
 

 چالش اسالم و قدرت

 م پنججلسه 

 

 

 محسن کدیور 

 ۱399 اسفند  ۱2



 
جلسه پنجم   - چالش اسالم و قدرت   2  

 

 

 

 : جلسه چهارم خالصه  

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

ارییخ قابل اعتمادی به دست نیم آید که »پیامرب به دنبال تسلیم  آیه قرآن، بلکه از هیچ روایت معترب و نقل ت

 .   کردن مردم به قدرت و حکومتش بوده، حیت اگر ایمان به خدا نداشته باشند« 

یید کرده در زمان ایشان افرادی برای حفظ جانشان أابومحزه ثمایل ت  داعی در    (۹۵- ۳۸))ع(  امام سجاد    ب. 

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

 پیامرب و قرآن دارد؟!  بلا فاقد معیارهای اسالیم بوده است. این چه ربطی به که اغ

  پیامرب   .در آن اماکن زندیگ مؤمنانه داشته باشند  همه موحداندر یپ تاسیس جامعه ای بود که    پیامرب  پ.

را به رشط انعقاد قرارداد عدم ختاصم تضمنی   ن حیت کفار، مرشاکن و غریموحدانسیت برای هماگامنیت و همزی 

 بود.  عرص پیامرب  از ابتدا قاعده پذیرفته شده در جامعه اسالیم نسیب پلورالیسم دیینکرده بود. 

ثواب    یت که روایا یکی از معیارهای فضیلت در اسالم است، نه تنها معیار فضیلت.    در راه خدا  جهاد  ت. 

هاد و شهادت تبینی کرده اند اغبلا متعلق به دوران سلطه اموی و عبایس  عبادات و خریات را بر أساس ثواب ج

 هستند، و اگر از اعتبار سندی برخوردار باشند، حکم دائیم اسالم نیستند.  

https://kadivar.com/18564/
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لقا تایلف پیامرب که مط  -ما پیامرب رمحت را بزرگ نکردیم! قرآن    ،پیامرب اقتدارگرا بر خالف اداعی    ث. 

 کرده است.  معریف حممد )ص( را به عنوان پیامرب رمحت بزرگ  -  !نیست

و جهان مویس »جهان تکلیف زمیین« است. برش    ،عبد صالح )خرض( جهاین »ماورای تکلیف«  جهان    ج.

خرض    زمیین به شیوه مویس زندیگ یم کند و »ملکف به رشیعت و اخالق« است. در این دنیا نیم توان به روش 

 از علمای اسالم هم چننی شیوه ای را جتویز نکرده است.     زندیگ کرد و احدی 

تکلیف و رشیعت نیست تا   ،م واقعلیعین متعلق به اع  ،تمثییل و نمادین باشد  مویس و خرض   اگر داستان  چ.

لیش »رؤیای  خطیب حمرتم که تمام قرآن را در اگم قب قتل نفس حمرتمه مطرح شود.  قبح قصاص قبل از جنایت و

 نجا برخالف قاطبه مفرسان آن را »حاکیت واقع« فرض کرده است!  نیازمند تعبری« پنداشته، ای

 و   رشع« دانستهبه  مطلقه« را منحرص به ذات ربویب، و والیت پیامرب را »مقید  والیت  آخوند خراساین »  ح.

   دانسته است. وع ناموس مردم براي ایشان ممنان و مال و هرگونه ترصف غریمتعارف را در ج

نقض    «اولوالعزم»نبوت انبیای غری  سخن ناتمایم است.  «نبوت بدون والیت یب معین است»اینکه گفته شده    خ. 

   جدی چننی اداعیی است.  

خطیب ایشان است. اما حبث    «و اختصاصات ترشییع  یا »ختم ویح رسایل  ختم نبوت به معین ختم پیامربی  د.

است. ذلا بر مبنای او مشلک به    اسالم جتربت اندیش  دیع ادامه آن در عرفا ودرباره والیت است که م  حمرتم

 .  و جواب یم طلبد ت خود بایق استوق

 *** 
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طالب )ع( را تربیک عرض یم کنم  سالگرد میالد باسعادت امری مؤمنان و پیشوای پرهزیاکران امام یلع بن ایب  

عذرخوایه یم کنم. امیدوارم مباحث    را نداشتم   ین مناسبتو از اینکه توفیق اجابت دعوت برای اجنام وظیفه به ا

 این جلسات به عنوان عذر تقصری به پیشاگه قرآن، پیامرب و اهل بیت پذیرفته شود.  

در کتاب، آئنی و پریوانش دمیده  ایشان  اقتدارطلیب    روحیهپیامرب اقتدارگرا بوده و    خطیب حمرتم مدیع شده

که از ابتدا به دنبال به   معریف شدهو پیامرب اعرف مسلح    ،طانامه، خدا سلقرآن خوف ن  بر این مبنا شده است.  

یکی دیگر از  در این جلسه    شمشری به دین خود بوده است.زور  قدرت و تسلیم کردن مردم ولو با    رفت دست گ

یت و  جتیل والبحث است:  م  سهشامل    جلسهاین    یم شود.  حتلیل انتقادی  «یعین اقتدارشارعیت  »  این مداع   شواهد

با چننی پیامربی امروز چه باید  ، و  مقیاس عدالتمؤسس و  پیامرب  ،  خالق پیامرب در ترشیعات وی و فقه اسالیما

 کرد؟
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 اسالیم بحث اول. جتیل والیت و اخالق پیامرب در ترشیعات وی و فقه  م 

ت جان و مال شارع یعین مالکی  در اسالم پیامرب شارع است، در مسیحیت عییس ظاهرا شارع نبود.  اداع:

را دارد. گردن گذاشت به فقه یعین گردن گذاشت به والیت و مالکیت پیامرب نسبت به اعراض، أموال، و    مردم

کرد، پرشده بود از خداوند، کرد، مثل خدا عمل یم دماء. هیچ کدام اینها معنایش این نیست که یب منطق عمل یم 

طرف بگذاری در دنیا و آخرت جمازات یم  را از این حد آن   یعین اگر پایت  رخصت و والیت الیه داشت. تقننی

شوی این معین اقتدار و والیت است. جمموعه والیت و اخالق پیامرب در فقه اسالیم متجیل شده است. بدون  

از    داد دیگر حق ندارد والیت پیامربی یب معین یم شود. هیچ زن مؤمن و مرد مؤمین وقیت که پیامرب حکم یم 

ن اظهار  تا وقیت که در مسائل مورد    [ ۳۳:۳۶]  ظری بکند. خودش  اینها مؤمن حمسوب نیم شوند  قسم به خدا 

و بعد از اینکه توداوری کردی نه اینکه فقط تسلیم بشوند و قبول کنند،   مشاجره و اختالف ترا حکم کنند

کردیم  اگر واجب یم عد  [ آیه ب۴:۶۵]  .ندحیت در دلشان هم نسبت به آچنه که توگفیت انکاری و اشاکیل نداشته باش

دارم    یعین من انتظار   .کردندکه یکدیگررا بکشید یا ازدیارخود بریون بروید بسیار اندیک از آنها این اکررا یم 

ْم«    . اینجور پریواین باشید ه  نُفس 
َ
ْن أ ن نَی م  ْوََلٰ ب الُْمْؤم 

َ
ُّ أ اولویت حقوق و احاکم پیامرب بر    [۳۳:۶]چند جا آمده »انلَِّب 

سخن گفت از    این صورت پیامرب یکی یم شود مثل دیگران.  و احاکم ما معنای پیامربی است، در غریحقوق  

   ( ۴و   ۳، ۲ ج )  الیت و اقتدارگرایی یعین این.موضع باال وقیت من حکم کردم دیگر شما حق اظهار نظر ندارید. و

ردم ترصف یم کرد، از مجله حکم  پیامرب شارع بوده، با ترشیع حالل و حرام در جان و مال مبه طور خالصه:  

آنها را در دنیا و عذابشان را در آخرت صادر کرده است. فقه اسالیم جتیل اخالق  جمازات جمرمنی حیت اعدام  

 ارعیت یعین اقتدار. شو  نبوی است. والیت 

 



 
جلسه پنجم   - چالش اسالم و قدرت   6  

 ترشیع در ادیان الیه .  حبث اول 

و  امجایل  ل به پنج آیه در این زمینه اشاره به رسمیت شناخته است. در این جما را   «ترشیع در ادیان الیه»قرآن  

       : مفاد آنها در ارتباط با حبث تفسری یم شود 

ٰ ب ه  نُوًحا    الف.  ین  َما وََّصَّ َن ال ِّ َع لَُکم م ِّ ییَسٰ رَشَ یَم َوُمویَسٰ وَع  یْنَا ب ه  إ بَْراه  وَْحیْنَا إ یَلَْك َوَما وَصَّ
َ
ي أ نْ  َواذلَّ 

َ
یُموا   أ ق 

َ
  أ

ینَ  قُوا  َواَل  ال ِّ برای شما از ]احاکم[ دین چزیی را ترشیع کرده است که نوح را به آن توصیه  » (۱۳)شوری  ف یه    َتتََفرَّ

ه را که ابراهیم و مویس و عییس را به آن سفارش نمودیم که دین را بر  نمود و نزی آچنه را به تو ویح کردیم و آچن

رشیعت معریف شده اند: نوح، ابراهیم، مویس،    مرب صاحبپنج پیا   در این آیهپا دارید و در آن تفرقه نکنید.«  

اگنه صاحب رشیعت همان انبیای اوَل العزم هستند؟  آیا انبیای پنج.  )صلوات اهلل علیهم امجعنی(  عییس و حممد

همنی است. عنوان اوَل العزم برگرفته از این آیه  حمتمل است و حداقل یکی از اقوال حبث پیامربان اوَل العزم  

ْ َکَما َصرَبَ  است:  قرآن   َن الرُُّسل  فَاْصرب  ولُو الَْعْزم  م 
ُ
که دشمنان[ صرب كن، چنان  »پس ]در برابر آزار  (۳۵)احقاف    أ

العزم  و، ذلا بریخ پیامربان اولن الرسل تبعیضیه است نه بیانیهن در م  م  پیامربان صاحب عزم و اراده صرب کردند.«  

نه رصف ابتالیشان    ،ی عزم قوی در تبلیغ رسالت و انتشار آنپیامربان دارا   اولوالعزم یعینبوده اند نه همه آنها.  

را اینگونه توصیف کرده    )علیهم السالم(  غری طریق نرش دین. قرآن نوح، ابراهیم و مویس   به شدائد و بالیا  در

 در این زمینه جمایل دیگر یم طلبد.  تفصییل حبث  است.

ِّنَات  قَاَل قَْد    :گونه معریف شده استن یاهم    هم به شلک خاص)ع(  عییس  رشیعت    ب.  ییَسٰ ب ابْلَی  ا َجاَء ع  َولَمَّ

ف یه   خَتْتَل ُفوَن  اذلَّ ي  َبْعَض  لَُکم   َ بنَی ِّ
ُ
َوِل  ب اْْل ْکَمة   ئْتُُکم  هَ   فَاتَُّقوا  ج  یُعون    اللَـّ ط 

َ
»۶۳زخرف  ) َوأ عییس  (  چون  و 

ام[ تا بریخ از آچنه را که در آن اختالف  ]آمده ام، و  وردههای روشن آورد، گفت: به راسیت برای شما حکمت آدیلل
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عالوه بر  )ع(  عییس مسیح    « دارید برایتان بیان کنم، بنابراین، از خدا پروا داشته باشید و از من اطاعت کنید.

