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۴۴............................................حکم عقلانگاري امام معصوم. حجت۴

۴۵.................................شبهه چهارم: الهام و وحي باطني امام، ناسازگار با خاتمیت
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۶۰.................................................. تصریح پیامبر به علم لدني امامان۲
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۷۴........................... جامعه مسئول تشکیل حکومت و صیانت از آن۴
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۸۹........................................................................ تشیع، موضع معقول۵

۹۰.................................................................................تحلیل و بررسي
۹۰.... تناقض سروش در توصیف تشیع به راه مطمئن و عدم ترجیح تشیع بر تسنن۱
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گذاري فرزندان امامان به اسامي خلفا، دلیل بر عدم اختالف اساسي شبهه دوم: اسم
۹۸....................................................................................تشیع با تسنن
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۱۳۱.......................................... مصلحت لعن و کیفر، باالتر از ترک آن۴
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۱۴۱...............................................................................تحلیل و بررسي
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۱۶۰.......................................................................................نقد و نظر
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۱۸۸.............................................................. قاعده حکمت۳- ۲
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۱۹۹................. امکان تصرف امام معصوم در عالم تکوین (والیت تکویني)۲
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۲۰۳....................اي از امام زمان به جاي شخصیت جهانيشبهه چهارم: ارائه تفسیر فرقه
۲۰۴...............................................................................تحلیل و بررسي

۲۰۴........................ مغالطه ذاتي و عرضي سروش در توجیه فلسفه ظهور۱
۲۰۶............... اصل اولیه حکومت مهدوي، بردباري با مخالفان و دشمنان۲
۲۰۶............................................تر از عذاب ُاخروي. عذاب دنیا خفیف۳

۲۰۷..................................................شبهه پنجم: مهدویت ناسازگار با دموکراسي
۲۰۸...............................................................................سيتحلیل و برر 

۲۰۸..........................................انگاشتن فضایل جامعه مهدوي. نادیده۱
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۲۲۳...........................................................................................ها. کتاب۱
۲۳۰............................................................................................. مقاالت۲
۲۳۱................................................................. منابع مجازي (سایت و کانال)۳

۲۳۳.................................................................فهرست آیات
۲۳۷..............................................................فهرست روایات
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۲۴۳..........................................................................ایهنم
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مقدمه

ت آنیو اهممسئله. طرح ۱
و ل به کمالینيبراکه استينش الهیو فلسفه آفريسبد هستانسان گل سر

ر کمـال و یمسـمـودنیکند؛ لکن انسان در پيد طیرا بايراهيسرمدسعادت
غلبـه يبراکه مواجه استهایي يکیها و تاريبا ناهموار،دن به ساحل نوریرس
ت به ین منظور دو کانون نور و هدایاز دارد. خدا به همینيقدسيرویبه نآنها به

انسان اعطا نمود.ي) برايرونی(رسول بامبری) و پي(رسول باطننام عقل
ن و کتـاب یـن دیآخـر،ير آسمانین سفیبه عنوان آخرحمدحضرت م

يم کرد؛ لکن محتمل بل قطعـیت تقدیو هدار کمالیرا هم به رهروان مسياله
رو هروبهاخطرها و بیبه اسالم بعد از رحلت آن بزرگوار با آسیشجره طکه بود
، يت آسـمانیاسـتمرار انـوار هـدايبـرايلـذا آن حضـرت بـه امـر الهـ، شود
يامام علـکه به تعداد دوازده عدد مشخص نمود» امامان«به نام ينانیجانش
سران صحابه آن حضرت یيمت و جدایهزنقطه قاً ین نقطه دقین آنان بود. ایاول
مخالفـان منشـعب ويامـام علـينید. آنان به دو جبهه موافقـان جانشـیگرد

بـه که سسان آن قرار داشتندز مؤابلکه ،فه اول در جبهه مخالفانیشدند. سه خل
افت. موافقان یش یز افزایشان نُعّده و ِعّدهو حکومتمسند قدرته بر یعلت تک
، يشخص امام علـ،در رأس آنکه ١ت قرار داشتندیدر اقليبه عللينیجانش

نکـردن مردمـان آن عصـر از یـتاز حکومـت و تبعيراندن امـام علـیها حاشین علل حذف ییتبيبرا. ١
پاسـخ بـه شـبهات ي؛ حسـن قـدردان قراملکـي در حق آن حضـرت ر.ک: محمدو نبوهاي قرآني هیتوص

