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  چكيده
گرا در روش شناخت دين و طريق دستيابى به معارف آن، منبع وحيانى را تنها منبع شـناخت مطـرح  تفكيكيان نص

ای خاص هستند وچنين مدعايى، منبعث از نگرش خاص ايشـان بـه  كنند لذا مدعى انحصار فهم حقيقت دين به شيوه مى

حاصـل  ^فتى كه توسط اهل بيتباشد؛ يعنى تحدی قرآن تنها درعلوم و معارف است و معر تحدی و اعجاز قرآن مى

كنـد و از  دادن افكار بشری در فهم متون دينى، فهم دين را از صحت و خلوص تهى مـى تراست و دخالت شود اصيل مى

حقايق دين دور مى سازد، در مقابل با نقد چنين ديدگاهى به دليل سازگاری با نظريه صرفه و بيهـوده انگاشـتن نيـروی 

ها بـا  گيرد و همه انسان ن در هرمنوتيك مدرن؛ اوًال در آيات قرآن، عقل مخاطب قرار مىفهم و عقل انسان و غرق شد

همان عقل عام و نيروی ادراكى همگانى موجود در هر انسان به فراخور استعدادش مخاطب فهم حقيقت دين قرار گرفته 

دينـى و رويكـردی  اضـر بـا روش دروننوشـتار ح. ای خاص را برنتافته و ثانيًا ادعای انحصار فهم حقيقت دين به شيوه
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  مقدمهـ 1
اّهللاٰ ميرزامهـدی  مكتب تفكيك مكتبى فكـری ـ رفتـاری اسـت كـه مرحـوم آيـت

اصـحاب تفكيـك در . چهاردهم هجـری آن را تأسـيس كـرداصفهانى دراواسط قرن 

تـوان تفكيكيـان را بـه دو  مـى. انـد های مختلفـى عقايـد بعضـًا متفـاوتى داشـته دوره

. تقسـيم نمـود) هـا يـا نـوتفكيكى" (تفكيكيان نسل دوم"و"تفكيكيان نسل اول"ی دسته

ظ تـواليى تفكيكيان نسل اول ميرزا مهدی و به پيروی از او شاگردش شيخ محمود واع

گيرنـد و محمدرضـا  گرا قـرار مـى در طيف تفكيكيان تندرو و نص) معروف به حلبى(

تفكيكيـان بـر . دهـد گرای مكتب تفكيك را تشكيل مـى رو يا عقل حكيمى طيف ميانه

اعتباری برهان عقلى و شهود عرفانى تأكيد دارند و قائلند كه ميان معارف وحيانى و  بى

دادن افكار بشری در فهم متون دينى، فهم  نموده و دخالت» تفكيك«معارف بشری بايد 

كند و از حقايق دين دور مى سازد لذا تنها معرفتـى  دين را از صحت و خلوص تهى مى

 .شود حاصل مى ^قابل قبول است كه توسط اهل بيت

ی ملتزمان به تـدبر و تفكـر  حال آنكه قرآن، خود مبين و روشنگراست و برای همه

ضمن نفى ديدگاه » پذير بودن قرآن فهم«بنابراين با پذيرش اصل مبنايى قابل فهم است 

؛ 5: ق1438اصـفهانى،(» حصـرپنداری فهـم معرفتـى قـرآن«مكتب تفكيك مبنـى بـر

ها باهمان عقل عـام و  داردكه مخاطب قرآن همه انسان اعالم مى) 204: 1371قزوينى،

حـال كـه . باشـند دادش مىنيروی ادراكى همگانى موجود درهر انسان به فراخور استع

توان  روشن شد كه علوم و معارف الهى را با همين فهم بشری بايد فهميد، به روشنى مى

از ديـدگاه مكتـب » ی حصرپنداری فهم معرفتى قرآن نظريه«اقرار كرد كه نقد و تحليل

ی مفهـوم  ی آنـان دربـاره بررسى گفتار و انديشـه تفكيك، بيش از هر چيز منشعب از

محورانـه واز رهگـذرنگاهى  است از ايـن رو،نوشـتارپيش رو مسـئله»عقل« ومراد از



   257      يداله دادجو / نژاد عبدالحميد فالح/  محمد محمدرضايى/  اكرم رحيمى

  ) ۹۷پايزي و زمستان (عقل و دين، سال دهم، شماره نوزدهم 

انتقادی ـ تحليلى ابتدا به بررسى گفتارمكتب تفكيك دربـاب اعجـاز و تحـدی قـرآن 

رسـد آنگـاه بـا توجـه بـه  پردازد،سپس معرفت الهى و معرفـت بشـری را بـر مـى مى

ر به نقدو بررسى ادعای مكتب استوا  فرضها ومبانى بدست آمده باارائه و اقامه ادله پيش

  :تفكيك همت گماشته است اما دو پرسش اصلى بدين شرح است

  اعجازقرآن درعلوم ومعارف،با نظريه صرفه سازگار است؟ انحصار آيا ـ1

، قابل »انحصار فهم معارف قرآن در عالمان به كتاب«ـ آيابااستناد به عقل،ادعای 2

 نفى و نقد است؟

ز ديدگاه مكتب تفكيك نفيـًا يااثباتـًا درگـرو تجزيـه و پاسخ به دو پرسش مزبورا

نوشتار پيش رو، ديدگاه .ی حصر فهم معرفتى دين است تحليل گفتار اين مكتب درباره

گرا به ويژه ميرزا مهـدی اصـفهانى را مـورد بررسـى و نقـد قـرار  تفكيكيان طيف نص

ابتـدا بـه )پرسـش دوم(دهد اينك پيش از بررسى وواكاوی مسئله پژوهش حاضـر مى

شـود تاروشـن  دقت طريق نظريه صرفه وطريق شـناخت اعجـاز قـرآن بررسـى مـى

  گرددفهم حقيقت دين اختصاص به گروه خاصى داردياندارد؟

  

  ـ معرفت و شناخت از ديدگاه ميرزا مهدی اصفهانى2
ای خـاص را  ميرزا مهدی اصـفهانى در تحليـل كيفيـت و پيـدايش معرفـت شـيوه

