین دوره زندان 
وی که با یازده سال حبس مستمر و شکنجه به جرم دفاع از جدایی دین و سیاست همراه بود، از دست دادن  

انی و خانواده و نابودی بدن او می باشد که مستندات پزشکی آن موجود است. ولی او در اثر فشار وارده از جو
ناحیه دین مداران کم کم به تفکرات جدیدی رسید که با افکار دینی پدران او در تعارض بود. او تعصب را کنار 

این نتیجه رسید که همه کسانی که تاکنون  گذاشت و به جای ادامه توجیه و دفاع از استدالل متون دینی، به  
به عشق فرمانروای هستی به دنبال ادیان و مذاهب رفته اند، در حقیقت فریب خورده اند. ایشان در دوران زندان  
متوجه شد که همه داشته های ادیان خالف واقعیت است و از آن پس، به تحقیق و بررسی و کاوش روی آورد 

ه مستند تحت عنوان دائره المعارف ظهور می باشد که در بعد علمی، پژوهشی و که نتیجه آن چند هزار نسخ
هستند،   ستیز  اسالم  که  افرادی  دیگر  و  رشدی  سلمان  مانند  نویسندگانی  برخالف  است.  شده  گردآوری  دینی 

دین را بروجردی، با کمال احترام نسبت به ادیان، رهبران و باورمندان آنها، فقط نقض ها، ابهامات و اشکاالت  
 .درآورده و به جامعه جویای حقیقت عرضه می کند 

بنابراین بروجردی تمامیت دین را رد می کند و عدم تطابق ها را درآورده و نشان می دهد که طبق اسناد خود 
انبیا این بود که به سمت خدا بروید تا   با سند همخوانی ندارد. در حالی که شعار  دین، آنچه ثبت شده است 

د، امت ها و پیروان ادیان گذشته رفتند، ولی همواره در بدبختی و فالکت بوده اند. چون آن خدایی  رستگار شوی
که ادیان مطرح می کردند، کوچک و نظاره گر امور روزمره انسان ها و خاص کره زمین می باشد، در حالی که  

ای بیدار می پرسد که به کره زمین نسبت به تمامیت هستی، ناپیدا و هیچ است. بروجردی از همه وجدان ه
راستی ادیان و مذاهب برای بشریت در طی هزاران سال گذشته چه کرده اند؟ نیمی از وعده های ادیان همان  
هایی است که به پیروان آنها داده شده و هرگز محقق نگردید و نیم دیگر هم وعده هایی برای آینده است که نه  

بتوان ح قیقت آن را دریافت. هرگز نمی توان روی بهشت و جهنمی که  کسی دیده و نه تجربه شده است که 
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ادیان وعده می دهند حساب کرد، چون طبق اسناد دینی موجود، حتی پیامبری مانند ابراهیم به خدا گفت که  
 .نمی توانم روی این حرف حساب کنم و از خدا خواست که معاد را به او نشان بدهد

ک ثابت  اسالم  اسناد  اساس  بر  قرآن، بروجردی  آن شامل  کتابت  واقع شده،چون  تحریف  مورد  دین  این  رده که 
حدیث و روایت، مورد دستبرد و سانسور قرار گرفته است؛ چنان که در اسناد اهل سنت مشاهده می شود پیامبر  
 و رسالت او مورد تمسخر قرار گرفته اند و در اسناد شیعیان هم دیده می شود که امامان همگی با قانون تقیه و

یا مطابق با ظرفیت فهم و درک مردم سخن گفته اند. در جایی که شخصیتی به نام شیطان و فرشته ای به نام  
به خانه   نام دحیه بن کلبی  به  یا جبراییل در هیبت فردی  با هم آمیخته می شود و  اسناد دینی  جبراییل در 

 .پیامبر رفت و آمد می کند، حرمتی برای متون دینی باقی نمی ماند
ابراین پیامبر و امامان هرگز نتوانستند دین و عقاید خود را انتقال دهند، تا جایی که خودشان می گفتند نود  بن

درصد دین پنهان مانده است. مثال اگر قرآن و سنت که اکثریت مسلمانان و یا قرآن و عترت که شیعیان اعتقاد  
پس چرا پیامبر در پایان عمر خود درخواست کرد تا  دارند پیامبر آنها را برای آیندگان باقی گذاشت، کافی بود،  

وصیت بنویسد و یا در روز غدیر صد و بیست هزار نفر را گرد هم آورد تا مطلب مهمی را به آنها گوشزد کند؟ اگر  
 پیامبران اتمام دین و اکمال توحید داشتند، چرا توصیه به انتظار می کردند؟

حیات در  بایست  می  ادیان  بروجردی  نظر  ارائه   از  جای  به  اینکه  نه  باشند  او  نیازهای  پاسخگوی  بشر،  فعلی 
راهکار، بشریت را به بهشت و جهنم در میلیاردها سال دیگر وعده دهند. حتی شعار خود اسالم و قرآن هم این 

د  است که می گوید »افال تعقلون«؛ یعنی باید عقل را به کار گرفت که هر چه را عقل تایید کرد، دین آن را تایی 
می کند. عقالنیت امروز بشر نشان می دهد که تمام مباحث توحید زمینی پوچ، باطل و تهی هستند و بشریت 
با حقایق خداشناسی   اند،  داده  ارائه  و  کرده  دریافت  پیامبران  که  آنچه  و  ندارد  واقعی  از خدای  هیچ شناختی 

 .فاصله دارد
ی و فرمانروای هستی است که صلح، عدالت و ارزش بروجردی با شعار توحید بدون مرز، به دنبال خدای واقع

های انسانی از او نشات می گیرد، او در راستای پاک سازی ذهن بشر از آنچه که به دروغ و تصنع به او داده  
 .اند، به تدریس شاگردان بسیار و آگاه ساختن جامعه خود می پردازد 

ی را باز کردند، گره شناسایی خدا هم باز می شود،  همان طور که دانشمندان در رشته های مختلف گره های زیاد
های   یافته  و  بدهند  هم  دست  به  دست  علمی  زمینه  هر  با  همگان  که  دارد  جهانی  اجماع  یک  به  نیاز  ولی 

 .ماورایی را در اختیار بشر جویای حقیقت بگذارند
در خطر   دارد و سالمتی وی  قرار  آزار و فشار  تعقیب،  بروجردی همچنان تحت  قرار گرفته و شاگردانش اکنون 

 . تهدید، دستگیر و شکنجه می شوند
از شما دعوت می کنیم که در راستای برقراری صلح پایدار و عدالت در سایه تشکیل یک اجماع خداپرستی بدون  

 .مرز، او را یاری کنید
  

 :نمونه هایی از کاوش های ایشان در کتاب دایره المعارف ظهور ارائه میگردد
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ه ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به  دیچک
 قیقت جویندگان ح

مطالب زیر به منظور آشنایی خوانندگان با بخشی از نتایج تحقیقات و مطالعات آقای بروجردی، کاشف توحید 
به شرح زیر می   ،بدون مرز، ارائه شده است. سرفصل عناوین مهم  که در این چکیده مورد بحث قرار می گیرد

 باشد: 

 دیانت در تضاد با خداپرستی فطری •

 ادیان و ناتوانی آنها در معرفی خدا  •

 فتنه و خشونت در ادیان  •

 کوچک سازی خدا برای رونق دادن به دین  •

 بی اعتباری وحی  •

 چگونگی تدوین قرآن  •

   بی اعتباری آیات قرآن •

 حکم شراب، مثالی از تناقض در قرآن  •

 چگونگی صدور حکم حجاب برای بانوان •

 ری جایگاه معنوی پیامبراناببی اعت •

 عاشورا •

 

 ری با خداپرستی فطدیانت در تضاد 
همگان در بدو آفرینش به یک فرستنده نوری نگاه می کردند و در آن ماهیت نخستین، انسان چون مالئکه بود 

ابتدا یکی بودند و هیچ حد و    و هیچ گونه واکنشی در او اثر نمی کرد. یک سند قرآنی می گوید که مردم در
جود نداشت. تا این که خداوند پیامبران را فرستاد تا مردم  مرزی شامل قوم، نژاد و مسائل منطقه ای بین آنها و

بهشت و  و  قیامت  به  را    را  ایشان  اختالفات میان  تا  فرستاد  نیز  آنها کتاب  با  و  بترسانند  و  جهنم مژده دهند 
ا این  نکته مهم  نماید.  تفرقه    تس برطرف  و  اختالف  پیامبران،  از مبعوث شدن  به صراحت می گوید پیش  که 

دن درآوردند  و مردم امت واحده بودند. یعنی خود ادیان بودند که مردم را از وضعیت یک دست بو  وجود نداشت
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! در  در و باعث ایجاد اختالف و تفرقه شدند و همه گرفتاری ها از زمانی آغاز شد که اتحاد جامعه جهانی بهم خو
یکدست کنند، در بین آنها تفرقه  واقع ادیان به جای این که اجتماع اهل زمین را به سمت ذات اقدس کبریایی  

دهد، ادیان و مذاهب و اختالفات مذهبی در واقع ریشه و دشمنی انداختند! همان طور که تاریخ گواهی می  
تاریخی و کنونی می باشد. بنابراین باید به   یبسیاری از جنگ های ویرانگر و قتل عام های فجیع و ناآرامی ها

  (. ۴۱۲۴ه است، شک کرد )درس اصالت خدایی که در ادیان معرفی شد

 :  ۴۱۲۴س منابع در 
 ۳۳فحه ، انتشارات ملک عبداهلل، ریاض، عربستان سعودی، ص۲۱۳قرآن، سوره بقره، آیه 

ن که پیامبری بیاید،  یادر سند مشابه دیگر گفته شده مردم تا پیش از طوفان نوح یک امت واحد بودند و بدون  
ازلی و ابدی  ه هدایت شده، بلکه بر طبلبته نه گمراه بودند و ن فطرتا پیرو خدای واقعی بودند، ا ق سازماندهی 

نمود حرکت می اختالف  را دچار  آنها  که  بود  دین  بودند، ولی  رها  دین  نام  به  از مقرراتی  بنابراین مردم  کردند. 
  (. ۴۱۲۴)درس 

