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چکیده

ازاین که خداوند متعال درقرآن کریم انسان ها را به اطاعت مطلق ازپیامبرصلی اهلل علیـه و
آله دعوت کرده هیپ تردیدی نیست زیرا که درآیات متعددی ازقرآن اطاعت خـدا و رسـولش
قرین هم آمده به این که هرجا اطاعت ازخدای سبحان آمـده بـه همـراه آن اطاعـت ازپیـامبرهم
آمده که با لفظ «اطیعواهلل و اطیعو الرسول» تبیین شده است.نگارنده درایـن پـژوهش بـا اسـتفاده
ازروش توصیفی –تحلیلی به نظریه واشکال سها درکتـا نقـد قـرآن مبنـی بـراین کـه چرابایـد
ازپیامبرخدااطاعت کرد؟ پرداخته واساس ادله قرآنـی وروایـی نقدوبررسـی کـرده وپاسـخ داده
است  .نتیجه حاصل دراین نوشـتاراین کـه اطاعـت وتبعیـت از پیامبرهماننـد اطاعـت ازخداونـد
متعال واج

والزم است زیرافرمان وکالم پیامبرفرمان و کالم پروردگارسبحان است.
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طرح مسأله
ازمسا لی که همزشه مخاافان ومیانادان اساالم و قارآن ،متوحاه ساادت قارآن کاریم
نموده اند ،طرح ابهات وایراداتای غزرصاتزح بارای اثباات غزرودزاانی باودن و بشارگونه
انفا تن قرآن است ،تال ی که اخزرا در کتابی به نام نقد قرآن توسط خصی با نام مساتیار
دکتر سها پی گزری ده و این بهات در فصول ایان کتااب گاردآوری اده اسات .واای
بهه بشری بودن این کتاب آسمانی و غزرودزانی باودن آن ابهه ای اسات کاه باه درازای
عمر نزول قرآن قدمت دارد .این گونه بهات و ایرادات هجمه هایی بوده کاه نخساتزن باار
توسااط مخاافااان ومیاناادان هاام عصاار پزااامبر اکاارم صاالی هّاّلل علزااه و آاااه مطاارح گردیااده
است.بدون ن مسأاه ااهی بودن کاالم قارآن و منازه باودن آن از تتریف،هماواره ماورد
تاکزد قرآن ودانشمندان مسلمان بوده است،تا حایی که قرآن خاود ،انساان را درایان امرباه
تتدی و هماوردی دعوت کرده اسات کاه اگرمای توانزاد آیاه یاا ساوره ای را مثال قارآن
بزاورید،وای مخاافان ود منان اسالم وقرآن با کست روبرو دند ونتوانستند باااین تتادی
اه
مقابلاه کنناد.درا کاه خداوناد متیااال درقارآن مای فرمایادِ «:إنَّاا نَ ْتا ُ
ان نَ َّزاْنَاا اااذِّ ک َْر َو ِإنَّاا اَا ُ
ون»(دجر) 9/
ا ََتافِظُ َ
همچنزن مخاافان ود منان سیی کارده اناد ایان ایارادات و ابهات را طاوری مطارح
کنند که دق وباطل را در هم آمززد و امار را برمخاطاب مشاتبه ساازد.دال درایان پاژوهش
سیی می گردد که با روش توصزفی – تتلزلی به مینا ناسی واژه اطاعت که از مفاهزم مهام
درنظام مینایی میارف اسالمی و قرآن وددیث متسوب می ود بپردازیم و بهه وایارادی
کااه سااها درکتاااب نقااد قاارآن مطاارح کاارده اساات را بااا میزارنقااد پاسااخ دهاازم .سااها ماای
گوید«:اطاعت هرانسانی دتی پزامبرواقیی اگروحود می دا ت غزرمیقول اسات درابایاد باه
طور مطلق ازپزامبرخدا اطاعت وتبیزت کرد این ناوعی دیکتااتوری اسات ».واای ماا درایان
پژوهش می خواهزم ایراد رقزاب را کاه باه ساادت مقادس پزاامبر(ص) ودیان مبازن اساالم
وقرآن وارد ساخته است را با متوریت آیات وروایات و مستندات تاریخی وسزره نبوی نقد
وبررسی کنزم .ازحهت دیفرهم اثبات خواهزم کرد که بسزاری از بردا ت های سها منطباق
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برآیات وروایاات نزسات او فقاط تاالش مای کناد ادساساات مخاطاب را تتریان کارده
ووانمود کند که هدف پزامبراسالم برتری طلبی بردیفران باوده اسات .اابتاه پاژوهش هاای
متفاوتی در زمزنه بهات سها انجام ده مانند -1:بررسی بهات ناظر به انتساب صفت ظلام
به خداوند در قرآن کریم در مقط کار ناسی ار د دانشکده تفسزر و میارف قارآن کاریم
توسط سمانه تمززی  -2پاسخ باه ابهات مرباوط باه پزشارفت و آزادی در قارآن در مقطا
دکترا ی تخصصی از دانشکده اصول اادین توسط ایرج متبوبی  -3مقام و منزات انسان در
قرآن با تاکزد بر نقد بهات سها در مقط دکترای تخصصی دانشکده اصاول ااادین توساط
خانم منتظری .ودیفر پژوهش ها وای در زمزنه ی نقاد و بررسای ابهات اخااله احتمااعی
والیی پزامبر اعظم (ص) هزچ رسااه و مقااه ای نفا ته نشده است.
شبهه سها
«سها در ادعاهای خود مبتنی بر قادرتطلبی پزامبراساالم صالی هّاّللعلزهوآاه مینویساد:
آیه نازل میکند و خود را مثل خدا بهطور مطلق واحب االطاعه میکند .دردههاا آیاه قارآن
ازوم مطلق رسول مطرح ده است تقریباً هرحایی در قرآن کاه اطاعات از خادا مطرح اده