.۴۵۱-۳۶۹، ص۵فصل ، دفتر امامت؛ کالمي
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قرار داشتند. مقداد وابوذر، سلمان، حضرت زهرايعنی،امبریادگار پیگانه ی
را به يحضرت عليدر مواضع متعدد به امر الهامبریپآنان معتقد بودند

؛ن و نصب کرده استییا تعین و دنیدر حوزه ديعنوان امام و رهبر و حجت اله
يکالم حق و حجـت الهـامبریمانند کالم خود پيکالم علکه يطوربه

معاصـر ياجتمـاع، ياسـیسيهاتیر شخصیسابر خالفياست. امام عل
ن یـاکـه ر برخـوردار بـودیو تـدبيعلـم لـدن، مثل: عصمتياز کماالت،خود
بـه ؛امبر در حضـرتش شـده اسـتیـپیين و حصر جانشیها موجب تعيژگیو

گـران خـالف یبـه دفـتو خالسـپردن امامـت،با وجود آن حضرتکه ينحو
» موضعهيء فيوضع ش«عدالت ، ف اهل لغتیطبق تعرکه چرا؛استعدالت

خروج از عدالت خواهد بود.، است و خروج از موضع خود
ت شـده و موافقـان یـداران هر دو جبهه تقوروشن است به مرور زمان طرف

مذهب اهل «عنوان و مخالفانش با »عیمذهب تش«با نام يامام علينیجانش
يم مبـانیخ به تحکیدر طول تار،اند. عالمان هر دو مذهبشناخته شده» سنت
،ش هـر دو مـذهبیدایـخ پیانـد. در طـول تـارد پرداختـهات خویمدعيمعرفت

گر هم بـه پاسـخ آن یب دیب مطرح شده و رقیمذهب رقهیعليشبهات مختلف
اند.پرداخته

ياز راهکارهـایکـي و اعتقـادات رايجاد شـبهه در مبـانیا،عین تشمخالفا
انـد تـا مـذهب خود قرار دادهيهاع در برنامهیف تشیتضعيبرايو علمياصل
غـات گسـترده در یتبل،نمونـه آن.نـدیمواجه نماهایي ع را از درون با چالشیتش

يسـفانه برخـع اسـت. متأیمختلف ضـد تشـيمجازيهامراسم حج و رسانه
نسـبت بـه يحتـکـه يابـه گونـهاز شبهات منفعـل شـدند،يعیشروشنفکران

و يوحـقـتیحق، ن مثل امکان اثبات وجود خدا با برهانین آموزه دیتریيابتدا
شدند.ياشهیو انديدچار بحران فکرقرآن و امامت

قینه تحقیشی. پ۲
نه وجـود یشـیبـه پ،ينـیل دئمسادربارهو شبهه سؤالآغاز نه و نقطه سریشیپ

امـر يامسـئلهحـل يبـراسـؤالالبته که رسديتعقل و نظر و تأمل در انسان م
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کـه از -شـبهه .کنـديرا همـوار مش علم و معرفتیدایبستر پکه مبارک است
يک دغدغـه و معضـل فکـریـعبور کرده و در ذهـن شـخص بـه سؤالله مرح

تواند مقدمـه علـم و يبازهم با طرح آن از فرد متخصص م-متحول شده است
،يافکنـ، نـه جـدال و شـبههقصد از طرح شبههکه نیالبته به شرط ا، دانش باشد

بلکه قصد حل آن باشد.
ن یـبه قـدمت ديقدمت،ن و مذهبیر حوزه دو شبهه دسؤال،ن اساسیبر ا
ن یاند. ما در اخ برآمدهین و حل آن در طول تاریین در صدد تبیعالمان دکه دارد

شـاّذ يره شـبهات و آرایالبته دام؛یپردازيمجال فقط به شبهات دکتر سروش م
، ينـیدقـبض و بسـط معرفـتيتـر: ادعـااز همه معروفکه متعدد استيو

است. صادقهيایو رؤينیدبه تجربهير وحیتفس، سمیسکوالر، ينیزم دیپلورال
يعیشيهاع و آموزهیو تش١ر شبهات خود را متوجه اصل امامتیدر دهه اخيو

ــ،شیهــايمقــاالت و ســخنران، نمــوده اســت و آن را در قالــب کتــب در يحت
ه و القـا نمـوده ئارت عاشورا ارایر متن زیا در ضمن تفسیشب عاشورايسخنران
است.