 تثبیت تعایلم توارت بینات و حکمت را به پریوان خود عرضه کرد که بیان دیگری از رشیعت عیسوی است.  

 وَ   پ.
َ
َعلَیْه    نَزنْلَا أ نًا  َوُمَهیْم  تَاب   الْک  َن  م  یََدیْه   بنَْیَ  َِّما  ل  قًا  ُمَصد ِّ  ِّ ب اْْلَق  تَاَب  الْک  نَزَل   ب َما   بَیْنَُهم  فَاْحُکم إ یَلَْك 

َ
  أ

هُ  ْهَواَءُهمْ   تَتَّب عْ   َواَل  اللَـّ
َ
ا   أ نَ   َجاَءكَ  َعمَّ ِّ  م  نْ  اْْلَق  َْعًة َوم  نُکْم رش  ِّ َجَعلْنَا م 

َدةً وَ  َهاًجا ل لُکل ًة َواح  مَّ
ُ
ُه ََلََعلَُکْم أ   لَْو َشاَء اللَـّ

َبْلَُوُكْم ِف  َما آتَاُكمْ  ن یل ِّ ـٰک  ه    إ یَل  اْْلرَْیَات    فَاْستَب ُقوا  َولَ ُعُکمْ   اللَـّ یًعا   َمرْج  )مائده   خَتْتَل ُفونَ   ف یه    ُکنتُمْ   ب َما   َفیُنَب ِّئُُکم  مَج 

]آسماین[ پیش از خود را تصدیق    که کتاب ازل کردیم، در حایل ه سوی تو ناین کتاب )قرآن( را به حقِّ ب»  (۴۸

از  یم  و  است حکم كن،  کرده  نازل  آچنه خدا  اساس  بر  آنان  میان  پس  آنهاست؛  بر  ناظر  و  نگهبان  و  کند 

ها[ برای هر یك از شما ]امِّت هایشان پریوی مکن که از آن حّقِّ که برای تو آمده است منحرف شوی.  هوس 

داد، وَل ]چننی نکرد[ تا در آچنه به  خواست شما را یك امِّت قرار یم ایم. و اگر خدا یم ین قرار داده و راه روش   آینی

بازگشت شما همیگ، فقط به سوی خداست،  ها سبقت گریید.شما داده است آزمایشتان کند؛ پس به سوی خویب 

آیه اوال خدا کتاب )قران( را بر قلب    در این  ت.« کردید با خرب خواهد ساخو او شما را از آچنه در آن اختالف یم 

و نگهبان و ناظر بر آنهاست،   ،نی حق، تصدیق کننده کتب الیه پیشنیبِّ مپیامربش نازل کرده است؛ ثانیا قرآن  

ثاثلا پیامرب موظف به داوری کردن بر اساس ویح الیه است نه هوا و هوس مردم که اعمل احنراف از حق معریف  

امیت رشیعت و راه روشین از جانب خدا قرار داده شده است. خامسا تکرث رشایع اراده  ا برای هر  شده است. رابع

الیه مایه آزمایش دنیوی است. سادسا بنداگن خدا باید در کسب خری از هم سبقت گریند. نتیجه این آزمایش  

خداوند    هر امیت بهدر کرثت رشایع در آخرت توسط خداوند مشخص یم شود. شاهد مثال انتساب رشیعت در  

 است.  



 
جلسه پنجم   - چالش اسالم و قدرت   8  

ْمر  فَاتَّب ْعَها ُثمَّ    ت. 
َ
َن اِْل یَعةل م ِّ ٰ رَش  یَن اَل َيْعلَُمونَ   َجَعلْنَاَك یلَعَ ْهَواَء اذلَّ 

َ
»سپس تو را بر رایه   (۱۸)جاثیة   َواَل تَتَّب ْع أ

خدا رشیعت   مکن.«کساین که نا آاگهند پریوی  هایاز امر ]دین[ قرار دادیم؛ پس آن را پریوی كن و از هوس 

را در اختیار پیامربش نهاده است، و او را موظف به تبعیت از این رشیعت الیه کرده است. مقابل رشیعت هوا 

    نها نیه شده است. که پیامرب از تبعیت آ  است افراد جاهلوهوس 

ُکوهُ   ث.  ةل َجَعلْنَا َمنَساًک ُهْم نَاس  مَّ
ُ
ِّ أ

لُک 
ُعنََّك   فَاَل  ل ِّ    ِف    ُينَاز 

َ
یمل   ُهًدى  لََعیَلٰ   إ نََّك  َرب َِّك   إ یَلٰ   َواْدعُ  ْمر  اِْل ْستَق  (  ۶۷حج  ) مُّ

این امر با تو کشمکش کنند. و به  کنند؛ پس نباید در  ایم که به آن عمل یم برای هر امِّیت آینی عبادیت قرار داده »

الیه است.    از ترشیععبادات جزیئ  گمان، تو بر رهنمودی راست قرار داری.«سوی پرورداگرت دعوت كن که یب

خدا خود در هر امیت مناسک و عبادات متفاوت قرار داده است. قرار نیست مسلمانان به روش امتهای دیگر  

رشایع نباید اعمل نزاع شود. پیامرب موظف شده است به شیوه ای که   خدا را عبادت کنند. اختالف عبادات در

 ت کند. خدا راهنمایی کرده است مردم را به سوی خدا دعو

پیامربان مروج رشیعت پیامرب  قریب به اتفاق  رشیعت تازه خمتص به چند پیامرب خاص است، اکرث  اوال    نتیجه: 

اند.  از خود   پیش ثاثلا   بوده  ثانیا خداوند خود را شارع معریف کرده و رشیعت را به خود منسوب کرده است. 

زیئ از برنامه خود معریف کرده است که نباید مایه  خداوند تکرث و تنوع رشایع الیه در بنی امتهای خمتلف را ج

ب رشیعت بوده است.  صاح  نزاع شود. رابعا عییس مسیح )ع( هم همانند نوح، ابراهیم و مویس )علیهم السالم(

خامسا خداوند رشیعت اسالیم را عالوه بر ویح و کتاب به خود نسبت داده و آنها را بر پیامربش نازل کرده  

 است.  
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 والیت ترشییع پیامرب اسالم   . حبث دوم 

پیامرب اسالم به اذن خدا شارع بوده است سخن درسیت است. شارع باالصاهل خداوند است و پیامرب    اینکه اما  

یاد یم شود که حمصول    «والیت ترشییع»اسالم شارع بالعرض یا ماذون در ترشیع بوده است. از این وظیفه پیامرب به  

تفاوت دارد و امری عالوه بر آن است.    الغ ویح الیه توسط ایشانپیامرب با اب  والیت ترشییع  آن سنت نبوی است.

ْم آیَات ه  َویَُزك ِّ  ْم َيتْلُو َعلَیْه  ه  نُفس 
َ
ْن أ ْم رَُسواًل م ِّ ن نَی إ ْذ َبَعَث ف یه  ُه یلَعَ الُْمْؤم  تَاَب َواْْل ْکَمَة  قَْد َمنَّ اللَـّ ُِّمُهُم الْک  ْم َویَُعل  یه 

ب نیل َوإ ن اَکنُو ن َقبُْل لَِف  َضاَللل مُّ به راسیت خدا بر مؤمنان منِّت نهاد که در میان آنان پیامربی »  (۱۶۴آل عمران  ) ا م 

آموزد، و سازد و به آنان کتاب و حکمت یم خواند و پاکشان یماز خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنان یم

ا، تزكیه مردم و تعلیم رب تالوت آیات خداوند، تعلیم آنهپیام وظایف قطعاً پیش از آن در گمرایه آشاکری بودند.«

است که آن    حکمت به مردم بوده است. تعلیم حکمت که امری متفاوت با تعلیم کتاب بوده ناظر به سنت نبوی

 نزی با اذن و نظارت الیه صورت گرفته است.  

اعم  رشیعت   معین  اخالیقبه  عمیلموازین  قواعد یلک  اسالیم،  ،  ومعامالت    تعایلم  عبادات  احاکم  رسخط 

روابط  با خود،  روابط انسان  روابط انسان با خدا،  . به بیان دیگر  )تعامل آدمیان با یکدیگر( را در بریم گرید 

)به اصطالح امروز اخالق و    جانبا دیگر خملوقات اعم از جاندار و یب   روابط انسان  و  ،دمیانآبا دیگر  انسان  

سنت رشیعت  منبع دوم    .به قلب پیامرب است   نازل شدهویح  یا  یعت قرآن کریم  . منبع اول رش حقوق حمیط زیست(

احاکیم  و  یم باشد. ترشیعات نبوی شامل موارد زیر است: تبینی ایشان از آیات قرآن کریم    یا ترشیعات ایشان  پیامرب

یگر نزی صادر کرده  که به عنوان پیامرب در حوزه اخالق و فقه از ایشان صادر شده است. پیامرب دو گونه حکم د

نزی خبشهای سوم و  یلک این دو دسته    احاکم و قواعدیکی احاکم قضایئ و دیگر احاکم سیایس به عنوان زمامدار.  

سنت نبوی است. اما تطبیق آن بر جزئیات در هر دو حوزه بر اساس اطالاعت برشی داده شده به ایشان   چهارم
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  زماین، ماکین و اشخاص خاص بوده است( و جزء سنت دائیم موسیم است )خمتص رشایط خاص    وبوده، خطاپذیر  

خانواده خود چه گفته، چه خورده، چه پوشیده،    هجزئیات امور شخیص پیامرب )اینکه بدین نیست.  جزء  یا    پیامرب

 ....( در زمره سنت دائیم نبوی یا جزء دین حمسوب نیم شود. 

نیم شود. پیامرب جماز به ترشیع احاکیم که در قرآن  والیت ترشییع پیامرب حمدود به احاکم موجود در قرآن  

قرآن به مثابه قانون اسایس اسالم و ترشیعات نبوی به مزنهل    ،مثال جزئیاتش بیان نشده بوده است. به عنوان  

ترشیعات نبوی نیم تواند منایف و معارض قرآن باشد. پرسش اسایس این  قواننی اعدی اسالم حمسوب یم شود.  