  
ابراهیم، هم از  را  هپس  شد  پیامبران خود  معرفی  دین  و  دانستند  می  ابراابراهیمی  ادیان  از جمله  را  هیمی  ه 
ی اکثریت قاطع پیامبران که شناخته شده نیستند، وظیفه نداشتند که دین یا کتاب معرفی  معرفی می کردند. ول 

فقط بلکه  نمایند.  ایجاد  بشر  بین  تفرقه  و  جنگ  و  اندازند  راه  به  جنجال  و  جار  و  ها   کنند  انسان  هدایت  به 
 (. ۴۱۲۴مشغول بودند )درس 

 
 :  ۴۱۲۴س منابع در 

 ق١٤٠٣سال  -لبنان -ناشر : دار احياء التراث العربي ، بيروت  - ١٠صفحه  - ١١جلد  -سی محمد باقر مجل -بحار االنوار 
  ه.ق ١٤۲٧سال   بنان،ل ،تبیروموسسه االعلمی للمطبوعات، نشر  - ٤۶۱صفحه  - ١جلد  -سید هاشم بحرانی   -تفسير برهان 

  ١٣٨٤سال    -ناشر: المطبعة العلمية ، قم    -  ٢٠٩صفحه    -  ١  جلد  -یعبد علی بن جمعة العروسی حویز   -تفسير نور الثقلين  
 ه.ق 
 قمری  ۱۴۱۰، دارالتعارف المطبوعه، بیروت، لبنان، ۸۲صفحه  ،۸جلد   ،کافیاصول  کتاب
 قمری  ۱۳۱۳دارالکتاب، قم، ایران،  ،۱۰۸صفحه ، ۱جلد  ،قمی( خقمی، شیابراهیم  بن تفسیر قّمی )علی ا  کتاب
   

از خدای حقیقی و است خدته  گف  پیامبر اسالم ا گناه کسی که دین ساخته است را نمی آمرزد. اگر این کالم 
هستی باشد، آنگاه باید پرسید پس آنچه که ادیان و مذاهب آورده اند از طرف خودشان بوده و یا از طرف    صاحب
ورد و وعده  ی خ م محقیقی است؟ اگر از طرف خدای حقیقی باشد، پس چرا در آنها عدم تطابق به چش  یاخد

انداختن عقل و شعور و تد با به کار  بنابراین  آنها بی پاسخ مانده است؟  بیر، به یک دوراهی چالشی می های 
طبق اسناد موجود در خود   ،درسیم که نشان می دهد ادیان و کتاب های آسمانی که آکنده از عدم تطابق هستن

  (. ۴۴۶۸رس )د آنها، وابسته به خدای حقیقی و مدیر کل هستی نیست
 

 : ۴۴۶۸منابع درس 
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سال   -ناشر: مؤسسة آل البيت إلحياء التراث ، قم    -  ٢٤٢٥٦حديث    -  ١٠٨صفحه    -  ١٩جلد    -شیخ حّر عاملی  -وسايل الشيعه  
 ه.ق ١٤١٦

  ه.ق ١٤١٦سال  -حياء التراث ، قم ناشر: مؤسسه آل البيت إل - ٥٥صفحه  - ١٦جلد  -شیخ حّر عاملی -وسايل الشيعه 
  ش   ۱۳۷۸سال  -چاپ اول  -نشر جهان ، تهران  - ٣١باب  - ٣٣صفحه  - ٢جلد  -شیخ صدوق -خبار الرضان اعيو

ناشر: دار احياء التراث    -اإلجاره و القباله و احكامها    -  ۱۰باب    -  ۱۶۶صفحه    -  ۱۰۰جلد    -محمد باقر مجلسی   -بحار االنوار  
  ه.ق ۱۴۰۳سال  -ربي ، بيروت الع
 

 خدا در معرفی ها  آن ادیان و ناتوانی 
ن ها و موجودات نوری و حتی پیامبران، بر اساس یک سند دینی، اگر تمام اهالی آسمان و زمین شامل انسا

می توان نتیجه گرفت که آنچه  گرد هم آیند تا خدا را تعریف کنند، هرگز نخواهند توانست. بر اساس همین سند
شأن و جایگاه او نیست. به همین دلیل است که گفته   در  ند،ادیان و مذاهب در مورد تعریف خدا ارائه داده ا

قرآن ایجاد می شود، چون این کتاب وصف خدا را به صورت زمینی و از دیدگاه خاکی شده فتنه اسالم از درون  
یریت کل هستی باید از ناحیه فراتر از خلقت صورت بگیرد، ولی ادیان دمارائه داده است، در حالی که توصیف  

ها کوچک کنند ی دهند، او را در حد فهم و ظرفیت درک انسان  ها جارای این که خدا را در دل د ب ستنمجبور ه
   (. ۴۶۳۲)درس 

 
 :۴۶۳۲منبع درس 
  –  بیروت،    شورات الفجرمنناشر:    -  ۴یث  دح  -  ۵۹صفحه    -کتاب التوحید  -  ۱جلد  -محمد بن یعقوب کلینی    -اصول کافی  

   ه.ق 1428سال  لبنان،
 

شدن عقل انسان ها و گسترش   و تکامل بشر در دوره های آینده که همراه با کاملی، با پیشرفت  طبق اسناد دین
تحقیق و کاوش می باشد و کسی با چشم و گوش بسته سخنی را نمی پذیرد، سوره توحید در پاسخ به ذهن  

وره توحید در قرآن  که آنچه به عنوان س دم این دوران فرستاده شده است. در نقد این ادعا باید گفت  ر مجویای  
ف ناقص و کوچک کننده از خدا می باشد که خود دلیلی است فعلی موجود است، سرشار از عدم تطابق و تعری

ادعاهای دروغین و شیوه های   نبر بی اعتباری این کتاب را که حتی قادر به یک تعریف موجه از خدا نیست. ای
پس نتیجه می گیریم که اگر وجدان    هب را نشان می دهد.ارآمدی ادیان و مذانادرست در مبانی خداشناسی، ناک

و عدالت وجود ندارد، اگر انصاف نیست و جرم و جنایت فراگیر شده و بشریت در گرفتاری ها غوطه   ُمرده است
اس  عینکی  دلیل  به  تماما  باشد،  می  فریب   تور  و  خداوند  سازی  کوچک  با  و  زدند  بشر  چشم  به  ادیان  که 

دیشه هاست که او را محدود ند. به یقین خدا بسیار برتر از این گونه ان ه جهل مطلق سوق دادداجویان، آنها را ب خ
  (. ۴۶۳۳به کره زمین کرده اند، در حالی که کره زمین در برابر کل هستی هیچ است )درس 

 
 : ۴۶۳۳منابع درس 

  –  بیروت،    شورات الفجرمن:  شرنا  -  ۴حدیث    -  ۵۴صفحه    -کتاب التوحید  -  ۱جلد  -محمد بن یعقوب کلینی    -ول کافی  صا
   ه.ق 1428سال  لبنان،
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  ه.ق ۱۴۳۰سال   -چاپ دهم  -ناشر: موسسه النشر االسالمی ، قم  - ۲حدیث   -۲۷۷صفحه  -شیخ صدوق  -التوحید 
 ناشر: دار المعرفة ، بيروت  -  ۲ حدیث  -  ۲۸۳صفحه   -جزی من معرفة التوحيد  ما ی  ی، ادن   ۴۰باب    -شیخ صدوق    -التوحید  

   قمری ۱۴۳۰ ،
 ق ١٤٠٣سال  -بیروت -ناشر : دار احياء التراث العربي - ٢١حديث  -  ٢٦٣صفحه   - ٣جلد   -محمد باقر مجلسی -بحاراالنوار

 

 فتنه و خشونت در ادیان 
د، بیست هزار نفر از  آیین یهوه به داستان هولناکی شده که پیروان  ر ادر کتاب قرآن و بعضی از اسناد دینی اش 

ریخته و سوزاندند. در حالی که خود اسالم با  هود، در چاله ای  به دلیل خودداری از پذیرش آیین یمسیحیان را  
پرتاب    هوخشونت نسبت به انسان ها برخورد کرده و مثال احکام غیر انسانی مانند آتش زدن، گردن زدن و یا از ک

  ادیان ایجاد مرزبندی و سنگربندی  نظر گرفته است. بنابراین وقتی کهکردن را برای مجازات همجنس گرایی در  
کدا به  می کنند، هر  رو  نیست، پس  آنها  در پس  نابود می کنند. چون حقیقتی  را  دیگری  دین،  نام یک  به  م 

   (. ۵۵۸۵جنایت می آورند )درس 
 

 :۵۵۸۵منبع درس 
 ۱۳۶۸،  ستان قدس رضوی ، مشهد: آ ناشر - ۴۴۹صفحه   - ۱جلد  -اوندی قطب الدین ر  -قصص االنبیاء 

 
منطقه طلوع شیطان و محل فتنه است، در حالی که   در یک سند دینی از قول پیامبر گفته شده که مشرق زمین

دهد که این   به وجود آمدند و همه انبیا، اهل مشرق زمین بودند. تاریخ نشان می همه ادیان در مشرق زمین
ند  یسی مسیح را علمای یهود فتنه کرددند که فتنه کردند، کما این که عدین مداران و صاحب منصبان دینی بو

در کردند. یا پیامبر اسالم که با زور شمشیر و یا خرج کردن از مال خود می خواست همه را و حکم قتل او را صا
عیتی  ن گشود، پس بدون این که طینت ها عوض شود، جماگبه اسالم دعوت کند و در و پیکر اسالم را برای هم 

گر  اسالم  دور  لشکر  ااز سیاهی  نابودی خود  برای  و حتی  آمدند  علد  بر  و جنگ مذهب  یه مذهب تالش  سالم 
  (. ۴۱۲۱کردند )درس 

 
 : ۴۱۲۱منابع درس 
 ق .ه ۱۴۱۷سال  -نشر دارالتفسیر ، قم  - ۸۳صفحه  - ۳جلد  -سید هاشم بحرانی  -تفسیر برهان 
 ه.ق ۱۳۱۳ل سا -اب ، قم نشر دار الکت - ۵۲صفحه  -فیت حج بخش کی  -علي بن ابراهيم قمی  -تفسیر قمی 