بالفاصله نام رسول هم آورده ده است یینی اطاعات از خادا و رساول قارین هام هساتند».
ِ
ِ
اّلل َو ََطِزیُاوا
دراکه درآیات قرآن به آن ا اره ده است مانند«:یَاا ََی ُّ َهاا اا َّاذ َ
آمنُاوا ََطزیُاوا هّ َ
ین َ
اار ُسو َل »(نساء) 59/ای کسانی که ایمان آوردهاید خدا را اطاعت کنزد و پزامبر و اوازاى امار
َّ
خود را نزز اطاعت کنزد.
سها میتقد است که :اصوالً اطاعت هر انسانی دتی پزغمبر واقیی اگر وحود میدا ات
هم غزرمیقول است .دون ین پزغمبر واقیای فقاط در دریافات ودای از خادا آگااهترین و
مصونترین فرد است وای پزامبرصلی هّاّللعلزهوآاه ،دانش یا تخصصی در دیفر اماور زنادگی
بشری مثل کشاورزی ،سزاست ،تجارت و امثااهم ندارد پس درا بایاد بیداونودرا تبیزات
ود .اطاعت مطلق دززی است کاه تماام دیکتاتورهاای تااریخ از ماردم انتظاار دا اتهاند و
میادل سرکوب آزادی ،نابود کردن دقوه انسانی ،تتقزر و سرکوب فکر و نقد و خالقزات
مردم است و این دززی است که متمد از مردم میطلبد اابته به نام خدا( .نقد قرآن ) 417/
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معناشناسی واژه اطاعت
واژه اطاعت از ریشه «طوع» ضد «کره» به مینای رام و مطز بودن و فرمان بردن هماراه
بااا خضااوع و رغباات با ااد (.راغااب اصاافهانی 529/قر اای 134/1اباان منظااور 142/1اباان
فارس 126/1طریتای 137/1مصاطفوی ) 376/1اابتاه برخای در تیریاف اطاعات گفتهاناد:
اطاعت ،مقابل عصزان و به مینای موافقت واقیی مکلف با دکم خداوند است کاه یاا از راه
قط دجت میتبر بهدستآمده با د ،مثل اینکه انسان قط پزدا کند به درمت رب خمر و
آن را ترک کند و آن دزز درواق درام با د ،یینی قط او مطابق واق با د (.مشکزنی)96/
همچنزن در تفاوت اطاعت با «اتباع» و «احابت» گفتهاناد :اطاعات فرماان باری از موحاودی
برتار اساات درداایکاه اتباااع ،مطلاق پزااروی بافرماان یااا بادون فرمااان ،و احابات ،پااذیرش
درخواست موحود زیردست است(راغب اصفهانی 529/قر ی 134/1ابن منظور 142/1ابان
فااارس 126/1طریتاای 137/1مصااطفوی )376/1اابتااه اطاعاات و تبیزاات از پزااامبر خاادا
صلی هّاّللعلزهوآاه نهتنها اهل زمزن و آسمانها را دربرمی گزرد بلکه اطاعت از فرماانش بارای
فر تفان هم واحب االطاعه است که قرآن کریم از آن باه « ُمطَ اا لع ثَا َّم ََمِ ل
ازن» (تکاویر) 21/
تیبزر کرده است .دتی در روایت آمده است که در اب میاراج مال کاه باه دساتور پزاامبر
صااالی هّاّللعلزهوآاه درهاااای بهشااات را گشاااودند (.حزا اااری  398/10مجلسااای138/4
درعاملی 182/3کلزنی  117/4بخاری  124/2نزشابوری 138/2ابن ماحه 142/نساایی 129/2
ترمذی  136/2ماان ابن اناس  147/2ابان دنبال 119/3صادوه  185/3طوسای .) 167/3
درنتزجااه اارییت نبااوی تااا قزاماات پابرحاساات و اطاعاات از فرمااان نبیمکاارم اسااالم
صلی هّاّللعلزهوآاه تا قزامت بر همه انساانها واحاب و الزم االطاعاه اسات؛ زیارا کاه رفتاار و
دجااات اسااات و سااارپزچی از فرماااان رساااول خااادا
ساااکنات پزاااامبر صااالی هّاّللعلزهوآاه ّ
صلی هّاّللعلزهوآاه برابر کفر است .دتی اکثرعلما هم براین امرمهم متفق ااقول هستند.زیرا که
همه پزامبران هم درتلقی و تبلزغ ودی وهم درعقاید واعمال قبل وبید ازبیثت ازهرنوع گنااه
ِ
آمنُاوا
صغزره وکبزره میصوم هستند همچنزن با توحه به واژه«اطزیاوا»درآیاه «.یَاا ََی ُّ َهاا اا َّاذ َ
ین َ
ِ
ِ
اار ُسو َل »(.نساء) 59/امرظهوردروحوب دارد(.بترانی 125/ازرازی19/2
ََطزیُوا هّ َ
اّلل َو ََطزیُوا َّ
انصاری  41/سبتانی 57/دلی 196/علم ااهدی  2/مفزد 68/دلی 142/مصاباح یازدی 121/
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وه َو َما نَ َهاک ُْم
اار ُسو ُل فَخُذُ ُ
عاملی 129/عراقی)118/همانطور که قرآن میفرمایدَ «:و َما آتَاک ُُم َّ
َعن ْ ُه فَانْت َ ُهوا »(دشار) 7/و اما آنداه رساول داق دساتور دهاد بفزریاد و هرداه نهای کناد
واگذارید.بنابراین هر امرونهی که در سخنان پزامبر صلی هّاّللعلزهوآاه آمده با د باید اطاعات
ود دراکه قرآن بهصورت مطلق و ین فرمانجام لکر کرده است.
نقد نظریه وشبهه سها
دال با توحاه باه لکار میناا و مفهاوم واژه اطاعات ،گساتره و اناخت آن  ،نوبات باه
ایرادات سها رسزده که آن هارا مطرح کرده و پاسخ دهزم:
 - 1اطاعت و تبعیت از خدا و رسول همراه با خضووع و رغبوت اسوت نوه از روی
اجبار واکراه.