مرزهای آن کدام است؟ در    ،ترشییع پیامرب مطلقه بوده است؟ اگر این والیت ترشییع مقیده بوده  است: آیا والیت

  برریس یم شود:  دانسته شدهوالیت ترشییع یا شارعیت پیامرب دیلل بر آیایت که  اهمِّ ال دنب

مْ   آیه اول:  ه  نُفس 
َ
ْن أ ن نَی م  ْوََلٰ ب الُْمْؤم 

َ
ُّ أ ه[ بر مؤمنان از خودشان زساوارتر  اداره جامع  »پیامرب ]در(  ۶)احزاب    انلَِّب 

به در امور فردی و اجتمایع  این اولویت و تقدم در اموری است که پیامرب  است. « به نظر مرحوم استاد منتظری:  

  ، انسان نسبت به آنها سلطه و والیت دارد خود  در اموری از نفس و مال که    سته است.مننی یم دان ؤمصلحت م

ترصف  است. پیامرب همانند پدر تمام امت است که یم تواند در لکیه شئونشان  بوده  و اقوی    والیت پیامرب اشدِّ 

دربرنیم  یقینا  کند. اما این والیت در اموری است که فرد رشاع به اجنام آن جماز باشد  بنابراین حمرمات رشیع را  

من  »  کرد:  متواتر بنی الفریقنی استنادپیامرب به این آیه در روایت  قتل نفس و اجرای عقود فاسده.    ، از قبیلگرید 

به خودتان اوَل هستم؟ مردم در غدیر خم پاسخ دادند: بله. پیامرب    «. آیا من از شما فعیل مواله  فهذا  کنت مواله

جلسه گذشته نظر  ( در  ۴۰و    ۳۸ص    ،۱ج  ،)دراسات  من موالی او هستم، یلع هم موالی اوست.  سگفت: هر ک 

پیامرب . بنابر به نظراستاد منتظری والیت ترشییع  نقل کردمالیت پیامرب  یده بودن ودائر بر مق آخوند خراساین را  

 . حمرمات رشعیه را در برنیم گرید و پیامرب در حتلیل آنها والیت ندارد 
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ن یَُکوَن لَُهُم اْْل رَیَ   آیه دوم: 
َ
ْمًرا أ

َ
ُه َورَُسوهُلُ أ نَةل إ َذا قَََض اللَـّ نل َواَل ُمْؤم  مْ َما اَکَن ل ُمْؤم  ْمر ه 

َ
ْن أ هَ  َيْعص    َوَمن ُة م    اللَـّ

ب ینًا َض  َضلَّ  َفَقدْ  َورَُسوهَلُ  و هیچ مرد و زن مؤمین حقِّ ندارد که وقیت خدا و پیامربش امری را  »( ۳۶ احزاب) اَلاًل مُّ

ر کردند، در اکر خود اختیاری داشته باشد، و هركس خدا و پیامربش را نافرماین کند، حتماً آشاکرا   گمراه شده  مقرِّ

نازل شد زماین که پیامرب دخرت عمه اش زینب بنت  غالم آزادشده پیامرب  ه زید بن حارثة  ضیآیه در ق   است«.

بعد از  را نپذیرفتند. آیه نازل شد.    این ازدواجخواستاگری کرد. زینب و برادرش عبداهلل    زیدجحش را برای  

دو اعدت    نیفالیه  غرض  د را به پیامرب اعالم کردند.  وخزینب و برادرش رضایت  نزول آیه و اطالع از اراده الیه  

زن پرسخوانده  اینکه  قریش با یک غالم آزادشده و دیگری  قبیله رشیف  از    یخرایف بود یکی استناکف دخرت

زن پرس حمسوب نیم شود تا ازدواج پدرخوانده با وی بعد از جدایی از پرسخوانده مشیلک نداشته باشد. )دراسات  

رشافت به ْلاظ  را  ج با زید رایض نبود چرا که خود  زینب از ازدوا   هم آمده است:  املنثور سیویط( در درِّ ۶۲ص  ۱ج

 خانوادیگ باالتر از او یم دانست. آیه نازل شده که این ازدواج دستور خداوند است.    

ف  یا ترص   بنداگن قضاوت ترشییع است. قضاوت خداوند حکم الیه در یکی از امور    وت در آیهمراد از قضا 

ترصف در شئون مردم از طریق والییت است که    پیامرب  وت است. قضا شأین از شئون ایشان از طریق پیامربش  در  

،  خداوند با جعل والیت برای پیامرب  وت انلیب اوَل باملومننی من انفسهم. قضا   مفاد أیه   خدا برایش قرار داده مانند

زنان یک فعل آمده است. مردان و  قضاوت  ای هر دو  رب در آیه  .  بوده است  پیامرب با اعمال والیت او  وت و قضا 

آیه   مومن از خود اختیار ندارند یعین صحیح نیست غری از حکم خدا و پیامرب چزی دیگری اختیار کنند. معین

داشته باشند زماین    پیامربخدا و    حکمهیچیک از مومننی و مومنات جماز نیستند اختیاری غری از    این یم شود 

   )املزیان(   اراده خدا و رسول تبعیت کنند.باید از   ودر امری از امورشان ترصف کردند  پیامربکه خدا و  
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ثة برده آزادشده پیامرب و پرسخوانده ایشان بود که به دستور پیامرب با دخرت عمه   جوان و صاحب  زید بن حارل

دا کرد و به این نتیجه  بعد از مدیت زید با همرسش اختالف پیش ازدواج کرده بود.  ح پیامرب زینب بنت جمجال  

، با اینکه خدا  رت کرد. پیامرب او را نیه کرد وبا پیامرب درباره طالق زینب مشاست از او جدا شود.    رسید که بهرت

همرس  با  رسم جاهیل ممنوعیت ازدواج ازدواج کند تا  –بعد از طالق زید   –باید با زینب او را باخرب کرده بود که 

وایج واهمه داشت، چرا که یم دانست شماتت مردم را در یپ دارد. آیه امرب از چننی ازد برداشته شود. پی  پرسخوانده

و ]یادكن[ وقیت را که به ]زیدبن حارثه[ آن کس که خدا به او نعمت ارزاین داشته بود و تو ]نزی[  »دوم نازل شد:  

پروا كن. و چزیی را در درون همرست را برای خود نگهدار و از خدا گفیت: به او نعمت ارزاین داشته بودی، یم 

ترسیدی و حال آنکه خدا زساوارتر بود خواست آن را آشاکر کند، و از مردم یم کردی که خدا یم ان یمخود پنه

رد  که از او برتیس. پس چون زید از آن زن حاجیت برگرفت، وی را به همرسی تو درآوردیم، تا بر مؤمنان در مو

بایک نباشد. و فرمان خدا اجنام   -آناگه که از آنان حاجیت برگرفته باشند  -شان ]ازدواج با[ همرسان  پرسخوانداگن 

بعد از طالق زینب توسط   به زینب نبود.شخیص امری که پیامرب خمیف یم کرد عالقه  (۳۷« )احزاب شدین است.

هم ناظر به زید    آیه دیگر همنی دسته از آیات نازل شده پیامرب با زینب ازدواج کرد.  عده،    نزید و به رس رسید

حممد پدر هیچیک از  »(  ۴۰)أحزاب    ما اکن حممد أبا أحد من رجالکم ولکن رسول اهلل وخاتم انلبینیاست:  

تا ازدواج با همرس   بود پدر حقیّق زید نوَل رسول خدا و پایان خبش پیامربان است.« پیامرب  نیست،    شما مردان  

 حرام باشد.   برایشسابق او 

من را در اطاعت از فرامنی خدا و پیامرب خاطرنشان یم  ؤممردان و زنان  آیه وظیفه  ن  ایفارغ از شأن نزول،  

باشد مومنان جماز به خمالفت نیستند. ابلته کیس آنها را    پیامربکند. در مواردی که امر رصییح از جانب خدا و  

پیامرب زینب    دارد.  اجبار به تبعیت نیم کند، اما اگر تبعیت نکنند معصیت حمسوب یم شود و جمازات اخروی
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ل این  به هر حا را جمبور به ازدواج با زید نکرد، زینب بعد از آاگیه از اراده خدا و رسول این ازدواج را پذیرفت.  

ضمنا آیه در باره مردان و زنان مؤمن حقیّق است و قابل    آیه از رصیح ترین آیات در والیت ترشییع پیامرب است.

نیست. یعین این آیه از    شدن  قدرت دنیوی و حکومت پیامرب به عنوان مسلمانتطبیق بر تفسری یب پایه تسلیم  

 مدارک بطالن تفسری مذکور است.   

ُ فَاَل َوَرب َِّك  آیه سوم:   ا قََضیَْت َوی مَّ ْم َحرًَجا م ِّ ه  نُفس 
َ
ُدوا ِف  أ ُموَك ف یَما َشَجَر بَیْنَُهْم ُثمَّ اَل ََي  ٰ ُُيَک ِّ نُوَن َحیتَّ وا  َسل ِّمُ اَل یُْؤم 

هایی وَل چننی نیست، به پرورداگرت سوگند که آنها مؤمن خنواهند بود تا تو را در کشمکش »(  ۶۵  نساء) تَْسل یًما 

هایشان کمرتین نارضاییت احساس نکنند،  آید داور سازند، آناگه از آچنه داوری کردی در دل که میانشان پدید یم 

است که داوری نزد طاغوت یم  زمان پیامرب  به منافقان  آیه  ه  خطاب اویل  طور اکمل تسلیم ]حکم تو[ باشند.«و به

ود مگر اینکه داوری نزد پیامرب بیاورید. ابلته حکم  خدا مذمتشان یم کند که مومن خنواهید ب  (۶۰)نساء    بردند.

ند  و تسلیم خداو  ،آیه اعم از منافقان است. ایمان تسلیم تام باطین و ظاهری است. این حبث ایمان است نه اسالم

رشط ایمان )نه اسالم ظاهری( ربوا یا اوَل االبصار!  تفاع  تسلیم حکومت و قدرت پیامرب شدن.  شدن است نه

در مشاجرات داور قرار دادن، گردن نهادن به احاکم قضایی پیامرب ورضایت به نتیجه این داوری است.  پیامرب را  

آری والیت پیامرب برای مومن    ظاهری. تسلیم  ایمان قلیب به این امور و تسلیم باطین است نه  موضوع آیه  پس  

شدن  واقیع رضایت قلیب به حکم داوری پیامرب است. چقدر این آیه از تفسری اسالم به تسلیم حکومت پیامرب  

        منهای ایمان قلیب اجنیب است.   

 آیه بعدی همنی سوره:  
َ
نُفَسُکْم أ

َ
ن  اْقتُلُوا أ

َ
ْم أ نَّا َکتَبْنَا َعلَیْه 

َ
نُْهمْ و  اْخرُُجوَولَْو أ ا َفَعلُوُه إ الَّ قَل یٌل م ِّ ُكم مَّ یَار  ن د    َولَوْ  ا م 

نَُّهمْ 
َ
ا   لاََکنَ   ب ه    یُوَعُظونَ   َما   َفَعلُوا   أ َُّهمْ   َخرْیً َشدَّ   ل

َ
ر یم ( »۶۶)نساء     تَثْب یتًا   َوأ کردیم که یکدیگر را  و اگر بر آنان مقرِّ

شوند  دادند، و اگر آچنه را به آن پند داده یم را اجنام نیم از ایشان آن  بکشید یا از دیارتان بریون بروید، جز اندیک  
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خطاب به جامعه است نه افراد. نه اینکه  آیه    «دادند، برایشان بهرت و در تثبیت ]ایمانشان[ مؤثِّرتر بود.اجنام یم 

 : در مورد بین ارسائیل شبیه آیه زیر، کیس خودش را بکشد

ْجَل فَ   ه  یَا ل َقْوم  َوإ ْذ قَاَل ُمویَسٰ   َاذ ُكُم الْع  ِّ نُفَسُکم ب اخت 
َ
نُفَسُکْم  تُوبُ قَْوم  إ نَُّکْم َظلَْمتُْم أ

َ
ئ ُکْم فَاْقتُلُوا أ وا إ یَلٰ بَار 

ئ ُکْم َفتَاَب َعلَیُْکمْ  نَد بَار  اُب   ُهوَ   إ نَّهُ  َذٰل ُکْم َخرْیٌ لَُّکْم ع  یمُ   اتلَّوَّ یس  ا که موناگیم ر»و ]یاد کنید[ ه(  ۵۴)بقره   الرَّح 

اید، پس به دراگه  به قوم خود گفت: ای قوم من، همانا شما با برگرفت آن گوساهل ]به پرستش[ بر خود ستم کرده 

  به  شما   و]  است  بهرت  برایتان  شما   ۀآفرینند  نزد   این  که  نمایید   کیشنفس [  ریاضت،  با ]  و  کنید  هتوب  خود   ۀآفرینند

صالیح جنف    پذیر  مهربان است.« پاوریقه توبا او بسیار  ت، همانا پذیرفر  شما   هتوب  پس [  کردید  عمل   دستور   این 

گناهان  شما گناهاکران  شما را به عنوان جمازات بکشند.  : یا »یکدیگر را بکشید«. یعین یب در ترمجه اش  آبادی

است.  ان شده  مفرسِّ   از  شماری  پردازینظریه   ۀدر تفسری این آیه روایات گوناگون و متضادِّی نقل شده که دستمای

   (.«۲۰۱های قرآین، ص گمان  ما، قول راجح و معقول همان است که در مت آوردیم )ر.ک: پژوهش  به

رصفا به ان مثال زده و هرگز آن را جاری  )ص( حکم مذکور جاری شده است، پیامرب  )ع(  در زمان مویس 

بریم گرفته است. این    ی را دردوده ا نداده است. اما آری والیت ترشییع پیامرب چننی حم  فرمایننکرده و چننی  

اما و هزار اما در هر دو مورد اقتلوا انفسکم فرمان خداوند بوده است نه فرمان این دو  قابل انکار نیست.  