بخاری   بخاری    -صحیح  اسماعیل  بن  الخمس  -محمد  ،  ،    ۳۱۰۴حدیث    ،۷۶۵فحه  ص  ،کتاب فرض  کثیر  ابن  دار   : ناشر 
   ه.ق۱۴۲۳  -چاپ اول  نان،لب –بیروت 

  -روت ناشر : دار ابن کثیر ، بی ،  ۳۲۷۹حدیث  ،۸۰۸فحه ص ،کتاب بدء الخلق  -بخاری ل یعمحمد بن اسما  -صحیح بخاری 
  ه.ق ۱۴۲۳ -چاپ اول 

العلمیه، بیروت   -۲۹۰۵حدیث    ،۲۲۲۸صفحه    ،۴جلد    ،  : مسلم بن حجاج نیشابوری  -صحیح مسلم   دارالکتب   : ،  ناشر 
 قمری  ۱۴۱۲
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غرب دارالناشر :  ،  ۲۲۶۸حدیث   ،کتاب الفتن، ۱۱۵صفحه    ،۴جلد    –ابوعيسى محمد بن عيسى ترمذى    -ترمذی    سنن صحیح
 شمسی   ۱۳۷۵  ،چاپ اول  لبنان،االسالمی، بیروت، 
،    الکتب العلمیهناشر: دار    ،  ۵۲۲۷حدیث  ،  ۱۷۲صفحه  ،  ۳جلد    ،الشيبانيحنبل  أحمد بن    -مد بن حنبل  مسند االمام اح
   قمری ۱۴۲۹بیروت، لبنان، 
لتوزیع ،  ناشر: دار السالم للنشر و ا    ،۵۱۰۹حدیث  ،  ۳۷۰صفحه  ،  الشيبانيحنبل  أحمد بن    -  لمد بن حنب مسند االمام اح

   ه.ق ۱۴۳۴ -چاپ اول  -الریاض 
 

 دادن به دین کوچک سازی خدا برای رونق 
شباهت دارد، گفته شده که    در سند مربوط به معراج پیامبر که داستان آن بیشتر به یک سفر فضایی و تخیلی

ر به حدی به ط در آسمان است و جای دیگر نیست! سپس پیامبآسمان رفت، گویا خدای این ماجرا فق   پیامبر به
و کمان رسیده است. چگونه خدا را می توان در یک    ه آنها به اندازه یک تیراو نزدیک شد که تشخیص داد فاصل

در آسمان باشد؟ این   که خالق هستی محدود به یک مکان خاص  جایگاه محدود توصیف کرد و مگر ممکن است 
لمی ا را هم به حدی کوچک می سازد که هیچ عقل ساا نه تنها پیامبر را باال نمی برد، بلکه خدداستان سرایی ه

ایمان به   به چنین خدایی  او هم  دین  و  او  پیامبر  پایین معرفی شود، پس  این حد  تا  اگر خدا  آورد.  نخواهد 
محصولی به جز ادیان و  که خدا را این گونه معرفی می کند،    سبت پایین خواهند آمد. چنین ادبیاتیهمان ن 

سان عصر  وعده می دهد و با عقل ان علی نخواهد داشت که بشر را به بهشت و جهنم  شرایع و مناسک دینی ف 
کل هستی متفاوت می باشد  مدرن سازگاری ندارد. بنابراین خدایی که در ادیان معرفی شده است، با فرمانروای  

   (. ۴۳۹۴)درس 
 

 :۴۳۹۴منابع درس 
  ه.ق ۱۴۰۳ -تراث العربی ، بیروت دار الناشر:  - ۴۰۶صفحه  - ۱۸جلد  -محمد باقر مجلسی  -بحاراالنوار

 ه.ق  ۱۴۱۷سال  -نشر دارالتفسیر قم  - ۴۹۹صفحه  - ۳جلد  -انیسید هاشم بحر  -تفسیر برهان 
  

 بی اعتباری وحی
بال نماید.  وحی کرده است که چه مسیری را در حیات خود دن   در متن قرآن گفته شده که خداوند به زنبور عسل

می شود که حتی ه نیل بیاندازد. بنابراین مشاهده  وسی هم وحی شده که فرزند خود را ب از طرف دیگر به مادر م
ر با آن عظمتی که برای او تعریف شده، یک حشره به طور مستقیم از خدا وحی دریافت کرده است. ولی پیامب

یک نوع عدم تطابق یافت کند. در واقع این نوشته ها  را با واسطه از طریق روح القدس یا جبراییل در  باید وحی
چنین چالش هایی در زمان نزول قرآن یا تدوین آن ایجاد  قل سازگار نیست. البته علت این که  می باشد و با ع

بیش از این نبود. اگر کسی به   اهالتی را مطرح نکردند، این است که ظرفیت درک آن نشد و مخاطبین چنین سوا
خ این است که مگر در وحی با آن دیگر تفاوت دارد، پاس   نین عدم تطابق هایی بگوید که اینمنظور توجیه چ
باید باشد.  ه که این کتاب برای خواندن و ذکر آسان شده است؟ پس دلیلی برای ایجاد ابهام ن قرآن گفته نشد
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آیه اول را به خرید و فروش و   یر و یا آیه تطهیر به ظاهر آن نگاه نکردند ودغمگر مسلمانان و خلفای آنها در آیه  
   (. ۳۷۰۶دند؟ )درس ه دوم را به زنان پیامبر نسبت داآی

 قرآن  -۶۸ هیسوره نحل آ :۳۷۰۶س منبع در 
شده و جنس فروشی را با هدیه در یک سند دینی گفته شده که پیامبر در یک ماجرایی در خرید دچار توهم  

ه و به  او گفته شده که پیامبر عصمت داشتدر حالی که در بسیاری از همین اسناد در مورد    اشتباه گرفته است،
امبر علم منسوب به خدا داشته و عاِلم به توهم گردد. ضمن این که گفته شده پیوحی متصل است، پس نباید م
  جرا را بازگو کرده، پیامبر را با بی امبوده است. از این گذشته، کسی که این    1کَاِئن«»َماکَان َو َماَیکُون َو َما ُهَو  

ری عجیب به نظر می اه او در آن زمان در بین مردم، چنین رفتاحرمتی خطاب کرده است که با توجه به جایگ
   (. ۳۷۷۱ام این موارد عدم تطابق بین ثبت با سند را نشان می دهد )درس رسد. تم

 
 : ۳۱۷۱س منبع در 

 ه.ق ۱۴۰۳سال  -ناشر : دار التراث العربی، بیروت  - ۱حدیث  - ۲۹۶صفحه   - ۱۶ جلد -محمد باقر مجلسی  -بحار االنوار 
 

ان نقششش دارنششد. در طششی سششفری کششه طبق مستندات دینی، کار شیطان و فرشته یکی است و هر دو در اغوای انس
 یوف شده است، در چنششد جایگششاه مختلششف بششا فرشششته هششایمعراج معرگفته می شود پیغمبر به فضا داشت و به  

و مششأمور القششای یکششی از شد که این فرشتگان هر کدام صاحب گوناگون روبرو گردید و در طی گفتگو ها مشخص 
ی و مغرور شدن به انجام عبادات، حسد و ایجاد حجششاب بششین قی همچون دنیا طلبی، تکبر، خودخواهرذایل اخال

است و شششیطان در آن دخششالتی نششدارد کششه   پس مسیر ابالغ این رذایل از از باال به پایین  خدا و انسان ها هستند. 
و انسششان اختیششاری در انجششام یششا عششدم ن انسان از باال به او القا شده دلیل دیگری باشد بر این که گناهامی تواند  

ن از ناحیه مالئکه و فرشتگان نجام گناه ندارد. بر این اساس تمام مشکالت، موانع، زشتی ها و بدی ها و گناهاا
ان هششا رشته ها تششا ایششن حششد در انحششراف انسشش و شاید با هم همکاری می کنند. بنابراین اگر ف و نه شیطان هستند

ط فرشته ای به نام جبراییششل بششوده اعتمششاد وان به منبع وحی که آن هم گویا توس دخیل می باشند، چگونه می ت
   (. ۵۷۷۳کرد؟ )درس 

 
 : ۵۷۷۳منابع درس 

شر : دار الكتب  نا  - ٢٤٤و  ٢٤٣صفحه  -باب عالج العجب  -حلی   داحمد بن محمد بن فه  -دة الداعي و نجاح الساعيع
  قمری ۱۴۰۷، لبنان بیروت،، االسالمي

مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه   -۲۳۰و   ۲۲۹صفحه  -سيد ابن طاووس - فالح السائل و نجاح المسائل
 شمسی   ۱۳۷۷، ، ایرانقم، قم

 . ه.ق۱۴۱۷سال   -ناشر: دارالتفسیر ، قم  - ۱۱۹حه صف - ۴۴ دلج -بحرانی سید هاشم-تفسیر برهان 
 .ه.ق ۱۴۳۰سال  -، اصفهان عطر عترتناشر :  - ۲۹۷و  ۲۹۶صفحه  - ۴جلد  -فیض کاشانی مال محسن  -الوافی 

                    ق.ه ۱۴۰۳سال ،ناشر : دارالتراث العربی ، بیروت - ۲۰حدیث  -۲۴۷صفحه   - ۶۷جلد  -مجلسیمحمد باقر   -بحار االنوار 

 چگونگی تدوین قرآن 
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قاریان قرآن و حافظان این    ز جنگ های در صدر اسالم که تعدادی ازبر اساس یک سند دینی، به دنبال یکی ا
در   را  اول و دوم صالح  اثر چنین کتاب کشته شدند، خلیفه  در  تا مبادا  را گردآوری کنند  قرآن  دیدند که  این 

ن هشت کاتب قرآن وجود داشتند، ولی گویا محتوای آنچه آنها جمع  چند در همان زما  از بین برود. هر  حوادثی
کر در مورد نحوه این کار نگران بود، عمر مدعی کرده بودند مورد تایید این دو نفر نبوده است. در حالی که ابوب