همانطور که در مفهوم واژه اطاعت ا اره کردیم .اطاعت به مینای فرماانبرداری کاه
همراه با اختزار و خضوع و رغبت با د؛ بناابراین قارآن هام وقتای انساانها را باه اطاعات و
تبیزت از خداوند متیال و رساول و اوایاَلمار دعاوت میکناد و فرماان میدهاد کاه مطزا
فرامزن آنها با زم در دقزقت این اطاعت و تبیزت را به رغبت و اختزار ایشان متاول کارده
است نه پزروی و اطاعت از روی احبار و اکراه؛ زیرا اطاعتی که از روی احبار و اکراه با اد
دیفار اطاعات نزسات .همااانطور کاه قارآن میفرمایاد« :ال اکااراه فای ااادین»(بقااره) 256/
همچنزن با تدبر درآیات قرآن متوحه می ویم که خداوند متیال انسان را مختار آفریده و به
دازل بهرهمندی از نیمت عقل این اطاعت و تبیزت دکم عقل است .دراکه با توحه به امارار
ادی بودن واژه «َطزیوا» در قرآن عقل سلزم هر انسان خداباوری است که او را باه اطاعات
و پزروی از خااق یکتا و پزامبر صلی هّاّللعلزهوآاه و میصومزن علزهمااسالم هدایت و رهنماون
میکند و در اینحاا اسات کاه قارآن انساانها را باه عقال خود اان ارحااع داده اسات .در
دقزقت این مطلب بزانفر این است که فردی که با اداه عقلی پروردگار سابتان را اناخت
و پذیرفت و حایفاه خود را در عاام هستی یافت .یقزن مییابد که خلقات حهاان بار اسااس
نظم ،دکمت ،تدبزر و هدفی نظامند آفریده ده دراکه خااقش دکازم ،مادبر ،بصازر اسات
پس برای این عاام هدفی واال قا ال اسات و متوحاه خواهاد اد کاه بارای هادایت بشار و
کوفایی استیدادهای او به راهنمایانی میصوم و عاری از خطا و ا تباه نزاز است تا باه گفتاه
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آنان اعتماد کرده و به سرمنزل مقصود رهنمون گردد و در دقزقت فایاده اطاعات از ایشاان
به خود انسان برمیگردد زیارا کاه پزاامبران و میصاومزن علزهمااساالم فرساتادگان خداوناد
متیال هستند و کالم و امر آن بزرگواران کالم و امر پروردگاار سابتان اسات و فقاط آناان
دارای مقام عصمت مطلقه هستند به این مینا کاه از هرگوناه گنااه و خطاا و اغز ای مصاون
هستند؛ و از آنحا که هزچ انسانی نمیتواند مستقزم با خداوند تبارکوتیااای ارتبااط دا اته
با د براساس براهزن عقلی و دیدن و درک میجزات رسوالن ااهی یقزن مییاباد کاه ایشاان
فرستادگان خدا هستند و فقط به آنها ودای می اود و ایشاان از حاناب پروردگاار دکازم
مأمور به تبلزغ رساات و هدایت بشر و دعوت به خااق یکتا هساتند پاس اطاعات و تبیزات از
فرامزن آنان و انجام برنامهها و دستورات رسوالن ااهی واحب و الزم است.
-2اطاعت و تبعیت از پیامبر صلی ل
العلیهوآله از حیث رسالت ایشان است.

دااال بایااد نفریساات کااه آیااا دسااتور قاارآن مبناای باار اطاعاات از پزااامبراعظم
صلی هّاّللعلزهوآاه ،تبیزت و فرمانبرداری از ایشان از دزث بشری باودن دضارت اسات یاا از
دزث رسول بودن او؟با تدبر در آیاتی که به اطاعات از پزاامبراکرم صالی هّاّللعلزهوآاه فرماان
داده ده است مشخص می ود که بر حنبه رساات ایشان تأکزد ده اسات .در لیال آیااتی
که امر به اطاعت و تبیزت از رسول خدا ده است میآوریم.تا میلوم گردد در قرآن فرمان
به اطاعت از پزامبرصلی هّاّللعلزهوآاه از دزاث رسااات ایشاان اتااظ اده اسات ناه از دزاث
بشری بودن:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ین»(آل عمران) 32/بفو خادا
اّلل َال یُت ُّ
ب ااْکَاف ِر َ
اار ُسو َل فَإ ْن تَ َوا َّْوا فَإنَّ َّ َ
«ق ُْل ََطزیُوا َّ َ
اّلل َو َّ
و پزامبر(او) را اطاعت کنزد پس اگار رویگاردان ادند قطیااً خداوناد کاافران را دوسات
ندارد.
با توحه به آیات فوه رو ن د که هرکجا که در قرآن سخنی از اطاعت و تبیزات از
پزامبر صلی هّاّللعلزهوآاه آمده ا اره باه حنباه رسااات دضارت دارد ناه اخص خاود پزاامبر
دراکه در آیهای از قرآن لکر نشده که از خصی به نام متمد اطاعت کنزاد بلکاه فرماوده
از رسول اطاعت کنزد .در دقزقت افظ رسول درآیات فوهااذکر تصاریح بار ایان دارد کاه
اگر اطاعت از نبیمکرماسالم صلی هّاّللعلزهوآاه بهمانناد اطاعات از خداوناد متیاال واحاب و
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الزم است به دازل رساات دضرت اسات زیارا کاه ایشاان فرساتاده خداوناد اسات بناابراین
اطاعت مطلاق از دضارت در هار آنداه در دزطاه رسااات فرماان میدهناد الزم و واحاب
االطاعه است.
-3پیامبراکرم صلی ل
العلیهوآله در همه امور اسوه بشریت هستند.