پیامرب. پیامرب اسالم هرگز فرمان قتیل بدون جموز خاص الیه صادر نکرده است. یعین حکم قتل در اسالم  

 منحرص در منصوصات قرآین است.  

بر مبنای آیات قران کریم پیامرب )ص( والیت ترشییع داشته است. این والیت ترشییع به اذن خداوند    نتیجه: 

و عالوه بر اجرای احاکم قرآن کریم بوده است. والیت ترشییع پیامرب مطلقه نبوده است، بلکه اوال مقید به عدم  
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ثانیا حمرمات رشیع )ام با حمکمات قرآن کریم بوده است.  افراد جماز  ارتکاب  وری که  تعارض  از سوی  آنها 

موارد جماز قتل و اعدام منحرص در منصوصات قرآین است و پیامرب فراتر  نیست( را دربرنیم گرفته است. ثاثلا  

حکیم صادر نکرده است. مؤمنان موظف به تبعیت از والیت خدا و رسول بوده اند و مومن واقیع باید  آنها  از  

 ات رایض باشد.  ر مرافعیامرب دباطنا هم به حکم داوری پ

 ابالغ پیامربانه و اطاعت مؤمنانه .  حبث سوم 

و رسالت پیامرب را منحرص   ،ر و نوایه الیه و نبویموظیفه مومنان را اطاعت و تبعیت از اوا متعددی  آیات  

ةل    َول لُک ِّ توجه کنید:  آیه  به مفاد این  ابتدا به عنوان مقدمه  .  معریف کرده استدر ابالغ، بشارت و انذار   مَّ
ُ
  فَإ َذا  رَُّسوٌل أ

َ   رَُسولُُهمْ   َجاءَ  ْسط    بَیْنَُهم  قُض  است.  »(  ۴۷  یونس)   ُيْظلَُمونَ   اَل   َوُهمْ   ب الْق  پیامربی  یت  امِّ هر  برای  که  و  آناگه  پس 

آیه دو سنت الیه را نشان یم دهد. سنت   رود.«  شود و بر آنان ستم نیمپیامربشان آمد میانشان به عدالت داوری یم 

لزوما نام و نشان همه پیامربان الیه را نیم شناسیم. سنت دوم: وقیت    : بر هر امیت رسوَل فرستاده ام. ابلته ما اول

یم کنند، مردم به دو گروه تقسیم یم شوند، گرویه رسالت پیامرب را تصدیق  پیامربان الیه رسالتشان را ابالغ  

د. خداوند در قیامت بنی مومنان و اکفران قضاوت  کرده و ایمان یم آورند و گرویه تکذیب کرده اکفر یم شون

 د. )املزیان(  نموهد کرد و به کیس ظلم خنواهد ا یم کند و به قسط و عدالت حکم خو

رصُيا به وظیفه مؤمنانه اطاعت و تبعیت از فرامنی خدا و رسول از یک سو و وظیفه ابالغ   اما اهم آیایت که

پیامربان وظیفه ای جز    ؛وظیفه اطاعت مومنان از پیامربانقسیم است:  دسته قابل ت  سهپیامربانه داللت دارد به  

    .  مصیطر بر ایشان نیست پیامرب حفیظ و وكیل مردم و  ؛ ابالغ پیام الیه، بشارت و انذار ندارند
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 وظیفه اطاعت مومنان از پیامربان   . دسته اول آیات 

یُعوا الرَُّسوَل   الف.  ط 
َ
َه َوأ یُعوا اللَـّ ط 

َ
ْتُمْ وَ تَ   فَإ ن َوأ ٰ   فَإ نََّما   یلَّ َا   یلَعَ و خدا را اطاعت  »  (۱۲  تغابن) الُْمب نیُ   ابْلَاَلغُ   رَُسونل 

  « اگر روی بگردانید ]بدانید که[ بر پیامرب ما تنها رساندن  ]پیام[ آشاکر است.کنید و از این پیامرب فرمان برید؛ پس  

ده است. اطاعت از خدا گردن نهادن به اوامر  اوال جدااگنه وجوب اطاعت از خدا و اطاعت از پیامرب ترصیح ش 

الیه است. ثانیا   . اطاعت از پیامرب تبعیت از اوامر و نوایه ایشان است که مستقل از فرامنیو نوایه قرآن است

، پیامرب به زور او را وادار به اطاعت نیم کند،  اگر مسلماین ختلف کرد و فرمان خدا و پیامرب را تبعیت نکرد 

دارد، آچنه نیف شده إعمال فشار و زور  ظیفه ای جز ابالغ آشاکر پیام الیه ندارد. انما داللت بر حرص  چرا پیامرب و

     برای تبعیت از خدا و پیامرب است. خدا به پیامربش چننی اجازه ای نداده است. 

َه وَ   . ب  یُعوا اللَـّ ط 
َ
یُعوا الرَُّسوَل قُْل أ ط 

َ
َّْوا   فَإ ن أ َِّل   َما   َعلَیْه    فَإ نََّما   تََول ا   وََعلَیُْکم   مُح  ِّلْتُمْ   مَّ یُعوهُ   َوإ ن مُح  َوَما   َتْهتَُدوا   تُط 

  بگو: خدا را اطاعت کنید و از پیامرب فرمان برید. پس اگر روی بگردانید »  (۵۴  نور) یلَعَ الرَُّسول  إ الَّ ابْلَاَلُغ الُْمب نیُ 

اش گذاشته شده است و شما هم مسئول اکری  هده رسد، زیرا[ او فقط مسئول اکری است که به ع]زیاین به او نیم 

  پیام   جز  پیامرب  ۀعهد  بر   و  یابید؛یم   هدایت  کنید  اطاعت  را   او   اگر   و  است؛  شده  گذاشته  تان  ۀهستید که به عهد

این یکی از لکیدی ترین آیات حبث است. همانند آیه قبل اوال اطاعت از پیامرب جمزای از  «. نیست  آشاکر  رساین

ند ذکر شده است. اطاعت از خدا یعین اطاعت از اوامر و نوایه مندرج در قرآن یا الکم اهلل  اطاعت از خداو

ثانیا در این آیه رصیح تر از    ت از پیامرب یعین تبعیت از اوامر و نوایه ایشان به عنوان شارع یا قایض. جمید. اطاع

از اطاعت خدا و رسول معنی شده است:   مسئویلت پیامرب جز ابالغ پیام به  آیه قبل حنوه برخورد با متخلفان 

پیامرب جمبور کردن جزء وظایف پیامرب    روشین و وضوح نیست. إعمال فشار یا با مردم را به تسلیم حکم خدا و
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از خدا و رسول است، اگر امتثال کردند هدایت یم شوند، امتثال هم نکردند  نیست. ثاثلا وظیفه مردم هم اطاعت  

 تبینی شده است.     اعقبت سوءشان در دیگر آیات 

ه   . ج  َُطاَع ب إ ْذن  اللَـّ ن رَُّسولل إ الَّ یل  رَْسلْنَا م 
َ
نَُّهمْ  َولَوْ  َوَما أ

َ
لَُموا   إ ذ  أ نُفَسُهمْ  ظَّ

َ
َه َواْستَْغَفَر لَُهُم  اللَـّ  فَاْستَْغَفُروا  َجاُءوكَ  أ

یًما  ابًا رَّح  َه تَوَّ را نفرستادیم مگر برای اینکه به اذن خدا از او    پیامربی  و ما هیچ( »۶۴)نساء   الرَُّسوُل لَوََجُدوا اللَـّ

کردند، و آمدند و از خدا طلب آمرزش یم اطاعت کنند. و اگر آنان )منافقان( وقیت به خود ستم کردند، نزد تو یم 

است.  صدر آیه شاهد مثال  «  یافتند.پذیر مهربان یم ه توبکرد، خدا را بسیار   ]نزی[ برایشان طلب آمرزش یم پیامرب

نه مالزمه با وجوب اطاعت از پیامرب به اذن خداست. خدا به کساین رسالت داده که جز به رضایت  رسالت پیامربا 

ه پذیری خداوند در برابر متخلفان پشیمان  توبذیل آیه  او امر و نیه نیم کنند. وظیفه مردم تبعیت از ایشان است.  

 است.  

 ندارند پیام الیه، بشارت و انذار    پیامربان وظیفه ای جز ابالغ .  دسته دوم آیات 

 در این دسته ابتدا به آیات بالغ و سپس به آیات بشارت و انذار اشاره یم شود. 