هیچ    کردند که مسلما  وسپس آیات را جستجد که خدا به او شرح صدر داده و آن را به ابوبکر هم انتقال داد.  ش 
وجود نداشت، حتی کسانی که از سنین خردسالی  معیاری برای تایید یا عدم تایید آنچه که گردآوری می شود  

همین قرآنی است که موجود می باشد   نیز به این کار دعوت شدند. ماحصل گردآوری آنها  همراه پیامبر بودند 
 (.۴۵۶۲)درس 

 
 : ۴۵۶۲منبع درس  

 می، بیروت، غرب االسالدارالناشر :  ،    ۳۱۰۳حدیث    ،۱۸۰، صفحه  ۵جلد  ،  ترمذى  ى محمد بن عيسىسيابوع  -سنن ترمذی  
 شمسی   ۱۳۷۵  ،چاپ اول لبنان،

  
ت، چرا در گفته  یک پرسش اساسی این است که این کتاب قرآن چیست و از کجا آمده است؟ اگر از طرف خداس 

از طرف  پ  نیهای آن تضاد و عدم تطابق دیده می شود؟ یک سند دی از طرف خالق و نه  اسخ می دهد که نه 
پاس  است!  از طرف خالق  بلکه  داده شده  مخلوق،  در مخاطب  تفکر  و  تردید  ایجاد  راستای  در  و  تقیه  با  خی که 

د شراب یک بار حالل شده و سپس حرام می  که در این کتاب دیده می شود که یک نوشیدنی مانناست. آنجا  
الق باشد، بلکه به کالم مخلوق بیشتر شباهت دارد. کسی که وارد حوزه اسالم خ  مگردد، نمی توان گفت که کال

غیب   ورد »َالاِذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب«، اگرشود و می گوید »اَل ِاَلَه ِاالا اهلل« از او خواسته شده که به غیب ایمان آ می  
یت به جبراییل ختم می شود که آن هم  اهن   همان خدای حقیقی بود، باز جای امیدی وجود داشت. ولی غیب در

 ( ۵۳۴۳ده است )درس گاه نزد عایشه و گاه در جلد دحیه کلبی بو
 

 : ۵۳۴۳منابع درس 
 ۱۴۲۷ بیروت، لبنان،، کتابخانه االعلمیناشر :  -۲۱صفحه  -۱جلد  -سید هاشم بحرانی -تفسیر برهان
 ق ١٤٠٣سال  -ار احياء التراث العربي، بيروتد ناشر:  -۱۲۰صفحه  – ٨٩جلد  -محمد باقر مجلسی  -بحار االنوار

بن مسعود عیاش    -تفسير عياشي به عیاشی  محمد  السمرقندی معروف  :    -  ۸۰صفحه    -  ١جلد  -السلمی  انتشارات  ناشر 
 قمری  ۱۴۲۱ت، قم، موسسه بعث

 
به قیمت  یبرای باال نشان دادن مقام همسر پیامبر حت کنندگان را به وضوح تالش تحریفدر یک سند دینی که 

و دین  و  پیامبر  خود  از  آبرو  ز سلب  بین  در  که  شده  گفته  دهد،  می  نشان  عایشه  ی  فقط  پیامبر،  متعدد  نان 
ن او مبنی بر رعایت  دریافت هدایا از مردم در روز همخوابگی با پیامبر را داشته است و اعتراض سایر زناشایسته  

نازل می  وحی تنها در زیر لحاف عایشه بر پیغمبر    نویافت هدایا از طرف خود پیامبر رد می شد. چعدالت و در
در واقع مقدمه ای برای توطئه های بعدی شامل رسیدن پدرش به خالفت، ها  یی  شده است! این نوع بزرگنما

 ( ۴۵۶۵ درستحریف قرآن و روایات و برپایی جنگ جمل می باشد )
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 :۴۵۶۵منابع درس 
ترمذى  -ترمذی  سنن   عيسى  بن  محمد  المناقب،  ،۶د  جل،  ابوعيسى  :    ،۱۸۰صفحه    ،۳۸۷۹حدیث    باب  غرب  دارالناشر 

 شمسی   ۱۳۷۵  ،چاپ اول  ن،لبنااالسالمی، بیروت، 
  ۱۴۱۲،   ناشر : دارالکتب العلمیه، بیروت  ، ۲۴۴۱، حدیث  ۱۸۹۱صفحه    ،۴جلد    ،: مسلم بن حجاج نیشابوری  -حیح مسلم  ص

 قمری 
 

خصی پیامبر نازل شده و هر جا که آن برای نیازهای ش قر ز وجود دارد که آیه ای ابر اساس متون دینی، مواردی 
وحی استفاده کرده   و معذورات در ارتباطات نتوانست سخن خود را بگوید، از زبانرسول خاتم به علت کمرویی 

خانه را ترک مان بوده اند و پس از صرف غذا است. مثال در یک مورد عده ای از مسلمانان در خانه پیغمبر مه
د مورد بررسی قرار گیرد.  ل شده که آنها را به ترک خانه ترغیب نماید. این موارد بایابراین آیه ای ناز بن، نمی کردند

د تاییدی باشد بر بی اعتباری این کتاب و خدای معرفی شده در آن که خود  یافتن چنین عدم تطابق ها می توان 
   (. ۵۱۵۱کمک کند )درس   اننست خدا و یافتن او به ااهد بود در کشف حقیقت شناخت ذامحرکی خو

 :۵۱۵۱منابع درس 
 -ناشر : دار ابن کثیر ، بیروت  - ۴۷۹۲حدیث   ، کتاب التفسیر،۱۲۰۴صفحه  - محمد بن اسماعیل بخاری  -صحيح بخاري
 قه. ۱۴۲۳ -چاپ اول 

  ۱۴۱۲،   تروبیناشر : دارالکتب العلمیه،    ، ۱۴۲۸، حدیث  ۱۰۴۹صفحه    ،۲جلد    ، : مسلم بن حجاج نیشابوری  -صحیح مسلم  
 قمری 
                     

ودنششد کششه او ای دور او جمع شششده ب ر خانه اش در حال جان دادن بود، عده در اواخر عمر پیامبر، هنگامی که او د
ی کاغذ و قلم بیاورند که چیزی بنویسد تا پس از او گمراه نشوند. ولی پرسششش ایششن اسششت درخواست کرد برای و
ه و عملکرد پیامبر مستند نشده بششود کششه پیششامبر نگششران گمراهششی مششردم باشششد؟ پششس یر س   که مگر قرآن و سنت و

وشته شده ود. در سند دیگری همین ماجرا ن یت نکرد، چون سرشار از عدم تطابق ب خص می شود که قرآن هدامش
در  و نششدو گفته شده که پیامبر کاغذ و دوات خواسته است تا چیزی بنویسد که از یک اشکال بزرگ جلششوگیری ک

ر اسششالم ستحقاق نداشته و پیششامبمورد آنچه که پس از او استحقاق دارد توضیح دهد. پس آشکار است که قرآن ا
ی قششرآن بودنششد، تردیششد داشششته اسششت، ولششی بششرای روح القدس که واسششطه او بششا خششدا  به جبراییل و روح االمین و

رد. البته پیامبر اسششالم پششیش از ایششن مششاجرا نکش  جلوگیری از تفرقه بین مسلمانان این ماجرا را تا زمان مرگ فا
طششاب کششرده نکرد و او را دیوانششه و هششذیان گششو خ  است هم کسی به او توجهمسموم شده بود و در زمان این درخو

ر خواسته بود که برای جلوگیری از ایجاد اختالف بششین مسششلمانان محکششم کششاری کنششد، ولششی بودند. در واقع پیامب
 بودند، پس از مرگ او کتاب قرآن را به نحوی که می خواستند تنظششیم و ویراسششتاریه  ردگروه حریف که توطئه ک

الی که این کتاب را خودشششان « کتاب خدا ما را بس است، در حآنها این بود که »َحْسُبَنا ِكَتاَب اهللکردند و شعار  
 (. ۵۷۶۴نوشته بودند و به خدا نسبت دادند )درس 

 : ۵۷۶۴منابع درس 



12 
 

 . م  ١٩٦٥ سال -ناشر ، مطبعة النعمان ، نجف  - ۱۷صفحه  -مقاله چهارم  -د غزالیمحمامام  - سر العالمین
 ه.ق.  ۱۴۱۸سال  -پ اول چا -ناشر: الشريف الرضي، قم  - ٦٥صفحه  - ١جلد  -سبط ابن جوزي -تذكره الخواص
چاپ اول   -بن کثیر ، بیروت ا ارد ناشر : -۱۱۴حدیث ، کتاب العلم  ، ۴۱، صفحه محمد بن اسماعیل بخاری  -صحیح بخاری

   قه. ۱۴۲۳ -
ناشر : دارالکتب العلمیه، ،  ۱۶۳۶حديث    -  کتاب وصیت  ،  ۱۲۵۷، صفحه  ۳جلد    -ری: مسلم بن حجاج نیشابو  -صحیح مسلم

 قمری  ۱۴۱۲،  بیروت
،  ب العلمیهکت الناشر: دار  -١٩۶۳حديث  - ۴۵صفحه  - ۲جلد  -الشيبانيأحمد بن محمد بن حنبل  -مسند احمد بن حنبل

   قمری ۱۴۲۹بیروت، لبنان، 
سال   -ناشر: مکتبة اية اهلل مرعشي نجفي، قم  - ۵۵ه صفح - ۲۶خطبه  - ۲جلد  -ي عتزلابن ابی الحدید م -شرح نهج البالغه 

  . ه.ق ١٤٠٦
 

سلمین که پدرش از دشمنان اسالم بود و با در یک ماجرای تاریخی مستند، آشکار است که بین معاویه خلیفه م
ر بحث می شود که طی آن  رف و عبداهلل ابن عباس پسرعموی علی و پیامبزور شمشیر مسلمان شد از یک ط

نسازد. بلکه به    برای مردم آشکار  معاویه از وی می خواهد که علیه او افشاگری نکند و حقیقت و تفسیر قرآن را
لیرغم این که معاویه می پذیرد که حق با او نیست، با این حال با پرداخت رشوه ظاهر این کتاب مشغول شود. ع

