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 :پیامبر در آیات قرآن
  پیامبر حجت وحیانی نداردکردار و  سخنان

 

 آرش سلیم

 
 1۳۹۰ آذر

 
 

 
را الزمه  احادیثپذیرش مجموع کتاب و  به عبارت دیگرند. دا می دو منبع اصلی دین اسالم اپیامبر ر «سنت»و  «کتاب» ،فهم رایج از اسالم

 هم گسترش «معصوم»را به سنت  «سنت» ،. تفسیر شیعیداند می به معنای مخالفت با اسالم را اسالم و رد هر یکدین پذیرش 

فرض بع دین اسالم یکی از منا تقریر و قول و کردار امامان شیعه نیز ،عالوه بر تقریر و قول و کردار پیامبردر مذهب شیعه دهد. یعنی  می
 . شده است

 
 و توسطحضرت ابراهیم به اسالم با وحی  . دین[1] دهد که در آن دین همه پیامبران ابراهیمی یکی است می ارائه «دین»دکترینی از قرآن 
به در چارچوب مفهومی این دین تا اند  مبعوث شده برای دعوت قوم خود به این دینسایر پیامبران ابراهیمی او  ازبعد معرفی شده است. او 

 یننه د طوری که ؛قرآن مومنین را به ایمان به همه پیامبران و کتاب هایشان فراخوانده است .بپردازندهدایت و آموزش جمعیت مخاطب خود 
قرآنی که بین به دین  با توجه حال !خواندن پیروان سایر پیامبران سخنی رفته است «نجس»و  «اهل ذمه»از وجود دارد و نه  یبرتر و کتاب

 اختالف ومنشا  !چیستات در پیروان حضرت محمد این همه اختالفباید دید ریشه و خواستگاه  ،باشد می همه پیامبران ابراهیمی مشترک
 ،قرآن است پیروان حضرن محمد« کتاب»در حالی که  !کجاست در پیروان حضرت محمد جورواجورهای  شیعه و سنی و سایر فرقهبین  ستیز

 «نقل»گردد که از پیامبر و امامان  می اکثر این اختالفات به احادیث و روایاتی بررسد  می به نظر ؟جستجو کرد کجارا باید ریشه این اختالفات 
به عبارت دیگر حتی در  !استمورد پسند خود تفسیر کرده های  «نقل قول»را با  مشترک «مکتوب»آیات  شعبههر یعنی  شده است.

  !قول وتو شده است« نقل»با « مکتوب»متن مواردی  اند. به راه خطا رفته« روش»
 

و کردار حضرت محمد حجت وحیانی ندارد.  نانخسکه  ه خواهد شدبا دالیل متعدد نشان داد در این نوشتار با استناد به آیات زیادی از قرآن و

تفسیر قرآن و یا تواند مبنای  نمی همچنین سنت رفتاری پیامبرت قرآن نیست. تواند خواست خدا باشد و هموزن آیا نمی یعنی سخنان پیامبر
دانیم  می همانطور کهالبته تکلیف روایات امامان شیعه خود به خود مشخص خواهد شد.  این نتیجه گیریبا بخشی از احکام شرع باشد. 

 .یستقرآن است آن سخن از او ن یرنقل شد که مغا اواز  یکرده است که اگر سخن یحتصر یامبرخود پ
 

همان وحی آیات  ،این وحی .شده است می با این تفاوت که به او وحی داند می بشری مثل بقیه مردمهای  از نظر تواناییرا  پیامبرقرآن 
پیامبر آیات دانش  قفسوحیانی باشد بی معناست. ای  هوحی به پیامبر که منشا و منبع آموز ،ورای وحی آیات قرآناست. به پیامبر قرآن 

 وکند به مخاطبان خود ابالغ این آیات را بدون کم و زیاد شده پیروی کند و  می به او وحی آیاتی کهبایست خود از  می پیامبر .قرآن بوده است
 «اطاعت» مبنی بر آموزه قرآن ،اما در تضاد آشکار با آیات زیاد قرآننداشته است. ورای آیات قرآن پیامبر دانشی آموزش دهد. به آنان 
 «ینقل» سنتی که پیامبر بعد از مرگ پیامبر تعمیم داده شده است. «سنتاطاعت از »به  ،در دوره بعثت پیامبرن پیامبر از پیامبر مخاطبی
که موجب  ها به فهم متن قرآن کمک نکرده استنه تن این سنت نشده است. در عمل شاهدیم که مکتوبدر زمان پیامبر قرآن  چون و است

و بدآموزی  پیامبر به عنوان یک انسان کامل و معصوم درباره شخصیت بسیار همچنین مبالغهاختالف بین سنی و شیعه نیز شده است. 
شود که انگار  می طوری وانمود اند. شده پیروان حضرت محمد نیزب گمراهی موجدر مواردی  ؛پیامبرهای  درباره حوزه اختیارات و مسئولیت

  !شده است می او وحیبر  اقوال و تقریرات پیامبرال و افعکلیه 

 
در این مثال بد نیست همین جا از مثال یک معلم و شاگردان کالس او کمک گرفته شود.  ،موضوع اطاعت قرآنی از پیامبربرای فهم بهتر 

آموزان کالس آموزش دهد. وظیفه او تعلیم و دانش  قرآن( داده شده است تا آن کتاب را به) پیامبر مربی و آموزگاری است که به او کتابی
. بدیهی است دانش برای دانش آموزان کتاب و محدود آیات مشخص« حضوری» خواندان تربیت دانش آموزان است بر مبنای این کتاب و

هم پیش هایی  درگیریاین آموزش  هنگامالبته پاسخ دهد. ها  آنهای  آموزان باید از معلم اطاعت کنند و معلم هم وظیفه دارد به پرسش
یحی داده است در ضزده و یا توهایی  آموزش کتاب مثال برای معلم آن نیز آیه نازل شده است. حال اگر ه باهچگونگی مواجمده که برای آ
است که در کتاب آمده است. یعنی پیامبر مطلبی سر خود و بدون وحی به آن  البیطانتقال و آموزش همان مفاهیم و متسهیل ستای را

دانستن  تراز مسلما تجربیات این معلم در آموزش این کتاب ارزشمند و قابل استفاده است. اما وصل آن به وحی و هم اضافه نکرده است.
نیست بی گویند قرآن کلیات است و بدون تفسیر پیامبر قابل فهم  می این که باشد. از طرف دیگر می آیات قرآن ادعایی گزاف این تجربیات با

