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 : جلسه سوم خالصه  

قدر »خالف اخالق علیم« است که »سیاه نمایی«، برجسته کردن بریخ بزک کردن چهره اسالم همان   الف. 

 حوایش اجتمایع زندیگ پیامرب »خارج از زمینه تارییخ آن « و »نادیده گرفنت اصول رفتاری ایشان«. 

نبوی« را »حاشیه«ای بر »منت اقتدارطلیب« تعریف کردن تازیگ ندارد، و سکه رایج مسترشقان  »رمحت    ب.

جو است. راسیت حرف تازه روشنفکر دیین چیست؟ داعوی  گرای ستزیه الکسیک، اسالم ستزیان و گروههای اسالم 

»ارجتایع  رویکردی  یکم  و  بیست  قرن  در  قبل  «اخری رسوش  دوران  به  رجعت  مرتیق؛  نه  بیداری    است  از 

 مسلمانان و قبل از مراجعه انتقادی به متون تفسریی اسالیم. 

 پایه است. اداعی اینکه حممد )ص( از روز اول در دوران مکه اقتدارطلب بوده از اساس ب   پ.

خمتص مرشاکن پیمان شکن مکه در زمان پیامرب است، قابل تعمیم به همه  آیات ابتدای سوره توبه احاکم    ت. 

مرشاکن در دیگر زمانها و ماکنها نیست و هیچ داللیت بر »عدم حق حیات مرشاکن« )خصوصا مرشاکن مساملت  

 جو که ناقض عهد نبودند( در جزیرة العرب ندارد. 

https://kadivar.com/18540/
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جنگ با جتاوزگران، آاغزکننداگن جنگ و پیمان    آیات قرآن درباره جنگ و جهاد دو دسته است: »مقید« به  ث. 

 شکنان، و »مطلق« )بدون قیود یادشده(. مطابق روش مسلّم اصویل باید ادهل مطلق را محل بر ادهل مقید کرد.  

»کفر یا رشک« به تنهایی سبب جنگ با کفار نیست، مادایم که کفار جتاوزی به دین، نفوس، اموال یا    ج. 

کفر و رشک در امر جنگ »موضوعیت« ندارند. جتاوز، تبعید، نقض عهد و باشند.    حمرمات مسلمانان نکرده

 کمک به تبعیدگران و عهدشکنان موضوعیت دارند.  

پیامرب اولنی اعمل به قرآن بوده و در سریه عمیل او هرگز در هیچ جنیگ آاغزگر محله نبوده است. جهاد در  چ.

ایع« بوده است و »جهاد ابتدایئ« )به این معین که مسلمانان برای اسالم، قرآن و سریه عمیل پیامرب »منحرصا دف

تغیری دین افراد به آنها محله کنند وبنی اسالم آوردن و مرگ قرارشان بدهند یا اهل کتاب را ولو اهل کتاب صلح 

و    طلب و مساملت جو را بنی اسالم آوردن و پرداخت خاضعانه جزیه و جنگ خمری کنند( از بنیاد خالف واقع

 افرتا به قرآن، پیامرب و اسالم است.  

قرآن اجازه قتل ارسا و برده کردن آنها را در جنگ به مسلمانان نداده است. حکم اسری جنیگ آزادی )با  ح. 

پیامرب و مسلمانان هرگز از اسری گرفنت بعد از پایان جنگ منع نشده اند. پیامرب هرگز  عوض یا بالعوض( است.  

عد از پایان جنگ جماز نبوده و هرگز اسریی را نکشته است. کشنت دشمن در میدان و  به کشنت ارسای جنیگ ب

 حببوحه جنگ کشنت اسری جنیگ نیست!  

 *** 

( در مباحیث با عنوان »دین  ۱۳۲۴)متودل  دانشمند حمرتم و روشنفکر دیین جناب آقای دکرت عبدالکریم رسوش  

( مدیع شد روحیه اقتدارطلیب پیامرب در کتاب، آئنی و پریوانش دمیده شده است. او قرآن را ۱۳۹۹و قدرت« )دی  
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خوف نامه، خدا را سلطان و پیامرب را اعرف مسلح دانست که از ابتدا به دنبال به دست گریی قدرت و تسلیم  

به دین خود بوده است. به نظرم اینها تغیری »معالم راه« است و »هندسه اسالم« را به یلک   کردن مردم ولو با شمشری

دگرگون یم کند، ذلا اهتمام بیشرتی به نقد و برریس آنها کرده ام. این جلسه و احتماال یکی دو جلسه دیگر  

خواهد رسید. از مجله شواهد    شواهد وی را از کتاب و سنت حبث یم کنم، آن اگه نوبت به بدنه اصیل انتقادات من

برریس    بهاداعی »اقتدارطلیب« پیامرب اسالم دو مفهوم لکیدی اسالم و والیت شمرده شده است. در این جلسه  

 انتقادی شواهد دواگنه یم پردازم.     

 . مبحث اول. معین اسالم ۱

 این مبحث شامل پنج حبث است:   

 پیامرب شدن ولو بدون ایمان قلیب به خدا!   . حبث اول. اسالم آوردن یعین تسلیم حکومت ۱.۱

پیامرب دو چزی آورده است: ایمان که امری قلیب است و اسالم که یعین تسلیم ظاهری که قلیب    . نقل: ۱.۱.۱

نیست، تسلیم حکومت اسالم شدن است، ولو بدون ایمان قلیب تسلیم قدرت اسالم شوید. مقصود از فتوحات  

قدرت اسالم آمدن بود نه اینکه افراد لزوما دینشان را عوض کنند. شاهد  همنی تسلیم حکومت و حتت سلطه  

یَماُن ِِف قُلُوبُِکمأ آن:   ِ
ُخِل اْلأ ا یَدأ نَا َولََمّ لَمأ سأ

َ
ِمنُوا َولَِکنأ قُولُوا أ َراُب آَمنَّا قُلأ لَمأ تُؤأ عأ

َ [ یعین اینکه ما  ۴۹:۱۴« ]»قَالَِت اْلأ

شده  قدرت  این  نتسلیم  دیگر رسکیش  و  انداخته یم ایم  پاینی  را  ما رسمان  نیم کنیم.  و خمالفت  کنیم چون  ایم 

دانیم اعقبتمان چیست. قرآن هم همنی اسالم )تسلیم ظاهری شدن به قدرت( را قبول دارد، حساب ایمان با یم 

رت  است اما در آخ شده خدا در آخرت است. به گفته فقها از مجله غزایل اسالم زیر سایه شمشری در دنیا پذیرفته 

فقط ایمان واقیع به اکر یم آید. در مسیحیت دوران عییس فقط ایمان قلیب خواسته شده بود. ویل اسالم از بدو  
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ایمان را در پیامرب نیامده بود که فقط  تودل به دنبال تسلیم مردم به قدرت دنیوی پیامرب بود: پیامرب اقتدارطلب.  

خمالفان هم بود. هر کس توحید را با زبان خوش نیم    قلوب مؤمنان وارد بکند، بلکه اهل تسلیم کردن بدن 

اظهار زبان شهادتنی بدون اینکه  پذیرفت و ساکت نیم نشست رس و اکرش با شمشری پیامرب بود: نیب بالسیف.  

از اسارت و مرگ رهیدن فایده دارد. با به اندازه ایمان قلیب باشد برای مسلمان کفایت یم کند، حتما منفعیت یا 

الم ظاهری جان و مالش حمفوظ یم ماند و از حقوق برابر با مسلمانان برخوردار یم شد، اما در غریاین  این اس

صورت یا در زمره اقلیتهای دیین قرار یم گرفت و حقوق نابرابر پیدا یم کرد یا اصال حتمل نیم شد. )رسوش، ج  

 (  ۴و ۲

بر اساس حتقیق حممد فؤاد عبدابلایق در کتاب »املعجم املفهرس اللفاظ القرآن الکریم« )قاهره،   . برریس:۱.۱.۲

بار  ۴۶بار اسم فاعل، و   ۲۳۰بار فعل،  ۵۳۹بار ماده »أ م ن« در باب إفعال به اکر رفته است ) ۸۱۵ق( در قرآن ۱۳۶۴

بار   ۴۲بار فعل،    ۲۲باب إفعال به اکر رفته )  بار از ماده »س ل م« در  ۷۲مصدر(. کمرت از یک دهم این تعداد یعین  

بار از باب تفعیل )تسلیم( و یک بار هم از باب استفعال )مستسلمون( استعمال شده    ۳بار مصدر(،    ۸اسم فاعل،  

است. »متعلَق« مواردی که اسالم به صورت فعل، اسم فاعل یا مصدر به اکر رفته یا رصحیا »خداوند« است، یا به  

ِلمأ قطیع متعلیق جز خداوند ندارد. به عنوان مثال:    قرائن مقامیه سأ
َ
لَمأُت لَِرِبّ الأَعالَِمنیَ   قَاَل  إِذأ قَاَل هَلُ َربُُّه أ سأ

َ
  َووََّصى  أ

َطَفى   اللَـهَ   إِنَ   بَِنَ   یَا   َویَعأُقوُب   بَنِیهِ   إِبأَراِهیمُ   بَِها  ینَ   لَُکمُ   اصأ نتُم  إاَِل   َتُموُتنَ   فَاَل   ادِلّ
َ
:  ترمجه (  ۱۳۲-۱۳۱ابلقره ) ِلُمونَ سأ مُّ   َوأ

  ابراهیم   و .جهانیانم  پرورداگر  تسلیم:  گفت  باش،  تسلیم:  گفت  وی  به  پرورداگرش   که [  شد  برگزیده   او ]  »هناگیم

  خدا   همانا   من،  پرسان   ای:[  گفتند  یک   هر  و]  کرد،  چنان  نزی   یعقوب   و  کرد،   سفارش [  آئنی ]  همان   به   را   پرسانش

 است، پس ابلته نمریید مگر در حایل که تسلیم او باشید.«  برگزیده شما   برای را  دین این
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اما مواردی که متعلق تسلیم در قرآن »غریخداوند« است دو مورد است. یکی در داستان ملکه سبا و   الف. 

 ( که مراد تسلیِم سلیمان شدن است:  ۲۷سلیمان در سوره نمل )سوره  

َمالَُهمأ فََصَدُهمأ َعِن   ۲۳ عأ
َ
ُجُدوَن لِلَشمأِس ِمن ُدوِن اللَـِه َوَزَیَن لَُهُم الَشیأَطاُن أ َمَها یَسأ  الَسِبیِل َفُهمأ اَل  وََجدتَُّها َوقَوأ

تَُدوَن )او و قومش را دیدم که برای غری خدا   کنند؛ و شیطان اعمالشان را در نظرشان سجده یم   -خورشید    -َيهأ

  شوند.«داده، و آنها را از راه بازداشته؛ و از این رو هدایت نیمجلوه 

لأِِقَ إََِلَ ِکتَاٌب َکِریمٌ  ۳۱-۲۹
ُ
 إِِِنّ أ

ُ
أَمََل َها ال يُّ

َ
ِن  اللَـهِ   ِمْسِب َوإِنَهُ  ُسلَیأَمانَ   ِمن إِنَهُ  قَالَتأ یَا أ ـى َ َ  الرَِحیمِ  الرمَحأ اَل َتعألُوا لََعَ

َ
أ

لِ  تُوِِن ُمسأ
أ
]ملکه سبا که از نامه آاگه شد[ گفت: ای بزراگن، همانا نامه ای ارمجند به سوی من افکنده شده    ِمنَی. َوأ

  بر   کهاین   . مهربان  مهرگسرت  خداوند  نام  »به:  است  چننی  آن[  منت]  و  است،  سلیمان  طرف  از  آن  گمان،  ب است.