ق نشان دهد تا مبادا بر علیه او کودتا شود. از طرفی با استخدام افرادی  و تهدید، تالش می کند که خود را برح
کارخانه ابوهریره،  میراث  مانند  اکنون  اکاذیب  آن  که  کنند  می  ایجاد  روایت  و  حدیث  اسالم    تولید  مستند 

ر محسوب می گردند. از همین رو است که گفته شده قرآن موجب فتنه می گردد. آنها بودند که قرآن را هر طو
ن پایه دین  خواستند نوشتند، با تکیه بر جایگاه عایشه همسر پیامبر، نزول وحی را به او نسبت دادند که اکنو

دروها و گروه های تروریستی برای ایجاد فتنه می باشد  ناکارآمد امروزی و شرایع خشن فعلی است که مشوق تن
   (. ۵۵۷۸)درس 

 
 : ۵۵۷۸منبع درس 

احتجاجات ابن عباس على    -  ٣قسمت   -  ٣١٦صفحه   -یم بن قیس هاللی عامری کوفیابوصادق سل  -سليم بن قيس هاللي
 . ه.ق ١٤٠٥سال  -اول چاپ   -، قم ناشر: الهادي  -معاوية

سال   -ناشر : دار احیاء التراث العربی، بیروت    -۱۲۳صفحه    ۴۴و جلد    ۳۷صفحه    ۴۲جلد    -لسیمحمد باقر مج   -بحاراالنوار
 ق١٤٠٣

 
نی، معاویه پس از پیروزی بر علی و پس از این که حسن وادار به صلح گردید، در اوج بر اساس یک سند دی

تی، پس پایتخت خود را در  فت و مدعی شد پیامبر به او گفته است که تو پس از من خلیفه هسقدرت بر منبر ر 
!( جایی که سرزمین مقدس بگذار که منظور همان سوریه کنونی است، )گویا مکه برای آنها مقدس نبوده است
و  علی شعار معاویه  بر  لعنت  آن پس  از  که  کنید،  لعنت  را  علی  اند، پس  او   مردم خوب جمع شده  حکومت 

را   و حکام خود  قاریان  دیگری  ماجرای  در  امیرالمومنین گردید. سپس  کنید معاویه  اعالم  داد که  قرار  خطاب 
یسواد بود! و به دلیل بیسوادی اش، من را است و مسئول وحی و کاتب پیامبر بوده است، در حالی که خود او ب 

حی نازل می شد، من می نوشتم و او نمی داند که  انتخاب کرده که من از اهل بیت و امین او هستم. هرگاه و
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نویسم. آیا این اعترافات معاویه، خلیفه مسلمین و کاتب وحی برای نشان دادن بی اعتباری  من چه چیزی می  
 (.۴۹۶۹قرآن کافی نیست؟ )درس 

 
 : ۴۹۶۹منابع درس 

 ه .ق١٤٠٤ة اهلل المرعشي النجفي، قم  سال ناشر : مکتبة اي -۷۲صفحه  -۴جلد  -ابن ابی الحدید معتزلی -شرح نهج البالغه 
سال   -چاپ سوم    -ناشر: دار التراث العربي، بيروت  -  ٤٩٢حديث    -  ٢١٥صفحه    -  ٣٣جلد    -باقر مجلسی  محمد   -بحاراالنوار
 .ه.ق ۱۴۰۳

 

نی بینانه ترین حالت می توان به یک سند دینی مراجعه کرد که دخالت پیامبر را در صدور احکام و قوانیدر خوش 
ق این سند، با توجه به شرایط زمانی و مصلحت  که گفته شده از سوی خدا نازل گردیده اند، نشان می دهد. طب 

از طرف ولی میانی در مسائل اجتماعی و ا عتباری وجود دارد که به آن احکام  جامعه، امکان ایجاد تغییراتی 
ا مشاهده شده است و از دیدگاه دینی، نوعی ثانویه گفته می شود. این احکام ثانویه بیشتر در حرام و حالل ه

ان الهی محسوب می گردد. مثال پیامبر حکم تحریم شراب و قانون دیه را خودش تعیین  دخالت زمینی در فرم
سوره نحل در مورد شراب تعریف شده است، ولی این آیه منسوخ می گردد و  کرده است. با این که در قرآن در  
دیه نیز    ئه شده که ناسخ به حساب می آید. قوانین شریعت در مورد قصاص وآیه دیگری در حرمت شراب ارا

ا  طبق همین سند توسط پیامبر به عنوان ولی میانی و نه خدا، وضع شده است. البته گفته شده که گویا پیامبر ب 
فی شده این تغییرات می خواست مشخص کند که آیا پیروان این دین به واسطه بین آنها و خدا که پیامبر معر 

   (. ۲۱۲۰حرمت می دهند و با او هماهنگ هستند؟ )درس 
 
 : ۲۱۲۰بع درس  منا

 ۱۴۲۸  -    شورات الفجر، بیروت، لبنان،منناشر    ،  ۷حدیث    –  ۱۵۹صفحه    -  ۱جلد    -محمد بن یعقوب کلینی  -اصول کافی  
 قمری 

 ق ١٤٠٣سال  -ناشر دار احياء التراث االسالمي ، بيروت -٦صفحه  -١٧جلد  -محمد باقر مجلسی  -بحاراالنوار
  ه.ق ١٤٠٦سال  -تبة االمام امير المؤمنين، اصفهانناشر: مك -٦١٩حه صف -٣جلد  -مال محسن فیض کاشانی -الوافي

   بی اعتباری آیات قرآن
ارد که می گوید اگر انسان ها و جن ها می توانند، چیزی شبیه به این قششرآن بیاورنششد. در در قرآن آیه ای وجود د

ه اسششت. ولششی بیشتر از یکی بودص اشاره شده که مشخص می گردد تعداد قرآن ها  اینجا صراحتا به یک قرآن خا
ا بششه خششدا بر اساس یک سند دیگر، معجزه عالمتششی از خششدا معرفششی شششده و هرگششز گفتششه نشششده کششه معجششزه صششرف

اختصاص دارد و دیگران از انجام آن عاجر هستند. حال اگر قرآن معجزه حساب گردد، پس با عششدم تطششابق هششای 
به طور قطع نظششر داد. آن می توان  د مفهوم  کرد و نه در مور   چه می توان کرد؟ نه می توان صحت آن را تاییدآن  

ی است که به غیب ایمان دارند، یعنی راه هششر گونششه در ابتدای این کتاب هم گفته شده که این کتاب برای کسان 
ق اسناد دینی تعقل و تفکر امری ضروری و مخالفت با آن و عقل گرایی و استدالل را بسته است. در حالی که طب
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بیخ می باشد و همچنین شرع نیز باید مورد تایید عقل قرار بگیرد. بنابراین معجزه بششودن از آن مستوجب تو  گریز
اید مورد تایید عقل باشد. ولی عقل حکم می کند که این کتاب اگر چه در حد و اندازه معجششزه معرفششی قرآن نیز ب 

ند  بشر را به سوی خالق خششود دارد، پس نمی توااعجاز و در تضاد با عقل می باشد و کارآیی ن   شده، فاقد هر گونه
   (. ۵۶۵۸هدایت کند )درس 

 : ۵۶۵۸درس  منابع
ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى  سوره اسراء ))ُقْل    ۸۸  هیآ ِلِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض  ِبِمثْ   َيْأُتونَ   اَل   اْلُقْرآنِ   َذاَه    ِبِمْثلِ   َيْأُتوا  َأنْ   َلِئِن اْجَتَمَعِت اإْلِ
 يًرا((  َظهِ 
 ه.ق١٤٢٠سال  -ناشر: المكتبة الحيدرية، قم  -١٢٢صفحه  - ١حديث  -علة المعجزة -١٠٠باب  -شيخ صدوق  -رايعالش علل
 

شکالت  در اسناد دینی موارد زیادی مستند شده است که اگر این آیه یا آن سوره از قرآن را بخوانید یا در هنگام م
پیدا می کنید! ولی در تاریخ ثبت شده که حتی بزرگان  ع می شود و نجات  بر زبان آورید، بالها و گرفتاری ها رف

که صاحب امامان  یا  و  پیامبر  مانند خود  نجات    اسالم  را  نتوانستند خود  بودند،  آیات  این  تجسم  و  دین  این 
  نهان شد و غیبت کرد؟ اگر پیغمبر معصوم بود و دهند. مثال اگر امام دوازدهم شیعیان مصونیت داشت، چرا پ

ه توسط همسر خودش مسموم شد و از دنیا رفت؟ اگر امامزاده ها قدرتی برای کمک به  عصمت داشت، چگون 
چرا نتوانستند از خودشان دفاع کنند، از مدینه فرار کرده و در کوه ها و دشت ها پنهان شدند مردم داشتند، پس  

ین و محل بن بست  ت برای مخالفان دبنی عباس گردند؟ این گونه موارد مضحکه ای اسکه قربانی بنی امیه و  
   (. ۵۵۸۶در تفکرات است برای اهل تحقیق که می آزمایند و پاسخ نمی گیرند )درس 

 
 : ۵۵۸۶درسابع من

 . مناشر : مؤسسة البعثة، قسم الدراسات االسالمية، ق - ٩٦صفحه  -١جلد  -سید هاشم بحرانی  -تفسیر برهان
حديث   -٢٣١صفحه   -باب استحباب تكرار الحمد -ب قراءةالقران ابوا -تاب الصالةك - ٦جلد  -شیخ حّر عاملی -وسايل الشيعة

 ه.ق  ١٤١٦سال  -التراث ، قم ناشر: مؤسسة آل البيت إلحياء  - ٧٨٠٦
شورات الفجر، بیروت، منناشر باب فضل القرآن،  -۲۰حديث  -۳۴۵صفحه   - ٢جلد -محمد بن یعقوب کلینی  -اصول كافي

 قمری  ۱۴۲۸ - لبنان، 
 

از قرآن   اسناد دینی  را فرقان، حکیم، کریمدر  فراوان شده است و آن  اند.   تعریف و تمجید های  ... خوانده  و 
طی یک سند دینی می گوید که مثقالی در زمین و آسمان نیست که از خدا پوشیده باشد، مگر این که در  پیامبر