منبع وحيانى،منبع ديگری را برای معرفت و شناخت به رسميت گزيند، ايشان جز  برمى

از ايـن رو الزم . دهـد شناسد لذا تصوير انحصاری در فهم حقيقت دين را ارائه مـى نمى

است ابتدا رويكرد ايشان در وجه اعجاز قرآن وباب تحدی روشـن گـردد زيـرا بـرای 

های چنـين تفكـری  ينهزم روشن شدن ديدگاه ميرزا مهدی در مورد فهم دين بايد پيش

مورد بررسى قرارگيرد،آنگاه با نقد و بررسى ديدگاه ايشان، اثبات يا ابطال نظرگـاهش 

  .جلوه خواهد نمود
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  تحّدی قرآن به علوم و معارفـ 2ـ1

را در گـرو شـناخت )كـالم الهـى(مؤسس مكتب تفكيك،معرفت وشـناخت قـرآن

دانـد  قرآن را كالم الهى مى داند،ايشان مى ^اطهار و ائمه |ومعرفت كالم نبى مكرم

ومعتقد است كه قرآن معجزه است و وجه اعجازآن درفصاحت وبالغت نيست درنگـاه 

ايشان اگرچه فصاحت وبالغت قرآن دراعلى درجه است ودر ايـن مـورد جـای هـيچ 

شك و شبهه نيست اما درميان آثار به جای مانده از ميـرزا، روی سـخنش در تحـدی 

) 1371:194؛قزوينـى،281:ق 1438اصفهانى،. (است" ومعارف علوم"واعجاز كالم اّهللاٰ 

ميرزا مهدی اصفهانى معتقد است كه از اول تا آخر قرآن يك آيه نيست كه تحـّدی بـه 

قرآن را از حيث فصاحت و بالغت فرموده باشد لكن در بسياری از آيات، قـرآن را بـا 

كندآن اوصاف عبـارت  اوصافى توصيف فرموده كه آن اوصاف امتياز قرآن را معين مى

...". علــم، هــدايت، حكمــت، برهــان، بصــائر، شــفاء، نــور، بينــات"اســت از

بنابراين با توجه بـه ادعاهـای ميـرزا مهـدی ) 49/؛عنكبوت203/؛اعراف174/نساء(

اصفهانى،قرآن يعنى علوم وحكم ومعارف الهى،لكن تحدی و وجه اعجاز قرآن به علوم 

باره ايشـان در پاسـخ بـه سـوال شـيخ آقـا  نومعارف است نه فصاحت و بالغت در اي

  :گويد گونه مى مجتبى قزوينى در باب تحدی اين

هـای  از زمان حكمای يونان إلى زمانناهذا و إلى آخر الدهر كه روز به روز سـخن«

فهماندكـه  يابد با نهايت وضـوح بـه مـا مـى مختلف و مذاهب متشتت از بشر ظهور مى

ی به علوم و حكم و معارف اسـت درمقابـل  معارضهبزرگترين شأن پيغمبر خاتم همانا 

. »علــوم بشــری نــه معارضــه بــا امــرءالقيس وامثــال او درامــر فصــاحت و بالغــت

همچنين ايشان در باب تحدی قرآن به اين نكته اشاره دارد كـه ) 197: 1371قزوينى،(

خود دليل تحدی قرآن  در آيات كريمه، قرآن با صفاتى معرفى شده است كه آن صفات
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قرآن تحدی فرموده به همان صفاتيكه قرآن را بـه آن صـفات درآيـات معرفـى «است 

بـافى  كرده قرآن يعنى علم است درمقابل جهـل بشـر،حكمت اسـت در مقابـل خيـال

بشر،نوراست درمقابل ظلمت و توهمات بشری،برهان است درمقابل هذيان بشـر، روح 

مقابـل كـوری دل بشـر،هدايت های بشر،بصائر است در حقيقتى گفته است در مقابل بى

ميرزا مهدی اصفهانى طبق ) 198: همان. (»...الهيه است درمقابل گمراهى وضاللت بشر

، عدم احاطه به علوم و معارف قرآن را دليل بـر تحـدی )39-38/يونس(ی تحدی آيه

   .داند مى

  

  صاحبان معارف و عالمان به كتاب ـ 2ـ2

وتحدی قرآن،صـاحبان معـارف را مؤسس مكتب تفكيك پس از بيان وجه اعجاز 

داند دراين راستا ايشان اشاره دارد كه بـرای بـه دسـت آوردن  فقط عالمان به كتاب مى

. مراجعـه كـرد)43/رعـد( »َمـْن ِعنـَدهُ ِعلْـُم الِْكَتـاِب «وجه اعجاز وعلوم قرآن بايد بـه 

و همـه ها  ها و زمان درنگاه او قرآن كتابى است برای همه مكان) 5:ق1438اصفهانى،(

آراء و افهام بشر واگذاشته نشده،زيرا سبب اختالف دربـين  ها، لذا چنين كتابى به انسان

بشراست، پس علم به قرآن نزد اشخاص معينى بايد باشد لـذا كشـف علـوم ومعـارف 

بنابراين از ديـدگاه ميـرزا مهـدی اصـفهانى ) همان. (قرآن درنزد عالمان به قرآن است

است و احدی ازعلمای بشر به اين علوم الهـى  ^ائمه خالفت الهى مخصوص پيامبرو

جمعـى از . (يابـد تحقـق مـى ^تنبّه نيافته وتنبّه بدان تنها به واسطه تعليم وتذكرائمـه

  )497: 1394نويسندگان،

  

  عجز بشر از آوردن مثل علوم قرآن-2ـ3

ميرزا مهدی اصفهانى معتقداست دليـل عجـز بشـر از آوردن مثـل قـرآن، علـوم و 
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ميـرزا، علـوم ومعـارف بشـری را بـه دو . و محتوای اين كتاب آسمانى اسـتمعارف 

كه در هردو، ميـزان )شهود و عيان (كند، يكى برهان وديگری عرفان  صورت لحاظ مى

تام و تمامى برای تميز حق از باطل وجود ندارد ميرزا بـرای چنـين ادعـايى اسـتدالل 

به يقين برسد وجـود نـدارد او نظـر  ای كه آورد كه درمسائل فلسفى و برهانى نتيجه مى

گويد در الهيات  كندكه ارسطو مى ارسطو را به عنوان شاهد مثال برای مدعايش ذكر مى

 طريق امتياز حـق از باطـل در عرفان نيز) 201: 1371قزوينى،. (راه يقين وجود ندارد

الـب هـايى ازمط وجود ندارد، زيرا بنا به نظر ميرزا مهدی اصفهانى مكاشفين درقسـمت

پـس بنـابر چنـين ) همان. (كنند مهم با يكديگر اختالف دارند و يكديگر را تكذيب مى

  . اظهاراتى علوم بشری درحقيقت، علم و معارف نيست

  