ِ
ِ
نکته دا ز اهمزت اینکاه طباق آیاه « َو َماا یَنْطِ ُ ِ
اودی»
اي ی ُ َ
اق َعان اا َْه َاوى إ ْن ُه َاو إ َّال َو ْد ٌ

(نجم ) 3/هر آنده بر پزامبر صلی هّاّللعلزهوآاه نازل می ده و مطرح میکردناد ودای اسات
اما با تدبر و تیقل در آیه این کالم قابلدرک است کاه دضارت آنداه را بزاان میکردناد
بهفرمان پروردگار سبتان بوده مأمور به انجاموظزفه بودند نه اینکه بخواهد از حنبه اخص
خود به کسی دستور دهد تا اطااعتش واحاب با اد .عاالوه بار ایان اگار در تااریخ و سازره
پزامبراعظم صلی هّاّللعلزهوآاه مشاهده و تأملکنزم مشاخص می اود کاه دضارت هرگاز باه
کسی دستور نمیدادند دتی به آن افراد ضیزف و زیردست خود هم امرونهی نمیکرد اابتاه

درست است که ایشان پزامبر ّامت و رهبر حامیه بودند و وظزفه هدایتفری بشار را بار عهاده
دا تند و هر حا الزم بود انذار و تبشزر میکردند اما همه طبق امر ااهی بود وای در کارهاای
خصیاش هرگز به کسای امرونهای نمیکارد و هماواره خاودش انجاام مایداد زیارا کاه
دضرت به دازل دارا بودن فضایل و مکارم اخالقی و انساانی همزشاه در هماه اماور اساوه و
اافوی بشریت بودند و هستند دتی اکثر روایات فریقزن خود گواه بر این مطلاب اسات کاه
مورد تأیزد و تأکزد واق ده است به این منظور که رسول خدا همزشه کارهای خصایاش
را خودش انجام میداد .روزی پزامبر صلی هّاّللعلزهوآاه با اصتاب دریکی از سفرها اردو زده
بودند ،اتظهای برگشتند که زانوبناد اترش را ببنادد ،اصاتاب گفتناد ماا انجاام مایدهزم
دضرت فرمود :درست است که ما داضرید و این کار را انجاام میدهزاد واای هار کاس
باید کارهاای خصایاش را خاودش انجاام دهاد .همچنازن فرمودناد :هرگاز در کارهاای
خصی خود از دیفران کمن نخواهزد و باه دیفاران تکزاه نکنزاد اگرداه بارای قطیاهای
دوب مسواک با د؛ بناابراین رساول خادا صالی هّاّللعلزهوآاه کارهاایش را هرگاز باه دوش
دیفران نمیانداخت و به رط رعایت این اصل بهشت را برای گروهی ضمانت کرد .کسی
که کارهایش را به دوش دیفران میاندازد او را ملیون میدانست .دضرت باا دسات خاود
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کفااش و اباسااش را وصااله زده و در خانااه را باااز میکرد(.مازناادرانی 146/1طباطبااایی 96/
دمزری )138/3نزازهایش را خود ،از بازار میخرید و به خانه میبرد ،درراه رفتن حلاوتر از
کسی قدم برنمیدا ات ،دعاوت بردگاان را میپاذیرفت ،باه اماور مساتمندان و متروماان
رسزدگی و از آنان داجویی میکرد ،هزچوقت به خدمت کاار خاویش امرونهای نمیکارد،
دتی اناس بان مااان خاادم دضارت میگویاد :در طاول ایان ساالها کاه خادمت پزاامبر
صلی هّاّللعلزهو آاه بودم هرگز به من دستور ناداد و مارا در کارهاا مالمات و سارزنش نکارد.
پزامبر عظزمااشأن صلی هّاّللعلزهوآاه همواره این را بهعنوان ین اصل در زندگی خاانوادگی،
روابط احتماعی و سایر مسا ل رعایت کرد .هرگز در خانه دساتور ناداد .دضارت باا رفتاار
خود به اصتاب و همفان نشان میداد که نمیخواهد با دیفران متمایز با د(.طبرسی)105/
همزن مسأاه باعث می د که رودزه استقالل را به حامیه تزریق کند؛ یینای اگار قارار اسات
ین حامیه مستقل با د ،روی پای خود بایساتد و هار کاس کاار و تاالش کناد ،بایاد ایان
رودزه در آنها وحود دا ته با د .رودزه سربار بودن ،حامیه را به وابستفی میکشاند.
-4اطاعت وتبعیت از پیامبر صلی ل
ال متفواوت
العلیهوآله با اطاعت از دیكتاتورها کام ً
است.