. انگـارديخود را از قسم دوم مي،و اعتداليع به غالیم تشیبا تقسيوکه در ادامه کتاب اشاره خواهد شد. ١
منشـعب شـده اسـت و » يمقّصـره و اعتـدالي، غـال«ع به سه قسم یتشکه م کردین خواهییما در پاسخ تب

قـت امامـت یبـه درک کامـل حقکه عه مقّصره قرار داردیشي، بلکه جزوقت دکتر سروش نه اعتدالیحقدر
امبریـپيرأوسـخنسـربـراگـرنـدیگويمـانیعیشـ«کنـد: يح میتصرینبا وجود اامده است. یل نئنا

مـنگمـانبـهنیـا. سـتااوفرزنـدانويعليرأبهکینزدکه میکنيمانتخابراآن، درگرفتياختالف
دکتـردیـتمجوفیـتعر.ر)یـامنـامبـهيشخصپاسخدر، سروشتلگرام(کانال»استمعقوليموضع
يسـخنراندريوسطورنیایينهايبازنگرزماندرکه دارداستمرارندانشخاويعلامامازسروش
خانـداننیـادر. مینـداريعلـازتـربرجستهامبریپارانیانیمدر«:دیگويمنیچن۱۳۹۹سالقدرشب
کانـال، خانـدانشويعلـعیتشـقتیحق.استامبریپراهيعلفرزندانويعلراه. میکنيمدایپرااسالم
۲۶، خـوزهسـنشـهر، دیـتوحادیـبندريسخنران، سروشدکترتلگرام(کانال»استقرآنوحمدمفهم

کیديسخنراننیهمدرسروشدکتربازسفانهمتأ. )۱۳۹۹خرداد بیـغعلـموعصمتبهشماکنديمتأ
بـانید از امـام حسـیـز بـه تمجیـش) ن۱۳۹۹(ق۱۴۴۲در روز اول محرم ساليد. ونینکفکريعل

ان بـل همـه یعیبا شهادتش همه شکه کندياد میعزت و شجاعت ، تیانسان، تیآدم، موزگار قرآنعنوان آ
مرداد).۲۸باره محرم و ، در(کانال سروشده کردیدن را داغیمسلم
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کتب ،يق الهیدر حد بضاعت اندک خود و با توف،ریاخهنگارنده در دو ده
ک یـکـه م اهل فضـل نمـودمیتقديو کالم فلسفاتیرا در حوزه الهيو مقاالت

ده اسـت. یدر شش دفتر به سامان رسـ» يپاسخ به شبهات کالم«دوره آن با نام 
شـبهات نـاظر بـر در آنکـه اختصـاص داردک دفتر مجموعه فوق به امامـتی

نقل پراکنده به صورت گران رایاز شبهات دکتر سروش و ديجمله برخامامت از
ران یرات مختلف و مکرر در این خود را با تقریشیشبهات پياما وو نقد نمودم؛

را هم افزوده است؛ لذا يگریکند و شبهات ديغ میدر غرب مطرح و تبلاآلنو 
ل ئدور از مسـاهو جامع شـبهات فـوق و بـيپاسخ علميدم براینگارنده الزم د

آنهـا ل و نقـدیـک دفتر جمع و به تحلیرا در شبهات دکتر، ياسیو سياهیحاش
بپردازم.

قی. روش تحق۳
يو فضـاياعم از آثار چاپ،نگارنده با فحص در آثار مختلف دکتر سروش

و امامـتدربـارهين شـبهات ویتـر، مهـميخود ويمثل کانال رسم،يمجاز
تم. منـابع عمـده نقـد ل و نقد آن پرداخین مجال به تحلیع را انتخاب و در ایتش

در موارد الزم از منـابع که ) استو عقلسنت، (قرآنعلم کالميمبان،نگارنده
اُنظـر «ز استفاده شده است. نگارنـده از بـاب ینفلسفه و عرفان، خیگر مثل تارید

ات دکتـر پرداختـه و یمدعتنها به نقد سخنان و ، »مـن قـالما قال و ال تنظـر ايلايل
يجــا آرزونینداشــتم و در ايت ویـنــده و موقعیبـه شــخص گويچ تــوجهیهـ

لت دارم.شان مسئیمّنان را بر ايا و آخرت از خدایدنسعادت

قیت تحقسؤاال . ۴
.شـوديآن اخـذ ميق از موضـوع و عنـوان اصـلیـک تحقیـت سـؤاالنوعاً 

ع یو مذهب حقه تشـامامتدربارهتر سروش ق شبهات دکیعنوان تحقکه جاازآن
ن خواهد شد که:یق ایتحقياصلسؤالبالتبع ، است
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آنهـا ع مطـرح کـرده و نقـدیو تشـامامـتدربـارهيدکتر سروش چه شبهات
ست؟یچ