  نادرستى حمل الفاظ كتاب برمصطلحات بشری-4-2

در نگاه ميرزا مهدی اصفهانى علوم بشری در احراز صواب از خطا نـاتوان اسـت و 

شـدن بـه تفـاوت بـين  به مقصود خداوند عاجز است ايشان با قائـلاز رساندن انسان 

داللت الفاظ بر معانى ازطرف خداوند و داللت الفاظ به كـار رفتـه توسـط انسـان بـر 

ايـن .انـد معانى، انسان را قادر به بيان معنى ودرك واقعيات مد نظـر خداونـد ندانسـته

بلكه رابطـه الفـاظ و زبـان را بـا  داند مكتب داللت زبان بر معنا را ذاتى و تكوينى نمى

اند ثانيـًا الفـاظ مسـتقيمًا و  داندكه در معنا فانى ای وجودی از معنا مى معانى اوالً مرتبه

ثالثًا وضع الفـاظ . كنند بدون گذر و توجه به ذهن بر حقايق خارجى و عينى داللت مى

ی نسبت واقعـى  هبر معانى بر اساس برقراری مناسبت واقعى ميان آن دو است نه بر پاي

بنابراين به نظر اصحاب تفكيك فراگيری علـوم بشـری و آمـوختن مفـاهيم . ميان آنها

افزايد، بلكه مانع معرفت و حجـاب و  وتصورات ذهنى نه تنها بر علم و درك انسان نمى

گردد وآكنده نمودن ذهن ازآنها به معنـای افـزايش و تـراكم جهالـت  كشف حقايق مى
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پس نبايد الفاظ كتاب وسنّت به مصطلحات بشری حمـل ) 43: 1381مرتضوی،. (است

از ايـن رو ) 1388:182،اصـفهانى. (آشكار گـردد ^شود، بلكه بايد با بيانات عترت

   .گردد نادرستى حمل الفاظ كتاب بر مصطلحات بشری روشن مى

  

  ـ كيفيت پيدايش معرفت 3
اسـت و  ^يـتگرا، معرفت و شناخت منحصر در اهل ب در ديدگاه تفكيكيان نص 

كسب معرفت و شـناخت بـه ) 13: 1438اصفهانى،. (بايد از معارف بشری اجتناب كرد

های منطقى نيست، از اين رو نيازمنـد اسـت  های علمى و استدالل هيچ وجه پيرو بحث

گرا مورد بررسى قرار گيرد و آنگاه رويكرد  كه معرفت انسانى را در نگاه تفكيكيان نص

را انكـار  »تفكـر و علـم حصـولى« به معنای » عقل «دی كه به شدت افراطى ميرزا مه

) الـف: شـود در نگاه ايشان به دو قسم تقسيم مى معرفت انسانى. كند، بررسى نماييم مى

  :معرفت تركيبى و اكتسابى) ب. معرفت بسيط فطری

دهـد  معرفت بسيط فطری اصل و پايه است و اساس شريعت اسـالم را شـكل مـى 

چيـز  كه در پديد آمدن اين نوع شـناخت هـيچ)42: تا ب ؛حلبى، بى26:تا اصفهانى، بى(

البتـه شـايان ذكـر اسـت كـه گفتـه شـود ) 27:تا الـف همو، بى. (دخالت و تأثير ندارد

تفكيكيان منظور از فطری بودن رامطرح نكردندكه فطرت آيا معرفت پيشين انسان قبل 

تـوان  دربرخى مواضع مـىاگرچه . ازدنيا است يا فطرت ازسنخ فطريات در منطق است

  .قول به عالم ذّر و اخذ ميثاق را بر فطری بودن دانست

ی قابـل توجـه در ديـدگاه  نكتـه. معرفت تركيبى و اكتسابى كمـال معرفـت اسـت

گرا آن است كه كسب معرفت تركيبى از طريق تعقل و خردورزی اساس  تفكيكيان نص

را تفكيكيان هيچ مـوقعيتى بـرای زي) 42ـ44: همو، بى تا ب. (كند شريعت را منهدم مى

عقل فلسفى در زمينه معرفت و شناخت قائل نيستند؛ برهان در نگاه ايشـان حجـاب و 
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مانع است لذا كسب معرفت تركيبى اگر به وسـيله انبيـاء واوصـياء حاصـل شـود، بـال 

   )193: تا الف ؛ حلبى، بى26:تا ؛همو، بى13: ق1438اصفهانى، . (اشكال است

  ديدگاه قابل توجه است وجود موانع در سر راه معرفت است كه حجابآنچه دراين 

و موانع انسان را از شناخت حقيقى كه همان معرفت بسيط به خداوند اسـت، بازداشـته 

تـا  حلبى، بـى. (معاصى، اوهام، تخيالت و معقوالت: ها و موانع عبارتند از واين حجاب

. ( شـود ها زدوده مى ين موانع وحجاببا عدم تفكر وعدم توهم وعدم تعقل ا )23: الف

شود از عـدم تعقـل وتفكـر بـه  حال سؤال اينجاست كه چگونه مى) 39:تا اصفهانى، بى

طبق اين ديـدگاه . معرفت رسيد، مهمترين اشكال به مكتب تفكيك تعطيل معرفت است

ز سـا آوردن زمينه معرفت، نه عليّت دارد و نه معـّد و زمينـه عقل در پيدايش و در پديد

نيست و چنـين عقلـى » تفكر وعلم حصولى«به معنای » عقل«در نگاه تفكيكيان . است

اعتبار است از اين رو معرفت و شناخت دين بـه هـيچ  به طور كلى در كشف حقيقت بى

-297: 1389اصـفهانى،. (هـای منطقـى نيسـت های علمى و استدالل روی پيرو بحث

يكى از قوای نفس انسان نيست » لعق«در نگاه تفكيكيان ) 77ـ 62: 1378؛همو،298

عقل حقيقتى اسـت عـالى، مجـرد و بيـرون از نفـس كـه . كه با تفكر از آن بهره گيريم

  .آورد خداوند نور عقل و علم را از عالم ماوراء بر قلب انسان فرود مى

در ديدگاه اهل تفكيك، ادراكات بشری كـه برخاسـته از علـوم مفهـومى اسـت در 

اصوالً مرزنهادن بين معـارف وتقسـيم آنهـا بـه . اند اشته شدهارزش خويش به هيچ انگ

ای جزنماياندن همين مسئله ندارد؛كه خّط واقعيّت  انگيزه» معارف بشری ومعارف الهى«

. وتمام حقيقت دريك بخش قرارگيرد وخّط بطالن وعدم واقعيت از آن ديگـری باشـد

. نهاده است» مطلق انگاری«چنين ديدگاهى، تمام تأكيد را بر )61: 1393ارشادی نيا،(

اسـت، » منطق ارسطويى«بدين معنا كه معارف بشری مطلقًا باطل است چون برآمده از 

  )13ـ12:تا ب حلبى، بى(. زا باشد از آن رو محال است معرفت
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  پيش فرضهای مكتب تفكيك -4
  .تحدی و اعجاز قرآن به علوم و معارف است) الف

