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 نظر در مورد کتاب اظهار
 الحمد لله رب العاملین، والعاقبة للمتقین، والصالة والسالم علی سید املرسلین، وعلی آله وصحبه أجمعین.

 اما بعد:

حیثیت رشعیی، حیثییت عقلیی، که در مورد بوده « التشبه فی االسالم»ترجمه اثر به نام  «تشبُّه در اسالم ۀفلسف»کتاب 

لی صورت ګرفته اسیت و متعاقیب آن نتیایج تشیبه بیا اسیتناد یمأخذ و درجات فقهی مسئله تشبه بحثهای تفص ،منشأ

ام شبهات منکرین منیع تشیبه توضییحات اقوال صحیح و عقل سلیم مورد بحث و بررسی قرار ګرفته و بعد از آن مت

 داده شده است.

های آن در قید شیش فصیل نوشیته شیده کیه در فصیل اول آن انیواع و اقسیام تشیبه بیه صیورت  کتاب تشبه و زیان

مخترص معرفی ګردیده است. در فصل دوم حیثیت عقلی و حسی تشبه مفصالً میورد بحیث قیرار ګرفتیه اسیت. در 

ه؛ امیور معنیوی مثیل محسوسیات در بیین های مختلف جهان در سه بحث جداګانی یتفصل سوم راز بقا و ترقی مل

ترشییح ګردییده اسیت. در فصیل  خود متایزات دارد، اشکال ارکان اسیالم و متیایزات قیومی و اختالفیات ادییان،

کفار در نصوص قرآن و سینت و آثیار علیامی امیت در چهیار بحیث؛ موقیف قیرآن در قبیال تشیبه،  اچهارم تشبه ب

میورد بحیث قیرار ګرفتیه اسیت. در  ،و تشبه سلف صیالحی هایی از ترک تشبه در قرآن، تشبه در احادیث نبو  نهمنو 

بحث و بررسی صورت ګرفته که آیا متام تعلیامت اسالم بر اساس مخالفت بیا کفیر اسیت  در این موردفصل پنجم 

 اخیر مراتب فقهی تشبه به صورت جامع مورد بحث قرار ګرفته است. یا و یا خیر؟ و در فصل ششم

به رشیته تحرریر رحمه الله نام کتابی است که از طرف حرضت موالنا قاری محمد طيب قاسمی « التشبه فی االسالم»

درآورده شده است. ارنکه کتاب هذا بنا بر اهميت آن از طرف رهربی محرتم اکادمی علوم غیرض ترجمیه انتخیاب 

شده بود، به همني ملحوظ برای ترجمه به شخصيت ارجمند سيد نیور محمید محبیی کیورابی سیشرده شید. میرتجم 

ترجمییه منییوده و بعید از امتییام ترجمییه از جانییب بعضییی « تشییبُّه در اسییالم ۀفلسیف»محیرتم اریین کتییاب را بییا عنییوان 

 مثبت ارزرابی شده است.کتاب ترجمه نظرات آنها  بر اساسنورسندګان و دانشمندان مورد ارزرابی قرار ګرفته که 

دوسیت و شیيفته  و جوانیان درین بیودهارن کتاب برای رهنامری قرش جوان مسلامن به مثابیه چیراغ راه قابیل اسیتفاده 

توانید. در ارین کتیاب متیامی شیبهات  یسیاخته می آګیاهګی نبوی بطیور کامیل  سنت نبوی را با سليقه و اسلوب زند

 ثق رشعی پيشنهاد ګردرده است.و های م رار ګرفته و در مورد آنها رهنامریاساس منکررن مورد بررسی ق بی

ګیردد تیا از مطالیب  یبنا بر مفيدرت و جامعيت رهنمودهای کتاب، ارن کتاب برای شام خوانندګان عزریز تقیدرم می

 بخش آن استفاده اعظمی مناريد. پربار و رهنامری

 بااحرتام

  رراست مرکز ترجمه



 ب 

 گفتار مترجمپیش
 الله الرحمن الرحیم بسم

إن الحمَد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من رشور أنفسنا ومن سيئات 

أعاملنا، من رهده الله فال مضل له ومن رضلل الله فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله 

 و بعد:  وحده ال رشرك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

به قلم که و مبارکی است  ر دارد، ترجمۀ فارسی اثر پُرباراکتابی که در دست شام قر 

به « التشبه فی اإلسالم»به نام  ، قاری محمدطیب قاسمیسالم، حرضت موالنااإل حکیم 

را سشس آن و ،از زبان عربی ترجمه منودممن ارن كتاب را  رشتۀ تحریر درآورده شده است.