مردمی امی و عقب مانده از کاروان  . مشکل بیسوادی مخاطبین پیامبر بوده است.است آساناساس است. طبق قرآن آیات قرآن روشن و 
توانستند بخوانند و بنویسند به تعداد  می بطوری که در سرتاسر حجاز یک باب مدرسه وجود نداشته است. تعداد کسانی که ؛رشد بشری

ای  هباسوادتر و با فرهنگ تر به کسب تجرب یبا دانش آموزان یکتاب در کالس ینچه بسا آموزش همرسیده است.  نمی انگشتان دست
 در مواری آن قدر ریزقرآن  !بود می طور دیگریکه در تعامل با جمعیت مخاطب نازل شده  بسیاری از آیات قرآنحتی و  دیانجام می متفاوت

رسد. مثال توصیف یک نفر از اهل  می به عنوان کتاب خدا باورنکرنی به نظر پردازد که می شود و به مسائلی بسیار بدیهی و ابتدایی می
  !کتاب و یا مثال سفارش به سالم کردن و بدون اجازه وارد منزل دیگران نشدن

 
 !بخشد می و بر این باورند که سنت پیامبر به قرآن معنا و مفهوم دانند می را تکمیل کننده وحیکه سنت پیامبر اند  برخی تا آنجا پیش رفته

 نماز توسط قرآنهای  یعنی مشخص نشدن تعداد رکعت کنند. می استناد نماز توسط پیامبرهای  تعداد رکعتمشخص شدن  لب هم بهغا
بی پایه  استداللی این چینن آشکار است که !میل وحی توسط پیامبرتعمیم و تک مدعایدر جهت  سوء استفاده واقع شده است مورد

دلیل آن اهمیت نداشتن تعداد رکعات نماز بوده است. نیایش و  ،نماز را مشخص نکرده استهای  است. اگر خداوند در قرآن تعداد رکعت
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ارزش و اثر یک رکعت نماز با  !و اجبار تکلیفاز روی و آن هم آن  «کمیت»این وصل شدن است و نه در  «کیفیت»وصل شدن به خدا در 

جستجو و انکشاف  بارها و بارها کلمات خدا نامحدود است. اما قرآنطبق قرآن البته کیفیت از هزاران رکعت نماز بی کیفیت برتر است. 
ده است. در حالی که متولیان رسمی دین ارجاع داها  را به آیات خارج از قرآن و مشاهده و تفکر و تعقل و تدبر و ... در آن کلمات خدابیشتر 

 ! پیامبر ایجاد کنند« سنت»پیامبر بر مبنای « جانشینی»که برای خود شغل روحانی اند  قرآن را طوری باز گذاشته
 

آمده در رد وحیانی بودن سنت پیامبر  ی بر مبنای آیات قرآندو بخش به موضوع سنت پیامبر پرداخته است. در بخش اول دالیل دراین نوشتار 
و ها  بدون پاالیش بدفهمی .است هشد پرداختهکه با آیات قرآن در تضاد است رایج های  و بدآموزیها  ی مبالغهاست. در بخش دوم به برخ

کند. و حاصل ادامه  نمی مچیزی از اشتباه بودن آن ک ،[ نجات پیدا کرد. قدمت اشتباه2تئوریک ]های  توان از سرگردانی نمی ها بدآموزی
نیاز به شفاف سازی است. دین  ،سیر تعالی و ترقی و رشددر محرکت و  ،برای گام برداشتن به جلوچیزی جز اشتباه نخواهد بود.  ،اشتباه
 !کار اشکال دارد . اگر چنین نیست باید دید کجایقرار دهدهارمونی و صلح ...  ،اخالق و دانش بیشتر ،رد و جامعه را در مسیر رشدفباید 

وجود ندارد که به  پنهانی تو در تویی اند. ساده و روشن است. مخاطب آیات دانشمند نبودهطبق قرآن آیاتی که به پیامبر نازل شده است 
 ! است« مبین»سطان( همه ) است. نذیر و ابالغ و کتاب و قرآن و آیات و حجت« مبین»همه چیز  !داشته باشد یازن مافیای سازمان یافته

 
 : در جدولی فهرست شده است برخی آیات مربوط به هر موردکوتاهی ارائه و  درباره موارد زیر بحث در رابطه با پیامبر و سنت پیامبر

 

 است یاوردهن یدیجد ینو د یستن یامبرانپ یاندر م یحضرت محمد بدعت( 1

 او محدود به وحی استهای  یامبر بشری است مثل سایر مردم و دانستهپ( 2

  است یاز وح یرویپ یامبراز پ یرویاطاعت و پ( ۳

 خدا و در چارچوب آیات قرآن است « اذن»بر مبنای  . این اطاعتاز پیامبر در زمان حیات اوست« اطاعت»( ۴

 مردم از زور استفاده کند و هدایت در دعوت یدو نبا ،ه نداردطلسها  بر آن ،یستو حافظ مردم ن یلوک یامبرپ( ۵
 و هرکس گمراه شود به ضرر خود اوست او شود به سود خود یتهر کس هدا( ۶
 

 است: پیامبر به آن استناد شده نتوحیانی بودن سادعای  راستای اثباتموارد زیر که در  بحث پیرامونهمچنین 
 
 وحی است همان گوید می پیامبرهر چه  در مدعای و هوس یهو یاز رو یامبرسخن نگفتن پ( ۷
 یامبرعصمت پ( ۸
 مبریاشارع بودن پ( ۹
  ینکمو اکملت لکم د ینخاتم النب( 1۰
 یریدداد بگ یامبرهر چه پ( 11
 یاوریدبای  هسور یدتوان می اگر( 12

 

 در آیات قرآن و رسالت اوپیامبر الف−
 
 

 بدعتی در میان پیامبران نیست و دین جدیدی نیاورده است حضرت محمد( ۱الف−
 

 سایر بدعتی در میان ی حضرت محمدپیامبر ،قرآنطبق  این است که باشد می شایسته توجهبا سنت پیامبر نخستین بحثی که در رابطه 
دین او همان دین  (.۴۳فصلت : ) شود جز آن چه به پیامبران پیش از او گفته شده است نمی (. به او چیزی گفته۹احقاف: ) پیامبران نیست

(. 1۶1انعام: ) ابراهیم پیروی کندحضرت از دین  است که خواسته پیامبرخداوند از  (.12۵نساء :) است که احسن دین هاست یابراهیم
. در این باره آیات زیادی است  (1۳۵ بقرة:) هستندگویند پیرو دین ابراهیم حنیف  می عیسی همحضرت موسی و حضرت چون دیگر پیامبران 