ای ندارد، نه درمعرفـت حضـوری  هم وبهرهانسان درپديدآوردن معرفت هيچ س) ب

سهيم است ونه درمعرفت حصولى، معرفت حصولى خود حجاب ومانع معرفت اسـت و 

  .معرفت حضوری نيزصنع بشرنيست

ريشه اختالفات در فهم دين، اين است كه عقـل تـابع وحـى نيسـت و تنهـا راه ) ج

  .بدست آوردن معرفت و شناخت از عالمان به كتاب است 

ع معرفتى علوم بشری، برهان و عرفان است كه اين منابع عـاجز و نـاتوان از مناب) د

  .شناخت هستند

تذكر و تنبه برای حصول معرفت درهمه مراحـل كـافى اسـت ونيـاز بـه كسـب ) ه

  .وتحصيل نيست

عقل نوری است كه از عالم ماوراء بر قلب انسان تابيده است ايـن عقـل غيـر از ) و

  .است) عقل يونانىت(عقل مصطلح درعلوم بشری 

  .عين اسالم است، نه فقط برداشتى خاص از اسالم) تفكيكيان(سخن ما ) ز

  

 نقد و بررسى - 5

  سازگاری ديدگاه تفكيكيان با نظريه صرفه -1-5

قـرآن را مـالك و " علوم و معـارف"گرا،در مورد اعجازكالم اّهللاٰ وجه تفكيكيان نص

اعجاز قرآن علوم و معارف الهى اسـت آنان معتقدند كه وجه .دهند معيارتحدی قرار مى

های بشری قرار گرفته است واز طرف ديگـر فهـم علـوم و  كه درمقابل علوم و حكمت

برای بررسى چنين مدعايى . دهد روی مى"عالمان به كتاب " وسيله معارف قرآن فقط به
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، مشـخص مـى با سيری گذرا به نظريات متفاوت درمورد اعجاز كالم شـود ديـدگاه  اّهللاٰ

ب تفكيك باديدگاه نظريه صرفه قريب و نزديك است وعـدم جـامع بـودن چنـين مكت

: شود؛ اينك نگاهى گذرا به نظريه صرفه مى افكنـيم مدعايى در وجه اعجاز روشن مى

در » صـرفه «) 123: 4،ج1371قرشـى، . (در لغت به معنى برگرداندن است» الصرف«

از جانب خداوند چنانچه قصد اصطالح عبارت است از سلب قدرت از فرد يا افرادی، 

در تبيـين نظريـه ) 99ـ93: 1382الشريف مرتضى،. (آوری قرآن را داشته باشند همانند

  :ح شده استهای مختلفى مطر صرفه ديدگاه

خداوند انگيزه مبارزه و خلق متنى بسان قـرآن را ازكسـانى كـه  :سلب انگيزه) الف

؛ 218 ،3ج: ق1429ی يمنـى،علـو. (گيـرد بخواهند به تحدی قرآن پاسخ دهنـد، مـى

  )137 ،4ج: تا معرفت،بى

سـتاند تـا  خداوند دانش الزم برای خلق متنى بسان قـرآن رامـى :سلب دانش) ب

البته سلب علوم به سه شكل ممكن اسـت رخ . منكران قرآن نتوانند مانند آن را بياورند

  : دهد

دارد  اساس بر مى های مورد نياز را كه نزد بشر وجود دارد، از خدای متعال دانش)1

  .كند  و بشر را به نوعى تنزل در علم رو به رو مى

بشر از دانش الزم برخوردار نبوده و نيست و خداوند آن را دراختيار آنهـا قـرار )2

  .دهد نمى

عرب از دانش الزم برخوردار است، ليكن هرگاه بخواهد با قرآن مبـارزه كنـد و )3

اما چون از كـار  ،كند خداوند دانش او را سلب مىمانند يا چيزی درحدود قرآن بياورد 

 138-140، 4ج: تـا معرفت، بى. (گرداند خود منصرف شود، دانش الزم را به او باز مى

  )218، 2ج : ق1429؛علوی يمنى، 

منكران معارض از انگيزه و دانش الزم برخوردارند ولـى خـدای  :سلب قدرت) ج
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  )همان. (گيرد آنها مىمتعال قدرت آمدن به ميدان مبارزه را از 

سازگاری و مناسبت ديدگاه تفكيكيان با نظريه صـرفه در ايـن اسـت كـه،در نگـاه 

مكتـب تفكيـك عقـل در انسـان را  هردو، عقل ودرك و فهم ودانش از بشر نفى شده،

قرآن را با عقـل خـويش  كند و معتقد است كه بشر قدرت درك و فهم معارف انكار مى

كنـد در حاليكـه اگـر  تحدی و اعجاز را بيان مى ،وم و معارفندارد لذا با عدم درك عل

تفكيكيان قدرت انسان بر درك و فهم معارف را با همين عقل عـام اثبـات كننـد بايـد 

همچنان بشر از آوردن مثل قرآن عاجز باشد بنـابراين ميـرزا مهـدی اصـفهانى علـت 

آوردن مثـل آن عـاجز اسـت داند كه بشر از  اعجاز قرآن را در علوم و معارف الهى مى

چون قدرت فهم معارف دينى را با عقل عام خويش ندارد و دری ك وجه نظريه صرفه 

داند،در واقع ادعای تفكيكيـان بـا ايـن وجـه  نيز علت اعجاز را سلب دانش از بشر مى

  .مناسبت دارد)احتمال دوم از تفسير دوم (ازنظريه صرفه

  :شود نقد مى ادعای ميرزا مهدی اصفهانى در دو قلمرو

  اعجاز و تحدی قرآن در علوم و معارف) الف

  وسيله عالمان به كتاب انحصار فهم معارف به ) ب

در نقد چنين ديدگاهى بايد گفت بيشتر انديشمندان، اعجازرا بـه ذات قـرآن، ) الف 

هايى چون فصاحت و بالغت،نظم بديع،اخبار بـه غيـب،  اند و به ويژگى منتسب دانسته

انـد كـه دركـل  به عنوان وجوهى از اعجاز اشاره كـرده...و علوم قرآن و بلندی معارف

نمايند،اما تفكيكيـان معتقدندكـه وجـه اعجـاز  اعتقاد به اعجاز ذاتى قرآن را مطرح مى