در اینحاست که میتوان به بهه دیفر سها پاسخ داد باه اینکاه ایشاان مادعی اسات
که امر به اطاعت و تبیزت از پزامبراعظم صلی هّاّللعلزهوآاه ناوعی دیکتااتوری اسات اماا ایان
بهدوراز انصاف است ،دراکه دیکتاتورها کسانی بودند که در طول تاریخ فقط به فکر مقاام
و هرت و موقیزت خود و تاب هوای نفسشان بودند و به دازل عقزده و بزنش نادرست میزار
و مالک آنان ااهای نباود و هماهدزز را بارای خاود میخواساتند و دزازی باه ناام اختزاار و
آزادگی برای مردم قا ل نبودند و افراد ضیزف و متروم را به بزفااری میکشازدند و بارای
آنها درمتی قا ل نبودند و همزشه به مردم امرونهی میکردند و با رفتار ان ترس و ودشت
در دل مردم ایجاد میکردند و هدفشان رسزدگی به امور مردم نبود به همزن دازل ا خاصای
بودند که از روی تملق و داپلوسی و تظاهر از آنها تیریف و تمجزاد دروغازن میکردناد.
دال باید به سها و افراد سادهانفاری مثل ایشاان کاه از روی غارضورزی و کزناهتوزی کاه
نمیخواهند واقیزت و دقزقت را قبول کنند پاسخ دهزم که آیا این رفتار خصمانه و ظااماناه
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دیکتاتورها قابلمقایسه با رفتار عظزمااشأن نبیمکرماسالم صالی هّاّللعلزهوآاه اسات؟ پزاامبری
که باآنهمه عظمت و ابهت که دارای مقام امخ نبوت و رساات بودند رفتار و سکناتش به
نتوی تأثزرگذار بود که مردم ادساس آرامش و امنزات کنناد و مشاکالت خاود را رادات
بتوانند با دضرت در مزان بفذارند ایشان هرگز به کسی امرونهی نمیکرد و برای ضیزفان و
بردگان ادترام قا ل بود و در همه دال به امور ماردم رسازدگی میکارد پزاامبری کاه خاود
اسوه اخاله و دارای فضایل انسانی بود باوحوداینکه ایشاان فرساتاده خداوناد متیاال بودناد
امام هرگز خود را پاد اه تلقی نکرد که بفوید از مان بایاد اطاعات و فرماانبرداری کنزاد.
تاریخ خود گواه بر دقانزت سزره رسول هّاّلل است مبنی بر اینکه زمانی که سلمان و بالل نازد
پزامبر صلی هّاّللعلزهوآاه میرفتند ،سلمان وقتی به دضرت نزدین اد میخواسات قادمهای
ایشان را ببوسد؛ اما پزامبراکرمصلی هّاّللعلزهوآاه او را از این کار نهی کرد و فرمود :همان مان
هم مثل ما بندهای از بندگان پروردگار سبتان هستم همانند اما میخاورم و مینو ام و
مینشزنم (.دسزنی استرآبادی 473/مجلسی  139/27دلبی  ) 247/دال پزامبری کاه خاود را
خادم مردم میداند و بااینهمه صفات و مقام واال و رساات ااهی آیا میتوان او را دیکتااتور
خطاب کرد؟ آیا رفتار دضرت قابلمقایسه با رفتار دیکتاتورها است؟ بنا براین پاساخ ماا باه
سها این است که اطاعت و تبیزت از رسول خدا به مینای دیکتاتوری نزست بلکه طبق فرمان
خااق یکتا تبیزت از فرامزن نبیمکرماسالم صلی هّاّللعلزهوآاه الزم و واحب االطاعه است.
-5اطاعت مطلق از رسول خدا صلی هّاّللعلزهوآاه با عصمت ایشان منافاتی ندارد.
سها اطاعت مطلق از هر انسانی دتی پزامبر واقیی را اگار وحاود میدا ات غزرمیقاول
می مارد؛ زیرا ین پزامبر واقیی فقط در دریافت ودی از خداوند آگاهترین و مصاونترین
ه
سو َل» دالات بر اطاله و مطلاق
اار ُ
فرد است اما در پاسخ باید گفت اگرده آیه «َطزیوا ّاّلل و َّ

بودن اطاعت از نبیمکرماسالم صلی هّاّللعلزهوآاه دارد .وای به فرض پذیرش عصمت که سها
به آن استناد نموده است اطاعت بهصورت مطلق ا کاای ندارد؛ زیرا همانطور که در پاساخ
به بهه قبل آورده د این اطاعت فقط در حنبه رسااتی ایشان الزم و واحب است  .اطاعات
و تبیزت از دضرت درهمه امور واحب است بهعنوانمثال امور مربوط به هادایت بشار مثال
ادکام و امور دکومتی و امور فردی و احتماعی بشر .دتی بنا بر دیدگاه زیه که میتقاد باه
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عصمت مطلقه پزاامبراعظم صالی هّاّللعلزهوآاه اسات اطاعات و تبیزات از رساول خادا الزم و
واحب است؛ بنابراین اطاعت و انقزاد از رسول خدا با عصمت ایشان منافاتی ندارد.
- 6اطاعت از پیامبرصلی ل
العلیهوآله موجب شوكوفایی اسوتعدادهاوجوامع انسوانی
است.