 الف. فقط ابالغ پیام الیه: 

وما یلع الرسول    ؟«ستا جز پیام رساین آشاکر    انپیامرب  ۀبر عهد»آیا    ( ۳۵)حنل    یلع الرسل اال ابلالغ املبنی  فهل 

و    ۱۷، یس  ۸۲، حنل ۹۲و نزی مائده   .«نیست  آشاکر  رساین پیام  جز  پیامرب  ۀبر عهد»  (۱۸عنکبوت  )   اال ابلالغ املبنی

این آیات  .  ۴۸، و شوری  ۴۰،  رعد  ۲۰در آیات آل عمران  ابلالغ  وما یلع الرسول اال  ؛ و بدون مبنی یعین  ۱۲تغابن  

وظاییف از قبیل فشار و اکراه و اجبار  وظیفه پیامرب را در ابالغ پیام منحرص کرده است. معنای الزتایم آن نیف  
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شدن یا تسلیم به حکومت پیامرب یا اطاعت ظاهری از اوامر و نوایه بدون ایمان قلیب است.  مردم برای مسلمان  

    راسیت مدیع اقتدارطلیب پیامرب با این آیات یم خواهد چه کند؟  

  و منذر هستند  ب. پیامربان فقط مبرشِّ 

قََصْصنَ  قَْد  َقبْ َورُُساًل  ن  م  َعلَیَْك  َّْم  اُهْم  ل َورُُساًل  َعلَیَْك ُل  هُ   َوََكَّمَ  َنْقُصْصُهْم  یَن  تَْکل یًما   ُمویَسٰ   اللَـّ برَش ِّ  مُّ رُُّساًل 

ر ینَ  ٌة َبْعَد الرُُّسل    َوُمنذ  ه  ُحجَّ َالَّ یَُکوَن ل لنَّاس  یلَعَ اللَـّ هُ   َواَکنَ  ِل  یًزا   اللَـّ یًما  َعز  و پیامرباین را »  (۱۶۴-۱۶۵ نساء) َحک 

ایم. و خدا با  ایم و پیامرباین را رسگذشتشان را برای تو بازنگفته برای تو باز گفتهپیش از این، رسگذشتشان را  

از آن  مویس چنان پس  برای مردم،  تا  اخطاركننده،  و  بشارت دهنده  ]فرستادیم[  پیامرباین  باید سخن گفت.  که 

یت نباشد. و  رص به بیست و هفت  ح مناوال پیامربان الیه  خدا پریوزمند حکیم است.« پیامربان در برابر خدا حجِّ

پیامرب معریف شده در قرآن نیستند. پیامربان متعددی که اکرثیت قاطع آنان را تشکیل یم دهند در قرآن معریف  

پیامربان  ثانیا وظیفه اصیل  اند.  بوده  العزم  پیامرباوَل  نشده مروج رشیعت چهار  این پیامربان معریف  اند.  نشده 

انذار )مژده دادن به   اقتدارگرایی، تشکیل    صاْلان وبشارت و  پیامربان  بیم دادن بداکران( است. وظیفه اصیل 

حکومت و به زور مردم را تسلیم خدا یا پیامرب کردن نبوده است. ثاثلا از اهداف رسالت پیامربان قطع عذر از  

تا از رستادیم  مردم و اتمام حجت در قیامت بوده است که عالوه بر عقل که رسول باطین است پیامربان را هم ف

 فرامینشان اطاعت کنید. اطاعت الزمه منطّق حجیت رسالت است. 

ر ینَ  یَن َوُمنذ  ُل الُْمرَْسل نَی إ الَّ ُمبرَش ِّ  ْصلَحَ   آَمنَ   َفَمنْ  َوَما نُرْس 
َ
مْ   َخوٌْف   فَاَل   َوأ ینَ  َُيَْزنُونَ   ُهمْ   َواَل   َعلَیْه  بُوا   َواذلَّ   َکذَّ

ُهمُ   ب آیَات نَا  َيْفُسُقونَ َعَذاُب  الْ   َيَمسُّ اَکنُوا  »۴۹-۴۸انعام  )  ب َما  بشارت (  جز  را  پیامربان  ما  اخطاركننده  و  و  دهنده 

  شوند. که ایمان بیاورند و به اصالح پردازند، نه بییم بر آنها خواهد بود و نه اندوهگنی یم فرستیم؛ پس کساین نیم
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وظیفه پیامربان در   .«ر عذاب خواهند شدان گرفتا شکه آیات ما را تکذیب کردند، به زسای نافرماین و کساین 

دو امر یعین بشارت و مژده برای مومنان صالح و انذار و بیم برای اکفران  بداکر منحرص شده است. پایان اکر هر  

دو گروه هم با شفافیت مشخص شده است. گروه اول امنیت و سکینه اخروی، و گروه دوم عذاب در رسای دیگر.  

ل كفر و معصیت کیس متعرض آنها نیم شود، مادایم که به مومنان محله نکنند. اکراه و  یا به دیلاما در این دن

اجبار و فشار برای تغیری دین و تسلیم خدا و پیامرب شدن جزء برنامه هیچ پیامربی نبوده است و خدا چننی اجازه  

 کهف هم چننی مضموین دارد.      ۵۶ای به کیس نداده است. آیه  

تْلُوَ 
َ
ْن أ

َ
ي  فَإ نََّما   اْهتََدىٰ   َفَمن    الُْقْرآنَ َوأ ه    َيْهتَد  َْفس  ر ینَ َوَمن َضلَّ َفُقْل   نل  َن الُْمنذ  نَا م 

َ
و ]فرمان  ( »۹۲نمل  ) إ نََّما أ

ام[ که قرآن را ]بر مردم[ خبوانم. پس هركه هدایت یابد، به سود خود هدایت یافته است؛ و هركه گمراه شود، یافته

دا  خ « این آیه خمتص پیامرب اسالم است. وظیفه ای که  ستم، زیرا[ من فقط از اخطاركننداگنم.: ]من مسئول نیبگو

و کیس که   برده  یافت خودش سود  هدایت  که  هر  است.  آن  تعلیم  و  قرآن  تالوت  تعینی کرده  پیامربش  برای 

ر مقام بیان نیستند؟!  سیت این آیات درا نپذیرفت گمراه شده است. وظیفه پیامرب جز انذار و بیم گمراهان نیست. 

ند با قتال و جنگ و زور شمشری مردم را مسلمان کنند زیرپاگذشت این آیات حمکم  هپذیرش روایایت که یم خوا 

ای، و برای هر قویم راهنمایی  جز این نیست که تو اخطار کننده »  ( ۷وللک قوم هاد )رعد    رنذ  انما انت مُ است.  

 هم به دیلل اهمیت تکرار شده است.  ۴۵ت  و نازاع  ۶۵این مضمون در آیات ص   «است.

ابالغ پیام یا مبرش و منذر بودن سازاگر است و احنصار در هر یک تعاریض با احنصار دیگری  گفتین است که  

 ندارد.  

 



 
جلسه پنجم   - چالش اسالم و قدرت   20  

   مردم و مصیطر بر ایشان نیست   وكیل   و   دسته سوم آیات. پیامرب حفیظ 

تو وكیل و نگهبان   فیظ و پاسدار مردم نیسیت!این دسته شامل سه گروه از آیات به ترتیب زیر است: تو ح 

   مذکر نه مصیطر و سلطه گر!مردم نیسیت! 

   و پاسدار مردم نیسیت!   حفیظ تو  الف.  

َطاَع  
َ
ع  الرَُّسوَل َفَقْد أ ن یُط  هَ مَّ ٰ   َوَمن اللَـّ رَْسلْنَاكَ   َفَما   تََوَلَّ

َ
مْ   أ یًظا   َعلَیْه  هركس اطاعت پیامرب کند،  ( »۸۰)نساء   َحف 

عنوان نگهبان آنان قیقت اطاعت خدا کرده است؛ و هركس روی بگرداند ]تو مسؤل نیسیت زیرا[، تو را بهدر ح 

واضح است لکیه اطاعتها در  از خداوند است.  نکات مهم این آیه: اوال اطاعت از پیامرب اطاعت    ایم.« نفرستاده

والیت  ة للمخلوق یف معصیة اْلالق.  اسالم مقید به عدم معصیت خداوند است. به ترصیح خود پیامرب: ال طاع

واضح است که به قرینه آیات دیگر اطاعت  ترشییع پیامرب یا شارعیت ایشان مطلقه نبوده است. از زاویه ای دیگر  

از ترشیعات پیامرب و اطاعت از احاکم قضایی ایشان است. زمامداری جزء رسالت هیچ پیامربی از مجله پیامرب  

زمامدار امری مدین بوده و ختلف آن نزی جریم مدین بوده است. در زمان پیامرب هم    نبوده است. لزوم تبعیت از

ترشیع نبوی و امر سیایس ایشان تفاوت یم گذاشتند. پیامرب در امر سیایس موظف به اصحاب ایشان بنی ویح،  

وند بوده اطاعتش  مشورت با مردم بوده است. چننی وظیفه ای در دو امر خنست نبوده است. چون ایشان پیامرب خدا

وده است. ثانیا اطاعت خداوند حمسوب یم شده است. هیچکس چننی شأین ندارد. رشافیت که منحرص به پیامرب ب

اگر کیس که از چننی مقام رفییع اطاعت نکرد خدا به رصاحت به پیامربش ترصیح کرده است که ترا به عنوان  

کردی وظیفه ات را اجنام داده ای. إعمال زور و فشار و    نگهبان و پاسدار مردم نفرستاده ایم. همنی که ابالغ
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  ۱۰۴اینکه پیامرب حفیظ مردم نیست در آیات انعام    نبوده است.خصوصا پیامرب اسالم  تسلیم اجباری وظیفه پیامرب  

 نزی به دیلل اهمیت تکرار شده است.    ۴۸، و شوری  ۸۶، هود ۱۰۷و 

 ! ب. تو وكیل و نگهبان مردم نیسیت 

 
َ
ب ُِّکمْ قُْل یَا أ ن رَّ َها انلَّاُس قَْد َجاَءُكُم اْْلَقُّ م  ي   فَإ نََّما   اْهتََدىٰ   َفَمن   يُّ َ   َيْهتَد  ه  نل  لُّ   فَإ نََّما   َضلَّ   َوَمن ْفس  َوَما  َعلَیَْها   یَض 

نَا َعلَیُْکم ب َوك یلل 
َ
پس  بگو: ای مردم، به راسیت، حقِّ از سوی پرورداگرتان برای شما آمده است؛  ( »۱۰۸یونس  ) أ

شود، و من هرگز  یم یابد، و هركه گمراه شود تنها به زیان خود گمراه  هركه هدایت یابد تنها به سود خود هدایت یم 

حق و باطل آشاکر است. هر که هدایت شود سود برده است    «بر شما نگهبان نیستم ]که به ایمان جمبورتان سازم[.

وكیل و نگهبان کیس نیست. با همنی مضمون مراد از    و کیس که راه باطل پیش گرفته رضر کرده است. پیامرب

نَزنْلَا َعلَیَْك احق کتاب خداست:  
َ
ِّ إ نَّا أ تَاَب ل لنَّاس  ب اْْلَق  ه    اْهتََدىٰ   َفَمن   لْک  لُّ   فَإ نََّما   َضلَّ   َوَمن فَل نَْفس  َوَما   َعلَیَْها   یَض 

م ب َوك یلل  نَت َعلَیْه 
َ
رای مردم به حقِّ بر تو نازل کردیم؛ پس هركه هدایت یابد به  همانا ما این کتاب را ب( » ۴۱زمر  ) أ

ای ]تا هدایت  شود، و تو هرگز بر آنان گمارده نشده به زیان خود گمراه یم   سود خود اوست، و هركه گمراه شود فقط

تکرار    هم به دیلل اهمیت   ۶، و شوری  ۵۴و    ۲، ارساء  ۱۰۷و    ۶نیف واکلت در آیات انعام    « را بر آنها حتمیل کین[.

 شده است.  

ال اهل اال اهلل« وقیت گفتم این  این آیات را مقایسه کنید با حدیث جعیل »این امرت ان اقاتل انلاس حیت یقولوا  

حدیث معارض با حمکمات قرآن است و حمال است از پیامرب صادر شده باشد، گفته شد متواتر است! حدییث که  

هم امثال ابوهریره و عبداهلل بن عمر. چگونه با سه نفر اداعی تواتر    در طبقه اول رواتش سه نفر بیشرت نیستند آن

ن حدیث معلل است. تا کیس پاسخ این استدالل را ندهد تمسک به نقل این و آن  شده است؟! متواتر نبودن ای 
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دردی دوا نیم کند. اداعی تواتر و امجاع مسموع نیست وقیت دیلل حمکم بر علیه آن باشد. تفاوت درایت و  

یب وایت همنی است. به زور مردم را مسلمان کردن انکار رصیح حمکمات قرآن است. راسیت اداعی اقتدارطلر

 پیامرب با این آیات نص و حمکم چه یم کند؟ اینها جواب اعملانه یم طلبد.  