قرآن علوم و معارف الهى است و بشر ازاتيان چنين علومى عاجز اسـت لـذا سـازگار 

وانى آن بـا ديـدگاه صـرفه ازآن جهـت خ ای با نظريه صرفه و هم چنين نظريه بودن اين

يك وجه مشـترك هسـت )مكتب تفكيك و پيروان نظريه صرفه(است كه درهردونظريه

اند يعنى اينكه يكى ازوجوه اعجاز قرآن را همه  جای كل قرار داده وآن اينكه جزء را به
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. دانند درحاليكه وجوه مختلفى بـرای اعجـاز قـرآن گفتـه شـده اسـت اعجاز قران مى

  :شود طور اختصار به آن اشاره مى كه به) 168 -178: 1394ى، ثامن(

  )اعجاز بالغى ـ اعجاز عددی(اعجاز لفظى قرآن

  )عدم وجوداختالف درقرآن ـ اخبار غيبى ـ علوم و معارف قرآنى(اعجاز محتوايى

  )|بودن نبى مكرم اسالم اّمى(ی آن  اعجاز قرآن از جهت آورنده

شـودكه ايشـان بـه يكـى  به وادی نقد كشانده مىنظريه مكتب تفكيك به اين دليل 

ی جوانب اعجاز قرآن درحاليكه اعجاز قرآن از  كنند نه به همه ازوجوه اعجاز اشاره مى

  : های زيادی مورد توجه است پس درنقد چنين ديدگاهى بايد گفت جنبه

اند؛يكى از عواملى كه به وقوع  ـ صاحبان تفكيك درطريق شناخت به خطا افتاده1

،بـه »های گوناگون از هـم جدا نكردن جنبه«انجامد عبارت است از  ا در انديشه مىخط

األضـالع را تنهـا در يـك بعـد محـدود سـازيم  اين معنا كه حقيقـت يـك امـر كثيـر

مؤسس مكتب تفكيك نيز به اين دليل دچار خطای در انديشه )174: 1386قراملكى،(

رآن مطرح است ايشـان فقـط بـه يـك شده كه در بين ابعاد گوناگونى كه برای اعجاز ق

وجه از اعجاز قرآن يعنى اعجاز در علوم و معارف الهى اشاره دارند لذا چنين تفكـری، 

اعجاز قرآن را فقط به يك بُعد محدود ساخته و از ابعاد ديگر اعجاز غافل مانده اسـت 

  .لذا چنين خطايى خود زمينه انحصار پنداری درفهم حقيقت دين را درپى دارد

حال آنكه درمنظومه قرآن هر   توجه بوده تفكيك به اعجاز لفظى قرآن بى مكتب ـ2

ازاعجازساختارلفظى ،سور قرآن وآيات دركنار برخورداری ازسازواری معنايى يك از

  .خوردارهستندرنيزب

قرآن براساس مهندسى جامع وكامل شكل گرفته اسـت؛همان مهندسـى ـ منظومه 3

نفـس  در شعايى محدودتر ن رادرسراسر هستى و دركه خداوند براساس آن نظام احس

بى كـم وكاسـت،از آدميـان خواسـت تـا  براساس همين مهندسى، و انسان پديد آورد
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 بـر خداونـد درهستى درنگرندواذعان كنند كه درآن هيچ كم وكاستى راه نيافته اسـت،

هـای قـرآن رابـه عنـوان رسـاترين وگويـاترين واژه  اساس مهندسى جامع تمام واژه

نارهم چيده است تا جمالت قرآنـى ودرگـامى كها رابا استوارترين منطق  برگزيده وآن

ديگر مقاطع آيـات شـكل گيردودرسـايه چيـنش حكيمانـه آيـات يـا پيكـره آيـات 

 هـا مجمـوع قـرآن را سوره ها راپديدآورده وازچيدمان روشمند دركنارهريك ازسوره

آن  آن وعدم امكـان همـاوردی بـاراز اعجاز قر تر، سامان داده است به عبارت روشن

  )264: 1395نصيری،(. همين نكات است ،حتى درحديك سوره

كاربردتعـداد كلمـات وچينش ظاهری ،كهاين استالزم به ذكر نقد دراين كه ای نكته

ای نه داعـى  ناديده گرفته شودهيچ نويسنده دتوان كه نمى ای است وحروف درقرآن نكته

ها بدهـد  ها،تركيب جمالت وعبارت وهدفمند به تمام واژهآن را داردكه چيدمان خاص 

براين اسـاس،اگراز .ونه قادر است كه چينش مهندسى برسرتاسركتاب خودحاكم سازد

های كتـاب خـود دقـت  دست پرسش شود كه آيادرانتخاب همه واژه ای چيره نويسنده

سـت؛چه بسـا از داندكه چند بارهر واژه را دركتاب خودتكرار كرده ا ويژه داشته يا مى

طور طبيعى تمام توجه يك نويسـنده آن اسـت  ها متحيرشود؛زيرابه اين دست ازپرسش

های مّد نظر خودرا به مخاطب خودمنتقل سازد،اما توجهى به اين نكته  كه مفاهيم وپيام

. ها حـاكم سـازد،ندارد ها،جمالت وتركيب كه چه مهندسى بركتاب خود درانتخاب واژه

 هـا و براساس حكمت نظير خود، متعال با علم واحاطه كامل وبى خداوند )265 :همان(

ها وآيات رادرسراسرقرآن توزيع نموده است كه نشـان ازچيـدمان  واژه مصالح خاص،

ای  مثال اعجاز عددی قرآن خود نمونه عنوان به. باشد اساس مهندسى جامع مىرآيات ب

فاده ازكـامپيوتر بـه بررسـى عبدالرزاق نوفـل بااسـت.توان ازآن غافل ماند است كه نمى