   «.آیید من نزد  تسلیم رس با  و جمویید  برتری  من

ِذلًَة وَُهمأ َصاِغُروَن.ارأِجعأ إَِلأ   ۳۷
َ
نأَها أ رَِجنَُهم ِمّ تِیَنَُهم ِِبُنُوٍد اَل قِبََل لَُهم بَِها َوََلُخأ

أ
سویشان بازگرد که ما به    ِهمأ فَلَنَأ

حتما با سپاهیان بر آنان درخواهیم آمد که در مقابل آنها مقاومت نداشته باشند و قطعا آنها را با زبوین و خواری  

  ریون یم کنیم.از آجنا ب

ِتیِن بَِعرأِشَها    ۳۸
أ
یُُّکمأ یَأ

َ
 أ

ُ
أَمََل َها ال يُّ

َ
ِلِمنیَ قَاَل یَا أ تُوِِن ُمسأ

أ
ن یَأ

َ
. ]سلیمان[ گفت: ای بزراگن، کدام یک از  َقبأَل أ

  آورد؟شما ختت او را پیش از آنکه به حال تسلیم نزد من آیند برایم یم 

َعرأُشِك   ۴۲ َکَذا  ـى َه
َ
أ ِقیَل  َجاَءتأ  نَهُ   قَالَتأ  فَلََما 

َ
وتِینَا  ُهوَ   َکأ

ُ
ِلِمنَی.  َقبأِلَها   ِمن  الأِعلأمَ   َوأ ُمسأ »پس هناگیم که    َوُکنَا 

]ملکه[ آمد، گفته شد: آیا ختت تو این همنی گونه است؟ گفت: گویا این همان است، و ما پیش از این ]از حقانیت 

   یافته و تسلیم شده بودیم«سلیمان[ آاگیه
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لَمأُت َمَع ُسلَیأَماَن لِلَـِه رَِبّ الأَعالَِمنَی.قَالَتأ رَِبّ إِِِنّ َظلَمأُت َنفأِِس   ۴۴ سأ
َ
]ملکه[ گفت: پرورداگرا، ب گمان   »...  َوأ

 من بر خود ستم کردم؛ و ]اینک[ با سلیمان تسلیم خدا، پرورداگر جهانیان شدم.« 

سوره نمل تسلیم به سلیمان شدن است، ابلته این تسلیم در نهایت    ۴۲و    ۳۸،  ۳۱« در آیات  متعلق واژه »مسلمنی

 به تسلیم خداوند و اسالم آوردن یم اجنامد.   ۴۴در آیه  

( است که مراد تسلیم شدن دشمن به اعراب  ۴۸سوره فتح )  ۱۶مورد دوم تسلیم به غری خدا از این ماده آیه  

ه پیامرب را در سفر حدیبیه یاری نکردند به توهم اینکه سالم برنیم گردد: قُل  بادیه نشنی اطراف مدینه است ک

ٍس َشِدیٍد ُتَقاتِلُوَنُهمأ  
أ
وِِل بَأ

ُ
ٍم أ َن إِیَلى قَوأ َعوأ َراِب َستُدأ عأ

َ ِلُمونَ ِلّلأُمَخلَِفنَی ِمَن اْلأ وأ یُسأ
َ
تُِکمُ   تُِطیُعوا   فَإِن أ ًرا   اللَـهُ   یُؤأ جأ

َ
 أ

ِلًما َتتَوَ   َوإِن َحَسنًا 
َ
أ َعَذابًا  بأُکمأ  ُيَعِذّ َقبأُل  ن  ِمّ تََوَلأتُم  َکَما  برجای گذاشته شده    (۴۸:۱۶) لَوأا  نشینان  بادیه  آن  »به 

؛  یا تسلیم شوند]متخلف[ بگو: »بزودی بسوی قویم که سخت جنگ آورند دعوت یم شویدکه با آنان ِبنگید  

تر روی  همان گونه که پیش -هد؛ و اگر روی بگردانید  دپس اگر اطاعت کنید، خداوند پادایش نیکو به شما یم 

  بادیه   این  با   که  قویم(  است  نادرست  «!آورند  اسالم  »یا   ترمجه) «.کندیم   عذابتان  دردناک  عذاب  به  –گردانیدید  

  تسلیم   معین  به  »یُسِلمون«  آیه  این  در.  است  بوده  خیرب  فتح  از  بعد  مرشاکن  از   گرویه  کرد   خواهند  مقاتله  نشینان

 ن بادیه نشینان شدن است، نه تسلیم خدا شدن.   ای

ِلِمنَی  سوره احزاب:    ۳۵در بریخ آیات اسالم و ایمان در کنار هم به اکر رفته اند، از مجله آیه    ب.  أُمسأ ال إَِن 

ِمنَاِت  أُمؤأ ِمِننَی َوال أُمؤأ ِلَماِت َوال أُمسأ َاِشِعنَی  َوالأَقانِِتنَی َوالأَقانِتَاِت َوالَصاِدقِنَی َوالَص   َوال اِدقَاِت َوالَصابِِریَن َوالَصابَِراِت َواْلأ

َافِ 
َافِِظنَی فُُروَجُهمأ َواْلأ قَاِت َوالَصائِِمنَی َوالَصائَِماِت َواْلأ أُمتََصِدّ قِنَی َوال أُمتََصِدّ َاِشَعاِت َوال َظاِت َواذَلاِکِریَن اللَـَه َکِثرًیا َواْلأ

َعَد اللَـُه  
َ
ًرا َعِظیًما. َواذَلاِکَراِت أ جأ

َ
ِفَرًة َوأ به یقنی، مردان و زنان تسلیم ]فرمان خدا[ ، مردان و زنان با ایمان،    لَُهم َمغأ
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مردان و زنان فرمانربدار، مردان و زنان راستگو، مردان و زنان شکیبا، مردان و زنان خاشع، مردان و زنان بذل  

زنان که رشماگه خود را حفظ یم کنند، و مردان و زنان    کننده ]در راه خدا[، مردان  و زنان اهل روزه، مردان و 

  ۵  آیه  گونههمنی  کنند، خداوند برای همه آنان آمرزش و پادایش بزرگ فراهم ساخته است.«که بسیار یاد خدا یم 

  دست، )  جوارح  عمل  حسب  به  دین  تسلیم  اسالم   که  است   این  ایمان  و  اسالم  مقابله  از  مراد(.  ۶۶)  حتریم  سوره 

ان، چشم و گوش( در ظاهر است، در حایل که ایمان امر قلیب، اعتقاد و اذاعن باطین است به شیلک که عمل  زب  پا،

 جوارح )قلب و دل( بر آن مرتتب است. هر مؤمین مسلمان است، اما هر مسلمان مؤمن نیست. )املزیان( 

 رار گرید: باید مورد تدبر ق ۱۷-۱۴(  ۴۹اما آیه مورد حبث در ضمن آیات سوره حجرات )  ج. 

َراُب آَمنَا   ۱۴ عأ
َ یَماُن ِِف قُلُوبُِکمأ  قَالَِت اْلأ ِ

ُخِل اْلأ نَا َولََما یَدأ لَمأ سأ
َ
ـىِکن قُولُوا أ ِمنُوا َولَ   اللَـهَ   تُِطیُعوا   َوإِن قُل لَمأ تُؤأ

َماِلُکمأ َشیأئًا   َورَُسوهَلُ  عأ
َ
نأ أ  ایمان:  بگو .  ایم  آورده   ایمان  ما :  گفتند  نشینان  بادیه  آن .رَِحیمٌ   َغُفورٌ   اللَـهَ   إِنَ  اَل یَِلتأُکم ِمّ

  خدا   از اگر و  است،  نشده   داخل  شما   هایدل   در  ایمان هنوز  که   حایل در  ایم،  شده  تسلیم: بگویید  ویل  اید،نیاورده

  کند، قطعا خدا آمرزنده مهربان است.«از اعمال شما چزیی کم نیم  کنید، اطاعت پیامربش  و

ِمنُونَ إَِنَما    ۱۵ أُمؤأ نُفِسِهمأ ِِف َسِبیِل اللَ ال
َ
َوالِِهمأ َوأ مأ

َ
تَابُوا وََجاَهُدوا بِأ یَن آَمنُوا بِاللَـِه َورَُسوهِلِ ُثَم لَمأ یَرأ ئَِك  ـهِ  اذَلِ ـى ولَ

ُ
  ُهمُ   أ

و سپس تردید نکرده و در راه خدا با   قط کسان هستند که به خدا و پیامرب او ایمان آورده ف  مؤمنان .الَصاِدقُونَ 

  اند؛ آنانند که ]در اداعی ایمان[ راستگویند.«ماهلا و  جانهایشان جهاد کرده

ُتَعِلُّموَن اللَـَه بِِدیِنُکمأ قُلأ    ۱۶
َ
   أ

َ لَُم َما ِِف الَسَماَواِت َوَما ِِف اْلأ ءٍ   بُِکِلّ   َواللَـهُ  رأِض َواللَـُه َيعأ  آیا :  »بگو َعِلیمٌ   ََشأ

  و   داند یم   است   زمنی  در  را   آچنه  و  آسمانها   در   را   آچنه  خدا   که  آن  حال  کنید؟   آاگه  خود   دین   از  را   خدا   خواهید   یم

 «.داناست چزیی هر به خداوند
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لَُموا   ۱۷ سأ
َ
نأ أ

َ
َ   َتُمنُّوا   اَل   قُل َيُمنُّوَن َعلَیأَك أ اَل   لََعَ نأ   َعلَیأُکمأ   َيُمنُّ   اللَـهُ   بَلِ  َمُکمإِسأ

َ
ِیَمانِ   َهَداُکمأ   أ

إِن ُکنتُمأ    لِْلأ

َصاِدقِنَی. بر تو منّت یم گذارند که تسلیم شده اند. بگو: تسلیم شدن خود را بر من منّت مگذارید، بلکه خدا بر  

 ود[ راستگو هستید.«  شما منّت یم گذارد که شما را به ایمان راهنمایی کرده است، اگر ]در اّداعی خ

سوره توبه »ومن االعراب من یؤمن باهلل والوم اآلخر« أعراب مورد حبث در آیه سوره حجرات    ۹۹به قرینه آیه  

»ایمان« معنای    این است که »بریخ از اعراب« هستند نه همه آنها. تفاوت ایمان و اسالم در این دسته از آیات،

»اسالم« امر قائم به زبان و جوارح است، از قبیل استسالم، ابراز زبان  قائم به قلب است، از قبیل اعتقاد؛ و  

شهادت بر توحید و نبوت، و پریوی عمیل ظاهری اعم از اینکه مقارن با اعتقاد قلیب باشد یا نباشد. بعد از شهادت  

دون تردید  ظاهری با فرد معامله مسلمان یم شود. مؤمن صادق )واقیع( کیس است که معتقد به خدا و آخرت ب 

در آنها باشد و در عمل نزی اهل جهاد مایل و جان در راه خدا باشد. خدا شماتتشان یم کند که دینتان را به رخ 

خدا یم کشید؟! او از همه چزی آاگه است. اعراِب بادیه نشنی بر پیامرب منت یم گذاشتند که تسلیم او شده اند. در  

که لکیِد سعادِت دنیا و آخرت است، نه تسلیم پیامرب شدن یا اسالم    حایل که حقیقِت نعمت و منتأ »ایمان« است

آوردن ظاهری که مدار فواید دنیوی است. به عالوه پیامرب مامور به تبلیغ است، و دین متعلق به خداوند است، 

ودند ما خداوند بر شما منت دارد که شما را موفق به مقدمات ایمان کرده است. بادیه نشینان به پیامرب گفته ب

 تسلیم تو شدیم و ما قتال نکردیم، در حایل که عرب مرشک با تو مقاتله کرد.  

اعراب بادیه نشنی اداعی »ایمان« کردند نه »اسالم« و مطلقا متوجه دواگنه اسالم و ایمان نبودند. یم پنداشتند  

یق آنها بود. خدا نه تنها بر آن  همنی که تسلیم پیامرب شده اند و شهادتنی گفته اند مومن حمسوب یم شوند. این تل

 تلیق صحه نگذاشت بلکه آن را نااکِف دانست و ایمان قلیب را الزمه مسلمان واقیع شدن اعالم کرد.  
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 اکنون بعد از حتلیل مسئله رئوس نقد من به رشح زیر است:   . نقد: ۱.۱.۳

ن« است نه »تسلیم قدرت یا  متعلَق اسالم )به معین تسلیم( در اغلب آیات قرآن »تسلیم خداوند شد  اوال

سوره نمل متعلَِق تسلیم »سلیمان« است، و    ۴۲و    ۳۸،  ۳۱حکومت پیامرب شدن«. تنها در چهار آیه، یعین در آیات  

 سوره فتح متعلَق تسلیم »أعراب بادیه نشنی مسلمان« یم باشد.  ۱۶در آیه 

که اسالم و ایمان کنار هم به اکر   حتریم،  ۵احزاب و    ۳۵سوره حجرات، همانند آیات    ۱۷-۱۴در آیات    ثانیا 

رفته اند، مراد از »اسالم« بر زبان راندن شهادتنی و ارتکاب اعمال ظاهری اسالم )تسلیم خداوند شدن( است،  

 و مراد از »ایمان« باور قلیب است.  

در مقام ختطئه اداعی اعراب بادیه نشنی است که اسالم ظاهری یا تسلیم پیامرب سوره حجرات    ۱۴آیه    ثاثلا 

شدن را »ایمان« یم دانستند. نه از این آیه، نه از هیچ آیه دیگر قرآن، بلکه از هیچ روایت معترب و نقل تارییخ  

بوده، حیت اگر ایمان    قابل اعتمادی به دست نیم آید که »پیامرب به دنبال تسلیم کردن مردم به قدرت و حکومتش

 به خدا نداشته باشند«.   

اسالم )به معین تسلیم حکومت و قدرت پیامرب شدن ولو بدون ایمان قلیب( هرگز خواست پیامرب نبوده    رابعا 

است، و انتساب آن به پیامرب افرتا به ایشان است. آری پیامرب با قبائل خمتلف جزیرة العرب اعم از اهل کتاب و  

عدم تعارض با حفظ دینشان )قرارداد ذمه یا معاهده( بسته است، اما این به معین اسالم در زمان    مرشاکن پیمان

 ایشان و زمانهای بعدی نبوده است!  