:يت فرعسؤاال
ست؟یو نقد آن چباره امامتالف) شبهات سروش در

ست؟یع و نقد آن چیباره تشسروش درب) شبهات

قیه تحقی. فرض۵
ع از نگـاه یو مذهب حقه تشـامامتيباره اصل الهشبهات دکتر سروش در

قابـل يو عقليانیبا نگاه وحآنها يت گرفته و جملگ، نشئيوو سکوالريویدن
ن و جواب است.ییتب

قی. اهداف تحق۶
مذهب يهاو آموزهن امامتین و اثبات اصل رکییتب،قیهدف نخست تحق

از همان تولدشان -ستندیگر منفصل نیکدیاز که -هر دو آموزه که ع استیتش
قرار گرفته است؛ امـا يدیشديهامخالفان مورد هجمهياز سويدر عصر نبو

، ه شـده اسـتدگسـتريات نبـویـات و روایق آشه آن در دل و اعمایرکه جاازآن
امـا ، د کنـدیـده سـده نتوانسـته اصـل آن را تهدهجمات مختلف در طول چهار

ره یـو غير مذاهب اسالمیان سایسرعت انتشار آن در ميد و کندیموجب تحد
ـاع از عقالنیاخيهادکتر سروش در ساليشده است. آقا و تیـر بـه بهانـه دف

گـاه یو جاقـتیحق، تیـو خاتمبه بهانه دفاع از اصل نبوتيو حتيروشنفکر
و ينـیر زمیک تصـویـبودن تنـزل داده و از آن يو الهيامامت را از شأن آسمان

ع و یتشـاز اصـل يق دفـاع عقالنـیـن تحقیايساخته است. هدف اصليبشر
بارهنیان شبهات دکتر سروش در دو زدوآن دواز ير عقالنیه تصوئامامت و ارا

کـه اند، اهل مطالعه و پرسشدر درجه اول،ن کتابیاست. هدف و مخاطب ا
شـان یع برایبـاره امامـت و تشـبا شبهات سـروش دررویارویياست در ممکن
از ين شبهاتیرد و غبار چنراستن گیزه در پین وجیجاد شود. ایاياا شبههیسؤال
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شـود. يم مخاطب خود میر تقدیضمسرشت پاک و ذهن خالص جوانان روشن
ن یـد است با تأمـل در ایامکه تواند خود دکتر باشدين کتاب میمخاطب دوم ا

م که:یباشيمخاطب و مهمان شاعر معاصر مرحوم سهراب سپهر، مسّودات
د شستیها را باچشم
...دید دیگر بایجور د

دید دیر باران بایز، دوست را
...د جستیر باران بایز، عشق را
...میرا بچشيروشن،استيک قدمیآب در 

...میآب را ِگل نکن

و نقدهاها ي. نوآور ۷
برخوردار است:زیرهاييژگیها و ويق حاضر از نوآوریتحق
در اصل موضوعيآور. نو۱-۷
مع شبهات دکتر سـروش در خصـوص ین و تجیتدو،قیتحقين نوآوریاول
به صـورت رات مختلفیشبهات مختلفش را با تقريوکه ع استیو تشامامت

شبهات که جاطرح نموده است. ازآني مختلفاارهها و نوشتيمکرر در سخنران
سنده بـه مجموعـه ینو، شده استنن یجمع و تدويک موضع مشخصیدر يو

ها و تیبـه سـا،ل اسـتقرایتکميرجوع نموده است و برايويانیو بيآثار قلم
در کـه ددسـت آورهرا بـيوين مـدعایتـا آخـرنظر کرده استيکانال روز و

ها بدان اشاره شده است.ياز پاورقيبرخ
بع مختلف ها و استفاده از علوم و مناع پاسخیدر تجمينوآور.۲-۷

يو اعتقـاديشـتر صـبغه کالمـیچون اصل و جهت شبهات دکتر سروش ب
ل و نقـد شـبهات یـبـه تحل،ده است با استفاده از علم کالمینگارنده کوش، دارد

خ و یتـار، عرفـان، گر مثل فلسـفهیاز علوم د،الزمحال در موارد نیعدر؛بپردازد
، تمـام با استقراکرده استيسعهجستيابهره-در حد بضاعت خود-فلسفه 
.دن نشان را طرح کنیترها را مطالعه و متقنپاسخ
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هاها و پاسخلیاز تحليدر برخينوآور.۳-۷
ياسـالمفرهنگيراث غنیدار مشتر وامیب،ل و نقد شبهاتینگارنده در تحل