های مترادف و متضاد قرآن يك نظـام  های قرآن پرداخته و مدعى شدكه ميان واژه واژه

 های نوفل دركتابى به نـام حاصل بررسى) 171: 3تا، ج نوفل، بى. (منسجم برقرار است
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بنـابراين مكتـب . در سـه جلـد منتشـر شـده اسـت»  اعجازالعددی للقـرآن الكـريم«

های اعجاز قرآن را ناديده گرفته وفقط اعجاز وتحدی رادر معارف  جنبهديگر ،تفكيك

 .قرآن لحاظ كرده است

دانندكه معارف و  از طرف ديگرتفكيكيان دليل ادعای اعجاز و تحدی را اين مى) ب

اسـت ومسـلمانان را ازآمـوختن علـم  ×واهل بيت |علوم فقط درنزد پيامبراكرم

 : رسيم اين رو بعد دوم ادعای تفكيكيان را برمىازغير معصومين بازداشته اند؛از 

دانند درحاليكه تحصيل  معتبر مى) نقل(ـ تفكيكيان، تحصيل معرفت را ازيك منبع 1

گيری همزمان از همه منابع معرفتى معتبر وابسـته اسـت؛  معرفت نسبت به دين، به بهره

اسـالم ونيـز حجـت های  ها و آموزه توانند معرف گزاره عقل و نقل فقط با يكديگر مى

  .شرعى دين حنيف باشند

ـ معرفت دينى محصول سنجش وتعامل توأمان دانش نقلى ودانش عقلـى اسـت، 2

روايـات . پايان عقل و نقل رادارد های بى گيری از قابليت قرآن همزمان هم توانايى بهره

فراوانى هست كه شيعيان را به شنيدن سخن غيرمعصوم وجدا كردن صحيح از غلط بـا 

. دهـد كند و تحصيل معرفت از راه تفكروتعقل را به آنـان دسـتور مـى ل تشويق مىعق

. كـه گفتـه حكمت را از هر كه برای تو آورد فراگير و نگاه كن به آنچه گفته و نه بـه آن

حق را ازاهل باطل بگيريد وباطل را از اهـل ) 443: 3،ج1366آقا جمال خوانساری،(

ــح ــد نموده،ص ــخنان را نق ــق نپذيريدوس ــدح ــدا نمايي ــم ج ــدش را ازه . يح و فاس

البته ذكر اين نكته و دانستنش بسيار حائز اهميت اسـت كـه ) 96: 2،ج1403مجلسى،(

باشـندوديگران بـا اسـتفاده از آن  مـى ^ی علوم اسالمى اهل بيـت ريشه و كليد همه

در نزد هيچ كس هيچ سخن حقى نيست وهيچ : اند مطالبى را كشف نموده وچنين افزوده

بـوده  ×نمايد مگرآنكه مفتـاح وگشـاينده ی آن علـى وتى بر طبق حق نمىكس قضا

ای كه ازمعصوم شنيده نشـده  كندكه هر گزاره اما اين روايت ادعا نمى) 95:همان. (باشد
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ی بـه  باشد،حتمًا باطل وخطا بوده ودر علوم ومعارف هيچ راهى برای فهم، جز مراجعه

ز چنـين نيسـت كـه فهـم بشـرعادی هرگـ) 188: 1393وكيلى،. (معصوم وجود ندارد

تنهـا .باشـد ^و امامان معصوم |ازكتاب و وحى الهى وروايات،مانند فهم نبى اكرم

ايشان به حقيقت مضمون وحى دسترسى معصومانه دارند و تنها مضمون ومعنای كـالم 

درحاليكه بشرعادی نه مستقيمًابا مقصود معصوم مواجه .ايشان،حق ومصون ازخطاست

ى معصومانه به مضمون ومعنای كالم ايشان دارد؛بشر عادی از طريـق است ونه دسترس

توانددسترسى مجتهدانه و غيرمعصومانه بـه مضـمون و معنـای  الفاظ وحى است كه مى

امـا، چگونـه پـذيرفتنى اسـت كـه عقـل نسـبت بـه ادراك مبـانى  .وحى داشته باشد

سـاير مبـانى  دين،ازوجودخداوند واوصاف ثبوتى وسلبى گرفته تا ضـرورت نبـوت و

ای دين حجـت باشـد؛ولى نسـبت بـه تفسـير مفادكتـاب وسـنّت،معارف برهـانى  پايه

بنابراين ) 197و194ـ193: 1378جوادی آملى، (ويقينى،ناكارآمدوفاقد حجت باشد؟ 

  .تحصيل معرفت و يقين و طمأنينه عقاليى الزم، بى هيچ اشكالى دست يافتنى است

  

  ی فهم بشریتخطئه و بيهوده انگاشتن نيرو -2-5

ميرزا مهدی اصفهانى به صراحت تمام بين معارف بشری و معارف الهى تباين كلـى 

  تـوان علت تفاوت معرفت بشری بـا معرفـت الهـى را در نگـاه ميـرزا مـى. قائل است

درچند مورد تبيين نمود؛يكى درمنبع شناخت است كـه خداونـد پديدآورنـده معرفـت 

ــرای ــا انســان  ب ــرای خــودش اســتانســان اســت ام ــت ب ــده معرف . خودپديدآورن

  )16: ق1438اصفهانى،(

دوم روش رسيدن به معرفت بشـری،برهان مصـطلح اسـت امـادرعلوم الهى،تـذكر 

. سوم علوم بشری هم درمسائل ومحتوا وهم درنتيجه با هم تفاوت دارنـد) همان. (است

درحقيقت اصحاب تفكيك با چنين نگرشـى، بـه اسـباب رايـج پيـدايش ) 7ـ2:همان(
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بـا ديـدگاه توحيـدی خـويش كنندوآنرا ناسـازگار  علوم؛ نگرشى يكسره منفى القا مى