پیشین چون های  گوید کتاب قرآن تصدیق کننده کتاب می آمده است. عالوه بر این آیات زیادی است که ۱جدول که بخشی از این آیات در 
پیشین های  پیشین است. تورات خود تصدیق کننده کتابهای  تورات و انجیل است. حضرت عیسی کتابش تصدیق کننده تورات و کتاب

به گوید ایمان آورندگان  می دیگر از آیاتای  هدست داند. می «مسلم»را ها  آنپیروان  پیامبران ابراهیمی وهمچنین آیات زیادی که است. 
توان به مقاله  می ایمان داشته باشند و بین پیامبران فرقی نگذارند. برای آیات مربوطهها  آنهای  باید به همه پیامبران و کتابحضرت محمد 

 [.۳مراجعه کرد ]« یهودیان و مسیحیان در آیات قرآن»
 

غیر  و نه دیگر پیامبران ابراهیمی نه حضرت محمد و نه حضرت موسی و نه حضرت عیسی :توان گفت می تناد این همه آیات با قطعیتبه اس
و  را معرفی کرده است. حضرت ابراهیم بنیانگذار آیینخداوند توسط حضرت ابراهیم این  اند. دین جدیدی نیاوردههیچکدام  ؛از حضرت ابراهیم

خود و  همه در این نحله یا پارادایم دینی به هدایت و آموزش قوماند  باشد. پیامبران ابراهیمی دیگری که آمده می دسرسلسه دین جدی
اصل هیچ  حضرت محمد ،باشد می که همان توحید و نبوت و معادابراهیمی بنابراین از منظر اصول دین  اند. پرداختهها  بشارات و انذار آن

بوده  فباشد. البته پیامبر موظکمیل توسط سنت پیامبر تفسیر یا تنیازمند قرآن چیز جدیدی نیامده است که  در جدیدی را معرفی نکرده و
برای بپردازد. ها  آموزش دهد و به هدایت آنها  است آیات قرآن درباره دین ابراهیمی و اصول آن را برای مخاطبین خود حضورا بخواند و به آن

 نفرستاده بوده است و کتابیای  ههشداردهندقبال  مردم مکه و حومه() خداوند برای قوم پیامبرت. مردم امی غافل هر درسی تازه اس
جدید ها  برای آن قرآنهای  و سایر آموزه توحید و نبوت و معادهای  و درساند  . این مردم عموما بت پرست و مشرک و کافر بوده(۴۴سبا:)

نگویند که کتاب  (. تا2۶نسا:) بیان کند و آنان را به آن هدایت کندها  قبل وجود داشته برای آنخواهد آن چه را که از  می خداوندبوده است. 
  (.1۵۶انعام:)اند  آن محروم بودههای  پیروان حضرت موسی و حضرت عیسی( نازل شده و آنها از درس) برای دو طایفه قبل

 
 



۳ 
 

 پیامبران قبل بدعتی نیسترسالت و دین حضرت محمد در مقایسه با دین پیامبری و  ۱الف− - جدول

 یادداشت ترجمه متن آیه آیه

  ۹ :احقاف
َوَما أَْدرِي َما ُيْفَعُل بِي  بِْدًعا م ِْن الرُُّسلِ ُقْل َما ُكنُت 

َّبُِع إاِلَّ َما يُوَحى إِلَيَّ وََما أَنَا إاِلَّ نَِذيٌر  َواَل بُِكْم إِْن أَت
بِینٌ   .مُّ

و  ، در ميان پيامبران نيستم بدعتی(  من) بگو
تنها از  ؛ دانم بر من و بر شما چه خواهد رفت نمى

و من جز  ؛ كنم پیروى مى ،شود وحیى كه به من مى
 . اى آشكار نیستم هشداردهنده

حضرت محمد و رسالت او 
بدعتی در میان پیامبران دیگر 

 نیست.

 ۴۳:فصلت 
إِنَّ  لِلرُُّسِل ِمن َقْبلِكَ َما ُيَقاُل لََك إَِّلا َما َقْد قِيَل 

 .َربََّك لَُذو َمْغِفَرٍة َوُذو ِعَقابٍ أَلِیمٍ 

جز آنچه به پيامبران  ،شود به تو چیزى گفته نمى
بیگمان پروردگارت هم  ؛ پيش از تو گفته شده است

 . صاحب آمرزش و هم صاحب عقوبتى دردناك است

 به پیامبر چیزی گفته
جز آنچه به  ،شود نمی
ن قبلی گقته شده پیامبرا
 است.

۱۶۱ :انعام   
ُقْل إِنَّنِي َهَدانِي َرب ِي إِلَى ِصَراٍط مُّْستَِقیٍم ِديًنا قِیًَما 

لََّة إِْبَراِهیَم َحنِیًفا وََما َكاَن ِمَن الُْمْشرِكِینَ   .م ِ
 

بگو مرا پروردگارم به راهى راست كه دين استوار و 
 -مشركان نبودكه هرگز از -آيین پاك ابراهیم است 
 . رهنمايى كرده است

هدایت پیامبر به دین حضرت 
 ابراهیم.

  ۱۲۵:نساء 
مَّْن أَْسلََم َوْجَهُه هلل َوُهَو ُمْحِسٌن  َوَمْن أَْحَسُن ِديًنا م ِ

َواتََّخَذ الل ُه إِْبَراِهیَم  واتابََع ِملاَة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا
 .َخلِیالً 

سمت خود را تر از كسى است كه  و چه كسى بهدين
و نیكوكار باشد و از آيین پاك  قرار دهدخدا  در سمت

(  همچون) ابراهیم پیروى كند و خداوند ابراهیم را
 . دوست خود برگرفته است

پیروی از آیین ابراهیم احسن 
 دین ها

 ۷۸ :حج 

َوَجاِهُدوا فِي اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهوَ اْجتَبَاُكْم َوَما َجَعَل 
يِن ِمْن َحرَجٍ  لاَة أَبِيُكْم إِْبرَاِهيَم ُهَو َعلَْیُكْم فِي الد ِ م ِ

َوفِي َهَذا لِیَُكوَن  َسمااُكُم اْلُمْسلِميَن ِمن َقْبلُ 
لَى النَّاسِ الرَُّسوُل َشِهیًدا َعلَْیُكْم َوتَُكونُوا ُشَهَداء عَ 

َفأَقِیُموا الصَّاَلَة َوآتُوا الزََّكاَة وَاْعتَِصُموا بِاللَِّه ُهَو َمْواَلُكْم 
 .َفنِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصیرُ 

او  ؛و در راه خدا چنانكه سزاوار جهاد اوست جهاد كنید
شما را برگزيده است و براى شما در دينتان محظورى 

همو  ؛ يین پدرتان ابراهیم استكه آ ؛ قرار نداده است
(  كتاب) و در اين ؛كه شما را از پیش مسلمان نامید

تا سرانجام پیامبر گواه  ،ايد( مسلمان نامیده شده) هم
پس نماز برپا  ؛بر شما و شما گواه بر مردمان باشید

او سرور  ،داريد و زكات بدهید و به خداوند پناه بريد
 . ى استنیكو سرورى و نیكو ياور ، شماست

مسلمانی آیین حضرت 
 ابراهیم.