. این حرف ر سنجش وزن اجسام می باشد این کتاب مبین آمده است. مثقال به معنی کمترین میزان ممکن د
ر این طور باشد، زندگی یک بزرگ رو به رو می سازد. اگادعای بزرگی است و انسان محقق را با یک عدم تطابق  

انسان معمولی خود انبوهی بی شمار از مثقال ها است که خود انسان ذره ای ناچیز در زمین و زمین ذره ای 
ن در مقایسه با کل ذرات زمین و آسمان چه سش این است که محتوای قرآناچیز در کل هستی است، حال پر 

دارد؟ چگونه   گذاش اهمیتی  را مبین  کتاب  این  ها،  نام  تطابق  عدم  از  آکنده  کتاب  این  که  در حالی  است،  ته 
نشده، داده  پاسخ  و  پرسش های  پهلو  دارای مفهوم چند  یا  نامفهوم  عوامل   آیات  از  آن است که یکی  همانند 

   (. ۳۵۳۶اسالم می باشد )درس  گمراهی و گرفتاری پیروان اصلی
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 : ۳۵۳۶منبع درس 
 -چاپ اول    -ناشر : دارالمرتضي، بيروت    -  ١٥٦صفحه    -  ٥جلد    -طبرسی  فضل بن حسن  -تقسير القران  مجمع البيان بي  

 ه.ق ۱۴۲۷سال 
 

 های قرآنی که به پیروزی پیروان خود بشارت می دهد هیچ گاه محقق نشد:وعده 
ًا َعَلْيَنا »  2َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَن«َكاَن َحقا

 3« »َو َكذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنينَ 
ا َفَتْحَنا َلَك   4 َفْتحًا ُمِبينًا«»ِانا

 5»َو َينُصَرَك اهلُل َنصرًا َعزِيزًا«
فقط  باید  هم  را  قرآن  پس  داشت،  اختصاص  مسلمین  از  خاصی  گروه  یا  پیامبر  به  فقط  ها  پیروزی  این    اگر 

اگ ولی  دانست.  آنها  اینمختص  به  باورمندان  برای همه  باید  است،  مسلمین  کتاب همه  قرآن  کاربرد   ر  آیین 
 (.۵۷۷۰درس داشته باشد )

 
 : ۵۷۷۰منابع درس 

ناشر : مؤسسة   - ۲۸۳صفحه  - ۴جلد  -محمد بن جریر طبری -تاریخ الرسل و الملوک یا تاریخ االمم و الملوک)تاریخ طبری(
  وعات، بيروت للمطب ىماالعل

  ش ۱۳۸۷سال  -هران نشر معناگرا، ت - ٤١صفحه  -محمد بن جریر طبری -از تاريخ طبريمقتل الحسين  
 

 شراب، مثالی از تناقض در قرآن حکم 
بر اساس یک سند دینی، عمر خلیفه دوم مسلمین در مورد حرمت شراب و حکم قطعی آن نه از پیامبر، بلکه در 

ر را به عنوان واسطه بین خدا و خودش به رسمیت نمی  گذشته از این که او پیامب  حضور او از خدا سوال کرد. 
یم با خدا می دید و یا این که خدا را آن قدر پایین می دید که او را  د را در مقام ارتباط مستقشناخت و خو

یه ای در مورد  مانند یک همسخن می دانست، در این سند گفته شده که خدا سه بار به او پاسخ داد و هر بار آ
ین و  ، بلکه حکم به صورت بیناب ! شگفتا که در هر سه آیه، حکم قطعی در حرام بودن شراب نیامدهشراب فرستاد

است. بنابراین در اینجا صحبت از خدایی شده که ضعیف عمل می کند و حرف خود را رک    هنامشخص صادر شد
باشند، با او بر سر  د که با چنین خدایی گستاخ  و مستقیم نمی زند، پس باید به همگان از جمله عمر حق دا 

، از او بخواهند که حقیقت را به آنها هترین حالت مانند ابراهیم شدت حکم صادره چک و چانه بزنند و یا در ب 
   (.۵۲۲۳نشان دهد تا بپذیرند! )درس 

 
 :۵۲۲۳منابع درس 

ناشر : المکتبة    -۳۶۷۰حدیث    -فی تحریم الخمر    باب  -  ۲جلد    -ابوداود سلیمان بن اشعث ازدی سجستانی  -سنن ابو داوود
 قمری  ۱۴۱۹دی، والمعارف للنشر والتوزیع، ریاض، عربستان سع
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ترمذ ترمذىابوعيس   -يسنن  عيسى  بن  محمد  صفحه  ٥جلد    -ى  القران  ،۱۴۰،  :    -  ٣٠٤٩حديث    -فضائل  غرب  دارالناشر 
 شمسی   ۱۳۷۵  ،چاپ اول  لبنان،االسالمی، بیروت، 

  کتاب ،    ۴۸۷صفحه    -،  ۳، جلد  یابی عبدالرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر الخراسانی النسائ  حافظ  -سنن نسائی
 قمری  ۱۴۱۹دی، والمعارف للنشر والتوزیع، ریاض، عربستان سعناشر : المکتبة  - ۵۵۵۵حديث  -االشربة 

 
ش آن را فقط عاقالن  ر قرآن در یک جا ابتدا شراب به عنوان یک روزی نیکو معرفی شده و گفته شده که ارز د

مره گناهی ز د نازل شد که آن را در  ولی این آیه بعدها منسوخ گردید و آیه دیگری که ناسخ می باش می دانند.  
فاحش و سرکشی برشمرده است. با این حال هنوز در این آیه ناسخ گفته شده که اگر به حق باشد عیب ندارد. از 

معنی شیرینی ها و نیز خمر به معنی مست کننده معرفی شده و    این گذشته در قرآن شراب با عنوان مسکر به
ت که از اعمال شیطان می باشد. به این ترتیب در  س نکرده است، بلکه گفته اهیچ گاه مستقیم امر به نخوردن  

این کتاب در مورد شراب آسان گرفته شده و مشخص است که اصل توحید همان ایمان به خدای حقیقی می  
 (.۳۳۷۰زندگی انسان ها ربطی به توحید ندارد )درس باشد و جزئیات 

 
 : ۳۳۷۰منابع درس  
 ق ١٤٠٣سال  -ناشر : دار احیاء التراث العربی، بیروت  - ۴۸۹ هصفح  - ۶۳جلد  -قر مجلسیمحمد با  -بحاراالنوار

و    ۳۹یث  حد  -  ۱۵و    ۱۴صفحه    -  ۳جلد    -محمد بن مسعود عیاش السلمی السمرقندی معروف به عیاشی    -تفسیر عیاشی
  قمری  ۱۴۲۱ت، قم، موسسه بعثانتشارات  ناشر : - ۴۲

 ق ١٤٠٣سال  -التراث العربي، بيروت اءیاحناشر : دار  - ١٤٥صفحه  - ٧٦جلد  -یمحمد باقر مجلس  -بحار االنوار 
 

دن در تعدادی از اسناد دینی برای شراب خواص دارویی برشمرده شده که می تواند انگل هایی مانند کرم را از ب 
ذمت و دیگری در دفع نماید و تمام موجودات مزاحم را نابود می نماید. این تقابل اسناد مختلف که یکی در م

اب ارائه شده است، نشان می دهد که تفسیر های مختلف از یک موضوع خاص در دین موجود است، شر تعریف  
توان با دالیلی مانند ناسخ و منسوخ،    در چنین شرایطی نمی بنابراین ثباتی در اعتقادات توحیدی وجود ندارد.  

ی را نمی پذیرد. علت تقابل  اتکامل شده و چنین توجیهاین عدم تطابق ها را توضیح داد، چون امروزه عقل بشر  
ادیان در مقابل یکدیگر هم همین تناقض ها و دروغ هایی است که به خدا بسته اند، در غیر این صورت چون 

ادیان درگیری باشد. چون ادیان به خدا متصل نیستند، پس در تضاد و نبرد با خدا یکی است، پس نباید بین  
 (.۵۲۰۵داده، گمراه کرده و قربانی می کنند )درس  یبه و مردم بیگناه را فریکدیگر قرار گرفت

 
 : ۵۲۰۵منابع درس 

 . ناشر : جهان ، تهران - ١٢٧حديث  - ٤٠صفحه  - ٢جلد  -شیخ صدوق -عيون اخبار الرضا
ه جهانی حضرت رضا،  ناشر : كنگر   -  ١٤٥حديث    -  ٨٨صغحه    -  ١جلد    -عبداهلل بن احمد بن عامر طائی  -االمام الرضا    صحيفة
 . دمشه

 ق١٤٠٣سال  -ناشر : دار احیاء التراث العربی، بیروت - ۵۲۴و  ۳۰۲صفحه   - ۶۳جلد  -محمد باقر مجلسی  -بحار االنوار
 ق ١٤٠٣سال -ناشر : دار احیاء التراث العربی ، بیروت  - ۱۶۶و۱۶۵صفحه  - ۵۹جلد  -محمد باقر مجلسی  -بحار االنوار



17 
 

چاپ  -ناشر: المطبعة الحيدرية، نجف  -٦٥صفحه    -بن شاپور زيات نيشابورى    ام و حسين، فرزندان بسطعبداهلل  -طب االئمة  
 .ش١٣٧٥سال  -دوم 

  ه.ق ١٤٠٧سال  -كتب االسالمية، تهرانناشر: دار ال  - ٣٣٠صفحه   - ٦جلد -محمد بن یعقوب کلینی  -اصول كافي
 . ر الكتب االسالمية ، قمداناشر:  -٤٨٧صفحه  - ٢ جلد -ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد َبرقی -المحاسن

    

 چگونگی صدور حکم حجاب برای بانوان 
ن ترتیب که  بر اساس یکی از اسناد دینی، آیات قرآن بر اساس خواست صحابه پیامبر اسالم بوده است. به ای

نازل شده است که شامل آیه   در تعیین جایگاه مقام  آیاتی در پاسخ به درخواست عمر از طرف خدا به پیامبر 
را اب  اسالمی  شئونات  شوند  وادار  که  باشد  می  بانوان  مورد طالق  در  دیگری  آیه  و  آیه حجاب  کعبه،  در  راهیم 