اسالم واقیع بر زبان راندن شهادتنی )یعین توحید و نبوت( همراه با ایمان قلیب و عمل به لوازم آن    خامسا 

نشده باشد، در آخرت مورد مواخذه خداوند قرار یم گرید، ویل در دنیا    است، اما اگر فردی ایمان به قلبش وارد 
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کیس حق جتسس از او را ندارد که آیا ایمان قلیب دارد یا نه. به جمرد شهادتنی احاکم دنیوی و ظاهری اسالم بر  

ادیان دیگر هم مومن واقیع پیامرب هیچ نقیش ندارد. در  امر قدرت و حکومت  این  بار یم شود. در  ، مومن  او 

 ظاهری و منافق دیده یم شوند و اختصاّص به اسالم یا حکومت پیامرب در مدینه نداشته اند.  

پیامرب قدرت دنیوی و حکومیت نداشت، اسالم به معنای »تسلیم قدرت و حکومت  در دوران مکه که    سادسا

 میرس است؟!  چگونهپیامرب شدن« 

     مدیع در نکات فوق در این حبث خطایی فاحش و اداعیی سست و فاقد دلل کرده است.    

 داعی ابومحزه هم اسالم ظاهری را تایید یم کند! . حبث دوم.  ۱.۲

إن قوما آمنوا بک بألسنتهم لحقنوا به دمائهم فأدرکوا ما :  بومحزه ثمایل خطاب به خداوندا  داعی . نقل:  ۱.۲.۱

ای به تو با زبانشان ایمان آوردند برای  خدایا عده   .أّملوا، و حنن آمنا بک بألسنتنا وقلوبنا تلعفوعنا فأدرکنا ما أّملنا 

انان که هم با زبان و هم با دملان به تو ایمان آورده  اینکه خونشان رخیته نشود و به مراد خود رسیدند، اما ما مسلم

ایم، را به مرادمان یعین مغفرت، رضوان و پاداشت برسان. این داع در صورت صدور از امام سجاد متعلق به قرن 

اول هجری است و همان مفاد حدیث »أمرت أن أقاتل اَلاس حیت یقولوا: ال هلإ إال اهلل، فإذا قالوها عصموا من  

 ( ۴ءهم وأمواهلم« را تایید یم کند. )رسوش، ج  دما 

(  ۹۵- ۳۸بر فرض اینکه عبارت فوق قابل انتساب به امام یلع بن اْلسنی السجاد علیهما السالم ). نقد: ۱.۲.۲

باشد، ایشان تایید کرده »در زمان ایشان« افرادی برای حفظ جانشان مسلمان یم شده اند، در حایل که ایمان  

اند.   ایشان مصادف با »دوران اموی« و فتوحایت بوده که اغبلا فاقد معیارهای اسالیم بوده  قلیب نداشته  دوران 

است. این چه ربطی به پیامرب و قرآن دارد؟! امام سجاد نگفته این افراد »در زمان پیامرب« برای حفظ جانشان  
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یای دنیوی آن )که در حکم حقوق  مسلمان شده بودند. هر کیس با هر انگزیه ای شهادتنی را بر زبان براند از مزا 

ِمرُت ان اقاتل« در    جلسه دومشهروندی دوران مدرن است( برخوردار یم شده است. در  
ُ
گذشت که حدیث »ان أ

ضعیف و در منابع اهل سنت رواییت مستفیض است که نهایتا سه راوی آن را به پیامرب نسبت  منابع شییع رواییت  

داده اند و اداعی تواتر آن در اهل سنت مسموع نیست. به عالوه این روایت با حمکمات قران کریم در تعارض 

اثبات   از  ناتوان  هم  ابومحزه  عبارت داعی  این  نهایت  در  باشد.  اعتبار یم  فاقد  و  بر  است  مبین  اداعی رسوش 

 اقتدارطلیب پیامرب و مردم را به زور شمشمری مسلمان کردن توسط پیامرب است.       

دانست که باید از مومن شدن هماگن مایوس باشد، ذلا به دنبال وادار کردن مردم به  پیامرب یم . حبث سوم.  ۱.۳

 تسلیم شدن به قدرتش بود! 

تو از مؤمن شدن هماگن  به او گفته بود و چند بار در قرآن آمده که    پیامرب یم دانست و خدا هم  . نقل: ۱.۳.۱

یًعا  ن لَوأ یََشاُء اللَـُه لََهَدى اَلَاَس مَجِ
َ
یَن آَمنُوا أ ِس اذَلِ

َ
فَلَمأ َيیأأ

َ
  میرس   هماگن  قلیب  ایمان  یعین[  ۱۳:۳۱] باید مأیوس بایش أ

 ( ۴ار پیگری بود و ابلته توفیق هم یافت. )رسوش، ج بسی العرب   جزیرة  در هماگن سلطه به نسبت اما  بود، خنواهد

اینکه خداوند پیامرب را از مؤمن شدن هماگن مایوس کرده بود سخن درسیت است. از مجله شواهد  . نقد:  ۱.۳.۲

 آن:

یًعا   - رأِض لُکُُّهمأ مَجِ
َ نَت  َولَوأ َشاَء َربَُّك آَلَمَن َمن ِِف اْلأ

َ
فَأ

َ
ِرهُ   أ ِمِننیَ ونُوا  یَکُ   َحیَتى   اَلَاَس   تُکأ   اگر   »و(.  ۹۹  یونس) ُمؤأ

  یم   جمبور  را   مردم   تو  آیا   پس  آوردند؛یم   ایمان[  اجبار  به]  یکرسه   زمینند،  در  که  کسان  خواست،یم   تو  پرورداگر

  به . ست  برنداشته اگم   خدا نظر برخالف پیامرب که است مسلم  و  است  انکاری استفهام « !شوند؟ مؤمن  که  کین

  شدن مردم )با اعتقاد قلیب( است نه »اسالم ظاهری بدون چننی ایمان«.  »مؤمن« در حبث عالوه 

https://kadivar.com/18489/
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َتى   - أَموأ وأ لُکَِّم بِِه ال
َ
رأُض أ

َ َعتأ بِِه اْلأ وأ قُِطّ
َ
بَاُل أ ِ

َتأ بِِه اْلأ آنًا ُسرِیّ َن قُرأ
َ
رُ   ِلّلَـهِ   بَل َولَوأ أ مأ

َ یًعا   اْلأ یَن آَمنُوا   مَجِ ِس اذَلِ
َ
فَلَمأ َيیأأ

َ
أ

ن لَوأ 
َ
یًعا أ ینَ  یََزاُل  َواَل  یََشاُء اللَـُه لََهَدى اَلَاَس مَجِ وأ  قَارَِعةٌ  َصنَُعوا  بَِما  تُِصیبُُهم َکَفُروا  اذَلِ

َ
ن قَِریبًا  حَتُلُّ  أ   َحیَتى  َدارِِهمأ  ِمّ

ِتَ 
أ
أِمیَعادَ   خُیأِلُف   اَل   اللَـهَ   إِنَ  اللَـهِ   وَعأدُ   یَأ شدند، یا زمنی  ها به وسیله آن روان یمکوه   که  بود   قرآن  اگر  »و(.  ۳۱  رعد) ال

شد، ]چنان نبود که حتما باعث ایمان آنان  بدان قطعه قطعه یم گردید، یا بوسیله آن با مرداگن سخن گفته یم 

اند، ندانسته اند که اگر خدا یم خواست  گردد[ بلکه اکرها همه به دست خداست. پس آیا کسان که ایمان آورده 

یم کرد؟ و کسان که کفر ورزیده اند، همواره به سبب آچنه کرده اند مصیبیت کوبنده  مردم را یکرسه هدایت  

اش ختلّف بر آنان وارد یم شود یا نزدیک رسایشان فرود یم آید، تا اینکه وعده خدا بیاید. ب گمان خدا از وعده 

  کند.«نیم

اَل یَُکونُوا    -
َ
َسَك أ ِمِننیَ لََعلََك بَاِخٌع َنفأ که آنان مؤمن نیم شوند، خود را بیم آن یم رود از این ( »۳ء  )شعرا  ُمؤأ

از غصه هالک کین.« این شدت عالقه پیامرب را به مومن شدن مردم یم رساند، نه مسلمان از رس زور و بدون  

 ایمان قلیب. این کجا و آن کجا!  

تمایل زائدالوصف پیامرب برای »ایمان« هماگن که امری قلیب است اکمال درست است، اما این امر    نتیجه: 

 هیچ ربطی به »اسالم اجباری و با زور شمشری« )مداعی رسوش( ندارد!  

. حبث چهارم. پیامرب دنبال ساخنت جامعه متکرث دیین نبود. برعکس به دنبال ساخنت جامعه ای امن برای  ۱.۴

 بود  پریوانش  

غرض پیامرب این بود که جامعه ای اسالیم حتت قواننی خود بسازد که مؤمنان بدون مزامحت به  . نقل:  ۱.۴.۱

عبادت و اطاعت اعشقانه به آئنی او مشغول شوند، و دیگران هم تسلیم قواننی حکومیت یا قدرت سیایس او شوند  
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پلورال نیم خواست. او آمده بود دینش را تبلیغ   جامعه  –  پیامربی   هیچ  بلکه  –و مزامحت اجیاد نکنند. پیامرب  

   ( ۴)رسوش، ج  کند و و مسلمانان و غریمسلمانان از حقوق برابر برخوردار نبودند.  

   . نقد: ۱.۴.۲

خداوند در یپ تاسیس جامعه ای بود که پریوان همه ادیان ابراهییم در آن اماکن زندیگ مؤمنانه داشته   الف. 

 باشند:

یَن يُ  ِذَن لََِّلِ
ُ
َنُهمأ ُظِلُموا أ

َ
ى   اللَـهَ   َوإِنَ  َقاتَلُوَن بِأ ِِهمأ   یلَعَ ینَ  لََقِدیرٌ   نرَصأ رُِجوا   اذَلِ خأ

ُ
ِ   ِدیَارِِهم  ِمن  أ ن  إاَِل   َحٍقّ   بَِغریأ

َ
  َيُقولُوا   أ

اَل  اللَـهُ   َربُّنَا  وَ   بِبَعأٍض   َبعأَضُهم  اَلَاَس   اللَـهِ   َدفأعُ   َولَوأ َوبِیٌَع  َصَواِمُع  َمتأ  َوَمَساِجدُ لَُهِدّ اللَـِه   َصلََواٌت  ُم  اسأ ِفیَها  َکُر  یُذأ

نَ  َکِثرًیا  هُ   َمن  اللَـهُ   َوَلَنرُصَ ینَ  َعِزیزٌ   لََقوِي    اللَـهَ   إِنَ  یَنرُصُ رأِض   ِِف   َمَکنَاُهمأ   إِن  اذَلِ
َ قَاُموا   اْلأ

َ
َمُروا   الَزاَکةَ   َوآتَُوا   الَصاَلةَ   أ

َ
 َوأ

أَمعأُروِف  أُمنَکرِ َعِن   َوَنَهوأا   بِال ال ُمورِ   اَعقِبَةُ   َولِلَـهِ   
ُ   اند،   گرفته  قرار  جنیگ  هجوم  مورد   که   کسان  به (۴۱- ۳۹  حج) اْلأ

:  گفتند  یم  که  سبب  بدین  هم  آن  اند،شده   اخراج  ناحق  به  هایشانخانه   از  که  همانان  است،   شده  داده[  دفاع]  اجازه 

دیگر دفع نیم کرد، دیرها و لکیساها، و معبدهای    بریخ  بوسیله  را   مردم   از بریخ  خدا اگر   و   خداست  ما   پرورداگر 

گمان خدا کسان را که او را یاری کنند  شدند و ب شود، ویران یم یهود و مساجدی که در آنها بسیار یاد خدا یم 

 بدهیم،   فرمانروایی  آنان  به  زمنی  در  اگه  هر  که  همانان که قطعا خداوند نریومند پریوز است.   چرا کند،  یاری یم 

دهند، و به اکرهای پسندیده وایم دارند واز اکرهای ناپسند باز یم دارند. و فرجام  دارند، و زاکت یم را برپا یم نماز

اکرها تنها در اختیار خداوند است.« جنگ دفایع رصفا برای تامنی امنیت مسجد نیست، برای امنیت کنیسه و 

 لمانان.    لکیسا هم هست! این یعین تامنی امنیت همه موحدان نه فقط مس
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یِن  در مورد پریوان دیگر ادیان و آئنی ها از مجله مرشاکن:    ب.  یَن لَمأ ُيَقاتِلُوُکمأ ِِف ادِلّ اَل َينأَهاُکُم اللَـُه َعِن اذَلِ

ِسُطوا إَِلأِهمأ  ن ترََبُّوُهمأ َوُتقأ
َ
ن ِدیَاِرُکمأ أ ِسِطنیَ   حُیِبُّ   اللَـهَ   إِنَ  َولَمأ خُیأرُِجوُکم ِمّ أُمقأ یَن قَاتَلُوُکمأ   ال إَِنَما َينأَهاُکُم اللَـُه َعِن اذَلِ

ن تََولَوأُهمأ 
َ
َراِجُکمأ أ ى إِخأ ن ِدیَاِرُکمأ َوَظاَهُروا یلَعَ رَُجوُکم ِمّ خأ

َ
یِن َوأ ئَِك   َيتََولَُهمأ   َوَمن ِِف ادِلّ ـى ولَ

ُ
- ۸  ممتحنة)  الَظالُِمونَ   ُهمُ   فَأ

زیدن با کسان ]از کفار[ که در دین با شما جننگیده و شما را از  ور  عدالت  و  کردن  نییک  از   را   شما   »خدا (.  ۹

  دوسیت  از   را   شما   تنها   خدا پیشاگن را دوست یم دارد.دیارتان بریون نکرده اند باز نیم دارد، ب گمان خدا عدالت

ندنتان هماکری  را بریون  در  و  رانده  بریون  دیارتان  از  را   شما   و  جنگیده  شما   با   دین  در  که  دارد   یم  باز  کسان  با 

نموده اند، و هر کس با آنان دوسیت کند، آنانند که ستماکر خواهند بود.« این یعین امنیت و همزیسیت برای هماگن  

 حیت کفار، مرشاکن و غریموحدان. 