دال مطلب را ادامه میدهزم به دیفار ابهه ساها باه اینکاه ایشاان مادعی اسات کاه
فرمانبرداری و اطاعت مطلق از پزامبراکرم صالی هّاّللعلزهوآاه موحاب سارکوبی و فناا ادن
استیدادهای بشری می ود ایشان میتقد است که برفرض وحود پزامبر واقیای باازهم تبیزات
از ایشان غزرمیقول و ظااماناه اسات دراکاه اطاعات مطلاق میاادل سارکوب افکاار و عادم
پزشرفت و خالقزت مردم است؛ اما پاسخ ما به سها این است که کالم اما بارخالف تیااازم
ااهای و آموزههاای دیناای اسات و هرگااز منطباق بار تاااریخ اساالم و ساازره نباوی نمیبا ااد
درداایکه واقیزت دزز دیفری است به این منظور کاه وضایزت سارزمزن دجااز در زماان
رسول خدا تأسفبار بوده و ازنظر فرهنفی ،احتماعی ،سزاسی ،دینی ددار رکود و وضیزت
بترانی بوده است .در دقزقت باید بفویزم با بیثت پزامبرصالی هّاّللعلزهوآاه و وحاود مباارک
ایشان بود که حامیاه بشاری ازنظار فرهنفای ،علمای ،احتمااعی و میرفات دینای و فضاایل
اخالقی و انسانی به اوج پزشرفت و فتح رسازد و دضاور و مادیریت نافاذ دضارت موحاب
ر د و کوفایی استیدادهای بشری آن زمان د .اابته اگر در برخی حوام اساالمی رکاود
و خموای مشاهده میکنزم که سها در کل کتااب خاود باه آن ا اارهکرده و هماه آنهاا را
متوحه اسالم و قرآن و پزامبراعظم صلی هّاّللعلزهوآاه دانسته ،به این دازل است که مسلمانان از
اوامر ااهی و دستورات نورانی قرآن و فرمان رسول خدا صالی هّاّللعلزهوآاه اطاعات و تبیزات
نکردند؛ و به خاطر تبیزت از هوای نفس غره در حهل و خمودی و ظواهر دنزاا ادند و باا
خودکامفی از دضرت اعراض کردند .درداایکه اگر مطز امر پروردگار سبتان و قارآن
و اسااالم بودنااد و از دسااتورات نبااوی فرمااانبرداری و پزااروی کاارده بودنااد و بااا اتتاااد و
یکپاردفی اطاعت از پزامبر صلی هّاّللعلزهوآاه را بر خود الزم و واحاب میدانساتند قطیااً باه
پزروزی و رستفاری میرسزدند و در همه امور به اوج پزشرفت و کوفایی نا ل می ادند و
آن وعدهای که خداوند متیال یینی رسزدن باه سایادت دنزاا و آخارت فرماوده باود باهطور
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دشمفزری کسب میکردند و همزشه و در همه دال در بزن حوام بشری سارافراز و پزاروز
بودند .با توحه به اینکه سها خود میترف است به اینکه حزء خدا ناباوران اسات و ابهات
خود را در کتاب نقد قرآن ،بهویژه این بهه را بر عدم ارتباط انسان با پروردگار سابتان در
این عاام و بشری بودن قرآن و نفی نباوت و رسااات نبیمکرماساالم صالی هّاّللعلزهوآاه مبناا
ال مبرهن است که پاسخ به بهات ایشان بر اساس بزنش و عقاید موهوم
قرار داده است ،کام ً
وی و نفرش بیاساس همفکرانش قابلهضم نزست؛ اما در این پژوهش دون اکثر مخاطبزن
مودد ،خداباور ،میتقد به قرآن و قزامت و اساالم و اهلبزات علزهمااساالم هساتند و بزنشای
وسز دارند و منکر دق و والیت و اطاعت از پزامبراعظم صلی هّاّللعلزهوآاه نزستند قطیاً بارای
خلقت این نظام هستی قا ل به وحود خااقی یکتاا ،دکازم ،بصازر و مادبر میبا اند و بهنوباه
خود بر اساس اداه عقلی و نقلی بهطور مستدل و مستند بنزان ایمان و یقزن خاود را اساتتکام
بخشزدهاند دراکه میتقدند خداوند متیال است که انسان را بهعنوان ا رف مخلوقات «واقاد
کرمنا بنی آدم»(اسراء ) 70/آفریده است و با نهادن استیدادهای فرف در وحود انساان او
را رها نکرده تا از مردله بااقوه به فیلزت و اوج کوفایی برسد.
بنااابراین عقاال ساالزم خااداباور میدانااد کااه ارتباااط خداونااد بااا مخلوقااات خااویش
بهخصوص انسان ضرورت دارد تا او را به هدف نهایی و سیادت خویش رهنمون اود و از
طرفی دون با علم دضوری درمییابزم که انسان بهصورت مستقزم با خااق خاود در ارتبااط
نزست ،الزم است تا پروردگار یکتاا بهواساطه برخای انساانهای برگزیاده باا انساان ارتبااط
برقرار کرده و برنامههایی برای کوفایی استیدادها و نا ل ادن باه هادف غاایی و ر اد و
کمال را در اختزار بشر قرار دهد و قطیاً هار انساانی ایساتفی بار عهاده گارفتن دنازن امار
مهمی را ندارد ،بنابراین کسانی باید عهدهدار این رساات مهم با اند کاه از صافای بااطن و
عصمت از خطا و گناه برخوردار با ند .به همزن دازال پزاروان و دوساتداران پزاامبران ااهای
بهویژه نبیمکرماسالم صلی هّاّللعلزهوآاه در پی آن بودند که بتوانند باا باراهزن عقلای و نقلای
عصمت انبزاء و ارسال رسل را اثبات کنند؛ و بهتب آن دارا بودن دنزن مقاام عصامتی بارای
انبزاء ااهی به دازل ارتباط مستتکم با پروردگار عاام ،نوعی والیت تکوینی و باه هماراه آن
والیت تشرییی برای آن بزرگواران به ارمغان میآورد.
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ایان لکر است که همه پزامبران با این که ازنظار نباوت و رسااات ،همانناد بودناد از
حهت مقام یکسان نبودند که نمونه کامل آن پزامبرگرامیاسالم صالی هّاّللعلزهوآاه اسات کاه

آیزنش کاملترین و آخرین آیزنها بود؛ زیارا کاه وحاود دضارت خااتم صالی هّاّللعلزهوآاه
افضل از حمز است بهضرورت دین اسالم و نص قرآن و اخباار متاوات ِر و باراهزن عقلای در
حمز کماالت و خصوصزات ،دیان او افضال هماه ادیاان ،اوصازاء او افضال هماه اوصازاء،
کتاااب او افضاال همااه کتااب و اماات او افضاال از حمزاا اماام اساات .بنااابراین اطاعاات از
پزامبرصلی هّاّللعلزهوآاه اطاعت از خداوند متیاال اسات .پاس اطاعات پزامبرصالی هّاّللعلزهوآاه
همسان و قرین اطاعت پروردگار سبتان اسات .دتای درتفاسزر ازیه واهال سانت مفسارین
درتفسزرآیات مرباوط باه اطاعات ازخداوناد ورساواش باه ایان امارمهم ا ااره کارده انادو
موردتایزد وتاکزد واق

ده است( .سزوطی  128/3داویزی  136/2زمخشاری 118/3ثیلبای

 143/2آاوساای 179/3طبااری 124/3طباطبااایی 168/4قرطباای 175/2اباان حااوزی182/3
انداساای 156/3اباان عا ااور 162/2تهراناای اصاافهانی 187/3طبرساای 146/3طوساای137/3
بغوی 129/4طنطاوی 156/2بزضاوی 172/3بترانی175/3میرفت ) 134/2
-7اطاعت از رسول قرین اطاعت از خدا الزم و واجب است.