  ۱۳۶ :قرةب

 
ُقولُوْا آَمنَّا بِالل ِه وََمآ ُأنِزَل إِلَْیَنا وََما ُأنِزَل إِلَى إِْبَراِهیَم 
َوإِْسَماِعیَل َوإِْسَحَق َويَْعُقوَب َواألْسبَاِط َوَما ُأوتَِي 

الَ نَُفر ُِق ُموَسى َوِعیَسى َوَما ُأوتَِي النَّبِیُّوَن ِمن رَّب ِِهْم 
ْنُهْم َونَْحُن لَُه ُمْسلُِمونَ   .بَْیَن أََحٍد م ِ

 

بگويید به خداوند و آنچه بر ما و آنچه بر ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل شده و 

آنچه به موسى و عیسى و آنچه به پیامبران از سوى 
و بین هیچ  ، ايم ايمان آورده ، پروردگارشان داده شده

 . گذاريم و ما فرمانبردار او هستیم يك از آنان فرق نمى

ضرورت ایمان به همه پیامبران 
 و فرق نگذاشتن بین آن ها.

  ۱۳۵بقرة: 
َقالُوْا ُكونُوْا ُهوًدا أَْو نََصاَرى تَْهتَُدوْا ُقْل بَْل ِملََّة إِْبَراِهیَم 

 .َحنِیًفا وََما َكاَن ِمَن الُْمْشرِكِینَ 

بگو  ؛يا مسیحى باشید تا راه يابید و گفتند يهودى
رستگارى در( آيین ابراهیم پاكدين ) بلكه ، چنین نیست

 است كه از مشركان نبود.

ان هم دین یهودیان و مسیحی
 .دین ابراهیم است

۴۴:سبا  
َوَما آتَْيَناُهم م ِن ُكُتٍب يَْدُرُسونََها َوَما أَْرَسلَْنا 

 .إِلَْيِهْم َقْبلََك ِمن ناِذيرٍ 
 

كه آن را  ، ( نداده بوديم آسمانى) به آنان كتابهايى و
پیامبر( ) و پیش از تو به سوى آنان ؛بخوانند و بیاموزند

 . ايم اى نفرستاده هشداردهنده

خدا پیش از پیامبر برای قوم 
نذیر و کتابی  ،مخاطب پیامبر

 نفرستاده.

 
از قرآن به ها  به جنگ پیروان سایر پیامبران رفت. مبدا بسیاری از تفسیرها و تاویل و سنت پیامبر توان با ادعای دین جدید و برتر نمی بنابراین
عرفی بوده است و عنوان ها  این جنگ اند. در حال جنگ و کشورگشایی بودهپیامبر « جانشینی»اکمان با عنوان گردد که ح می زمانی بر

 کاهد.  نمی ونریزی آن چیزیاز ماهیت خاند  که فاتحان و جنگ افروزان به آن داده جنگ مقدس
 

 [ مراحعه کرد.۵[ و ]۴[ و ]1توان به ] می محلی بودن مخاطب همه پیامبران-برای بحث بیشتر پیرامون قومی

 

 محدود به وحیهای  دانسته بامردم بقیه  مثل یبشر پیامبر (۲الف−
 

 یامبرپ انکه مخالف جایی استدر این  شود. می جز این که به او وحی ،مردمبقیه است مثل  «بشری» پیامبرآیات زیادی بیانگر این است که 
هم  یگرد یامبران. درباره پیدکن یتباشد تبع می مثل خود ما یکه بشر یاز کس یدنبااند  گفته می و به مردم ،داده می را بهانه قرار ینهم
 شما غذا دکه مثل خو یدکن یرویپ یاز کس یدخواه میاند  گفته می به مردم پیامبران ینسران مخالف .وجود داشته است یمشکل ینچن
  .(۳۴و  ۳۳و  2۴ مومنون: ،۳:یاانب) آشامد می خورد و می
 

ی راو در نتیجه سنتی وپیامبر و دانش پیامبر های  درباره تواناییها  که بر بسیاری از مبالغه به روشنی بیانگر موارد زیر است ۲جدول  آیات
 :کشد می خط بطالنقرآن 

 
 است چون بقیه مردم. « بشری»پیامبر  .1
  .داند نمی پیامبر غیب .2



۴ 
 

 خزائن الهی نزد پیامبر نیست.  .۳

 .پیامبر اختیار سود و زیان خود را ندارد .۴
 شود.  می تنها فرق پیامبر با سایر مردم این است که به او وحی .۵
 .کند می ییامبر فقط از وحی تبعیت .۶
 .بگوید شود به مردم می او باید هر چه را به او وحی .۷
 .پیامبر در مقابل درخواست مردم برای آوردن آیه نباید چیزی از خودش بسازد .۸
 .تواند آیات را تغییر دهد نمی پیامبر .۹
 لین بوده است.فدانسته است که دین و ایمان چیست و از غا نمی پیامبر قبل از وحی .1۰

 
های  بنابراین دانسته شود به مردم بگو. می یآن چه را به تو وح یدگو می یکند. وح نمی یتتبع یجز از وح یامبرندارد. پ یبعلم غ یامبرپ

 چیزی به پیامبر وحی .یدشود بدون استثنا به مردم بگو می یرا که وح یزیهر چاست. پیامبر باید  همان آیات قرآن ،پیامبر از وحی
کنند پیامبر تا ای  هتغییر دهد. اگر مردم درخواست آیتواند آیات را  نمی شود که بخواهد پیش خودش نگه دارد و به مردم نگوید. پیامبر نمی

و دانش  غیر متعارفهای  توان برای پیامبر ورای آیات قرآن توانایی می بنابراین چگونه بیاورد.ای  هتواند خود آی نمی نازل نکندای  هخدا بر او آی
 ! وحیانی قائل بود

 

 داند و بر سود و زیان خود آگاه نیست نمی غیب ،کند می پیرویمثل بقیه که فقط از وحی است یامبر بشری پ  ۲الف− جدول

 یادداشت ترجمه متن آیه آیه

۱۱۰کهف:  
ْثلُُكمْ ُقْل إِنََّما  ََّما إِلَُهُكْم إِلٌَه  أَنَا بََشٌر م ِ يُوَحى إِلَيَّ أَن

 ...َواِحدٌ 

 با اين تفاوت ، بگو من بشرى همانند شما هستم
خداى شما خداى شود كه  ( به من وحى مى كه)

 ...؛  يگانه است
 پیامبر بسری مثل بقیه...