 ج. مذکر نه مصیطر و سلطه گر!   

رٌ  نَت ُمَذک ِّ
َ
أ إ نََّما  ْر 

َّْسَت  فََذک ِّ م  ل رل   َعلَیْه  ای.  پس یادآوری كن که تو فقط یادآورنده »  (۲۲- ۲۱)اغشیه    ب ُمَصیْط 

بودن پیامرب عبارت اخرای وظیفه ابالغ پیام است. اهمیت این آیه در نیف  « مذکر  ی نداری.طهرگز بر آنان تسلِّ 

رصیح عدم سلطه بر اجبار، اکراه، و فشار برای مسلمان کردن مردم است. نیف مصیطر بودن نیف رصیح اداعی  

           تر یم شود؟!رایی پیامرب است. آیا از این رصیح اقتدارگ

نوایه    نتیجه:  و  اوامر  از  اطاعت  از خدا  اطاعت  از خداست.  اطاعت  از  پیامرب جمزای  از  اطاعت  وظیفه 

خداوند در قرآن کریم است. اطاعت از پیامرب اطاعت از اوامر و نوایه ایشان یعین والیت ترشییع نبوی به اذن  

پیامرب وظیفه ای جزخداوند است.   پیامرب ختلف کرد  یا  از خدا  تبعیت  ندارد.    اگر کیس در  او  به  پیام  ابالغ 

اطاعت از پیامربان الزمه رسالت ایشان است. قرآن کریم وظیفه پیامربان را منحرص در ابالغ پیام یا بشارت و  

نیف هرگونه  و و رشک از یک سو  انذار کرده است. الزم بنیِّ این آیات نیف هرگونه جمازات دنیوی به خاطر كفر

کردن یا تسلیم کردن مردم به فرامنی خدا و پیامرب است. قرآن به رصاحت  فشار، اکراه و اجبار برای مسلمان  

این سه عنوان را از پیامرب نیف کرده است: حفیظ یا پاسدار، وكیل یا نگهبان، مصیطر یا سلطه گر. هر سه عنوان  

این اقاتل انلاس »است. این آیات در تعارض آشیت ناپذیر با حدیث منسوب به پیامرب    نیف رصیح اقتدارگرایی پیامرب

و به نص قاعده نبوی چننی حدیث خمالف حمکمات قرآن را باید به دیوار کوبید    «حیت یقولوا ال اهل اال اهلل است
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نبوده است. به عنوان  پیامرب هرگز جماز به اعمال زور برای پیش بردن دینش  و رصُيا تکذیب کرد. در نهایت  

بوده است. به عنوان زمامدار نزی جماز به تسلیم کردن مردم به زور    پیامرب وظیفه اش ابالغ پیام، بشارت و انذار

 نبوده است. چننی اداعیی نه مستند قرآین دارد نه مستند روایی معترب نه مستند تارییخ قابل اعتنا. 

 رگرایی پیامربی، زمامداری و اقتدا   . حبث چهارم      

بیشک ترشیع و تقننی اعمال قدرت است.  آیا شارعیت، تقننی، والیت ترشییع، معادل اقتدارطلیب است؟    الف.

باشد این تقننی و ترشیع    و دربردارنده منافع مردماعمال قدرت به خودی خود مذموم نیست. اگر قانون اعدالنه  

ریان امانت دار مورد رضایت مردم  اعدالنه و جممرشوع و مستحسن و پسندیده است. هیچ جامعه ای بدون قانون  

قابل اداره نیست. نیف چننی رضوریت خوشامد به هرج و مرج و آنارشیسم است. اگر قانون یا اجرای آن ظاملانه و 

توام تبعیض باشد یا زمامداران اقتدارگرا باشند و سودایی جز حفظ قدرت به هر قیمیت نداشته باشند چننی تقنیین  

 ت. ت و مذموم اس مرشوع نیس

پیامرب در دوران مدینه عالوه بر نبوت و رسالت زمامداری را به درخواست مردم به عهده داشت. او سودای  

بردن   پیش  برای  از قدرت  اگرچه  نبود.  اقتدارطلب  و  اقتدارگرا  نداشت،  الیه،  قدرت  و  ارزشهای  منافع مردم 

یس انتخایب هرگز جزء رسالت ایشان نبوده است و  اجرای عدالت استفاده یم کرد. در خدمت گرفت قدرت سیا 

این  اما اقتدارطلب یا اقتدارگرا نبود.   مقتدر بود،ن نبوده است. پیامرب آدر سنت پیامرب هم برجسته ترین شاخصه 

ی رویکرد  ا م بعد از اتمام نقد شاهد مثاهلث. من در خبش دوم حب ا بسیار دقیق در علوم سیایس معین شده اندهواژه  

 خواهم کرد: مستند  اژه ها اشاره وبه تفاوت این  گرا  اقتدارپیامرب

Power, force, authority, authoritarian, authoritarianism  
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رعیت پیامرب او را شا که  نسبت دادن دو واژه اخری به پیامرب اشتباه حمض است. بنابراین نیم توان پذیرفت  

اقتدارگرا کرده است.  ایشا   پیامرب  اقتدارگرا کجا؟  شارعیت پیامرب  ن را مقتدر یم کند، اما مقتدر بودن کجا و 

 نسبت اقتدارگرایی با اتکا به شارعیت مغالطه ای بیش نیست.  

ایشان در ابالغ پیام،    اما آیا شارع بودن پیامرب یا والیت ترشییع ایشان با احنصار وظایف پیامربان از مجله   ب. 

ست و اکمال متفاوت با مغالطه فوق است. شارع بودن یا والیت بشارت و انذار سازاگر است؟ این پرسش مهیم ا 

ترشییع حق تقننی حمدود حتت نظارت الیه است. این ترشیعات چزیی نیست جز اجزای خمتلف پیایم که باید  

ود و به تکذیب کننداگنش انذار داده شود. به عبارت دیگر  کننداگن آن بشارت داده شابالغ شود و به تصدیق

یع شبیه قوه مقننه است. ابالغ قواننی موضوعه الیه و نبوی و بشارت به راعیت کننداگن این قواننی  والیت ترشی

 ه پیامربان در ابالغ و بشارت و انذار ندارد.  فو بیم به ناقض آنها کمرتین منافایت با احنصار وظی

د کرد منافایت با وظیفه آخرت خداوند ناقضنی که همان اکفران و مرشاکن بداکر باشند عذاب خواه اینکه در  

این حت  انذار دنیوی است آچننان که رضوان و سعادت اخروی هم حتقق بشارت دنیوی  ابالغ پیامرب ندارد.  قق 

دنیا   در  قواننی  این  اجرای  اما  است.  قهریه  پیامرب  قوه  اکر  کیفری  قواننی  همان خصوصا  این  است.  دولت  و 

مداری سمیت متفاوت با پیامربی است. حممد بن عبداهلل  ورزی است. زما داری و سیاست مسیاستمداری و زما 

)ص( پیامرب خدا بوده است و به عنوان پیامربی وظیفه ای جز ابالغ پیام الیه، بشارت و انذار نداشته است. در  

است. به دعوت مردم یرثب پیامرب هجرت یم کند، یرثب  به   سمت دیگری نداشته  ،دوران مکه هم جز این سمت 

اسم یم دهد و سمت زمامدار بر سمت پیامربی ایشان اضافه یم شود. والیت ترشییع یا تقننی نبوی    مدینه تغیری

جزء پیامربی ایشان بوده است. داوری ایشان در مرافعات مردم،  اجرای احاکم قضایی )چزیی شبیه قوه قضائیه و 

( این دو جزء پیامربی نبوده است،  ان آن در دوران جدید( و زمامداری )یعین چزیی شبیه قوه جمریه امروزی ضابط
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مبتین بر اطالاعت برشی صادر شده اند، خطاپذیر بوده اند، متناسب با رشایط  احاکم صادره در این دو ناحیه  

 از به قدرت مرشوع دنیوی داشته است.  زماین ماکین صادر شده اند، حکم دائیم دین نیستند و إعمال آنها نی

هلل )ص( که سمیت برشی و مبتین با درخواست مردم مدینه بوده و ایشان اگر کیس زمامداری حممد بن عبدا

در این امور موظف به مشورت با مردم بوده است را جزء رسالت بداند آن اگه در تفسری آیات احنصار وظایف  

ت.  انذار و نزی نیف حفیظ، وكیل و مصیطر بودن پیامرب با مشلک مواجه اس  پیامربان در ابالغ پیام و بشارت و

رویکرد اداعی اقتدارگرایی پیامرب مبتین بر نیف چننی تمایزی است، بلکه اعمال قدرت را شالکه اصیل رسالت 

و انذار از  احنصار وظیفه پیامربان در ابالغ و بشارت  پیامرب اسالم تعریف کرده است، در نتیجه در تفسری آیات  

ینحل مواجه است. والیت ترشییع یا شارعیت را به  كیل و مصیطر بودن پیامرب با مشلک الویک سو و نیف حفیظ،  

همراه اجرای این ترشیعات در نظر یم گرید و آن را مالزم با اعمال قدرت پیامرب معین یم کند که ابلته باز از آن 

به عبارت دیگر در رویکرد اداعی اقتدارگرایی پیامرب اوال دوران اقتدارگرایی و سودای قدرت داشت درنیم آید.  

ه دوران اصیل حتقق پیامربی حممد بن عبداهلل فرض شده، ثانیا زمامداری جزء ماهوی پیامربی ایشان تلّق  مدین

  شده از تمایز زمامداری از پیامربی غفلت شده است، ثاثلا اعمال قدرت مرشوع به اقتدارگرایی تعبری شده که 

 در علوم سیایس صفیت مذموم و اخالقا رذیلت است.  

نان حفیظ، چحیت در دوران مدینه همان ابالغ و بشارت و انذار بوده و همپیامرب  ها وظیفه  تن  اوالحال آن که  

داری جماز به  مبوده ، دین اکراه بردار نبوده و ایشان حیت در دوران زما ممنوع    برای پیامرب  وكیل، و مصیطر بر مردم

یعین اینها موازین جاودانه اسالم  تسلیم حکومت خود کردن نبوده است.  إعمال زور برای مسلمان کردن مردم یا  

زمامداری خارج از پیامربی بوده، نه تالزیم با پیامربی داشته    ثانیا هستند و اختصاَّص به دوران مکه نداشته اند.  

  authorityپیامرب در دوران مدینه اعمال قدرت مرشوع  ثاثلا  وده است.  نه تمانیع، اما سمیت متباین با پیامربی ب
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به    authoritarianismنبوده است انتساب رذیلت اقتدارگرایی    authoritarianز اقتدارگرا  کرده است اما هرگ 

 ایشان اشتبایه فاحش و تاسف بار است.   

 

 مقیاس عدالت مؤسس و  بحث دوم. پیامرب  م 

دین شنایس معادل است با پیامرب شنایس و تمام دیانت اسالم عبارت است از آچنه از پیامرب علیه السالم    اداع: 

ن  غریاخالیق عمل کرد به   نبایداین فراتررفت را  .  کرد فرا قانوین عمل یم به تعبری امروزی  پیامرب  است.  صادرشده  

فق آنها عمل یم کرد، به مسلمانان تعلیم یم داد و  او واضع دین، اخالق و قانون جدید بود، خود بر وتعبری کنیم.  