نکتااهای دیفاار کااه در ایاان حااا دااا ز اهمزاات اساات اینکااه اطاعاات از پزااامبراکرم
صلی هّاّللعلزهوآاه همان اطاعت از خداوند متیال است در دقزقت در پاسخ به ابهه ساها کاه
باور ندارد و نمیخواهاد بپاذیرد کاه اطاعات و تبیزات از نبیمکرماساالم صالی هّاّللعلزهوآاه

همسان و قرین اطاعت و تبیزت از خااق یکتا است؛ زیرا که کاالم و امار پزاامبر عظزمااشاأن
صاالی هّاّللعلزهوآاه ،کااالم و اماار پروردگااار ساابتان اساات پااس اطاعاات و فرمااانبرداری از
پزامبرصلی هّاّللعلزهوآاه ،اطاعت و پزروی از خداوند تبارکوتیااای اسات و تبیزات از هار دو

یکی است.

ِ
اك
اّلل َو َم ْن تَ َاوا َّی ف ََماا ََ ْر َسالْنَ َ
اار ُسو َل فَق َْد ََطَ َ
اع هّ َ
همانطور که قرآن میفرمایدَ « :م ْن یُط ِ َّ
َعلَز ْ ِه ْم َدفِزظً ا»(.نساء) 80/هر کس از پزامبر فرمان برد در دقزقات خادا را فرماان بارده و هار
کس رویگردان ود ما تو را بر ایشان نفهبان نفرستادهایم.
حااب این است که دکتار ساها خاود باهطور ناخودآگااه پاساخ خاود را داده اسات و
مینویسد« :واقیزت این است که اطاعت خداوند متیال به اطاعت از رسول برمیگردد داون
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مردم با خااق یکتا ارتباط ندارند و تنها دززهایی را از متمد به نام خادا می انوند ،بناابراین
اطاعت مطلق پروردگار هم اطاعت مطلق رسول است.
در دقزقت دون انسانها نمیتوانند بهطور مستقزم با خداوند متیال ارتباط دا ته با اند
وای بر اساس بزنش تودزدی ،میتقادیم کاه ایان خاااق یکتاا اسات کاه انساان را آفریاد؛ و
استیدادهای فرفی در نهان آنان قارار داده تاا باه سارمنزل تیااای ر اد و کماال برساند و
صیود کنند که همان به فیلزت رسازدن اساتیدادهای خادادادی یینای اناخت و میرفات و
عظمت پروردگار سبتان و متصف دن به صفات مقدس و حمال و حالل و اسماءااتسنی
ااهی.
اابته ایان امار مهام تنهاا در ساایه قارب ااهای و اطاعات و تبیزات از فارامزن خداوناد
تبارکوتیاای و عمل به دستورات نورانی قرآن و فرمانبرداری از ادکاام و ارییت اساالم
داصل می ود .دال هر انسان خداباوری با توحه به عقل سلزم اگر تدبر کند درمییاباد کاه
برای ناخت و میزار این اوامر ااهی و ادکام تشرییی و تشخزص اینکه ده مسا لی در دین
درست یا نادرست و ده مالکهایی صتزح یا سقم است نزاز به فرستادگانی از حانب خااق
یکتا دارد و این فرستادگان کسانی نزستند حز پزامبران و میصومزن علزهمااساالم کاه وظزفاه
هدایتگری بشر و دعوت آنان به پروردگار بیهمتا و ابالغ دستورات و ادکام ااهی و ایان
دفونه بتوانند به این فرامزن عمل کنناد تاا باه قارب ااهای و سارمنزل سایادت و رساتفاری
رهنمون وند عهدهدار بودند و آنهاا را از گاام نهاادن در اوامار ازطانی و قرارگارفتن در
مسزر حهل و گمراهی نهی میکردند پس وحود عظزمااشأن ارسال رسل از حاناب خداوناد
عظزم و متیال برای انسانها همزشه و در همه دال واحب و ضاروری باوده و هسات دراکاه
خلقت این نظام آفرینش امری عبث و بزهوده نزست بلکه خااقش مدبر ،دکزم ،بصازر اسات
و خلقت این عاام و موحودات بر اساس دکمت و تدبزر و هدفی نظامند است.
درنهایت پاسخ ما به سها این است که اطاعت و تبیزت از پزاامبراکرم صالی هّاّللعلزهوآاه
واحب و الزم است زیرا که اطاعت از ایشان اطاعت از خداوند متیال است و فرمان و کاالم
رسول فرمان و کالم پروردگار سبتان است درنتزجه فرماانبرداری و اطاعات از خداوناد و
رسول یکی است.
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نتیجه گیری
ال مبرهن است که قرآن مردم را به اطاعت مطلق از رساول خادا صالی هّاّلل علزاه و
کام ً
آاهدعوت کرده است ایانلکر است که اطاعت از پزامبراکرم صلی هّاّلل علزه و آاهباه حنباه
رسااتی ایشان بازمیگردد نه اطاعت از خص متمد به همزن دازل با تأمال در آیاه «اطزیاوا
هّاّلل و اطزیوا اارسول» اطاعت از دضرت قرین اطاعات خداوناد متیاال نهااده اده اسات باه