۶فصلت:  
ْثلُُكْم ُقْل إِنََّما  ََّما إِلَُهُكْم إِلٌَه أَنَا بََشٌر م ِ يُوَحى إِلَيَّ أَن
َواْسَتْغِفُروُه وََوْيٌل  َفاْسَتِقيُموا إِلَْيهِ َواِحٌد 

 .ل ِْلُمْشِركِینَ 

( كه  تفاوتبا اين ) بگو من بشرى همانند شما هستم
شود كه خداى شما خداى يگانه  به من وحى مى

در كار او راست و درست باشید و از او آمرزش  ، است
 . و واى بر مشركان ،بخواهید

می بینیم اینجا خود پیامبر به 
گوید مستقیم به  می پیروانش

سوی خدا بروید و از او آمرزش 
 بخواهید.

  ۵۰انعام:
 

۵۹انعام:  
 

۳۱هود:  

أَْعلَُم وَال  أَُقوُل لَُكْم ِعنِدي َخزَآئُِن الل هِ َّلا ُقل 
  ...وَال أَُقوُل لَُكْم إِن ِي َملٌَك إِْن أَتَّبُِع إاِلَّ َما يُوَحى الَْغْيبَ 

 
 .َوِعنَدُه َمَفاتُِح الَْغْیِب الَ يَْعلَُمَها إاِلَّ ُهَو َويَْعلَمُ 

 
أَْعلَُم  َوَّلَ أَُقوُل لَُكْم ِعنِدي َخزَآئُِن الل ِه وََّلَ 

  .الَْغْيبَ 

گويم كه خزائن الهى نزد  به شما نمىبگو من 
و به شما  ، دانم و غيب نيز نمى ، من است

من از هیچ چیز پیروى  ، ام گويم كه من فرشته نمى
 ...شود كنم جز از آنچه به من وحى مى نمى

 
( غیب نزد اوست كه هیچ كس  هاى گنجینه) كلیدهاى

 داند جز او آن را نمى
 
گويم كه خزائن الهى نزد من  به شما نمى و

  ... دانم و غيب نيز نمى ، است

داند و خرائن  نمی پیامبر غیب
 الهی نزد او نیست.

۳۱هود:  

تِلَْك ِمْن أَنبَاء اْلَغْیِب نُوِحیَها إِلَْیَك َما ُكنَت تَْعلَُمَها أَنَت 
 ...َوالَ َقْوُمَك ِمن َقْبلِ 

 
اْلَغْیِب نُوِحیِه إِلَْیَك َوَما ُكنَت لََدْيِهْم إِْذ َذلَِك ِمْن أَنبَاء 

 .أَْجَمُعوْا أَْمَرُهْم َوُهْم يَْمُكُرونَ 

نه تو  ؛ كنیم اين از اخبار غیب است كه بر تو وحى مى
 دانستید و نه قومت پیش از اين آنها را نمى

 
 و تو ، كنیم ين از اخبار غیب است كه بر تو وحى مىا
ه كه كارشان را هماهنگ و عزمشان را اى پیامبر( آنگا)

 . نزد آنان نبودى ،جزم كردند و نیرنگ پیشه كردند

 وحی اخبار غیب به پیامبر
 بخشی از آیاتشود که  می

 .قرآن است

  ۹ :احقاف
َوَما أَْدرِي َما ُيْفَعُل بِي  بِْدًعا م ِْن الرُُّسلِ ُقْل َما ُكنُت 

َّبُِع إاِلَّ َما يُوَحى إِلَيَّ وََما أَنَا إاِلَّ نَِذيٌر  َواَل بُِكْم إِْن أَت
بِینٌ   .مُّ

و  ، اى نوظهور در میان پیامبران نیستم ( پديده من) بگو
تنها از  ؛ دانم بر من و بر شما چه خواهد رفت نمى

و من جز  ؛ مكن پیروى مى ،شود وحیى كه به من مى
 . اى آشكار نیستم هشداردهنده

کند  می پیامبر از وحی پیروی
ای  هو جز هشدار دهند

 نیست. 

 ۱۸۸اعراف:
 

 ۴۹یونس:

إاِلَّ َما َشاء الل ُه َّلا أَْملُِك لَِنْفِسي نَْفًعا َوَّلَ َضر ًا ُقل 
َولَْو ُكنُت أَْعلَُم اْلَغْیَب الَْسَتْكَثْرُت ِمَن الَْخْیرِ َوَما 

وُء إِْن أَنَْا إاِلَّ نَِذيٌر َوبَِشیٌر ل َِقْوٍم ُيْؤِمُنونَ  نَِي السُّ  .َمسَّ
 
 

إاِلَّ َما َشاء الل ُه َّلا أَْملُِك لَِنْفِسي ضَر ًا وََّلَ نَْفًعا ُقل 
لُِكل ِ ُأمٍَّة أََجٌل إَِذا َجاء أََجلُُهْم َفالَ يَْستَْأِخُروَن َساَعًة 

 .َوالَ يَْسَتْقِدُمونَ 

مگر  براى خود اختيار سود و زيانى ندارمه بگو ك
دانستم خیر فراوان  و اگر غیب مى ؛آنچه خدا بخواهد

كردم و هیچ ناگوارى به من  براى خود كسب مى
آور  من كسى جز هشداردهنده و مژده ،رسید نمى

 . اهل ايمان نیستم
 

مگر  ، بگو براى خود اختيار زيان و سودى ندارم
پس چون  ، امتى را اجلى استهر  ؛آنچه خدا بخواهد
نه ساعتى پس افتند و نه ساعتى  ،اجلشان فرا رسد

 پیش افتند.

پیامبر برای خود اختیار سود و 
 زیان ندارد.