یَن َهاُدوا َواَلََصارَىى َوالَصابِئِنیَ اما تکرث دیین: اَن    ج.  یَن آَمنُوا َواذَلِ ِخِر وََعِمَل َصاِْلًا َمنأ آَمَن بِاللَ   اذَلِ ِم اآلأ َوأ ـِه َوالأ

ُرُهمأ ِعنَد َربِِّهمأ َواَل َخوأٌف َعلَیأِهمأ َواَل ُهمأ حَیأَزنُونَ  جأ
َ
اند ]مسلمانان[، کسان که ایمان آورده (. »همانا  ۶۲)بقره   فَلَُهمأ أ

یمان آورَد، و اکری شایسته کند،  [، هر کس که به خدا و روز واپسنی ا و یهودیان و نصاری و صابئان ]پریوان حییی

 پاداششان نزد پرورداگرشان خواهند داشت؛ و نه بییم بر آنها خواهد بود و نه اندوهگنی یم شوند.«  

بنی امللیل مطالعات اسالیم و عرفان( پلورالیسم دیین از ابتدا  مطابق حتقیق اکرل ارنست )استاد تراز اول    د.

( »درباره دین  ۴۳۰-۳۴۵قاعده پذیرفته شده در جامعه اسالیم بود. این در حایل است که در کتاب سنت آگوستنی )

  ( Saint Augustine, Of True Religion, 390 AD. ) راستنی« دین همواره مفرد استعمال شده نه مجع و آن مسیحیت بوده است

ارنست متذکر شده اگرچه پلورالیسم دیین حقیقت پذیرفته شده ای در دوران پست مدرن و پسا استعمار است،  

[( و حممد بوده است. به نظر وی تنوع دیین  ۲۵۶اما این امر از ابتدا یکی از تعالم قرآن )ال اکره ِف ادلین ]بقره  

آن است. قرآن انبیاء پیشنی، کتب مقدس و ویح الیه آنها را  ( در قر divine planیکی از برنامه های الیه ) 
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ّ َجَعلأنَا ِمنُکمأ  پذیرفته است. وی برای اثبات پذیرش تنوع دیین در اسالم به این آیه قران استشهاد کرده است:  
ِلُكٍ

َوِمنأَهاًجا  َواِحَدةً  رِشأَعًة  َمًة 
ُ
أ َْلََعلَُکمأ  اللَـُه  َشاَء  َ   َولَوأ  ِلّ ـىِکن  آتَاُکمأ َولَ َما  ِِف  تَِبُقوا  بألَُوُکمأ  اِت   فَاسأ َ رَیأ  اللَـهِ   إِیَل  اْلأ

یًعا   َمرأِجُعُکمأ    روشین راه و  آینی  ،[ها امت]  شما  از  کدام  هر  »برای (. ۴۸  مائده ) خَتأتَِلُفونَ  ِفیهِ  ُکنتُمأ  بَِما  َفیُنَِبّئُُکم  مَجِ

داده  قراریم   امت  یک  را   شما   خواست،یم   خدا  اگر  و  ایم؛  داده  قرار شما  به  آچنه  در  تا  ]چننی نکرد[  ویل  داد؛ 

ها سبقت گریید. بازگشت شما همیگ، فقط به سوی خداست. و او شما را از  آزمایشتان کند؛ پس به سوی خوب 

کردید باخرب خواهد ساخت.« ارنست مقررات اهل ذمه در احاکم اسالیم را مبتین بر آچنه در آن اختالف یم 

معافیت از خدمات اجباری نظایم در مقابل جزیه امری مرتیق در دوران میانه دانسته امنیت غریمسلمانان و  

است و آن را با غرب مسییح مقایسه کرده که غریمسیحیان از مجله یهودیان از هیچ حقویق در جوامع مسییح  

 برخوردار نبودند، بلکه اقلیتهای دیین حتت تفتیش عقاید و انکزییسیون بودند.  

Carl Ernst, Following Muhammad: Rethinking Islam in the Contemporary World, 

Chapel Hill: UNC, 2004 

واضح است که حقوق مساوی شهروندی از پدیده های مدرن است و نبود آن در دوران گذشته را مذمت  

ساوی پریوان همه ادیان را  کردن نویع ابتال به زمان پرییش است. تعالم اسالیم ظرفیت اکمل برای حقوق م

( ترشیح کرده  ۱۴۰۰ویرایش دوم:  ،  ۱۳۸۷)ویرایش اول:    حق اَلاس: اسالم و حقوق برش چنان که در کتاب  دارد، آن

ام. آری جاری کردن احاکم فقیه قرون گذشته در دوران معارص بدون اجتهاد در مبان و أصول مبتین بر تبعیض 

 دیین است.   

https://kadivar.com/7319/
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 اخالق اسالیم اخالق جهاد و جنگ است     . حبث پنجم. ۱.۵

الَملَحَمه( را باید در نظر بگرییم.   یب نهمانطور که ما پیامرب رمحت را بزرگ کردیم، پیامرب جنگ )   . نقل: ۱.۵.۱

او فقط واعظ مصلح نبود یک انقالب مسلح بود. افرادی هم که دور او مجع شدند از جنس جماهدان بودند که  

است، یعین بیشرت آچنه به مزنهل اخالق   برترین ارزشها را هم در زمان پیامرب داشتند. اخالق اسالیم اخالق جهادی 

و قرآن  در  یم   اسالیم  جنگ  و  جهاد  مساهل  حول  آمده  است.  روایات  عبادات  ارزش  معیار  شهید  ثواب  گردد، 

 (  ۳اخالقیات مسلمان جماهد سبکبار مسلح با اخالق رفاه یا  شهرنشیین امروز مناسبیت ندارد. )رسوش، ج 

 . نقد: ۱.۵.۲

ای برتر از جهاد عبارتند  جهاد یکی از معیارهای فضیلت در اسالم است، نه تنها معیار فضیلت. معیاره  اوال 

 از تقوی، علم، عدالت و احسان:
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تِلََعاَرفُوا  َوَقبَائَِل  ُشُعوبًا  وََجَعلأنَاُکمأ  نیَثى 
ُ
َوأ َذَکٍر  ن  ِمّ نَاُکم  َخلَقأ إِنَا  اَلَاُس  َها  يُّ

َ
أ كأَرَمُکمأ   إِنَ  یَا 

َ
  اللَـهِ   ِعندَ   أ

تأَقاُکمأ 
َ
»ای مردم، ما شما را از مرد و زین آفریدیم و شما را شعبه شعبه و    (. ۱۳  حجرات) َخِبریٌ   َعِلیمٌ   اللَـهَ   إِنَ  أ

بشناسید؛ ب گمان گرایم   قبیله تا یکدیگر را  تقواترین شماست. همانا  قبیله قرار دادیم  نزد خدا با  ترین شما 

  خداوند دانای آاگه است.«

یَن اَل َيعألَمُ  یَن َيعألَُموَن َواذَلِ تَوِي اذَلِ ولُو  َيتََذَکرُ   إَِنَما  ونَ قُلأ َهلأ یَسأ
ُ
َاِب   أ بلأ

َ   دانندیم   که  کسان  آیا :  »بگو(.  ۹  زمر) اْلأ

  «.یابند یم  تذّکر خردمندان  فقط! یکسانند؟ دانندنیم  که کسان با 

أُمَجاِهُدوَن ِِف َسِبیِل اللَـهِ  ِر َوال وِِل الََّضَ
ُ
ُ أ ِمِننَی َغریأ أُمؤأ تَوِي الأَقاِعُدوَن ِمَن ال نُفِسِهمأ   اَل یَسأ

َ
َوالِِهمأ َوأ مأ

َ
فََضَل اللَـُه   بِأ

نُفِسِهمأ یلَعَ الأَقاِعِدیَن َدرََجةً 
َ
َوالِِهمأ َوأ مأ

َ
أُمَجاِهِدیَن بِأ یَنى   اللَـهُ   وََعدَ   َولُُكً  ال ُسأ أُمَجاِهِدیَن یلَعَ الأَقاِعِدیَن   اْلأ َوفََضَل اللَـُه ال

ًرا َعِظیًما  جأ
َ
نأهُ   َدرََجاٍت  أ َةً َوَمغأ   ِمّ   بازنشسته   مؤمنان  از   دسته  »آن(.  ۹۶- ۹۵  نساء) رَِحیًما   َغُفوًرا   اللَـهُ   َواَکنَ  ِفَرًة َورمَحأ

 اموال  با   که  را   کسان  خدا.  برابرنیستند  کنند  یم  جهاد  هایشانجان  و  اموال  با   خدا  راه  در  که  آنان  با   ندیده  آسیب

ی یم کنند، به درجه ای ]بس بلند[ برتری داده، و  خوددار[  جهاد  از]   که  کسان  بر  کنند   یم  جهاد  هایشانجان  و

خدا به هر کدام نیکوترین ]پاداش[ را وعده داده است؛ و خدا جماهدان را بر خانه نشینان به پادایش بزرگ برتری  

 داده، به درجایت از جانب او و ]نزی[ آمرزش و رمحیت ]از سوی او[ است، و خدا آمرزنده مهربان است.«  

َسانِ إَِن اللَـهَ  ِحأ ِل َواْلأ ُمُر بِالأَعدأ
أ
(. »خداوند به عدل و احسان و خبشش به نزدیکان ۹۰َوایتَاِء ِذی الُقرَب )حنل     یَأ

 دهد.«  فرمان یم 

عبادات و خریات را بر أساس ثواب جهاد و شهادت تبینی کرده اند اغبلا متعلق به  روایایت که ثواب    ثانیا 

دوران سلطه اموی و عبایس هستند، و اگر از اعتبار سندی برخوردار باشند، احادیث موقت دوران خاص و  



 
 چالش  اسالم  و قدرت  -۴ 19

ن  موسیم هستند و حکم دائیم اسالم نیستند. در مقابل احادیث متعددی با مضمون »مداد العلماء افضل م

»امام صادق )ع(: إذا اکن یوم القیامة مجع اَّلَل اَلاس ِف صعید واحد  دماء الشهداء« هم در دست است، از مجله:  

ووضعت املوازین، فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فریّجح مداد العلماء یلع دماء الشهداء« )من الحیَّضه  

( روز قیامت خداوند مردم را در ماکن واحدی گرد یم  ۱۱۴۹؛ امایل طویس، ح۲۴۵؛ امایل صدوق، ح۵۸۵۳الفقیه، ح

آورد، موازین نهاده یم شود، خون شهیدان با مداد دانشمندان وزن یم شوند، پس مداد دانشمندان بر خون شهیدان  

 ترجیح داده یم شود. 

رفته شود.  قرار نیست اخالق اسالیم بدون اجتهاد و نقد احادیث و عدم عرضه آنها به قرآن به اکر گ  ثاثلا 

حتقیقا عرض یم کنم اخالق اسالیم از مرتیق ترین علوم اخالق است که ظرفیت اکِف به اکرگریی در دوران 

 معارص را دارد. 