ام. این گذاشته« تشبُّه در اسالم ۀفلسف»آن را نام فارسی  و کردهبا نسخه اصلی )اردو( مقایسه 

 است، مداریو عاشق دین های نبویشیفتۀ سنت که شخص مسلامنکتاب برای 

اهمیت، حیثیت رشعی، حیثیت عقلی،  این کتابدر رتین راهنام و زیباترین الگو است. به

سشس نتایج مرتب  به تفصیل بیان گردیده است.« تشبه»منشأ، مأخذ و درجات فقهی مسألۀ 

-و در اخیر همه شبهات بیعقل سلیم مورد تحقیق قرار گرفته،  بر آن از روی نقل صحیح و

 گردیده است. رّد مو بررسی و موبه« منع تشبه»اساس منکرین 

بختانه که بعد از آزادی و استقالل کشور از لوث اشغالگران، ستم بیگانگان و خوش

نظام پاک اسالمی؛ همراه با دوستان برای بار نخست در ماه ها و بعد از اقامۀ گریفحاشی

هی.ق از والیت نیمروز عازم مرکز کشور عزیز گردیدیم و در 1003مبارک شعبان املعظم 

مثالی بردیم و به آرمان دیرینۀ خود این سفر از فضای پاک و آزاد کشور عزیز لذت بی

 رسیدیم.

 –خ الحدیث موالنا فرید الدین محمود بار بود که با جناب شی در این سفر اولین

ت میرس شد. این مالقات خیلی امالق« اکادمی علوم افغانستان»رئیس محرتم  -حفظه الله

 دوستانه و صمیمی بود و در آن گفتگوهای مفصل علمی و دینی صورت گرفت.

های بنده در از فعالیت -حفظه الله–در این نشست بعد از کسب معلومات جناب شیخ 

-این که این اثر پُربار و حیات آنای داشتند و میدان تألیف و ترجمه؛ یک پیشنهاد سازنده

و در صورت نبود امکانات از « اکادمی علوم»از طرف  به زبان فارسی ترجمه کنم.بخش را 



 

   ج  

  دادند. ؛ وعدۀ صددرصدی چاپ آن رامصارف شخصی خویش

قدم دوم برای کسان دیگری  جایی که این کتاب نخست برای خود بنده و دراز آن

لهذا بنده با کامل  بسیار مفید و ارزنده بود.خواهند کاماًل اسالمی زندگی کنند، که می

 اشتیاق و عالقه آن را پذیرفتم.

متأسفانه که بنا بر نبود اصل کتاب و دوری از مرکز، این کار دوماه به تأخیر افتاد تا 

وابسته « مسایل معارصتحقیق داری اسالمی و كبان کزمر »این که در اواسط ماه مبارک رمضان در 

این زمینه به طور نسبی میرس شد، ولی بازهم مشکالتی بود که « اکادمی علوم افغانستان»به  

 شد.می واقع سّد راه

حفظه  –جان راسخ احمدفقیر در این میان توسط دوست عزیز و گرامی، جناب موالنا 

مهتمم  محمدسفیان قاسمیاعنی: حرضت موالنا  از وارث حرضت مصنف - الله

اجازۀ  مؤلف، بن حرضت ، بن موالنا محمدسامل قاسمیدار العلوم وقف دیوبند

کتبی ترجمۀ این کتاب و تأیید آن را نیز دریافت کردم که موجب اطمینان قلبی هم قرار 

 گرفت. أجرهام عند الله!

داری کبان مرکز»رصوفیت رسمی باآلخره در اواخر ماه شوال املکرم در کنار م

، درس دورۀ حدیث قبل الوقت و مشکالت زندگی و «مسایل معارصتحقیق اسالمی و 

هی.ق این کار مبارک را به پایان 1000خانواده؛ باز هم توانستم در ماه محرم الحرام 

 .برسانم

در زندگی  های زیبای نبویشدن سنتشرت عملیبه امید این که این عمل سبب بی

 دار و مایۀ سعادت و نجات اخروی بنده قرار گیرد!ران دینه، ارشاد برادران و خوامخود

ها، فهرستی از فصول مندرجۀ آن ،پس از عناوین بزرگ ابواب چهارگانه :1تذکر

همچنین بعًضا در آغاز ابحاث جدید؛ عناوینی افزوده گردیده است، تا که مطلب را بهرت و 

 انتقال دهد. زودتر به خوانند

جناب  البته افزودن این عناوین بیشرت از تعریب این کتاب گرفته شده است که توسط

انجام گردیده است و در برخی موارد از جانب خودم نیز افزوده  نوشاد حفظه اللهمحمد

 شده است.

خود را  بنده ،ترجمه و تفسیر کالم الله مجیدو اهمیت امر به خاطر سنگینی : 1تذکر



 د 

را از ترجمۀ حرضت شاه ولی الله  رجه در این کتابترجمۀ آیات مندُسبُکدوش کرده و 

 ولی باشد،به زبان روز منی گرچند که ترجمۀ حرضت شاه صاحب ،گرفتم دهلوی

لهذا  .معتمدترین و معتربترین ترجمه برای قرآن کریم خوانده شده استدر زبان فارسی 

  .امبنده هم هامن را نقل کرده

 کورابی ،محبی ،سیّد نورمحمد

 هی.ق1000محرم الحرام  11شنبه پنج

 اکادمی علوم افغانستان، کابل

  


	Page 1

