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فقذاى آثار ٍ هغالؼات اط٘ل در بارٓ بس٘ارٕ اس هَضَػات هزبَط بِ سًذگٖ ٍ هح٘ظ سًذگٖ هسلواًاى ٍ اٗزاً٘اى کِ هتّكٖ بز آراء ٍ
ًظزات ،هباًٖ ػق٘ذتٖ ٍ فكزٕ ٍ حكوٖ اسالهٖ ٍ الْٖ باشذٗ ،كٖ اس هشكالت پ٘ش رٍٕ هحقّق٘يٗ ،ا اس اطلٖتزٗي اشكاالت ٍ
کوبَدّإ هبتالبِ بس٘ارٕ اس خَاهغ هسلواى ٍ اس خولِ خاهؼٔ اٗزاًٖ است .اٗي کوبَد ،بِ ٍٗژُ در سهٌِّ٘إ هغالؼات ٍ آثار تارٗخٍٖ ،
باالخض ٍقتٖ هباحث فزٌّگٖ ٍ هؼٌَٕ ٍ تفس٘زٕ (در بارٓ آثار ٗا توذًّٖ خاص) هغزح هٖشًَذ ،ب٘شتز خَد را هًٖواٗاًذ .در کٌار اٗي
کوبَد اساسٖ ،اتّكا بِ آراء ٍ تفاس٘ز ٍ اظْار ًظزّإ ب٘گاًگاى ،هخظَطاً غزب٘اى ٍ هستشزق٘ي رٍاج ٗافتِ است .اٗي ٍضؼّ٘تًِ ،تٌْا در
ه٘اى ػَام ،کِ حتّٖ در ه٘اى بس٘ارٕ اس خَاص ٍ در بؼضٖ اس هداهغ ػلوٖ ً٘ش راٗح است .در اٗي رًٍذ ،ػالٍُ بز استٌاد بِ هٌابغ ٍ
هزاخغ ب٘گاًِ ،هؼ٘ارّا ٍ رٍشْإ هغالؼِ ٍ تحق٘ق ً٘ش اس دٗگزاى اخذ هٖشَد.
ٗكٖ اس هَضَػاتٖ کِ بِ چٌ٘ي ٍضؼّ٘تٖ هبتال است ،اظْارًظزّاٖٗ است کِ در هَرد “باؽ اٗزاًٖ” ٍ “باؽ اسالهٖ” بِ طَرت هكتَبات ٗا
اظْارات شفاّٖ در خاهؼِ هٌتشز هٖشَدٍ .خ٘شٓ حاضز بز آى است تا رٗشِّإ بزخٖ اظْار ًظزّاٖٗ را کِ در بارٓ “باؽ اٗزاًٖ” ٗا “باؽ
اسالهٖ” هغزح ّستٌذ ٍ ،اٗي باغْا را بِ ػٌَاى “توث٘ل بْشت” ٍ ،بِ ػبارتٖ بِ ػٌَاى توث٘ل “بْشت قزآًٖ” هؼزّفٖ هٖکٌٌذ ،هَرد
پٖخَٖٗ قزار دّذ؛ ٍ ػالٍُ بز آى ،در هَرد استٌادات قزآًٖ ٍ دٌٖٗ اٗي گًَِ اظْار ًظزّا ً٘ش با استٌاد بِ تفاس٘ز هؼتبز بِ بزرسٖ
بپزداسد.
هَضَع هْوّٖ کِ در هَاضغ هختلف هكتَب حاضز بِ آى اشارُ خَاّذ شذ ،هَضَع استفادٓ افزاعٖ اس اظْارًظزّا ٍ آراء ب٘گاًگاى بزإ
اثبات ٍ تأٗ٘ذِ خَد ٍ داشتِّإ خَٗش است.
کتاب هشتول بز  8فظل هٖباشذ کِ فظَل اٍّل ٍ آخز آى بِ هقذّهِ ٍ ًت٘دِ هٖپزداسًذ ٍ ،ػٌاٍٗي فظَل ششگأً ب٘ي آًْا ػبارتٌذ اس:
کلّ٘ات ،اًتساب “باؽ” بِ “اٗزاى” ٍ “اسالم” ،اًتساب باؽ بِ بْشت ٍ رٗشِّإ بْشتساسٕ ،ادلّـٔ “توث٘ل بْشت” ًاه٘ذى “باؽ اٗزاًٖ”،
بْشت ٍ “بْشتساسٕ” در تؼال٘ن اسالم ٍ ًكاتٖ در بارٓ باؽ اٗزاًٖ.