دليل آنها اين است كه دانشمندان علـوم بشـری كـه ) 227: 1389نيا، ارشادی. (داند مى

هـای فكـری رهـا  توانندخود را از بافته اند، چون نمى عمری را به كسب دانش گذرانده

درنقد و تحليـل . كنند های خود را بر فهم قرآن تحميل مى فرض ها و پيش كنند، خواسته

اه ميرزا مهدی اصفهانى مبنى بر به تباين كلى بين معرفت انسـان و معـارف الهـى ديدگ

  :بايد گفت كه) 2: ق1438اصفهانى،(

بر طبق ديدگاه مكتب تفكيك بشر بايد كسب علوم راتعطيل كند بنـابراين بـر ) الف 

ای جست وجوی منابع ديگر جدا ازمنبع وحيانى يا لغـو اسـت ويـا  اساس چنين مشى

 لذا 
ّ
دراين صورت بايداز مكتب تفكيك پرسيدكه پس آياتى ازقرآن كه دعوت بـه مضر

 شوند؟ درمكتب تفكيك چگونه معنا مى) 114/؛طه9/زمر(علم آموزی دارند 

ها بـا  اختصاص ندارد و مخاطب آن همه انسان به گروه خاصى فهم متون دينى) ب

  اخور استعدادش مىهمان عقل عام و نيروی ادراكى همگانى موجود در هر انسان به فر

باشــد درحاليكــه طبــق ديــدگاه مكتــب تفكيــك تنهــا فرهيختگــان از چنــين فهمــى 

 )232: 1389ارشادی نيا،. (برخوردارند

تقسيم علوم به دوقسم كلى بشری والهى خود موجب فروكاستن ازرفعت تعـاليم ) ج

انسـان  شودونيروی فكری الهى خواهد شدزيرادرنگاه آنان فهم انسان به كلى تخطئه مى

شود واين خودسبب تنزل مقام علوم الهى خواهـد بودچراكـه علـوم  بيهوده انگاشته مى

های آن علوم  الهى را باهمين فهم بشری بايد فهميد وباهمين نيروی فكری مخاطب پيام

  )237همان،. (قرار بگيرد

تـوان قيـاس  دراين امركه انديشه بشری را با تعالى و رفعت تعاليم وحيانى نمـى) د

مودشكى نيست،اما اين امر نيز نبايد فراموش شود كه انديشمندان وفيلسوفان وعارفان ن

 .نمايند نيز با نيروی فكری آزادانه خردورزی مى
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  انكار مطلق عقل  -3-5

كند و عقل به  را انكار مى» عقل«ميرزای اصفهانى در يك رويكرد به شدت افراطى 

. دانـد اعتبـار مـى در كشـف حقيقـت بـىرا به طور كلى » تفكر و علم حصولى«معنای 

  : توان گفت در پاسخ به چنين ديدگاهى مى) 298ـ 297: 1389اصفهانى،(

ای دراز دارد  گرچه اين سخن ميرزا در ميان شكاكان و سوفسـطاييان پيشـينه) الف

ــى،( ــه) 257: 1429وكيل ــز طايف ــالم ج ــاريخ اس ــى در ت ــوفيه منحــرف  ول ای از ص

كنـد  اين شكل،ارزش علم حصولى و تفكر را انكار نمـىكسى به ) 132: 1383رازی،(

ونتيجه سخن ميرزا آن است كه درستى يا نادرسـتى انديشـه و شـناخت، هـيچ معيـار 

گـاه دو نفـر  هـا معيـار ارزش فكـر نيسـتند، هـيچ از آنجا كه استدالل. مشتركى ندارد

توانـد  مـىتوانند بر سر يك موضوع اختالفى،با يكديگر بحث نمايند؛ چون هريك  نمى

ادعا كند قلب من به نور عقل منور شده، ولى قلب تـو تاريـك اسـت و هرچـه طـرف 

. مقابل بر رد او استدالل بياورد،در پاسخ خواهد شنيد كه استدالل هيچ ارزشـى نـدارد

بنابراين معيار مشتركى برای تشخيص انديشـه درسـت از ) 104-103: 1393وكيلى،(

  .نادرست وجود ندارد

اعتبـار باشـد ايـن فرازهـا را  و استالل عقالنى در كشف حقيقت بـىاگر تفكر ) ب

، )3/حديـد"(هو األول و اآلخر و الظاهر و البـاطن:"بايدچگونه فهميد؟ به عنوان نمونه

ترين اصول عقالنـى ونظـام فلسـفى را بـرای تفسـير خـودالزم  ها عميق آيا اين گزاره

ن اسـت يـافهم آن تقـدم براصـول ی عقالنى قرآن مقدم برفهم قـرآ ندارند؟ آيا منظومه

عقالنى مستحكم دارد؟درهر صورت برای فهم قـرآن نيازمنـداتخاذ اصـول مسـتحكم 

در واقع ميـرزای اصـفهانى ذهـن عـام و بسـيط را واجـد شـرايط فهـم . عقالنى است

ترين معارف الهى دانسته وآن را از مسلح شدن به اصول عقالنى مستحكم برحذر  عميق
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  )198: 1389نيا، ارشادی. (داشته است

نيـاز  اگرمضمون سخن ميرزا مهدی اين باشدكه ازعقل و اسـتدالل عقالنـى بـى) ج

راكـه »الـف«باشيم وچشم بسته ايمان بياوريم،درآن صورت،چرا بايد ادعـای شـخص

) 61: 1387اسـالمى،(رانپـذيريم؟ »ب«مدعى نبـوت اسـت،بپذيريم وادعـای شـخص

ی  ه گويى مخاطبان آنـان، همـه شـيعهاندك اصحاب تفكيك مسئله را چنان فرض كرده

ی مخاطبان خـود را بگسـترانند تـا  خالص دوازده امامى هستند كافى است كمى دايره

متوجه اين دشواری شوند برای مثال اگرمِن هواخـواه مكتـب تفكيـك بخـواهم، يـك 

استدالل عقالنـى  هيچ دليل و بى مسيحى را به تشيع دعوت كنم، آيا بايد بگويم كه او بى

دليـل  اگر بگويم بى. ن مرا بپذيرد و از پيامبر من تبعيت كند،يا بايددليل برای او بياورمسخ

حال كه نيازی به دليل آوردن نيست،تومسـيحى :تواند متقابًال بگويد سخن مرا بپذير،او مى

اگرهم برای اودليل بيـاورم، ايـن دليـل .جا هردو درموضع برابری هستيم ظاهرًادر اين.شو

تـراز  توانم به او بگويم كـه اسـالم كامـل ون دينى باشد،به عبارت ديگر، نمىتواند در نمى

اسـت؛اين مصـادره بـه مطلـوب اسـت حتـى  مسيحيت است،چون پيامبرما چنين گفتـه

ــى ــه مطلــوب راب ــدانيم،بازاو مــى اگرمصــادره ب ــدازمن بخواهدمســيحى  اشــكال ب توان