ن تا این حد اهمیت داشت، مشخص نیست که چرا  رعایت کنند. البته اگر رعایت شئونات اسالمی توسط بانوا
جویی زد و ماجرای جنگ جمل را راخلیفه بود، دست به ماجبعدها یکی از همسران پیغمبر که از حامیان همین  

 (.۴۰۴۱به راه انداخت )درس 
 

 :۴۰۴۱منابع درس 
چاپ   -دار ابن کثیر ، بیروت    ناشر :  -  کتاب الصالة  -۴۰۲حديث  ،  ۱۱۱صفحه    –محمد بن اسماعیل بخاری     -صحيح بخاري

 ه.ق ۱۴۲۳ -اول 
ناشر : دارالکتب ،  ۲۳۹۹حديث    -    الصحابه  ئل فضاکتاب  ،  ۱۸۶۵، صفحه  ۳جلد    -: مسلم بن حجاج نیشابوری  -صحیح مسلم
 قمری  ۱۴۱۲،  بیروتالعلمیه، 

  -  -۱۶۲حدیث    ،اء راشدینمسند خلف،  ۱۰۶صفحه    ،۱جلد  ،  الشيبانيأحمد بن محمد بن حنبل    -مسند االمام احمد بن حنبل  
   قمری ۱۴۲۹بیروت، لبنان، ،  الکتب العلمیهناشر: دار 

 
، همسر پیامبر، در حالی که معموال زنان پیامبر حجاب نداشتند، عمر که  ر اساس یک سند دینی از قول عایشهب 

وشاند، با این  شخصیت با جذبه و صدای بلندی داشت، به حالت طلبکارانه از او می خواهد که زنان خود را بپ
لیل  ا این که طی یک ماجرایی، یکی از زنان پیغمبر توسط عمر به ده می رفت و نمی پذیرفت تحال پیامبر طفر 

بی حجابی مورد بازخواست و عتاب قرار گرفت و سپس به گفته عایشه، آیه حجاب نازل گردید و توسط عثمان  
کرد چرا که امکان    ه و لزوم حجاب برای بانوان شکخلیفه سوم مکتوب شد. در این مورد باید به صحبت این آی

 (.۴۰۷۸)درس که خدا و پیامبر او، علیه نیمی از جامعه تبعیض روا دارند  ندارد
 

 :۴۰۷۸منابع درس 
ناشر : دارالکتب العلمیه،    -۲۱۷۰حديث    -  -کتاب السالم   ،۱۷۰۹، صفحه    ۴جلد    -مسلم بن حجاج نیشابوری    -صحیح مسلم  

 ری قم ۱۴۱۲،  بیروت
 چاپ  -ناشر : دار ابن کثیر ، بیروت    ،  ١٤٦حديث  ،  كتاب الوضوء  -  ۵۰صفحه    ،عیل بخاری  سمامحمد بن ا   -صحيح بخاري

 ه.ق ۱۴۲۳ -اول 
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چاپ اول  بن كثير ،  ناشر: دار ا  -۶۲۴۰حديث    ،  کتاب اإلستأذان  ،۱۵۵۷صفحه    ،محمد بن اسماعیل بخاری   -صحیح بخاری  
 ه.ق ١٤٢٣دمشق. ، 

 جایگاه معنوی پیامبران بی اعتباری 
امبر رفته بود و  سند دینی از قول فاطمه دختر پیغمبر گفته شده که فردی به نام دحیه کلبی به دیدار پیدر یک  

از آن عطر خوشبو ریخته است. در حالی که نوع برخورد   او همان جبراییل بود که گویا بال و پر هم داشته و 
اییل به صورت دحیه کلبی ظاهر شده  بوده است. علت این که چرا جبر پیامبر با او همانند یک انسان معمولی  

وید شیطان هم می تواند به هر شکلی درآید، بنابراین بود، مشخص نیست. ولی با توجه به سند دیگر که می گ
بر تحویل داده است، زیر سوال می  اصالت دحیه کلبی و جبراییل و آنچه که او به نام وحی و مصحف به پیام

 (.۵۵۰۰درس رود )
 

 : ۵۵۰۰منبع درس 
 ق ١٤٠٣سال  -اث العربي، بيروت ناشر : دار احياء التر  - ٥حديث  - ٩٥صفحه  - ٤٣جلد  -محمد باقر مجلسی  -ار االنواربح
 

سم و یا با جادو از  در اسناد دینی مواردی مشاهده می شود که دشمنان پیامبر تالش کردند که او را با خوراندن  
چنین آسیب هایی مصون ماند. چون او نایب خدا بر زمین بوده    موارد گفته شده که پیامبر از  بین ببرند. در این

است. در عین حال مواردی ثبت شده است که عایشه همسر پیامبر مدعی شده که   و یا تحت حفاظت خدا بوده
ر  خود  حواس  که  طوری  به  بودند،  کرده  جادو  را  نهااو  در  که  این  یا  و  بود  داده  دست  از  اثر  ا  در  پیامبر  یت 

ود. در زهر جان خود را از دست داد. اگر مالک پیامبری مصونیت باشد، پس پیامبر باید حفاظت ش مسمومیت با  
ن خدایی که او معرفی کرده است، واقعی نمی باشد. پس می  آ غیر این صورت او پیامبر محسوب نمی شود و  

او همان دحیه کلبی می او محدود به جبراییل بوده که  ت که او متصل به ماورا نبوده، ارتباط  توان نتیجه گرف
د شاید  که  است  اند، شنیده هایی  آورده  گرد هم  که  کتابی  و  هر باشد  در  یا  و  داده  پیامبر  تحویل  کلبی  حیه 

دا در تضاد است. صورت وصل به خدا نیست. چون کالم این کتاب و عدم تحقق وعده های آن با جبروتیت خ
القدس   روح  و  کر جبراییل  هدایت  سمتی  به  را  چند پیامبران  در  جهنم  و  بهشت  های  وعده  مردم  به  که  دند 

 (.۵۵۳۷رایط کنونی پیروان آن ادیان اسفناک می باشد )درس میلیارد سال آینده دهند، در حالی که ش 
 : ۵۵۳۷منبع درس 

 
االنوار في غرر االخبار ب  -مشكاة  الحيدريه،    -  228صفحه    ١جلد    -ن حسن بن فضل طبرسىابوالفضل على  المكتبة   : ناشر 

 ه.ق ١٣٨٥سال  -ف نج
 

ْم« مسششئول بر اساس اسناد دینی، القای دروغ از ناحیه پیامبران آغاز شده و ا ْم َيْعلششَ ا لششَ اَن مششَ ْنسششَ َم ااْلِ لبته که »َعلششا
 ت. در قرآن گفته شششده کششه یعقششوب فرزنششدانتمامی این اکاذیب است. خمیرمایه زمان و مکان غیبت از دروغ اس 

گذارند که گرگ یوسف را بخورد. البته فرزندان یعقوب نمی دانستند که گرگ انسششان خود را هشدار داد که مبادا ب 
خورد و یعقوب با کالم خود این موضوع را به آنها القا کرد. بنابراین وقتششی کششه فرزنششدان وی خبششر از دسششت  را می
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را که شنیدند، بششه وسف را خورده است. یعنی آنچه  و دادند، همان طور مدعی شدند که گرگ یرفتن یوسف را به ا
که سوگند و گواهی ندهید مگر این که چششون   خود او بازگرداندند. در سند دیگری نیز از پیامبر اسالم روایت شده

له دین خود محمد به بشششر آفتاب برای شما روشن باشد. در اینجا پرسش پیش می آید که مگر آنچه ادیان از جم
پس باید حق را به خلیفه دوم داد که می گفت کتاب خدا بششرای   روشن بوده است؟ اگر چنین بود،تحویل دادند،  

سیر و حدیث و روایت و حتی وصیت پیغمبر نداریم. در حالی که این کتششاب مششدعی ما بس است و نیازی به تف
ما اینها وعده هایی است را بخوانید تا شما را استجابت کند، ا  است که بیان هر چیزی در آن گفته شده و یا خدا

  (. ۵۷۲۳گز پاسخ داده نشد )درس که هر 

 : ۵۷۲۳منابع درس 
ناشر:  مكتبة   ٣٣٦١حديث    -  ٨صفحه     -  ٣جلد  -مال محسن فیض کاشانی    -رآن(  تفسير الصافي)الشصافی فی تفسیر الق

  ش  ١٣٧٣سال  -الصدر ، تهران 
االنوار باقر مجلسیم   -بحار  ا  -٦٢٩٠ديث  ح  -٢٢١صفحه    -  ١٢جلد    -حمد  احياء  دار   : بيروتناشر   ، االسالمي  سال   -لتراث 

 ق١٤٠٣
                           . ه.ق  ١٤١٥سال  -ناشر : اسماعيليان ، قم  - ٤١٥صفحه  - ٢لد ج -عبد علی بن جمعة العروسی حویزی -نورالثقلين 

  ه.ق ١٤١٦ -بيت إلحياء التراث ، قم ناشر : مؤسسة آل ال - ٣٤٢صفحه  - ٢٧ جلد -شیخ حّر عاملی -وسايل الشيعة
  ه.ق ١٤٠٩ياء التراث ، قم سال مؤسسة آل البيت إلح -٤٢٢صفحه  - ١٧جلد  -میرزا حسین نوری  -مستدرك الوسايل 

 ،۵۰کتاب مکاِسب ُمحرمه صفحه 
   ۸۲۲۸کتاب کنزالعمال حدیث  

 عاشورا 
مکه   از  حسین  که  کهنگامی  پاسخ  در  برود،  کربال  به  تا  شد  گخارج  کردند،  می  منع  را  او  که  که سانی  فت 

رای او با شر به پایان رسید. »استخاره کردم و خوب آمده است، بنگرید که چه می شود«. این ماجرا در نهایت ب 
قول جبراییل    اگر استخاره به قرآن بوده که می توان گفت این کتاب پاسخ اشتباه به امام مسلمین داد، پس به