الَملَحَمه( حاشیه ای رقیق بر منت غلیظ »نیب الرمحة« پیامرب رمحت است. بر خالف    نیب پیامرب جنگ )   رابعا 

که مطلقا تالف پیامرب نیست و الکم اهلل جمید    -گ نکردیم! قرآن  ما پیامرب رمحت را بزراداعی دکرت رسوش  

ًَة ِلّلأَعالَِمنیَ   -است   رأَسلأنَاَك إاَِل رمَحأ
َ
 انبیاء) حممد بن عبداهلل )ص( را به عنوان پیامرب رمحت بزرگ کرده است. َوَما أ

، پیامرب جنگ و خشونت برنامه  امللحمة  نیب  کردن  بزرگ  «.نفرستادیم  جهانیان  برای  رمحیت  جز  را   تو  »ما (  ۱۰۷

دوران جنگهای صلییب، مسترشقان الکسیک، اسالم ستزیان، و اسالم گرایان تندرو معارص است، که با تاریخ  

ناگری انتقادی مدرن هم سازاگر نیست. احیای دوباره این خوانش خمدوش، خارج کردن آن از زمینه تارخییش  

 یامرب جفا به حممد )ص( و »اقدایم ارجتایع« است.  و غفلت از موازین قرآن و اصول رفتاری پ
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 خاتمه مبحث اول 

تاریخ از  این مبحث عبارایت  کوب  ناگر بزرگ معارص مرحوم دکرت عبداْلسنی زرین به عنوان حسن ختام 

کوب از مفاخر علیم ایران در تاریخ اسالم، عرفان پژویه، نقد ادب و تارییخ  ( را نقل یم کنم. زرین ۱۳۰۱-۱۳۷۸)

است، و از معدود ایرانیان   (The Cambridge History of Islam) از نویسنداگن تاریخ اسالم کمربیج    و

( آاغز کرد، اما در دوران  ۱۳۳۰متبحر در تاریخ ناگری انتقادی است. زرین کوب در جوان با »دو قرن سکوت« )

(  ۱۳۴۸(، و »اکرنامه اسالم« )۱۳۴۶ت اموی« )خپتیگ با »بامداد اسالم: داستان آاغز اسالم و انتشار آن تا پایان دول

 به اوج رسید. عبارایت از وی از دو کتاب اخری نقل یم کنم که ارتباط وثییق با حبث ما دارد:    

»در وجود حممد شور و ایمان خلل ناپذیر بود که او را بر حتمل هر سخیت و هر خطر دل یم داد. با این    الف. 

 ( ۵۵« )بامداد اسالم، ص از خونریزی اجتناب داشت.آمد  تا اکر به صلح بریم همه 

نرش  »اکرنامه اسالم یک فصل درخشان تاریخ انسان است .... فتح اسالیم ابلته با جنگ حاصل شد، اما    ب. 

اسالم در بنی مردم کشورهای فتح شده به زور جنگ نبود خاصه در جاهایی که مردم از نظر اسالم اهل کتاب  
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  توانستند   نزی   تبت  و  هند   و  اروپا   پرستهای  بت   بعدها   حیت.  صابئنی  و   جموس،  نصاری،  یهود،  –   بودند یا در ردیف آن 

این اهل کتاب به هیچ    واقع  در.  بربند  رس   به  آزادی  و  صلح  در   جزیه  پرداخت  با   اسالم قلمرو  در  جموس   عنوان  به

و مرفه تر بودند تا در قلمرو    چنانکه یهود ب شک در قلمرو اسالم راحت تر  وجه جمبور به قبول اسالم نیم شدند 

نصاری. به عالوه نصاری رشق نزی نسطوریان، یعقوبیان و جز آنها در قلمرو اسالم بیشرت از روم آسایش داشتند،  

چنانکه جموس هم جزیه ای که به اسالمیان یم پرداختند به مراتب سبک تر و راحت تر از مالات رسانه ای  

  صلح  در  قلمرواسالم   در  کتاب  اهل  همرفته  روی .  دادند  یم   –  ساسانیان  –بود که بیش از آن به حکومت خویش  

  این   و   یافت  یم  قبول   و  انتشار  شده   فتح   رسزمینهای  در  رفته  رفته  اسالم   صورت   هر  در .  بردند  یم   برس   آرامش   و

  نظایم   پیرشفت   و  بود   اجتمایع  گونگونه   اسباب  و  مقتضیات  سبب   به  بلکه  بود   فشار  و   عنف  راه  از   نه  انتشار

 (  ۳-۱اعراب.« )اکرنامه اسالم، ص 

نوع »این تسامح نسبت به اهل کتاب که نزد مسلمنی اهل ذمه و معاَهد خوانده یم شدند مبتین بر یک   ج. 

همزیسیت مساملت آمزی بود که اروپای قرون وسطی به هیچ وجه آن را نیم شناخت. در واقع با وجود حمدودییت که  

سالم آزادی و آسایش آنها را تا حد ممکن تضمنی یم کرد و به ندرت ممکن بود  اهل ذمه در داراالسالم داشتند ا 

بدون نقض عهد مورد تعقیب باشند. پیامرب درباه آنها به رفق و مدارا توصیه کرده بود، این تسامح با اهل کتاب  

ود بهرت از احوال  سبب یم شد که آنها در قلمرو اسالم اغبلا خود را در امنیت و آسایش حس کنند. ... احوال یه

آنها بود در قلمرو لکیسا. نصارای رشیق آن تساهل و تسامیح که در قلمرو اسالم یم دیدند در حوزه لکیسا نیم  

.  اسالم در غری مورد اهل کتاب نزی آن خشونت را که سایر ادیان آن اعصار داشتند نداشتیافتند. در حقیقت  

اغبلا همان شهادت لسان مالک اسالم به شمار یم آید و حیت  با وجود اختالف نظری در ماهیت ایمان در عمل  

خود پیامرب با منافقنی که آنها را یم شناخت نزی رفتارش توام با اغماض بود و تسامح. بعد از وی نزی اسالم نه  
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 اساس  که   مواردی  در   مگر  – تشکیالت انکزییسیون اروپا را بوجود آورد نه سیاه چاهلای آن را. اختالف امت را  

  راجع  دوگوبینو   کنت   که   قضاوت   رفته  هم   روی.  کردند  یم   تلیق  رمحت   نویع  اغبلا   مسلمنی  – اسالم را تهدید کند  

  گوید  یم  وی . است مسلمنی  گذشته  و  اسالم تاریخ   تایید و  تصدیق مورد  دارد  مسلمنی  حالت  این  علو و  رفعت به

ح جوی تر و شاید ب تعصب تر از اسالم  هیچ دیانیت تسام  کنند  جدا  سیایس  رضورت   از  را   مذهیب  اعتقاد  اگر

ندارد. صوجود  اسالم،  )اکرنامه  پیامرب ۱۴-۱۶«  نظریه  در  دیین  روشنفکر  دستاورد  با  کنید  مقایسه  را  این   )

 اقتدارگرا.  
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 . مبحث دوم. معین والیت ۲

 این مبحث شامل سه حبث است.  

 . حبث اول. قتل کودک بیگناه توسط خَّض ویّل اهلل! ۲.۱

در سوره کهف داستان خَّض و مویس آمده است. نیم دانیم در آن زمان مویس پیامرب شده یا نه.    . نقل: ۲.۱.۱

خَّض که نامش از روایات گرفته شده و در قرآن به عنوان عبد صالح معریف شده اکرهای عجییب یم کند که  

و در نهایت جدایی آنها یم شود. یکی از این اکرهای عجیب کشنت چبه بیگنایه است به  باعث اعرتاض مویس  

بیان غریواقیع  تمثییل و  آینده خواهد شد. اغلب مفرسان آن را  این دلل که باعث گمرایه پدر و مادرش در 

به کسان اجازه ویژه داده    شود نتیجه گرفت که خدادانسته اند و تعابری عرفان کرده اند. اما دقیقاً از این قصه یم 

است که بدون هیچ دلل مشخیص جان مردم را بگریند. پیامرب اسالم این قصه اقتدارگرایانه را نقل کرده است،  

 (  ۲آنکه در تورات یا اجنیل نقل شده باشد. )رسوش، ج ب

 . برریس: ۲.۱.۲

 سوره کهف:  ۸۲-۶۵آیات   الف. 

نأ ِعبَاِدنَا فَوََجَدا    ۶۵ نَا ِعلأًما.  َعبأًدا ِمّ نَاُه ِمن دَلُ نأ ِعنِدنَا وََعلَمأ ًَة ِمّ   یافتند   را   ما   بنداگن  از  ایبنده   پس  آتَیأنَاُه رمَحأ

  .بودیم آموخته وی به دانیش  خود   نزد  از  داده، او  به رمحیت خود   سوی از ما  که

ن ُتَعِلَّمِن ِمَما ُعِلّ   ۶۶
َ
ى أ تَِبُعَك یلَعَ

َ
ًدا.قَاَل هَلُ ُمویَسى َهلأ أ   تو   دنبال[  دیه   یم  اجازه ]  آیا :  گفت  او  به   مویس  مأَت رُشأ

   را به من بیاموزی که مایه رشد من باشد؟ چزیی شده  آموخته تو به آچنه از  که قرار این بر بیایم
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ا. ۶۷ ً تَِطیَع َمِِعَ َصربأ  .  کین  صرب من همرایه بر تواننیم  هرگز تو: گفت قَاَل إِنََك لَن تَسأ

ا.َوَکیأَف  ۶۸ ً ى َما لَمأ حُتِطأ بِِه ُخربأ رِبُ یلَعَ    کین؟  یم صرب نداری  احاطه آن شناخت  به که چزیی بر چگونه  و تَصأ

ًرا. گفت: ان  ۶۹ مأ
َ
عأِِص لََك أ

َ
شاءاهلل مرا شکیبا خوایه یافت، و در هیچ  قَاَل َستَِجُدِِن إِن َشاَء اللَـُه َصابًِرا َواَل أ

   فرمان خمالفت تو خنواهم کرد.

ًرا.  ۷۰ ِدَث لََك ِمنأُه ِذکأ حأ
ُ
ٍء َحیَتى أ لأِن َعن ََشأ

َ
أ گفت: پس اگر دنبال من یم آیی، درباره    قَاَل فَإِِن اَتبَعأتَِن فَاَل تَسأ

  هیچ چزیی از من مرپس تا خود از آن برای تو سخن گویم. 

لَِقیَا    ۷۴ إَِذا  َحیَتى  ًرا. فَانَطلََقا  نُّکأ لََقدأ ِجئأَت َشیأئًا  ٍس  َنفأ  ِ بَِغریأ َزِکیًَة  ًسا  َنفأ َقتَلأَت 
َ
أ قَاَل  َفَقتَلَُه  پس به راه    ُغاَلًما 

افتادند، تا وقیت که به پرسبچه ای برخوردند؛ او را کشت. ]مویس[ گفت: آیا شخیص بیگناه را، ب آنکه کیس  

  رتکب شدی. را کشته باشد، ُکشیت؟! راسیت که اکری ناپسند م

ا. گفت: آیا به تو نگفتم که هرگز نیم   ۷۵ ً تَِطیَع َمِِعَ َصربأ قُل لََك إِنََك لَن تَسأ
َ
لَمأ أ

َ
توان بر همرایه من صرب  قَاَل أ

  کین؟

َدَها فَاَل تَُصاِحبأِن   ۷۶ ٍء َبعأ َُك َعن ََشأ تلأ
َ
ًرا. گفت: اگر پس ا قَاَل إِن َسأ ِِنّ ُعذأ ز این از تو چزیی  قَدأ بَلَغأَت ِمن دَلُ

 پرسیدم، دیگر با من همرایه مکن، زیرا از سوی من معذور خوایه بود. 

َوبَیأِنَك   ۷۸ َبیأِن  فَِراُق  َذا  ـى َه نَِبّئَُك  قَاَل 
ُ
ا.  َسأ ً َعلَیأِه َصربأ تَِطع  تَسأ لَمأ  َما  ِویِل 

أ
گفت: اینک ]وقت[ جدایی من و    بِتَأ

  بر آن صرب کین، آاگه یم کنم.توست؛ بزودی تو را از حقیقت آچنه نتوانسیت 
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َما    ۸۰
َ
ًرا.َوأ یَانًا َوُکفأ ن یُرأِهَقُهَما ُطغأ

َ
ِ فََخِشینَا أ ِمنَنیأ بََواُه ُمؤأ

َ
اما آن پرسبچه ای ]که کشتم[، پدر و    الأُغاَلُم فَاَکَن أ

 مادرش مؤمن بودند؛ پس ترسیدیم آن دو را به طغیان و کفر بکشاند. 

۸۱   َ ن ُيبأِدل
َ
رَدأنَا أ

َ
ًا.فَأ قأَرَب رمُحأ

َ
نأُه َزاَکًة َوأ ا ِمّ ً   او   از  ترمهربان  و  ترپاک  پرورداگرشان  که  خواستیم   پس ُهَما َربُُّهَما َخریأ

  . دهد عوض  دو آن به

ِري   ۸۲ مأ
َ
ِویُل   َذىلَِك  َوَما َفَعلأتُُه َعنأ أ

أ
ِطع  لَمأ   َما   تَأ ا   َعلَیأهِ  تَسأ ً دم؛ این  ... و من آن ]اکرها[ را از پیش خود نکر  .َصربأ

  بود حقیقت آن چه که نتوانسیت بر آنها صرب کین. 

از مجله مقاالت خوب که در این باره نوشته شده مدخل خَّض در دائرة املعارف بزرگ اسالیم است، به    ب.

ای، ارسارآمزی  نام شخصییت اسطوره ،  ِخَّضأ (: » ۱۳۹۸شکوفه تیق ) و  محریا ارسنجان قلم فرامرز حاج منوچهری،

  فرهنگ  در   را   گوناگوین  حاکیتهای  و  ها افسانه   روایتها،  کریم،  قرآن و پیامربگونه که افزون بر پیوستیگ با آیایت از

به بریخ نکات مرتبط اشاره یم    .کنید  مراجعه  آن  به  است«  داده  اختصاص  خود   به  عرفان  و  ادب  متون  و  دیین

 کنم. 