علمای اسالم اکرهای پیامرب را غریاعدالنه نیم شمردند.  از آنها یم خواست بر همان نهج سری کنند. هیچیک از  

معنوی    authorityبود. این معنای دقیق    وتراز  وخودش رصاط مستقیم    بلکهبر رصاط مستقیم بود،  نه تنها  او  

اگر یک    . . أفعال کیس را که خود واضع اخالق و عدالت است نیم توان نااعدالنه و غریاخالیق شمرد است  پیامرب

دهد که این مرد  سجم و مستحکم و به ْلاظ منطّق نامتعارض عرضه کرد این به خودی خود نشان یم سیستم من

و قانع کند. وقیت    بسیاری از آدمیان را تسخری  عقول  او توانستکند.  عمل یم   أصول خود اصوَل دارد و برمبنای  
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.  قراردادی استو    ،فریض، وضیع،  اریاخالق اعتب. به نظر من  تواند دیلل استحاکم باشدماند یم آید و یم چزیی یم 

چزیی نیست که باید    .گرفته استجامعه صورت    جامعه  افراد  یا یا یک پیشوای اجتمایع    ،خداتوسط  این وضع  

وضع اویله احاکم    درکه عدل را در سلسله احاکم یم دانسته اند یعین    اصویلاین  .به صحنه آورد   آن را کشف کرد و

)احاکیم که   .است  دراحاکم او ریزش کرده   باور داشتعدالیت که پیامرب  یعین  ،عدالت درآنها مندرج شده است

هایی از  آورد برای اثبات نبوت خود به دیلل این بود که پاره این که پیامرب معجزه یم   امروز مطلقا اعدالنه نیست!(

ذلا ازطریق معجزه وارد توانست بدون اعجاز قانع کند و  ها را نیمسخنان یا رفتارهایش فوق عقیل بودند. عقل 

ناین بگوید که موافق عرف  اگر قرار است ایشان سخ  من یم گویم  همانند انتقاد لوتر از لکیسای اکتویلکشد.  یم 

آنها یم عقول اعدالنه شمرده یم  مورد  در  مردم  و  داوری شود  برای  توانند  متعارف بکنند، چه جایی  ساده  های 

آورد که  واقیع تأسیس یک عهد جدید است و با خودش چزیهایی را یم پیامرباین وسط هست؟ پیامربی به معنای 

و ما هم توجییه عقالین برایش نداشته    نبوده است   normدر زمان او  شود ولو اینکه قبل از او،یم   normبعداً  

 ( ۵-۴)ج  باشیم.

 . فراتر از کدام قانون؟ حبث اول 

ایلم اسالیم حیت ویح الیه را از پیامرب اخذ یم  . اینکه ما تعاسالم شنایس اعم از پیامربشنایس است  الف. 

کنیم معنایش این نیست که پیامرب موسس همه این تعایلم است. به شلک مشخص ویح تابع پیامرب نیست، به 

یامرب تابع ویح است. ویح و قرآن تایلف یا رویای پیامرب نیست، ویح از جانب خداوند مستقیم یا پترصیح قرآن  

بر به وس  نه فاعل و سازنده  و مولف آن.    اطت جربئیل  بوده  نازل شده است و پیامرب گرینده ویح  قلب پیامرب 

ار حمکم قرآین و نبوی بر علیه  ینادرست و فاقد ادهل حمکم بلکه ادهل بس  رویکردیرویکرد بسط جتربه نبوی  

 (.  ۱۳۹۶تری  ۴)  رباره ویحتامیل دبنگرید به   آن است. 

https://kadivar.com/15964/
https://kadivar.com/15964/
https://kadivar.com/15964/
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ثانیا منبیع به عنوان عقل که ابلته خداداد است در کنار ویح الیه و سنت نبوی مطرح است. مزیان اعتبار 

و در ادامه شیعه جعفری اصوَل واهل سنت  و حجیت ادرااکت عقیل در أمور دیین نزاع دیرپای معزتهل و اشاعره 

یرفته شده و احاکم رشیع در قلمرویی که عقل توان  و قبح عقیل پذبوده و هست. بر مبنای معزتَل شییع حسن  

تاسییس حمسوب نیم شود. اخالق اسالیم  در هر صورت  و    ، مولوی نیستادارک دارد ارشاد به حکم عقل است

بر این مبنا عقیل است و مالیک مستقل از ویح و سنت نبوی به شمار یم رود. تبینی خطیب حمرتم رجعت آشاکر 

توضیحات مکرر وی حیت اغلب پریوانش را هم قانع نکرده است. وقیت قرار است خدا  اشعری است و    به مبنای

حکم غریاعدالنه صادر نکند و عدالت برای آدیم قابل فهم است، واضح است که تعایلم پیامرب از همنی منظره  

ه أفعال و اقوال معترب ن پذیرفت. لکیقابل برریس بوده است. هیچ امر غریاخالیق را نه از خدا و نه از پیامرب یم توا 

 پیامرب منطبق بر موازین مستقل اخالیق بوده است. 

آری در میان احاکم رشیع دو خبش مناسک و شبه مناسک است که جزئیات آنها از حمدوده ادارااکت عقیل  

شبه   یا  توقیفیات بادات یا تعبدیات )نماز، روزه، حج و زاکت( با عقل قابل استیفا نیست.مناسک، عبریون است. 

ت نوشیدن مرشوب الیلک حیت  ممناسک  در ماکوالت، مرشوبات و منکوحات )حرمت خوردن گوشت خوک، حر

از مجله خارج از ازدواج( نزی همینگونه است. اما دیگر  کمرت از مسیت ولو یک قطره، حمدودیت در روابط جنیس  

بسیاری از احاکم فقیه امضایی است نه  عقیل هستند.    احاکم عمیل اسالم تعبدی یا توقییف نیستند. احاکم اخالیق

 تاسییس، چه تاسیس خداوند چه تاسیس پیامرب. 

سنت پیامرب فراتر از کدام قانون بوده است؟ موازین رشع یا موازین اخالق؟ فراقانوین یا فراخالیق بودن    ب. 

تقل از پیامرب بوده  قرآن و عقل منابیع مسسنت پیامرب نیازمند توضیح است و به شلک موجود قابل پذیرش نیست.  

اند و ایشان موظف به راعیت هر دو بوده است. تنها بر مبنای اشاعره پیامرب واضع عدالت و اخالق بوده است.  
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بر مبنای معزتهل منقرض شده و شیعه عدالت و اخالق ماقبل دیین هستند. راز مانداگری اخالق و سنت نبوی  

آن با فطرت و باالتر از آن حق بودن آن است. پیامرب پیام آور    نای آن نیست، سازاگریرصفا سازاگری دروین و ما 

صاحب خلق    ا  از آن. خود نزی جانش را بر أساس همنی تعایلم الیه ساخته بود ذلرتخداوند بوده است نه بیش

  ومعریف شده است    شده بود. این پیامربی است که در قران(  ۶، ممتحنه  ۲۱)أحزاب  و اسوة حسنة  (  ۴)قلم  عظیم  

 خطیب حمرتم تفاوت ماهوی دارد.  توسطپیامرب معریف شده  با 

در یم آورد. این یکی دیگر از نقاط ضعف  رس    اخالق را اعتباری و قراردادی حمض دانست از نسبیت  ج. 

اخت.  مدیع حمرتم است. اخالق واقع گرا )رئالیست( باب واسیع است که در جای دیگر باید به آن پرد آراء  جدی  

موازین اخالیق که    ،پیامرب اقتدارگرا هم از فرط لرزاین و سسیت نیازی به حبث ندارد. برعکساین پایه اداعی  

 کرد. ابلته واقعیت اینها از جنس معقوالت اوَل نیست، معقوالت ثانیه هستند.    «کشف»منشأ واقیع دارند را باید  

 . جاباز کردن برای پیامرب به شیوه اشاعره!  حبث دوم 

معجزه تنها طریق اثبات دعوی نبوت نیست. دو طریق دیگر هم برای  از گفتین است که  اما درباره اعج  الف. 

 اثبات دعوی نبوت هست. یکی ترصیح پیامرب قبیل به نبوت پیامرب بعدی از مجله این دو آیه:   

َّ اذلَّ ي   ِّ ِم 
ُ
َّ اِْل یَن یَتَّب ُعوَن الرَُّسوَل انلَِّب  ُدونَُه َمکْ اذلَّ  نَدُهمْ تُوبً ََي  یل  ا ع  جن  ُمُرُهم ب الَْمْعُروف  َویَنَْهاُهْم     ِف  اتلَّْوَراة  َواْْل 

ْ
یَأ

ُم اْْلَبَائ َث َویَ  ُم َعلَیْه  ی ِّبَات  َوُُيَر ِّ مْ َعن  الُْمنَکر  َوُُي لُّ لَُهُم الطَّ ْغاَلَل الَِّت  اَکنَْت َعلَیْه 
َ
ُهْم َواِْل اعراف  )  َضُع َعنُْهْم إ رْصَ

ناخوانده است ]و وصف[ او را نزد خود در تورات و اجنیل نوشته ن فرستاده که پیامربی درس همانان که از ای( »۱۵۷

دارد، و از ]اکرهای[ ناپسند بازیم دهد و  کنند؛ ]همو که[ آنان را به ]اکرهای[ پسندیده فرمان یم یابند، پریوی یم یم 
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های سنگنی  سازد، و تکلیفر آنان حرام یم کند. و چزیهای نامطبوع را بهای دلپذیر را برایشان حالل یم پاکزیه 

  «دارد.آنها و قید و بندهایی را که بر آنان بوده است از ایشان بریم 

ائ ی ییَس اْبُن َمْریََم یَا بَِن  إ رْسَ َن اتلَّْوَراة   َوإ ْذ قَاَل ع  َِّما بنَْیَ یََديَّ م  قًا ل  َصد ِّ ه  إ یَلُْکم مُّ
ِّ رَُسوُل اللَـّ

ً َل إ ِن  ا ب رَُسولل َوُمبرَش ِّ

مْحَدُ 
َ
ي اْسُمُه أ ن َبْعد  ِت  م 

ْ
ا  یَأ ِّنَات    َجاَءُهم  فَلَمَّ َذا  قَالُوا   ب ابْلَی  ـٰ ْحرٌ   َه ب نیٌ   س   و ]یاد كن[ زماین را که عییس ( »۶صف  )  مُّ

  من   از  پیش  که  را   تورات  کهحایل   در  هستم،  شما   سوی  به   خدا  ۀارسائیل، همانا من فرستادمریم گفت: ای بین پرس  

  دالیل   چون  پس.  دهمیم   مژده   است  امحد  نامش  و  آید یم   من   از  پس  که  پیامربی  به  و  کنم،یم   تصدیق  است   بوده

 «.آشاکر  است جادویی این : گفتند آورد، آنها  برای روشن

حمتوای کتابش، اصحابش، اخالق و    ،رشیعت او  ،حظه قرائن و شواهد از زندیگ مدیع نبوت و دیگری مال 

یم تواند مفید یقنی به صدق دعوی مدیع نبوت باشد. این طریق اتقن و باعث اطمینان  سوابق و عملکردش که

   )مفاهیم القرآن، جعفر سبحاین(ربترین دیلل احراز نبوت صادق است. تبیشرت یم شود و مع

سخنان    هایی ازای اثبات نبوت خود به دیلل این بود که پاره آورد برکه پیامرب معجزه یم   اما این اداع »اینکه  ب. 