گواهی تاریخ پزامزر صلی هّاّلل علزه و آاههرگز در امور خصی خود باه دیفاران امار و نهای
نمی کرد دتی به خادم خود انس بن ماان .مضاف بر این دعوت به اطاعت از رساول خادا
صلی هّاّللعلزهوآاه امری از ادی است که پزش از تیلق امر .ااهی به آن عقل دسن آن و قابح
ترک آن را تشخزص داده است و در امور ار اادی هازچ گوناه اکاراه و احبااری نزسات در
نهایت اطاعت از خداوند متیال به اطاعت از رسول برمی گردد بنابراین اطاعات و تبیزات از
پزامبرصلی هّاّللعلزهوآاه الزم و واحب است اابته نه تنها پزامبرصلی هّاّللعلزهوآاه بلکه هماه انبزااء
ااهی ارسال رسل از حانب خااق یکتا هستند و هم در تلقی ودی از خدا و هام در اباالغ آن
به مردم از هرگونه خطا و اغز ی مصون هستند مضاف براین به دازل عدم ارتباط مستقزم ماا
با پروردگار سبتان  ،رسوالن ااهی برای هدایتفری و رهنمون کردن دستورات قارآن بارای
انسان ها الزم و ضروری است تا به سر منزل تکامل مینوی ورستفاری نایال اوند بناابراین
اطاعت از پزامبرصلی هّاّللعلزهوآاه و میصومزن علزه ااسالم الزم و واحب است زیرا که دکام
و امر آن بزرگواران دکم و امر پروردگار متیال است.
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 .35طباطبایی ،سزد متمد دسزن ،تفسزر اامززان ،داپ دوم ،موسسه االعلمی المطبوعات ،بزاروت،
1973م.
 .36طباطبایی ،سزد متمد دسزن ،سنن اانبی ،ترحمه اطزف را دی ،داپ شم ،انتشارات تهذیب،
قم1385 ،ش.
 .37طریتی ،فخر اادین ،مجم اابترین ،داپ سوم ،نشر مرتضوی ،تهران1375 ،ش.
 .38طنطاوی ،سزد متمد ،ااتفسزر ااوسزط القرآن ااکریم ،داپ اول ،دارنهضه مصر الطباعه و اانشر
قاهره 1996 ،م.
 .39طوسی ،متمد بن دسن ،ااتبزان فی تفسزر ااقرآن ،بی دا ،مکتبه االعالم االسالمی ،قم1409 ،ه.
،................................ .40تهذیب االدکام ،مصتح متمد آخوندی ،متقاق دسان خرساان،داپ
دهارم ،دارااکتب االسالمزه ،تهران 1365ش.
 .41عاملی ،دسن بن زین اادین ،میاام االصواف داپ اول ،داراافکر ،قم.1374 ،
 .42عراقی ،آقا ضزاء اادین ،بدا االفکار ،مقرر مزرزا ها م آملی ،داپخانه علمزاه ،نجاف ا ارف،
 1370ه.
 .43علم ااهدی ،سزد مرتضای ،تنزیاه االنبزااء تتقزاق فاارس ،دساون کاریم ،بوساتان کتااب ،قام،
1422ه.
 .44قرطبی ،متمد بن ادمد ،ااجام الدکام ااقرآن ،ناصر خسرو ،تهران1364 ،ه.
 .45کلزنی ،متمد بن ییقاوب ،ااکاافی ،دااپ دوم ،دارااتادیثقم 1430 ،ه دارااکتاب االساالمزه،
تهران.1365 ،
 .46مازندرانی  ،متمد بن علی بن هر آ وب ،مناقب آل ابی طااب ،مجم ادزاء ااثقافه االسالمزه،
قم 1412 ،ه.
 .47ماان بن انس ،ااموطا ،تصتزتی متماد فاواد عبادااباقی ،دارادزااء ااتاراث اایربای ،بزاروت،
1406ه.
 .48مجدد زرازی ،تقریرات اامجدد ااشزرازی ،موای علی روزدری ،داپ اول ،موسسه آل اابزات
الدزاء ااتراث ،قم 1409 ،ه.
 .49مجلسی ،متمد باقر ،بتار االنوار ادرر اخبار اال مه االطهار ،داپ د م ،موسسه ااوفاء ،بزاروت،
 1403ه.
 .50میرفاات ،متمااد هااادی ،ااتفسزرواامفساارون فاای ثوبااه ااقشاازب ،داااپ اول ،موسسااه فرهنفاای

 /78فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و دوم ،تابستان 1400

انتشارات ااتمهزد ،قم1379،ش.
 .51مفزد ،متمدبن متمد،اوا ل اامقاالت فی اامذاهب و اامختارات ،داراامفزد ،بزروت1414 ،ه.
 .52مزبدی  ،ابواافضل ،کشف االسرار و عده االبرار ،داپ هفتم ،انتشارات امزر کبزر ،تهاران1382 ،
ش.
 .53نزشابوری ،مسلم بن دجااج ،صاتزح مسالم ،تصاتزح اساماعزل طرابلسای ،دارااطباعاه اایاامره
استانبول1334 ،ه.
 .54قر ی ،سزد علی کبر ،قاموس قرآن ،اسالمزه ،تهران 1367 ،ش.
 .55مشکزنی،علی،اصطالدات االصول ومیظم ابتاثها،داپ شم،انتشارات ااهادی،قم1374،ش.
 .56مصباح یزدی،متمدتقی ،راه وراهنما ناسی ،مصتح مطفی کریمی ،داپ دوم ،موسساه اماام
خمزنی 1395 ،ش.
 .57مصطفوی ،دسن ،ااتتقزق فی کلمات ااقرآن ااکریم ،بی دا ،نشر کتاب ،تهران.1360 ،