سنده یها و نقدها از تأمالت نولیاز تحليبرخياما در موارداست؛لمان کو مت
شود:يق اشاره مین تحقینقد ايهاياز نوآورين برخیجا به عناونیاست. ا

مختار آن نزد نگارنـدهيامامان با معنايعیتشرتین والییه و تبیتوجالف)
امام بدان)؛يو علم لدندر مقام ثبوتایش(وجود حکم تمام ا

ل یبا تحليبا اصل دموکراستیو مهدونقد خاص شبهه تناقض امامتب)
خاص آن؛

و مطابقت آن يساالرستهیل آن به شایامامان با تحويدگینقد شبهه برگزج)
.با حکم عقل

خودشيات و مبانیدکتر سروش با مدعهاي. کشف تناقض۴-۷
گـر یو ديبـا مبـان،عیو تشـاز شبهات سروش متوجه بر اصل امامتيبرخ

مثل:، او ناسازگار استيهادگاهید
؛ف آن به راه مطمئنیاز صحابه و توصيع به انتخاب اندکینسبت تشالف)

؛از عرفا و رد آن در امامانيبرخيو علم لدنقول به عصمتب)
؛معتبرریان با تمسک به منابع غیعیت شیل کمیتقلج)
در يبرخـ؛يخیل تـارئل مسـایـکرد سـروش در تحلیر روییتناقض و تغد)
و عدم دقت و عدم وسواس در سـند و کرد تسامحیرو،يخیتاريایل قضایتحل

لکـن ؛انـدگر به عکـس آن ملتـزمیدارند و بعض ديخیتاريهاگزارشداللت 
مثـل يصـفات کمـاليوقتـکه چرا؛ندارديموضع ثابتبارهنیادکتر سروش در 

مـدام اشـکال ، شـوديح مرمطيخیبه امامان در منابع تاريو علم لدنعصمت
مثـل اخـتالف يک صفت نقصـیياما وقت، کشديش میآن را پيو دالليسند

معتبـر مطـرح ریچنـدم و غدسـتهيخیدر منـابع تـارنیو حسامام حسن
دهد.يدگاه خود قرار میر دینموده و مالک تفسبرجستهآن را ، شوديم

سروشهايه. کشف مغالط۵-۷
از عهیر شـیتفسـآورده است؛ مثالً يد به مغالطه روسروش در مواضع متعد
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دهـد؛ يه مئان ارایعیت شیبه بهانه دفاع از مظلوميار فرقهیموعود را تفسيمهد
ل اسـتئموعود قايظهور مهديبرايو ذاتيعه چند فلسفه اصلیشکه يحالدر

کـه تعدد آن اسـتميهااز فلسفهیکي ،ان و انتقام از ظالمانیعیکمک به شکه 
بنشاند.يخود را به کرسيمدعا،يو عرضيده است با مغالطه ذاتیکوشيو

ل و ابزار روزئ. استناد به مسا۶-۷
بـه ، يعقلـيهاافزون بر پاسخ،لعن و عذاب مضاعفات مثلدر نقد شبه

و يتبـاط جمعـل اریرا ملتهب نمـوده و تمـام وسـاجامعهيفضاکه يیهاجرم
به عنوان مکمل جواب شـبهه ، مجرم هستنديبراخواهان اشد مجازاتيمجاز

استناد شده است.

قی. ساختار تحق۸
، »امامـت«افتـه اسـت. در فصـل اول یساختار کتاب از سه فصـل سـامان 

، يحجـت الهـ، عـهطااالواجـب، : عصمتيهاشبهات دکتر سروش در آموزه
فصل دوم شبهات متوجه مطرح و نقد شد.يعیتشرتیوال، يباطنيو وحالهام
فصل سـوم بـه در آن دوازده شبهه مطرح و نقد شد.که آن بوديهاع و آموزهیتش

است.تیباره اصل مهدول شبهات سروش درب متکفن فصل کتایعنوان آخر
به منطـق علـم و انصـاف ملتـزم کوشیدیمقین تحقیما در اکه نینکته آخر ا

تنهـا بـه ،دکتر سروشيت اجتماعیم و نگارنده بدون توجه به مقام و موقعیباش
واننده فاضل شد خيتوان مدعيت مه نموده است؛ لذا به جرئیتکيبحث علم

زه مشاهده خواهد کرد.ین وجیدر ايو خطياسیو نه موضع سيتنها پاسخ علم

محمدحسن قدردان قراملکي
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