نها راه باقى مانده آن است ت.شوم،زيراپاپ اوهم معتقداست كه مسيحيت برترازاسالم است

. دليلى كه اوپيشاپيش حجيت آن راپذيرفته باشد.كه برايش استداللى بيرون ازدين بياورم

پذيريم و سـپس  بنابراين ما اول دينى رامى) 62: همان. (اين دليل گاه عقل است وگاه نقل

  .دهيم،نه آنكه از همان اول تعبد نشان دهيم نسبت به آن تعبد نشان مى

  

  غرق شدن درهرمنوتيك مدرن -4-5

فهم وپيش دانسـته وجـود  فرض، پيش درتعبير هرمنوتيكى، هيچ انسانى بدون پيش

به تعبيرديگر،بـرای فهـم وتفسـير يـك متن،بـه معنـای عـام آن،ازصـفر آغـاز .ندارد
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تـوان رفـت؛هركس بنـا بـه عاليـق  شودوبا ذهن خـالى و فـارغ، سـراغ آن نمـى نمى

پذيردو در چهارچوب آن،واقعيات بيرونى ياافكـاررا  مىهای خود،مفروضاتى  وگرايش

تـوان براسـاس  ای مانند بستن محكم دراتاق را نيز مـى حتى اتفاق ساده. كند تفسير مى

مفروضات ناظر،به چند شكل تفسيرنمود؛برای مثال اگرناظر باكسـى قهـر باشـد،ممكن 

ناس باشد، ممكن است ش اما اگر ناظر روان. است بستن در را توهينى به خود تلقى كند

چنين اگر ناظر باخلق وخوی عامل  هم. ی عصبى بودن عامل بداند اين حركت را نشانه

عامل به اين كار عـادت دارد يـا :آشنا باشد ممكن است،تفسير سومى ارائه كند وبگويد

تفكيكيان،نيزبـه دليـل ) 109ــ108: 1387اسالمى،. (بر اثرعجله اين كار راكرده است

فرضهايى، قرآن وحقايق قرآنى را آنگونه كـه هسـت در  والفت به پيشممارست وانس 

فرضــهای ميــرزا مهــدی  يكــى ازپــيش) 116ـــ115،ص1387اســالمى،. (يابنــد نمــى

اصفهانى،تصويری است كه ازعقل دارد در نگاه ايشان عقل به معنـى تفكـر از مصـادر 

ــى ــت محســوب نم ــارج معرف ــت عقل،خ ــود و حقيق ــان اســت ش ــدای از انس . و ج

فرض، درنگـاه ميـرزای اصـفهانى  از اين رو با توجه به اين پيش) 7: 1438فهانى،اص(

  .نوعى حصرپنداری درفهم معرفتى قرآن پديد آمده است

  :در نقد چنين ديدگاهى مى توان گفت كه

رنگ ميسـور اسـت، قـرآن رابـا  فهميدن كار عقل است وفهم قرآن با ذهن بى) الف

ــيش ــرض پ ــى ف ــى نم ــای ذهن ــد؛ق ه ــود فهمي ــان، ش ــطلحات تفكيكي ــا مص رآن راب

هـا  توان فهميد؛چون تنهابرای متخصصـان ايـن رشـته فيلسوفان،متكلمان و فقيهان نمى

ی بشر نازل گرديده است و هركس بـا فطـرت  نازل نشده است قرآن برای فطرت همه

  .مند شده،آيات نورانى آن را بفهمد تواند از آن بهره سالم به محضر قرآن برود مى

ها بايد هوشيار باشـد  فرض مواره نسبت به تأثيرات آشكار و نهان پيشآدمى ه) ب

و صادقانه آماده محك زدن و نقد و در صورت لزوم، تغييرآنها گرددو همواره بپرسدكه 
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هايش درست است يا خير؟بنابراين اصحاب تفكيك دچار چنين توهمى  فرض آيا پيش

هـای فلسـفى  انست و ساير فهـمرا تمام حقيقت دين د»فهم خاص«اندكه بايد يك  شده

درحاليكـه . های دينى راخارج پنداشت وعرفانى مبتنى برمبانى عميق وهمسو با انگاره

بيند وتوانايى درك وفهـم  هايى ازسطح تاعمق و اعماق مى دين را اليه &امام خمينى

انـد، امـا  داندكه هركدام از منظری خـاص بـه ديـن پرداختـه ايمانيان رانيز متفاوت مى

  )194: 1389ارشادی نيا،. (توان در كوزه گنجاند كران تعاليم دين را نمى اقيانوس بى

  

  گيری نتيجه
داننـد  اّهللاٰ را فقط در علوم و معارف قرآن مى گرا تحدی و اعجاز كالم تفكيكيان نص

دادن افكار بشری در فهم متون دينى، فهم دين را از صحت و خلوص  و معتقدند دخالت

 ^سازد لذا تنها معرفتـى كـه توسـط اهـل بيـت حقايق دين دور مى كند و از تهى مى
هـای زيـادی  حال آنكه تحدی و اعجاز قرآن از جنبـه. شود قابل فهم است حاصل مى

مورد توجه است و منحصر در علوم و معارف نيست، قرآن بر اسـاس مهندسـى جـامع 

مهدی اصـفهانى  نازل شده و اعجاز آن تنها در يك جنبه محدود نيست، همچنين ميرزا

كند و به ناتوانى بشر در درك حقايق دينى اذعان دارد در  عقل انسان را مطلقًا انكار مى

حاليكه انسان با همان عقل عام و نيروی ادراكى خويش پى بـه قـدرت اعجـاز قـرآن 

فهم متون دينى اختصـاص بـه گـروه  برد و قدرت بر فهم معارف دينى را دارد پس مى

ای به نام عقـل  كسى كه وحى را فرود آورده است در انسان وديعهخاصى ندارد، همان 

تـوان قيـاس  هرچند انديشه بشری را با تعالى و رفعت تعاليم وحيانى نمـى. نهاده است

گيـری همزمـان از  كرد اما نبايد فراموش شود كه تحصيل معرفت نسبت به دين، به بهره

تواننـد معـرف  بـا يكـديگر مـى همه منابع معرفتى معتبر وابسته است؛عقل ونقل فقـط

    .های اسالم ونيزحجت شرعى دين حنيف باشند ها و آموزه گزاره
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