طلب خیر از خدا بوده، نشان می دهد که خدای این از طرفی اگر استخاره به معنی    خود این کتاب فتنه است. 
می رسد. بنابراین حسین به همگان و تاریخ نشان داد که آیا در خدای این دین حتی به داد فرزند پیامبر نیز ن 

ذاهب آوردند و آزمود و نشان داد خدایی که ادیان و مدین خیری هست یا نه، او عقاید توحیدی این دین را  
 (.۵۷۷۰تدینین و متشرعین و موحدین در طول هزاران سال بود، حقیقت و کارآیی ندارد )درس حاکم بر عقاید م

 
 الف:  ۵۷۷۰منابع درس 

  - ١٤٨صفحه  - ١محمدهادي اليوسفي الغروي جلد   -وقعة الطف ) بازسازي شده كتاب ابومخنف لوط بن يحيي ازدي(  
  ه.ق ١٤١٧سال  -السالمي مؤسسة النشر ا -ي الحوزة ، قم ناشر : جماعة المدرسين ف 

 - چاپ دوم   -چاپخانه علمیه ، قم    -  ٦٤صفحه    -من مكةخروج الحسين    -ابو مخنف لوط بن يحيي ازدي  -مقتل ابي مخنف
  ش ۱۳۶۴سال 
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وردی ادهد که ادیان زمینششی جششز فریبکششاری، دسششتهای نهضت حسینی، توحید را کامل می کند و نشان می درس
را گفته شده که نماینده حسین، که مسلم نام داشت، در شهر کوفه دستگیر شد و او را نداشتند. در ماجرای عاشو

باالی داراالماره بردند تا به پایین پرتاب کنند. او در آن هنگام شروع به گفتن » اهلل اکبر« و اسششتغفار کششرد کششه   به
شششعار بششرای مسششلمین در  گششردد. چششون تششا پششیش از آن، ایششن ینوعی پرده برداری از واقعیت محسوب مشش   در واقع

نگام شگفتی از آن اسششتفاده مششی کششرد. در واقششع پیروزی بر غیر مسلمانان استفاده می شد و خود پیامبر نیز در ه
ا می زند و وقتی که پاسششخ نمششی مسلم به انتهای ناتوانی رسیده و به جایی رسیده که تنها خدا را برای یاری صد

آن اهلل از او حمایت نکرد. در عین حال بششر مالئکششه و رسششوالن خششدا درود گفتن آن استغفار می کند. چون    آید، از
ر واقع نوعی کنایه است به آنچه که در اسناد دینی در مورد کمششک هششای فرشششتگان الهششی گفتششه می فرستاد که د

م و پیششروزی از آنهاسششت. ایششن مششرد دبودند خدا به پیروان آنها یاری مششی دهشش شده و یا رسالت پیامبران که مدعی  
است کششه او را فریششب داد. کوفه نبودند که مسلم را فریب دادند، بلکه تفکرات توحیدی ارائه شده توسط این دین 

کششرد )درس آنچه که دین ادعا می کند مبنی بر این که خدایی هست که یاری کند، او را فریب داد و هرگز یاری ن 
۵۷۷۰ .) 

 
 ب: -۵۷۷۰منابع درس 

ناشر:  -۱۴۰صفحه  -  ۱جلد  -محمدهادي اليوسفي الغروي  -ومخنف لوط بن يحيي ازدي( عة الطف) بازسازي شده كتاب ابقو
 ه.ق ١٤١٧سال  -مؤسسة تلنشر االسالمي  -عة المدرسين في الحوزة، قمجما

 . ۱۳۶۴سال  -دوم  چاپ  -چاپخانه علمیه قم  -٥٥صفحه  -ابو مخنف لوط بن يحيي ازدي -مقتل ابي مخنف
سال    یران،، امؤسسة آل البيت إلحياء التراث ، قم  -  ۶۳صفحه    -۲جلد    -شيخ مفيد  -هلل علی العباداالرشاد فی معرفة حجج ا 

 . ه.ق ۱۴۱۶
 

ر مششی اگر موضوع محرم و امام حسین با دقت بررسی گردد، نکات مهمی حاصل می شود که قابششل تفکششر و تششدبی
زند و این پرسش بنیادین پششیش دینی کنار میها  و واقعیت های نهفته    شهای ابهام را از پرس باشد، چون پرده

 قت دارند و آیا خدای معرفی شده در این دین حقیقی است؟می آید که آیا اصوال این دین و مقدسات آن حقی
کششافر  ، مؤمن، قاری قرآن و فروع دینی هششا بودنششد،در طی این نبرد، او همه مردم کوفه را که در بین آنها مسلمان

 دهد اسالم تا آن زمان نتیجه ای در تغییر عقاید اعراب نداشته است.  خطاب کرد که نشان می
ند که علت نفرت آنها از حسین، دشمنی با پدرش علی می باشد که نشان می دهد شمشششیر مردم کوفه به او گفت

و ن خششود او و کشششته شششدن علششی دزوری که پیامبر به کار برد، با مسموم کر   علی در وادار کردن مردم به اسالم و
 فرزندش حسین به پایان رسید. 

خود سخن گفت و گفت که کتاب خدا کششه صششداقت حسین خود را معرفی کرد و از فضایل پدر و مادر و نزدیکان  
کتششاب هششا دروغگششو هسششتند و  دارد و وحی نزد ماست. پس این کلمات نشان می دهد که از نظر او کاتبان سششایر

 ی ارزش می باشد.  بر اساس آن می باشد نیز ب  دین و ایمانی که
 د او و یارانش امنیت نداشتند؟حسین گفت که ما امان خدا برای همه مردم هستیم، پس در این صورت چرا خو

شورا برای اهل تحقیق بششاز اگر این نکات در کنار هم مورد بررسی قرار گیرد، ابعاد ناشناخته و مهمی از ماجرای عا
 (. ۵۷۷۵می گردد )درس 
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دن خدا را صدا زد و او را با عناوینی مانند دارای قدرت باال و جبروت عظششیم، کسششی کششه حسین در هنگام جان دا
او نزدیک است، هر کاری بخواهد می کند، صادق الوعد و تعاریف مانند آن خطاب کرد و خششود را محتششاج   رحمت

ا طلب کمک کرد، ستوجب یاری خواند و از خدمرا در ترس و اضطراب، بالزده و گرفتار و    کمک خواند. حتی خود
 (. ۵۷۷۵ولی هیچ کمکی از طرف آن خدا به او نشد  )درس 

 
 : ۵۷۷۵منابع درس 

 -  ناشر : انوار الهدي   -  ٣٧صفحه    -  ٢جلد    -موفق بن احمد خوارزمی    -الّسالم مشهور به مقتل خوارزمیَتُل الُحَسین علیه مق
  ه.ق ۱۴۱۸سال  -چاپ دوم 
 ق ١٤٠٣سال  -ناشر: دار احیاء التراث العربی ، بیروت   - ۹۲صفحه  -۴۵جلد  -محمد باقر مجلسی  -بحاراالنوار

نشر    -ناشر: عالمه    -  ۷۹صفحه    -  ۴جلد    -ندرانی محمد بن علی بن شهر آشوب ماز   -مشهور به المناقباِقُب آِل أبی طالب  من
 . قم

 ، ۱۱۷کتاب ُلهوف صفحه 
 ، ۷۰کتاب ُمثیر االحزان صفحه  

 ، ۱۰۸صفحه  ۲ارشاد القلوب شیخ مفید جلد  بکتا 
 ،۲۴۷کتاب ِاعالم الوری صفحه  

  ، قم، دارالکتب االسالمیهناشر:  ،  ۱۶۸روایت  ،  ۹۹صفحه  ،    ۲جلد  لی طبرسی،  ابن ع، احمد  علی اهل اللجاج  کتاب احتجاج
 شمسی   ۱۳۸۷ایران، 

 
یان کربال را وارد قصر یزید کردند، یزید  ندر هنگامی که سرهای قربا پس از ماجرای عاشورا و سرکوب امام حسین،

ه یزید بدهکار بوده که بدهی او گفت من حق خودم را از پیامبر گرفتم. پس معلوم می گردد که گویا پیامبر ب 
این  به قیمت نابودی زر و زور و تزویر ابوسفیان جد یزید بوده است. بنابر همان تالش او برای گسترش اسالم 

ال سیاهی لشکر برای افزایش جمعیت اسالم بود و آزادی عقیده را نادیده می گرفت و  بوقتی که پیامبر به دن 
عراب دست های خود را  ا شما را ُبکُشم مگر این که بگویید اَل ِاَلَه ِاالا اهلل«، ا شعار او این بود که »مبعوث شدم ت

نیاوردند که ثابت می کند پیامبر در  یافتند. ولی مسلمًا ایمانباال بردند و تسلیم شدند و به حوزه اسالم راه 
پیامبر در نابودی غدیر و   بیست و سه سال تالش و جهاد، فقط آب در هاون کوبید. بنابراین واکنش این رفتار

دیل  یافت و اسالم به راهی رفت که به یک دین ناکارآمد، بلکه فتنه گر تب خانه نشینی و کشتار خاندان او بازتاب
 (.۵۵۱۰گردید )درس 

 : ۵۵۱۰ع درس بمن
 ق١٤٠٣سال  -ناشر: دار احیاء التراث االسالمی ، بیروت  - ۱۹۹صفحه  -۴۵جلد  -محمد باقر مجلسی -بحاراالنوار

 ، ۲۸۲صفحه  ۱کتاب کمال الدین جلد 
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  -ن فارسی او مدارک مربوطه به سه زب زودی مجموعه کاملتری از تدریس ها و نوشته های ایشان به همراه اسنادبه 
 عربی در سایت زیر در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.  -انگلیسی 

http://vistapedia.us/ 
 

 
 

 .ه در حال است و آنچه که در آینده اتفاق می افتد آنچه در گذشته رخ داده، و آنچ  1
 یاری اهل ایمان حتم است.  و بر ما نصرت و  2
 . دهیماهل ایمان را هم این گونه نجات می   3
 . گردانیمما تو را به فتح آشکاری پیروز می  4
 .تی با عزت یاری کندو خدا تو را به نصر   5
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