۵ 
 

  ۷۰ص:
 

  ۱۸حجرات:
 

۲۶جن:  

 .إَِّلا أَناَما أَنَا نَِذيرٌ مُّبِينٌ إِن ُيوَحى إِلَيَّ 
 

َماَواتِ  وَاأْلَْرضِ وَاللَُّه بَِصیٌر بَِما إِنَّ اللََّه يَْعلَُم َغْیَب السَّ
 .تَْعَملُونَ 

 
 .َعالُِم اْلَغْیِب َفاَل ُيْظِهُر َعلَى َغْیبِِه أََحًدا

شود جز در اين باب كه من  به من وحى نمى
 . اى آشكارم هشداردهنده

 
داند و  بیگمان خداوند نهانیهاى آسمانها و زمین را مى

 . كنید بیناست خداوند به آنچه مى
 

كه هیچ كس را از غیب خويش  ، اوست داناى پنهان
 سازد. آگاه نمى

پیامبر جز هشدار دهنده 
غیب زمین و آشکاری نیست. 

 داند. می را خداها  آسمان

 ۱۲هود:
َفلََعلََّك تَارٌِك بَْعَض َما يُوَحى إِلَْیَك وََضآئٌِق بِِه َصْدُرَك أَن 

ََّما أَنَت يَُقولُوْا لَْوالَ ُأنِزَل َعلَْیِه كَنٌز  أَْو َجاء َمَعُه َملٌَك إِن
 .نَِذيرٌ َوالل ُه َعلَى ُكل ِ َشْيٍء وَكِیلٌ 

مبادا از بیم آنكه بگويند چرا بر او گنجى نازل 
برخى  ، اى همراه او نیامده است يا فرشته ،شود نمى

تنگ  فرو گذارى و دل ، از آنچه بر تو وحى شده است
بر هر است كه اى و خد تو فقط هشداردهنده ؛ دارى

 چیز وکیل است.
 

انتظار دیگران در نزول گنج و یا 
همراهی فرشتگان در رسالت 

 ابالغ پیام خللی ایجاد نکند.

 یونس

َوإَِذا تُْتلَى َعلَْیِهْم آيَاتَُنا بَی َِناتٍ َقاَل الَِّذيَن الَ يَْرُجوَن 
لُْه ُقْل لَِقاءنَا اْئِت بُِقْرآٍن َغْیرِ َهـَذا أَْو  َما يَُكوُن لِي بَد ِ

 أَْن ُأبَد ِلَُه ِمن تِْلَقاء نَْفِسي إِْن أَتابُِع إَِّلا َما يُوَحى
 .إِلَيَّ إِن ِي أََخاُف إِْن َعَصْیُت َرب ِي َعَذاَب يَْوٍم َعِظیمٍ 

ناامیدواران  ،بر آنان خوانده شود ماو چون آيات روشن 
ن را يا اي ؛گويند قرآنى غیر از اين بیاور مى ما به لقائ
بگو مرا نرسد كه آن را از پيش خود  ؛ تغيير ده

 شود اى كه به من مى جز از وحى ؛ تغيير دهم
 ، من اگر از پروردگارم نافرمانى كنم ؛ كنم پيروى نمى

 . ترسم از عذاب روز سهمگین مى

تواند در وحی  نمی پیامبر
 تغییری ایجاد کند.

 ۲۰۳اعراف:
َقالُوْا لَْوَّلَ اْجَتبَْيَتَها ُقْل إِناَما أَتابُِع َوإَِذا لَْم تَْأتِِهم بِآيٍَة 

َهـَذا بََصآئُِر ِمن رَّب ُِكْم  َما يِوَحى إِلَيا ِمن راب ِي
 .َوُهًدى َورَْحَمٌة ل َِقْوٍم ُيْؤِمُنونَ 

از خودت  چراگويند  ،آیتی برایشان نیاوریو هرگاه 
از جانب پروردگارم به من وحی  بگو جز آنچه.نساختى 

بینشهائى از پروردگارتان و  است اينکنم.  نمی پیروی
 ورندهدايت و رحمتى براى گروهى كه ايمان آ

از خود ای  هتواند آی نمی پیامبر
فقط باید از آن چه به  ،بسازد
 شود پیروی کند. می او وحی

  ۹۴ :يونس 

 
فَاْسأَِل الَِّذيَن  إِلَْيكَ فِي َشك ٍ م ِماا أَنَزْلَنا َفإِن ُكنَت 

يَْقَرُؤوَن اْلكَِتاَب ِمن قَْبلَِك لََقْد َجاءَك الَْحقُّ ِمن رَّب َِك َفالَ 
 .تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِرينَ 

 

از  ، در ترديد هستى ، ايم و اگر از آنچه بر تو نازل كرده
اند  كسانى كه پیش از تو كتاب آسمانى خوانده

شبهه حق از سوى پروردگارت بر تو  بى ؛ وجو كن پرس
 . پس هرگز از دودالن مباش ، نازل شده است

پیامبر نباید در ابالغ آن چه به 
 شود دودل باشد. می او وحی

  ۱۲۰ :هود آ
َوُكـال ً نَُّقصُّ َعلَْیَك ِمْن أَنبَاء الرُُّسِل َما نُثَب ُِت بِِه ُفَؤاَدَك 

 .ظٌَة َوِذْكرَى لِْلُمْؤِمنِینَ َوَمْوعِ َوَجاءَك فِي َهـِذِه الَْحقُّ 

همانچه به  ، خوانیم و يكايك از اخبار پیامبران بر تو مى
و در اين حق و موعظه و  ؛ داريم آن دل تو را استوار مى

 . تذكرى براى مؤمنان بر تو نازل شده است

خواندن اخبار پیامبران برای 
استواری دل  پیامبر جهت

و آن ابالغ  پیامبر و همچنین
 پند دادن به مومنان.

۳یوسف:  
نَْحُن نَُقصُّ َعلَْیَك أَْحَسَن الَْقَصصِ بَِما أَْوَحْینَا إِلَْیَك 

 .ِمن َقْبلِِه لَِمَن الَْغافِلِينَ َهـَذا اْلُقْرآَن َوإِن ُكنَت 

ما بهترين داستانسرايى را با وحى فرستادن همین 
پيش از آن از خوانیم و بیگمان  قرآن بر تو مى
 . بيخبران بودى

 .غفلت پیامبر قبل از وحی

۲۵شورا:  
ْن أَْمِرنَا  َما ُكنَت تَْدرِي َما َوَكَذلَِك أَْوَحْینَا إِلَْیَك ُروًحا م ِ

يَمانُ   ...اْلكَِتاُب َوََّل اْْلِ

( روحبخشى از امر خويش به  پیام و كتاب) و بدينسان
دانستى كتاب  تو پيشتر نمىو  ؛ تو وحى كرديم
 ... ايمان چيستچيست و 

 پیش از بعثت پیامبر
دانسته است کتاب و  نمی

 ایمان چیست.