«  شد توانست بدون اعجاز قانع کند و ذلا ازطریق معجزه وارد یمها را نیمیا رفتارهایش فوق عقیل بودند. عقل 

 گرویه که حقیقتا به دنبال این بودند   .قابل قبول نیست. حمتاجان معجزه در عرص پیامرب حداقل دو گروه بودند

معجزه قرآن در زماین که مهمرتین  ا از خودش در نیم آورد.  که یقنی پیدا کنند او فرستاده خداست و این حرفها ر

امتیاز فصاحت و بالغت بود تا هر عریب بداند که این قرآن خارج از طاقت برشی است خصوصا از سوی فردی  

انها را قانع یم کرد. گروه دوم بهانه جویاین بودن د که قرآن مکررا درخواستهای معاندانه آنها را درس خنوانده 

کرده و اجابت نکرده است چرا که بریخ از آنها در زمره حماالت بوده یا مفید دانسته نشده بود. اینکه  مطرح  
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برای رفع اشاکل رفتارهای فوق عقیل پیامرب است نیازمند اقامه شواهد و مدارک است  اعجاز پیامرب آن هم قرآن  

پرداخت به جزئیات حبث اعجاز    بل قبول است. و تا زماین که دیلل معتربی بر ان اقامه نشود غریقا   که ارائه نشده

   قرآن جمال و مقال دیگری یم طلبد. 

اما اینکه با اقتدا به لوتر و پروتستانیسم باید جایی برای پیامرب باز کرد که در قرآن و عقل پیش بیین    ج.

رسمیت نشناخته  ویکرد عقالین معزتهل و شیعه چننی جابازكردین را به  نشده، از جنس مبنای اشاعره است. ر

ْم  پیامرب یعین یلع بن ایب طالب دستاورد پیامرب را چننی معریف کرده است: است. مهمرتین تربیت یافته   َفبََعَث ف یه 

یثَاَق   ُدوُهْم م 
ْ
نْب یَاَءُه ل یَْستَأ

َ
ْم أ وا رُُسلَُه َوَواتََر إ یَلْه  َّ ن ْعَمت ه  َوَُيْتَجُّ ُروُهْم َمنِْس  ْم ب اتلَّبْل یغ  و یُث رُیوا لَُهْم    ف ْطَرت ه  و یَُذکِّ َعلَیْه 

اَلُْعُقول   َرةَ   َدفَائ َن  الُْمَقدَّ االْیات   یُُروُهُم  اول(  َو  خطبه  ابلالغه،  و  »  )نهج  برانگیخت،  را  رسوالنش  خداوند  پس 

 عمتهاىن  و  خبواهند،  مردم  از  را  الیه فطرت   عهد  اداى  تا   داشت، آنان گسیل  سوى  هم به  پیامربانش را به دنبال 

و با ارائه دالیل بر آنان اتمام حجت کنند، و نریوهاى پنهان عقول آنان را    آرند  یادشان به  را   او   شده   فراموش 

شکوفا کند نه اینکه با امور  پیامرب آمده بود تا عقول آدیم را .«  را به آنان بنمایانند الیه  هاى برانگزیانند، و نشانه

 با توهم چننی جازبازكردنهایی به پیامرب خدمت نکرده ایم!  کنیم.  غریعقیل خبواهیم جا برای پیامربی باز
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 با چننی پیامربی امروز چه باید کرد؟ م.  سو بحث  م 

دانست و نزی اعدالنه  یم کیس که قواننی خودش را اعدالنه    با چننی مقنن و مؤسیس امروز چه باید کرد؟    اداع: 

که الزم یم یم  را  کساین  که  خ دانست  پای  پیش  از  رو  داند  به چننی کیس  خبواهیم  ازمردم  بردارد، چگونه  ود 

کنیم اگر دلربا بود که دهلا را خواهد ربود، و  بیاورند؟ ما وظیفه ای بیشرت از پیامرب نداریم، این پیامرب را معریف یم 

را یم  ای این روش پیامرب  هد ربود، همان چزیی است که درعمل اتفاق افتاده است. عده اگر هم دلربا نبود که خنوا 

شخصیت  ی از  کنند که بپوشانند و بگویند که نه پیامرباین چننی نبود و وجوه دیگر ای سیع یم پسندند و یک عده 

روند و راه  ند، کنار یم کنند یا عطایش را به لقایش یم خبشیک عده هم الکً پشت یم   پیامرب را برجسته کنند و 

  ؟ بیفزائیم   آنتوانیم چه چزیی بر  و اصال یم   ؟ ای داریم  بیش از معریف چه وظیفه  ما گریند.  دیگری را درپیش یم 

تر از آن چزیی که هست بنمایانیم و نه زیباتر. ادیان  خواهیم چزیی را زشتخواهیم  بزک بکنیم، نه یمما که نیم

تا وقیت    . دکننشوند و بعداً با تقلید ادامه پیدا یم و زور و اَياد رعب آاغزیم   ،شیفتیگ  با یلع االغلب  از مجله اسالم  

آن شیفتیگ ادامه دارد    تا که این تقلید ادامه دارد دیگر زوری ابلته وجود ندارد برای اینکه دوره پیامربی گذشته،  

،  ده است که یک جامعه دیندار داشته باشدخواسته پیامرب این بوبه بیان دیگر  مسلماین هم ادامه پیدا خواهد کرد.  

روش اکر ایشان این بود که    زمان پیامرب  باشد. در  ت و به راحیت صورت پذیردین ورزی آزادانه و با امنی  که در آن

. آچنه که متعلق بکنددیگران را تسلیم قدرت منطق خود یا قدرت دنیوی یا بریوین  برای ساخت چننی جامعه ای  

تمام    تثبیت و  وضع،    ،تأسیس  ،این چرخ اخرتاع  رود.نیم   ست دردوران پس از تأسیس بکاربه مقام تأسیس ا

ای داشته باشید که دراین جامعه  ، شما فقط باید متابعت بکنید و فقط باید اکری بکنید که جامعهاستشده 

و عریض در شخصیت    درباره ذایت   .بتوانید به راحیت و با امنیت و با حفظ امنیت دیگران پرستش خداوند بکنید 

من در   . دهد عریض استک دید هم هرچه رخ یم دهد ذایت است وازیاز یک دید هرچه که درتاریخ رخ یم پیامرب 
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. باالخره پیامربی آمده که  گرفتم  عریض را  گذشته توحید و معاد را در پیام پیامرب ذایت و بقیه وقایع دوره پیامرب  

 ( ۵-۴. )ج است . به زبان دیین به أراده باری بودهسودای قدرت داشته به این معین ذایت است

 پیامربی چه باید کرد؟ خالصه پاسخ خطیب حمرتم این است: این آئنی  سوال ستربی است؟ با چننیالف.  

اقتدارگرایی، خوف نامه ای بنام قرآن، خدای سلطان مآب و پیامرب اقتدارگرا یا اعرف مسلح را عینا به مردم 

ا با چننی  اندیک ابلته متعبدانه یم پذیرند. واضح است که هیچ عقل سلییم در این زمان این آئنی رعرضه یم کنیم.  

توصییف خنواهد پذیرفت. چون این صفات از منظر ایشان روایت گزارشگر واقع است و پیامرب رمحت چهره بزک 

  جز این وظیفه ای نداریم. یعین کرده اسالم است و اخالقا نباید به مردم خالف واقع گفت پس باید بپذیریم که 

 الفاحتة مع الصلوات!  یا   المالسَ  سالم   اْل  یلَعَ 

یگ و زور و اراعب آاغز و با تقلید ادامه یم یابند هم خمدوش است. اسالم حداقل  ت که ادیان با شیفاین اداع    ب. 

، ون غریقابل انکار استدر عرص پیامرب با زور و اراعب آاغز نشد و جریان حتقیق آزاد در میان مسلمنی تا کن

 مقدلانه است؟!  ا و تضارب آراء اکرهآیا همنی حبث.  بسیار بیشرت از دیگر ادیان

را تسلیم قدرت دنیوی خود کند افرتای به پیامرب  که اهل منطق نیستند  یاینکه پیامرب یم خواست افراد  پ.

ه یمعترب ندارد بلکه ادهل متعددی بر علاست و آچننان که در دو جلسه قبیل مطرح شد هیچ دیلل قرآین یا سنت  

 ان است. 

این است  ت.  ایشان  پایان د  : راه حل  اقتدارگرایی پیامرب مربوط به زمان تاسیس بوده    . وران پیامربیاعالم 

 پیامربخوب اگر اقتدارگرایی و سودای قدرت داشت راس تعایلم و روش و منش  است. ما نباید پیامربی بکنیم.

ا  باین دین  با اعالم پایان دوره پیامربی و بطالن اقتدارگرایی توسط پریوان قرار است از چه تبعیت شود؟    هبود 
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 سنت پیامربو با حذف نکته اکنوین اقتدارگرایی به ترسیم این خطیب حمرتم از    ؟چه جاذبه ای دارد چننی رواییت  

 ؟  یم ماند  چه بایق اسوه 

به معنای   اقتدارگرایی  ، و به معین دیگر )حتقق تارییخ( ذایت استاست   یضاگر همه دین به یک معین عرَ   . ث 

چطور حذفش کنیم؟! خطیب حمرتم شعری رسوده  شده است، پس    رش وی واقعا چرا که به گزدوم ذایت است  

یه گری کرده است. نتیجه رویکرد اقتدارگرایی عالوه بر فاقد دیلل بودن و ادهل حمکم بر  فاست و در تنگنای قا 

     !یب فایده کردن اسالم و حذف حمرتمانه آن است. خسته نباشند  ،علیه آن

یشرتی دارند. با توجه به کمبود وقت به همنی مقدار اکتفا یم  تک تک این نکات استعداد حبث و مداقه ب

اقتدارگرایی»دو مبحث  کنم.   پیامرب»  و  «تالزم اسالم و  اقتدارگرایی  این  «  نقد منکران اداعی  بنا داشتم در  که 

   وقت به جلسه آینده موكول یم شود.  اتمامارائه کنم با توجه به  جلسه 

از ترمجه  را  آبادی  ترمجه آیات قرآن کریم  ام.    نعمت اهلل صالیح جنف  مشخصات منبع مباحث  نقل کرده 

(، مورخ  ۵-۱)ج  ۳۵-۳۱جلسات دین و قدرت  رسوش که خالصه آنها آورده شده چننی است:    عبدالکریممنقول از  

  ، . گزارش جلسات اول، سوم و )کمرت از یک ششم( جلسه دوم در زیتون۱۳۹۹  بهمن  ۲۶  و  دی  ۲۷و    ۲۱،  ۱۳،  ۶

   .هنوز منترش نشده است  و پنجم چهارم هایمنترش شده، و گزارش جلسه  ۱۳۹۹دی  ۲۶و  ۱۰مورخ 
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 وبینار نواندییش دیین 

 ۲۰۲۱  فوریه   ۲۸،  ۱۳۹۹  اسفند   ۱۰شنبه  یک 
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