ش(، متلکم معارص هندی در تفسری خود به  ۱۳۵۸بود یا فرشته؟ ابواالیلع مودودی )متویف    »عبد صالح« انسان

  تربیت   تا   داندیم   مویس   نبوت   ۀدو نکته اشاره کرده است: اواًل دیدار مویس با خَّض را مربوط به ابتدای مرحل

اند که به اراده  باور او، تنها فرشتاگن  به  زیرا   آورد،یم   شمار  به  »فرشتاگن«  ۀازمجل  را   خَّض  ثانیاً . کند جتربه  را   الىیه 

باشد و   توانست با ختطی از رشیعت، مرتکب گناه شده کنند و خَّض در مقام انسان نیمو اختیار خود عمل یم 

الزهر  ( در کتاب »۸۵۲حجر عسقالن )م شود، برای نمونه ابن این دیداگیه است که در آثار متقدمان نزی یافت یم 

 کند.  شمردن خَّض همچننی مشك یافنت پاسیخ برای طول عمر او را مرتفع یم  فرشته  اَلَّض ِف حال اْلَّض«.
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گفته معارصدر کتاب ارزنده دیگرش »چگونه قرآن خبوانیم؟ راهنمای جدیدی همراه  اکرل ارنست استاد پیش 

 با ترمجه آیات برگزیده«  

Carl Ernst, How to read the Qurʼan: a new guide, with select translations, The 

University of North Carolina Press (2011)  

های داستان مویس و خَّض با افسانه گیلگمش برای جاودانیگ، و به ریشه آن در دیگر فرهنگها در  مشابهت 

 : عدالت مؤیَد خدا یا فرشته و زاهد« اشاره کرده است: ۷۶۹شش جدل(، »شماره ادبیات اعمیانه« )در  »فهرست

Aarne- Thompson, Motif-Index of Folk-Literature. Type 759, God’s justice Vindicated 

or the angel and hermit   

ویس را »علم تکلیف ( در »تفسریعرائس ابلیان ِف حقایق القرآن« علم م۶۹۵-۵۳۲روزبهان بقیل فسایئ )  ج. 

داند و مویس را در مقام تأدیب، و خَّض را قائم در مقام کشف  و استدالل«، و علم خَّض را »علم دلن و غیب« یم 

 شمارد. و مشاهده یم 

به بریخ رموز عرفان قصه اشاره یم کنم: مویس گرفتار ُعجب شده بود، مالقات با عبد صالح برایش ترتیب  

از او هم هست. همسفر مویس در این سفر ارسارآمزی یوشع بن نون وّص اوست. خَّض    داده شد تا بداند داناتر

مشمول رمحت خاصه، فان از ذات خود، بایق به خداوند، ویّل او، و صاحب خالفت اهلیه حمسوب یم شد. پیامربان 

م رشیعت را بر  سه حیثیت دارند:  برشند مثل بقیه مردم زندیگ یم کنند، صاحب رسالت هستند یعین تبلیغ احاک 

عهده دارند، و صاحب والیت یا سلوک باطین هستند. رسول مردم را به احاکم رشیع دعوت یم کند. والیت با 

طریقت ادامه یم یابد. هر دو مقام رسالت و والیت نواب خاص و اعم دارند. مویس پیامرب اولوالعزم موظف شد  

دانست. خَّض رسسزب از آب حیات بوده است. از مجله رموز  به خَّض مراجعه کند تا از او علویم بیاموزد که نیم 

تا غصب شیطان نشود. کشنت طفِل شیطنت یا هواهای نفسان با تیغ غریت    بود   افعال او شکسنت کشیت انانیت
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ثانوی عرفاست. خَّض دیوار نفس   تودل  تا طفل قلب متودل شود که  پدر و مادر یعین روح و بدن  برای جنات 

رد تا گنج نهان معرفت بایق بماند و به اهلش برسد. برای اطالع بیشرت بنگرید به تفسری بیان مطمئنه را تعمری ک

 ق(.۱۳۲۷-۱۲۵۱السعادة ِف مقامات العبادة نوشته سلطان حممد گنابادی )

در داستان ابهامایت است، چگونه مویس پیامرب اولوالعزم موظف به درس آموزی از عبد صالیح    . نقد: ۲.۱.۳

دلیل بر نبوت او نیست؟ اما فعال این نکته ارتبایط با حبث ما ندارد. نکته اصیل این است که عبد  یم شود که 

شود تا از جرائم آینده وی نسبت به وادلینش جلوگریی  مرتکب قتل نفس حمرتمه یم است  صالح که ویّل خداوند  

عبد صالح باز یم ماند. عبد صالح    کند. مویس لکیم اهلل قصاص قبل از جنایت را حمکوم یم کند و از همرایه با 

در انتهای داستان به مویس ترصیح یم کند که هر سه اکری که مویس به آنها اعرتاض کرده از مجله قتل نفس  

حمرتمه به دستور خداوند بود و به تصمیم وی نبوده است. در حقیقت حبث علم غیب الیه در مقابل علم حمدود  

مرتکب قتل یم شود و مویس پیامرب با علم برشی آن را منکر یم شمارد.   برشی است. عبد صالح با چنان علیم

جهان خَّض جهان دیگر است ماورای تکلیف زمیین، و جهان مویس همنی جهان است، جهان تکلیف زمیین. 

برش زمیین به شیوه مویس زندیگ یم کند و ملکف به رشیعت و اخالق است. در این دنیا نیم توان به روش خَّض 

 کرد.      زندیگ

آیا قصه مویس و خَّض حاکیت از امر واقع است یا بیان تمثییل نمادین و رازآلود است؟ یم توان گفت که  

اغلب قریب به اتفاق مفرسان متمایل به بیان تمثییل و نمادین آن هستند و کوشیده اند آن را تأویل کنند و ارسار  

باشد، یعین متعلق به اعلم واقع، تکلیف و رشیعت نیست    متعدد آن را کشف کنند. اگر داستان تمثییل و نمادین

تا قبح قصاص قبل از جنایت وقتل نفس حمرتمه مطرح شود. جالب اینجاست که دکرت رسوش که تمام قرآن را  

در اگم قبلیش رؤیا پنداشته و دم از »تعبری رؤیای رسوالنه« به جای »تفسری الکم اهلل« زده است، اینجا برخالف  
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ان آن را »حاکیت واقع« فرض کرده، چرا که از »لوازم حکم قتل نفس حمرتمه در اعلم تکلیف« به  قاطبه مفرس

که تمثییل و نمادین    - عنوان »والیت« دم زده است که در حبث بعدی به آن یم پردازم. اگر داستان تمثییل باشد  

 اد نقش برآب یم شود.     لوازم مورد اشاره رسوش بر آن بار نیم شود و استنتاجهای وی از بنی -است 

 

 

 . حبث دوم. والیت یعین رخصت اجنام اموری که ما اخالقا روا نیم داریم! ۲.۲

آن اختیاری که خدا به آن عبد صالح داده بود تا جان یک طفل بیگناه را بستاند در منطق رشیع    . نقل: ۲.۲.۱

د این والیت بوده یا دست کم خود را  واج   -این اعرف مسلح    -و منطق عرفان والیت نام دارد. پیامرب اسالم  

دانسته است. ویّل خداوند یعین کیس که اختیارات خداوند را دارد و خدا به او رخصت و واجد این والیت یم 

آنها را روا نیم داریم. به گفته مولوی در داستان قصه اذن داده است که اکرهایی را بکند که اگیه ما اخالقاً 

. قواننی اخالیق که جان بدهد اگر بکشد رواست/ نایب است و دست او دست خداست« آن  کنزیک و پادشاه »

گوید:  متعلق به ماست، در مورد اولاء هیچ ناروایی وجود ندارد و اخالقیات در مورد آنها جاری نیست. قرآن یم 
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[ » نُفِسِهمأ
َ
ِمِننَی ِمنأ أ أُمؤأ یَلى بِال وأ

َ
دارد، بر ما والیت دارد.    یا ازخود ما اولویت بیشرت [ پیامربنسبت به م۳۳:۶»اَلَِِبُّ أ

»گرچه کشیت بشکند تو دم مزن / گرچه طفیل را کشد تو مو مکن«. عرفان یعین والیت شنایس. پیامربان هم 

شود. از دیداگه دیین و عرفان پیامرب اکماًل  قطعاً جزء اولاء حق هستند و اصاًل نبوت به اعتبار والیت نبوت یم 

. یعین اقتدار داشت و دنبال قدرت یم رفت، ابلته به دلل رخصت الیه  بکندکه هراکری را یم خواهد    حمق بود 

است که خداوند به پیامرب خود   اینه از رس خودخوایه. نبوت همان والیت است، یعین اقتدار و اختیار ویژه 

نساِن مصلح حکیم که در طول تاریخ فراوان اگه پیامرب به یک ادهد. اگر ما این اختیار ویژه را انکار کنیم، آن یم 

اما  بوده است  قدرت  واجد چننی  خدا  نیست،  آن  ارتکاب  معنای  به  قدرت  داشنت چننی  شود.  یم  تبدیل  اند 

یش  مرتکب هر جناییت نیم شود. پیامرب اسالم هم واجد اقتدار بود و والییت که از خدا به او رسیده بود و این معنا 

شود. عموم حمدثان، مفرسان و عرفا چننی حیق را همانند  هر جناییت با این والیت داده یم   جواز  که این نیست  

 ( ۲خَّض برای پیامرب اسالم قائل بوده اند، از مجله صاحب املزیان. )رسوش، ج 

 صورت بندی استدالل رسوش چننی است:  . برریس: ۲.۲.۲

 .مقدمه اول. آچنه خَّض اجنام داد، از باب والیت او بوده است

مقدمه دوم. هر پیامرب و اعریف صاحب این والیت است. اصوال بدون والیت نبوت حمقق نیم شود، عرفان 

 هم علم والیت است.  

نتیجه: هر پیامرب و اعریف صاحب همان والییت است که خَّض داشت یعین یم تواند قصاص قبل از جنایت  

 قتل برساند.  مرتکب نشده اند به هنوزکند و افراد را به دلل گنایه که 
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بر این مبنا پیامرب اسالم صاحب چننی والییت بوده است و اگر مقامش باالتر از خَّض نباشد پائنی تر از او  

( یعین  ۶نبوده است. پس وی هم چننی اختیاری داشته است. آیه »اَلیب اویل باملؤمننی من انفسهم« )احزاب   هم 

پیامرب بر اراده و حقوق و احاکم مومننی. پس اگر پیامرب که جز  اولویت پیامرب بر نفوس مومننی یعین تقدم اراده  

به حق فرمان نیم داد ترصیف در جان و مال مردم کند رواست. معین والیت همنی است. اخالق  متعلق به مقام 

انسانهای اعدی و دار تکلیف است. مرحله باطن مقید به اخالق مرحله ظاهر نیست. یعین اصوال والیت یعین  

 ارتکاب اموری که چه بسا از نظر مردم اعدی خالف اخالق یا خالف رشیعت باشد. جواز 

گفته در علوم رایج اسالیم امجاال پذیرفته شده  های اول و دوم پیشمقدمه   . حتلیل علوم رایج اسالیم: ۲.۲.۳

تر   دقیقاست و در نتیجه والییت در حد والیت خَّض برای پیامرب اسالم به رسمیت شناخته شده است. به شك

در اینکه عرفا چننی گفته اند حبیث نیست، یعین اعرف سالک در مرحله فنای ِف اهلل دستش دست خدا، اراده  

اش اراده خدا، و علمش علم خداوند است. انسان اکمل و ویل اهلل جتیل خداوند و خلیفه او از هر حیث است.  