 
 

 و پیروی از پیامبر پیروی از وحی است اطاعت (۳الف−
 

توجه ( یتتبع) «پیروی» و «اطاعت»بین باید به تمایز  اینجادهد.  می زمانی که آن فرد در قید حیات است و حضور دارد معنا اطاعت از هر فرد
 ۳الف−جدول  در همانطور کهشده است.  می پیروی پیامبر از خدا و طبق آیاتی است که به او نازل ،مبنای پیروی مردم از پیامبر .داشت

 دگان هم باید از آن چه به پیامبر نازلنو ایمان آور شده است تبعیت کند می نازل از طریق وحی پیامبر خود باید از آن چه به او آمده است
 و مقید به سه مورد زیر است: ،مشروط، محدودپیامبر شخص اطاعت از  نمایند. شده است تبعیت می
 

  پیامبر در زمان حیات .1
 اذن خداوند  .2
 وحیهای  آموزهدر چارچوب  .۳

 
 اموراطاعت در  آموزه هاست که در قرآن آمده است.به عبارت دیگر زمانی که پیامبر در قید حیات نیست اطاعت از پیامبر معنا ندارد. پیروی از 

 اطاعت از خدا نیز دانسته است. اطاعت از پیامبر را قرآن هر چند  ،در شرعاز پیامبر فرق دارد با پیروی  روزمره نیز

 
اولی االمر( و ) و شامل اطاعت از فرماندهان رراتقبر مبنای قوانین و م امری است عرفی و معطوف به نظم و اداره جامعه «اطاعت» 

شود. حتی اطاعت از یک معلم و مربی الزم است برای پیشرفت و یادگیری و نفع شاگردان. در یک سازمان از  می نیزمسئولین در جامعه 
دست خود بخواهد تواند از کارمند زیر  نمی آن سازمان. مثال یک رئیسهای  قوانین و آیین نامه مبنا و در محدودهشود بر  می مدیران اطاعت

و همچنین ضرر گمراهی و بی ایمانی  ،هدایت شدن و ایمان و عمل صالح نفعکه  کند می تصریحیات زیادی خداوند در آ د.خودروی او را بشوی
ابالع پیام است. پیامبر بر مردم سلطه ندارد که بخواهد با زور مردم را  وظیفه پیامبر .(۶الف−جدول ) شود می خود فردمتوجه و کار بد 



۶ 
 

نشانده  را «سلطه شخص پیامبر» ،ی انتخابِ فرد در ایمان و عمل صالح ناشی از آنبرداشت رایج به جا (.۵الف− جدول) هدایت کند

نه شخص پیامبر و خواست  ؛است که علت رسالت پیامبر شده است جامعه مکه و حومه بوده . موضوعِ ایمان به خدا و هدایت فرد واست
هر پیامبر باید از میان همان  ،آن ها. چرا که طبق معیارهای رسالتاو. پیامبر بهترین فرد بوده است در آن جمعیت برای رسالت و هدایت 

 ! مردم باشد و با زبان همان مردم حرف بزند
 

و یا کم و زیاد آن چیزی که به او نازل شده است نیست. او باید آن چه را به او نازل شده آیات  پیامبر مجاز به دست بردن دراز طرف دیگر 
 (یهمعل یتلوا) آیات برای مردم «خواندن»بینیم که یکی از وظایف پیامبر  می آموزش دهد. در آیات بعثتها  آناست برای مردم بخواند و به 
 .شود می به زمان حیات پیامبر محدود و آموزش رساند که این خواندن می زنده خود اوست وحضور مشروط به است. همین خواندن آیات 

 
 دلیل هموزن بودن سخنان پیامبر و آیات قرآن ،قرآن آیات رخی ازدر ب و اطاعت از خدا را امبراطاعت از پیلزوم  همردیف آمدنها  بعضی
آیات قرآن( پیروی کند. همچنین ) شود می پیامبر خود باید از آن چه به او وحیشود  می مشاهده ۳الف−جدول دانند. در حالی که در  می

 این اگر این استدالل برعالوه باشد.  می آیات قرآن() و درچارچوب آن چه به پبامبر وحی شده ۴الف−) جدول) اطاعت از پیامبر به اذن خدا
زیرا که در آیه  !فرماندهان( هم حجت وحیانی داشته باشد) اولی االمرهای  باید حرف ،درست باشد همردیفی اطاعت از خدا و پیامبر

  !دیف آمده استخدا و پیامبر و اولی االمر در یک ر اطاعت از ۵۹نساء:
 

 از خدا و پیامبر سپس پیروی و اطاعت مخاطبین پیامبر ،شود می پیامبر ازآن چه به وحی و پیروی ایمان ۳الف−جدول 

 یادداشت ترجمه متن آیه آیه

۲۸۵بقره:  
َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ  آَمَن الراُسوُل بَِما ُأنزَِل إِلَْيِه ِمن راب ِهِ 

آَمَن بِالل ِه وََمآلئِكَتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه الَ نَُفر ُِق بَْیَن أََحٍد م ِن 
 .رُُّسلِِه َوَقالُوْا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا ُغْفَرانََك َربََّنا َوإِلَْیَك الَْمِصیرُ 

 ، پيامبر به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده است
همگى به خداوند و  ؛ و مؤمنان هم ورده استايمان آ

گويند(  و مى) اند فرشتگانش و كتابهايش و پیامبرانش ايمان آورده
گويند شنیديم  و مى ؛ گذاريم بین هیچ يك از پیامبران او فرق نمى

پروردگارا آمرزش تو را خواهانیم و بازگشت به  ، و اطاعت كرديم
 . سوى توست

ایمان پیامبر به آن 
او نازل  چه به

 شده است.