با این تفسری فاصله ای ندارند. اما متلکمان، فقیهان،    حیت فالسفه هم با مبنای احتاد نفس نیب با عقل فاعل عمال 

مفرسان و حمدثان که حبثشان در قلمرو متون دیین و رشیعت است چطور؟ آنها هم مرتبه ای از والیت تکویین  

و نزی والیت ترشییع برای پیامرب قائل شده و مشخصا والیت ترشییع پیامرب را مطلقه دانسته اند. شیعیان چننی  

  ترصف  طلقه ای را عالوه بر پیامرب برای ائمه نزی مطرح کرده اند. مراد از »والیت مطلقه« همان حنوه والیت م

 والیت قلمرو درباره  فقیهان فقیه، والیت حبث مقدمه در. باشد داشته تواند يم خود  مایملك بر فرد  هر که است

پیامرب و ائمه در چننی والییت باشند. در مورد    جانشینان  و   خلفا   فقها   است   قرار   چون  اند،  کرده   حبث  ائمه  و  پیامرب

پذیرش والیت مطلقه براي پیامرب و ائمه سه قول در شیعه به چشم یم خورد: بسیاری از فقیهان پیامرب و ائمه را 

 جانب  از حِق چننی  از استفاده  در الاقل  یا  وسییع،  قلمرو  چننی  اثبات  در  مجیع.  اند  شمرده   مطلقه صاحب والیت
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 در  والیت  که  باورند   براین  نزی  اقلییت  باالخره   و  اند،  شمرده  مورد   يب  را   امور  این  در د روا داشته یا حبثتردی  ایشان

  به   نمونه  عنوان  به  قول   سه  این   با   آشنايي  براي.  نیست   ثابت  نزی  ائمه   و  پیامرب  برای  حيت  اي   وسییع  قلمرو   چننی 

ایاگِن، اهلدایة اَل من هل الوالیة، )قول ابتدايي ایشان  لگپ سید  الفقاهه؛  مصباح  خويي،  سید:  به  کنید  رجوع   ترتیب

 (. سیاست نامه خراسانمراد است(؛ و آخوند خراساِن، حاشیة املاکسب )و به نقل آن در 

را مورد    قول آخوند خراساِن صاحب کفایة االصول که کمرت شناخته شده است، و من آن را حق یم دانم

 با   ایشان.  است  بوده جتزیه و حتلیل قرار یم دهم. به نظر وی حمدوده والیت پیامرب و ائمه خارج از امور شخِص

تعبدي   احاکم  در نه است جاري اموراختیاري   در  تنها   اولویت  آیه.  اند  نموده  يم  را  مردم، معامله بقیه مردم اموال

رشيع، در امور  احاکم  و نوايه ائمه )ع( غری از امور سیايس  و بدون اختیار. مردم موظف نیستند به اوامر و

 نبوت    جهت  از   که   است   اوامري   در  ائمه  پیامربو  اطاعت   وجوب  اعدي گردن بنهند. قدر متیقن آیات و روایات

  والیت   دانسته،  ربويب«  ذات  به  »منحرص  را   مطلقه«  »والیت  خراساِن   آخوند .  باشد  شده   صادر   ایشان   امامت  و

در امور جزئیه  یِع پیامرب)ص( را مقید به لکیات مهم امور سیايس اعالم کرده و ادهل را از اثبات والیت ایشان  ترش

ي پیامرب )ص( و ائمه )ع( همواره حریم رشیعت در زندگي خصويص  شخصیه ناتوان یافته است. به نظر وي سریه 

 کرده است و والیت ایشان عمومیت ندارد. مردم را راعیت يم 

توان گفت که   ائمه( یم  و  پیامرب  به والیت مطلقه  )قائل  انصاري  بر رأي شیخ  نقد خراساِن  دیداگه  از  از 

آچنه که مردم در آن حوزه به رئیس و دولت  اول. امور عمويم،   : ندشوخراساِن امور آدمیان به دو حوزه تقسیم يم 

خصويص، که از آن به  دوم. امور    شود.)غریجزئیه( تعبری يم کنند و از آن به حوزه سیايس یا امور لکیه مراجعه يم 

این حوزه از جانب شارع احاکيم وضع  امور جزيئ متعلق به اشخاص تعبری يم  از قبیل مالکیت، شود. در  شده 

https://kadivar.com/1253/
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ایشان نزی به  .. که راعیت این احاکم رشيع بر هماگن حيت پیامرب )ص( و ائمه )ع( واجب است و  ازدواج، ارث و.

 اند. کرده شهادت سریه و سنت دقیقاً حریم رشيع را در زندگي شخِص و خصوّص مردم راعیت يم 

شود، بات نم ي دوم چننی والیيت اثاند، اما در حوزه ي اول پیامرب )ص( و ائمه )ع( والیت داشته در حوزه 

والیت مطلقه بر  ي متعارف عمويم و سیايس است و زائد بر آن یعن  پیامرب و ائمه مقید به حوزه یعن والیت  

. خراساِن هرگونه ترصف غریمتعارف )یعن از غری طرق مشهور و شناخته  فاقدندجان و مال و ناموس مردم را  

خراساِن  توان  یابد. بر این اساس يم م براي ایشان ممنوع يم ناموس مرد ی هماگِن رشيع( را در جان و مال و  شده 

. او هیچ حق  ي عمويم در چارچوب رشع« »والیت در حوزه را قائل به »والیت اعمه پیامرب و ائمه« دانست یعن  

هماگن را بدون استثنا در برابر احاکم رشیعت  شناسد و  ی دوم به رسمیت نم اي را براي ایشان در حوزه ویژه 

 داند. ساوي يم م

نائین بنا به روایت یکي از مقررینش )حممدتیق آمیل( در حاشیه ماکسب نظر شیخ انصاري را    مریزاي 

قول خمالف مشهور نظر کِس است که  کرده است.  صائب دانسته از والیت مطلقه پیامرب )ص( و ائمه )ع( دفاع  

 واضح.  ندارد   باور  –  رشيع  اوامر  از  خارج  –سیايس    یوالیت ائمه )ع( را بر جان و مال و ناموس مردم در حوزه 

  مطابق  است،  وي   عرص   عرف  به  ناظر(  انصاری   الکم  در )  عرفیه«  »اوامر  يحوزه   به  حوزه   این  از  تعبری  که  است

  احنصار   در  خراساِن  من  اطالع   حد   در  . اند بوده   برخوردار  ای مطلقه   یسلطه   چننی   این  از   سالطنی   عرف   چننی 

ر ذات ربويب و اعتقاد به والیت مقیده به حدود رشعیه براي پیامرب )ص( و ائمه )ع( یعن نيف  د  مطلقه  والیت

والیت مطلقه برشی و نيف جواز ترصف معصومان )ع( در جان و مال مردم خارج از احاکم متعارف رشیعت  

 ده است. امایم است. ظاهراً رای او در این مسئله از سوی شاگردانش نزی دنبال نشخنستنی فقیه  
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که گذشت اینکه در علوم رایج اسالیم والیت پیامرب مطلقه دانسته شده است نادرست نیست و  چنانآن

گزارش دکرت رسوش درست است. اما اینکه پیامرب هرگز از چننی اختیارایت ولو ارتکاب خالف رشع یا اخالق  

گفته باشد. بلکه که ایشان در عمل مقید  استفاده کرده باشد من احدی از علمای اسالم را رساغ ندارم که چننی  

به رشیعت و اخالق بوده است. اموری که از اختصاصات نیب است با دقت در کتب فقیه و تفسریی احصا شده  

است. از مجله شیخ طویس در جدل چهارم مبسوط این اختصاصات را به واجب، حرام، مباح و کرامت تقسیم  

 ل از جنایت جزء آنها نیست. کرده است. قتل نفس حمرتمه یا قصاص قب

 

آیا والیت مطلقه غری مقید به رشع و اخالق بر احدی حیت پیامربان یا پیامرب اسالم قابل اثبات   . نقد: ۲.۲.۴

پیامربی در   از  به نظر یم رسد تلیق رایج  اندازه علم خداوند یم خواهد.  به  است؟ چننی والیت وسییع علیم 

 زیر با تعالم قرآن سازاگر نیست: عرفان، فلسفه و علوم نقیل به دالیل 

ثألُُکمأ    اوال نَا برََشٌ ِمّ
َ
پیامرب برشی مثل بقیه مردم است و تفاوتش در ویح است نه در امری دروین. قُلأ إَِنَما أ

ٌه َواِحدٌ  ـى ُهُکمأ إِلَ ـى َنَما إِلَ
َ
َحًدا )کهف   َعَماًل  فَلأیَعأَملأ   َربِّهِ  ِلَقاءَ   یَرأُجو اَکنَ  َفَمن یُویَحى إََِلَ أ

َ
ِكأ بِِعبَاَدةِ َربِِّه أ َصاِْلًا َواَل یرُشأ

شود که خدای شما  (. »بگو جز این نیست که من برشی مانند شما هستم ]با این امتیاز[ که به من ویح یم ۱۱۰
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خدایی یاگنه است. پس هر کس به لقای پرورداگرش امیدوار است، باید اکری شایسته کند، و هیچ کس را در  

   رورداگرش رشیک نسازد.«عبادت پ

او از حیث علم جز آچنه خدا در اختیارش گذاشته باشد چزیی نیم داند. قرآن در نف علم غیب از بین    ثانیا 

 برش بسیار رصیح است: 

اللَـهُ  َشاَء  َما  إاَِل  ا  رَضً َواَل  ًعا  َنفأ ِِس  َِلَفأ ِلُك  مأ
َ
أ اَل  تَکأ  قُل  اَلسأ الأَغیأَب  لَُم  عأ

َ
أ ُکنُت  َمَسِنَ  َولَوأ  َوَما   ِ رَیأ

اْلأ ِمَن  رَثأُت 

وءُ  نَا   إِنأ  السُّ
َ
مٍ   َوبَِشریٌ   نَِذیرٌ   إاَِل   أ ِمنُونَ   ِلَّقوأ بگو: »من اختیار هیچ سود و زیان را برای خود ندارم،  (  ۱۸۸)اعراف   یُؤأ

رسید. من  د نیم مگر آچنه را که خدا خبواهد. و اگر غیب یم دانستم، خری فراوان به دست یم آوردم، و به من گزن

 آورند نیستم.«  جز اخطاردهنده و بشارت دهنده ای برای گرویه که ایمان یم 

قُوُل لَُکمأ ِعنِدي َخَزائُِن اللَـِه  
َ
لَُم الأَغیأَب قُل اَل أ عأ

َ
قُوُل لَُکمأ إِِِنّ َملٌَك   َواَل أ

َ
تَِبعُ   إِنأ  َواَل أ

َ
  َهلأ   قُلأ  إََِلَ   یُویَحى   َما   إاَِل   أ

تَوِي  َِصریُ   یَسأ یَمى َوابلأ عأ
َ فَاَل  اْلأ

َ
گویم که خزانه های خدا نزد من است، و بگو من به شما نیم(. »۵۰)انعام   َتتََفَکُرونَ   أ

کنم.  شود پریوی نیم ام. من جز آچنه را به سویم ویح یم گویم که من فرشته گویم[ غیب یم دانم و به شما نیم]نیم 

اندیشید؟« قاعده این است که هیچ برشی از علم غیب آاگه نیست، اال  نیم بگو: آیا کور و بینا یکسانند؟ پس آیا  

اینکه خدا خبواهد و گوشه ای از آن را در اختیار کیس قرار دهد. اثبات این استثنا دلل قطیع )آیه نص یا روایت  

نای ویح رسایل پیامرب(  متواتر نص( یم طلبد. اثبات اینکه پیامرب یا ائمه برخوردار از چننی علیم بوده اند )به استث

 بسیار دشوار است.    

َاَلغُ  ثاثلا  تُُموَن )مائده َواللَـُه َيعألَُم َما ُتبأُدوَن َوَما  َما یلَعَ الَرُسوِل إاَِل ابلأ رسان ( »بر عهده پیامرب جز پیام۹۹تَکأ

  بن  حممد اینکه. است  این قرآن پیامربی داند.«دارید یم نیست و خدا آچنه را آشاکر یم کنید، و آچنه را پوشیده یم 
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.  است   نداشته  ایشان  رسالت  با   تالزیم  که   است   ای   جدااگنه  منصب  بوده  هم   وایل  مدینه  در (  ص )  عبداهلل

اری جزء رسالت پیامربان به طور اعم و رضوری رسالت پیامرب خاتم نبوده است. در غری این صورت این  زمامد

آیات که یکی و دو تا هم نیست ب معین یم شوند. این نکته اساس نظریه پیامرب اقتدارگرا را با اشاکل جدی  

 مواجه یم کند.  

قأِض پیامرب اکرم )ص( یم ور.  سریه پیامرب حکم به ظاهر بوده است نه به باطن ام  رابعا
َ
 بَیأنَُکمأ   فرماید: »إَِنَما أ

خِ 
َ
َما رَُجٍل َقَطعأُت هَلُ ِمنأ َماِل أ يُّ

َ
َُن حِبَُجِتِه ِمنأ َبعأٍض فَأ ْلأ

َ
َماِن َو َبعأُضُکمأ أ يأ

َ َیِّنَاِت َو اْلأ یِه َشیأئاً فَِإَنَما َقَطعأُت هَلُ بِِه  بِابلأ

)لک اَلَار«  ِمَن  َعًة  جقِطأ الاکِف،  و ۴۱۴ص  ۷یین،  گواهان  گوایه  طبق  شما  میان  در  من  تنها  مردم![  »]ای  ترمجه:   )

آورد؛ بنابراین، هر فردى  کنم و ]چه بسا باشد که[ بریخ از شما از بریخ دیگر بهرت دلل یم سوگندها دادریس یم 

ای  م، تنها براى او با آن، قطعه که من از مال برادرش چزیى را براى او ]به واسطه بیّنه یا سوگند دروغ[ جدا کن

این حدیث را سین و شیعه روایت کرده اند و از احادیث معمول به فقه اسالیم در کتاب    .ام« از آتش جدا کرده 

القضاست. مفاد این حدیث معترب منحرص به قضاوت نیست. احاکم سیایس پیامرب هم مبتین بر ظاهر، برگرفته  

ست. این احاکم با ویح الیه و حیت با آچنه به عنوان تبینی دین )سنت نبوی یا  از جماری برشی، و خطاپذیر بوده ا

یعلمکم اْلکمة( که ریشه الیه دارد تفاوت یم کند. پیامربی که مقید به رشیعت )ویح که خارج از اراده اوست  

بر مبنای  و سنیت که در چارچوب موازین ویح است( هرگز نیم تواند همانند خَّض قصاص قبل از جنایت کند. 

 قرآن و سنت عمیل پیامرب والیت ایشان مقید به ظواهر رشع و موازین اخالق است نه والیت مطلقه.  

. این مهم  است  نه قابل انکار  و مزیان علم پیامرب به بواطن امور و والیت تکویین نه قابل اثباتخامسا  

 جمایل دیگر یم طلبد.  
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 . حبث سوم. معین ختم نبوت۲.۳

وت خاتم دارد، اما والیت نه. خاتمیت یعین ختمیت اختیارات ویژه پیامربی، یعین دیگر کیس  نب  . نقل: ۲.۳.۱

نیم تواند آن والیت و اختیارات را اداع کند. ختمیت پیامرب هم باب را بر امامت به معنای شییع آن بست، هم  

واست پیامربی بکند، یعین دوباره  خبر والیت فقیه به معنایی که فقیهان شیعه اداع کردند. آقای مخیین درواقع یم 

 (  ۴و   ۳، ۲این والیت را جتدید بکند. )رسوش، ج

   . نقد: ۲.۳.۲

نبوت« است تردید جدی است. یقینا چننی والییت برای  در اینکه والیت با این عرض عریض »الزمه    الف. 

غری از پیامربان اولوالعزم )یعین اغلب قریب به اتفاق پیامربان اال پنج نفر( قابل اثبات نیست. در مورد پیامربان  

ته  اولوالعزم )یعین نوح، ابراهیم، مویس، عییس و حممد صلوات اهلل علیهم( اینکه ایشان به اذن اهلل مقامایت داش

اند غریقابل انکار است، اما ما غری از آچنه در کتاب و سنت معترب آمده از جزئیات آن ب اطالعیم، و چننی  

مقامایت در مرحله ترشییع ایشان که موضوع مبحث بعدی است دخالیت ندارد. بنابراین اینکه گفته شده نبوت  

 والعزم نقض جدی چننی اداعیی است.   بدون والیت ب معین است سخن ناتمایم است. نبوت انبیاء غریاول

ختم نبوت به معین ختم پیامربی، ختم ویح رسایل و اختصاصات ترشییع ایشان است. اما حبث رسوش    ب. 

درباره والیت است که مدیع ادامه آن در عرفا و اسالم جتربت اندیش )واژه برساخته وی( است. ذلا بر مبنای 

ان جتربت اندیش از مجله خود وی که اداعی بسط جتربه نبوی خصوصا  او مشك به قوت خود بایق است. مسلمان

خبش والیی آن را دارند به چه دلل توانایی خَّض در قصاص قبل از جنایت و قتل نفس حمرتمه را فاقدند؟! این  
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 در  ربطی به نبوت و ختم آن ندارد. باید برای ختم والیت به چننی معنایی چاره اندییش کرد. درباره امامت شییع

 به شك مرشوح حبث استدالیل کرده ام، اینجا تکرار نیم کنم.     انکار مطلق والیت فقیهو در    علمای ابرارحبث  

ن  ج. پیامربشنایس اوست که  آقای رسوش دقیقا در  پردازیهای  با حمکمات قرآن کریم  مشك نظریه  تنها  ه 

سازاگر نیست بلکه در تعارض مستقیم با آنهاست، به عالوه نه تنها از ادهل حمکیم برخوردار نیست، بلکه دلل  

از پیامربشنایس وی نظریه های بسط جتربه نبوی )تبعیت ویح از شخصیت برشی   بر خالف آنهاست. مرادم 

نه الکم اهلل جمید(، رؤیای رسوالنه )اینکه قرآن خوابهای پیامرب است پیامرب و اینکه قرآن تألف پیامرب است و  

و نیاز به تعبری دارد نه تفسری( و باالخره پیامرب اقتدارطلب )پیامربی که از ابتدا به دنبال به دست گرفنت قدرت  

ره حممد ساخته، و مردم را با شمشری تسلیم حکومت خود کردن بوده است(. اینها با تصویر روشین که قرآن از چه

 یا حممد در سریه عمیل خود بروز داد و تاریخ ناگری انتقادی به ابعادی از آن دست یافته، قابل پذیرش نیست. 

نکایت که رسخطهای آن گذشت، نیاز به تفصیل و بسط دارد. فعال تا جمال واسع تر به همنی خمترص اکتفا یم  

ث بعدی نقد شاهد شارعیت پیامرب بر اداعی اقتدارطلیب  کنم و از نقد صاحب نظران استقبال یم نمایم. مبح

 ایشان است.  

ترمجه آیات قرآن کریم را از ترمجه نعمت اهلل صالیح جنف آبادی )ویرایش حممدیلع کوشا( نقل کرده ام.  

جلسات دین و  مشخصات منبع مباحث منقول از عبدالکریم رسوش که خالصه آنها آورده شده چننی است:  

. گزارش جلسات اول، سوم و )کمرت از یک ششم( جلسه  ۱۳۹۹دی  ۲۷و  ۲۱، ۱۳، ۶(، مورخ ۴- ۱ج)  ۳۴-۳۱قدرت 

 منترش شده، و گزارش جلسه چهارم هنوز منترش نشده است.    ۱۳۹۹دی  ۲۶و  ۱۰دوم در زیتون، مورخ 

 

https://kadivar.com/15757/
https://kadivar.com/16079/
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 بندی مجع 

اغلب آیات قرآن »تسلیم خداوند شدن« است نه »تسلیم قدرت یا حکومت پیامرب  متعلَق اسالم در    الف. 

سوره حجرات در مقام ختطئه اداعی اعراب بادیه نشنی است که اسالم ظاهری یا تسلیم پیامرب    ۱۴شدن«. آیه  

و نقل تارییخ  شدن را »ایمان« یم دانستند. نه از این آیه، نه از هیچ آیه دیگر قرآن، بلکه از هیچ روایت معترب  

قابل اعتمادی به دست نیم آید که »پیامرب به دنبال تسلیم کردن مردم به قدرت و حکومتش بوده، حیت اگر ایمان  

 به خدا نداشته باشند«.   

تایید کرده »در زمان ایشان« افرادی برای حفظ جانشان  ابومحزه ثمایل    در داعی  (۹۵- ۳۸امام السجاد )  ب. 

مسلمان یم شده اند، در حایل که ایمان قلیب نداشته اند. دوران ایشان مصادف با »دوران اموی« و فتوحایت بوده  

ر  که اغبلا فاقد معیارهای اسالیم بوده است. این چه ربطی به پیامرب و قرآن دارد؟! امام سجاد نگفته این افراد »د

 زمان پیامرب« برای حفظ جانشان مسلمان شده بودند.  

تمایل زائدالوصف پیامرب برای »ایمان« هماگن که امری قلیب است اکمال درست است، اما این امر هیچ    پ. 

 ربطی به »اسالم اجباری و با زور شمشری« ندارد!  

ابراهییم د  ت. ادیان  ر آن اماکن زندیگ مؤمنانه داشته پیامرب در یپ تاسیس جامعه ای بود که پریوان همه 

امنیت و همزیسیت برای هماگن حیت کفار، مرشاکن و غریموحدان را به رشط انعقاد قرارداد عدم    پیامرب  باشند.

 ختاصم تضمنی کرده بود. پلورالیسم دیین نسیب از ابتدا قاعده پذیرفته شده در جامعه اسالیم عرص پیامرب بود.  
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روایایت که ثواب عبادات و  فضیلت در اسالم است، نه تنها معیار فضیلت.  جهاد یکی از معیارهای    ث. 

خریات را بر أساس ثواب جهاد و شهادت تبینی کرده اند اغبلا متعلق به دوران سلطه اموی و عبایس هستند، و  

 تند.  اگر از اعتبار سندی برخوردار باشند، احادیث موقت دوران خاص و موسیم هستند و حکم دائیم اسالم نیس 

که مطلقا تالف پیامرب نیست    - ما پیامرب رمحت را بزرگ نکردیم! قرآن  بر خالف اداعی دکرت رسوش    ج. 

حممد )ص( را به عنوان پیامرب رمحت بزرگ کرده است. بزرگ کردن نیب امللحمة، پیامرب  -و الکم اهلل جمید است 

برنامه دوران جنگهای صلییب، مسترشقان الکسیک، ا تندرو جنگ و خشونت  سالم ستزیان، و اسالم گرایان 

معارص است، که با تاریخ ناگری انتقادی مدرن هم سازاگر نیست. احیای دوباره این خوانش خمدوش، خارج  

»اقدایم   و  به حممد )ص(  پیامرب جفا  رفتاری  اصول  و  قرآن  موازین  از  و غفلت  تارخییش  زمینه  از  آن  کردن 

 ارجتایع« است.  

جهان خَّض جهان ماورای .  اند   آورده  شمار  به  فرشتاگن  ۀو مودودی خَّض را ازمجلحجر عسقالن  ابن   چ.

تکلیف است، و جهان مویس جهان تکلیف زمیین است. برش زمیین به شیوه مویس زندیگ یم کند و ملکف به  

 رشیعت و اخالق است. در این دنیا نیم توان به روش خَّض زندیگ کرد.     

مثییل و نمادین باشد، یعین متعلق به اعلم واقع، تکلیف و رشیعت نیست تا  اگر داستان مویس و خَّض ت ح.

تمام قرآن را در اگم قبلیش رؤیا   از جنایت وقتل نفس حمرتمه مطرح شود. دکرت رسوش که  قبح قصاص قبل 

ن آن را  پنداشته و دم از »تعبری رؤیای رسوالنه« به جای »تفسری الکم اهلل« زده است، اینجا برخالف قاطبه مفرسا 

»حاکیت واقع« فرض کرده، چرا که از »لوازم حکم قتل نفس حمرتمه در اعلم تکلیف« به عنوان »والیت« دم  

 زده است.  
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آخوند خراسان والیت مطلقه را منحرص به ذات ربوب دانسته و والیت بین برش از مجله والیت پیامرب و   خ.

دود رشعیه دانسته و هرگونه ترصف غریمتعارف را در جان  ي متعارف عمويم و سیايس و ح ائمه را مقید به حوزه 

 ناموس مردم براي ایشان ممنوع دانسته است.   و مال و 

  آچنه   جز   علم   حیث   از  او  پیامرب برشی مثل بقیه مردم است و تفاوتش در ویح است نه در امری دروین.  د. 

از بین برش بسیار رصیح است. اثبات    غیب  علم   نف  در  قرآن.  داند  نیم  چزیی  باشد  گذاشته  اختیارش   در  خدا

قرآن جز   پیامرب  است.  دشوار  بسیار  رسایل(  استثنای ویح  )به  اند  بوده  از چننی علیم  برخوردار  پیامرب  اینکه 

رسان وظیفه ای نداشته است. اینکه حممد )ص( در مدینه وایل هم بوده منصب جدااگنه ای است که تالزیم  پیام

 ست. با رسالت ایشان نداشته ا 

سریه پیامرب در قضاوت حکم به ظاهر بوده است نه به باطن. احاکم سیایس پیامرب هم مبتین بر ظاهر،   ذ.

برگرفته از جماری برشی، و خطاپذیر بوده است. بر مبنای قرآن و سنت عمیل پیامرب والیت ایشان مقید به ظواهر  

 رشع و موازین اخالق بوده است نه والیت مطلقه.  

ناتمایم است. نبوت انبیاء غریاولوالعزم نقض  اینکه گف  ر. ته شده نبوت بدون والیت ب معین است سخن 

 جدی چننی اداعیی است.   

ختم نبوت به معین ختم پیامربی، ختم ویح رسایل و اختصاصات ترشییع ایشان است. اما حبث رسوش    ز.

ست. ذلا بر مبنای او مشك به قوت خود  درباره والیت است که مدیع ادامه آن در عرفا و اسالم جتربت اندیش ا

بایق است. مسلمانان جتربت اندیش از مجله خود وی که اداعی بسط جتربه نبوی خصوصا خبش والیی آن را  
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دارند به چه دلل توانایی خَّض در قصاص قبل از جنایت و قتل نفس حمرتمه را فاقدند؟! این ربطی به نبوت و 

 ختم آن ندارد.  

ردازیهای آقای رسوش دقیقا در پیامربشنایس اوست که نه تنها با حمکمات قرآن کریم سازاگر  مشك نظریه پ   ژ. 

نیست بلکه در تعارض مستقیم با آنهاست، به عالوه نه تنها از ادهل حمکیم برخوردار نیست، بلکه دلل بر خالف  

 آنهاست.  

 وبینار نواندییش دیین 

 ۲۰۲۱فوریه    ۱۴،  ۱۳۹۹بهمن    ۲۶یکشنبه  
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