۱رعد:  
ِمن رَّب َِك  َوالاِذَي ُأنِزَل إِلَْيكَ المر تِلَْك آيَاُت اْلكَِتابِ 

 .اْلَحقُّ َولَـكِنَّ أَْكَثرَ النَّاسِ الَ ُيْؤِمُنونَ 

و آنچه از پروردگارت بر  ، اين آيات كتاب آسمانى است. لمر
ولى بیشترينه  ، راست و درست است ، تو نازل شده است

 .گروند مردم نمى

نزول آیات کتاب 
 به پیامبر

۱۰۶انعام:   
ال إِلَـَه إاِلَّ ُهَو وَأَْعِرْض  اتابِْع َما ُأوِحَي إِلَْيَك ِمن راب ِكَ  

 .َعِن اْلُمْشِركِینَ 
شود پيروى  از آنچه از پروردگارت به تو وحى مى

 . و از مشركان روى بگردان ؛ خدايى جز او نیست ، كن

از  یامبرپ یرویپ
 یاتآ) یوح

 کتاب(

۱۰۹یونس:  
َواْصبِْر َحتََّى يَْحُكَم الل ُه وَُهَو َواتابِْع َما يُوَحى إِلَْيَك 

 .َخْیُر الَْحاكِِمینَ 

و شكیبا  شود پيروى كن و از آنچه بر تو وحى مى
 . و او بهترين داوران است ،تا خداوند داورى كند ، باش

پیروی پیامبر از 
آیات ) وحی
 کتاب(

۲احزاب:  
إِنَّ اللََّه َكاَن بَِما  َواتابِْع َما يُوَحى إِلَْيَك ِمن راب ِكَ 

 .تَْعَملُوَن َخبِیًرا

شود پيروى  و از آنچه از پروردگارت به تو وحى مى
 . كنید آگاه است كه خداوند از آنچه مى ، كن

از  یامبرپ یرویپ
 یاتآ) یوح

 کتاب(

۲جمعه:  
ْنُهْم  ی ِیَن رَُسواًل م ِ  يَْتلُو َعلَْيِهمْ ُهَو الَِّذي بََعَث فِي اأْلُم ِ

آيَاتِِه َويَُزك ِیِهْم َويَُعل ُِمُهُم الْكِتَاَب َوالِْحْكَمَة َوإِن َكانُوا ِمن 
 .َقْبُل لَِفي ضَاَلٍل مُّبِینٍ 

پیامبرى از میان خودشان برانگیخت كه  امیینوست كه در میان ا
دارد و به آنان  شان مى و پاكیزه خواند را بر آنان مىآيات او 

و حقا كه در گذشته در گمراهى  ،آموزد كتاب و حكمت مى
 آشكارى بودند.

حضور پیامبر  
 برای خواندن آیات
 و آموزش کتاب

۱۵۵:انعام   

  
وَاتَُّقوْا لََعلَُّكْم  َفاتابُِعوهُ ُمبَاَرٌك  َوَهـَذا كَِتاٌب أَنزَْلَناهُ 

 .تُْرَحُمونَ 
 

پس از آن  ، ايم اين كتابى مبارك است كه آن را نازل كردهو 
 او( شويد.) باشد كه مشمول رحمت پيروى و پروا كنيد

 پیروی از کتاب

۵۴نور:  

َفإِن تَوَلاوا َفإِناَما ُقْل أَِطیُعوا اللََّه َوأَِطیُعوا الرَُّسوَل 
ْلُتْم َوإِن تُِطيُعوُه َعلَْيِه َما  ُحم َِل َوَعلَْيُكم ماا ُحم ِ

 .تَْهتَُدوا َوَما َعلَى الراُسوِل إَِّلا اْلبَََلُغ اْلُمبِينُ 
 

و اگر  ؛( اطاعت كنید هم) بگو از خداوند اطاعت كنید و از پیامبر
و بر  ، پيامبر( تكليف خود اوست) بر عهده او ،روى بگردانيد

و اگر از او اطاعت كنيد هدايت  ؛ شماستشما تكليف خود 
 . رسانى آشكار نيست و بر پيامبر جز پيام ،يابيد مى

لزوم اطاعت و 
اختیار نپذیرفتن 

در یک آیه: 
سفارش به 
اطاعت برای 

 در صورت ،هدایت
رویگردانی پیامبر 
جز ابالغ تکلیفی 

 ندارد

 
 

 در اطاعت از پیامبر خداوند اذن (۴الف−
 
منشا اطاعت به  بینیم که می به روشنینمونه آیاتی آورده شده است که خداوند اجازه اطاعت از پیامبران را داده است.  ۴الف− جدولدر 

پیامبر  ،کنیم و خدا اذن اطاعت از پیامبر را برای آموختن و هدایت شدن صادر کرده است می چون از خدا اطاعت !خدا برمی گردد نه پیامبر



۷ 
 

بینیم که عالوه بر تاکید بر اطاعت مقید  می !تواند آیه و حجتی بدون اذن خداوند بیاورد نمی شود. اما هیچ پیامبری می دارای صالحیت اطاعت

پس بر این مبناست  !تواند بدون اذن خدا آیه و یا سلطانی بیاورد تاکید شده است نمی گوید هیچ پیامبری می بر قانون عامی که ،به اذن خدا
 ،شود که در صورت رویگردانی و نافرمانی از پیامبر می با این حال مشاهده !خدا را اطاعت کرده است ،عت کندکه هر کس پیامبر را اطا

 . (۵الف−بخش ) پیامبر وکیل و نگهبان ایمان مردم نیست و جز ابالغ پیام تکلیفی ندارد

 کنند می را هدایت اطاعت مردم از پیامبر به اذن خداست و پیامبران نیز طبق کتاب و آیات مردم ۴الف− - جدول

 یادداشت ترجمه متن آیه آیه

۶۴نساء:  ...لُِيطَاَع بِإِْذِن الل هِ َوَما أَْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل إاِلَّ  
از او خداوند  اجازهمگر به و هیچ پیامبرى نفرستاديم 

 ...فرمانبردارى شود

اجازه خداوند در 
 اطاعت از پیامبران

۳۸رعد:  
َولََقْد أَْرَسْلنَا ُرُسالً م ِن َقْبلَِك َوَجَعلَْنا لَُهْم أَْزَواًجا َوُذر ِيًَّة 

لُِكل ِ  يَْأتَِي بِآيٍَة إَِّلا بِإِْذِن الل هِ َوَما َكاَن لِرَُسوٍل أَن 
 .أََجٍل كَِتابٌ 

ايم و همسران و  و پیش از تو پیامبرانى فرستاده
 نبایدپیامبرى  و هیچ ، ايم فرزندانى به آنان بخشیده

(  را سرآمدى) هر اجلى ؛بیاورد خدا جز به اذنای  هآی
 . معین است

 هیچ پیامبری
تواند بدون اجازه  نمی
از خودش ای  هآی خدا

 ! بیاورد

۱ابراهيم:  

الَر كَِتاٌب أَنَزْلَناُه إِلَْیَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن 
إِلَى ِصَراِط  بِإِْذِن َرب ِِهمْ الظُّلَُماتِ إِلَى النُّوِر 

 .اْلَعِزيِز اْلَحِمیدِ 

ايم كه مردم را به  كتابى است كه بر تو نازل كرده .الر
به  ، از تاريكیها به سوى روشنايى پروردگارشان اذن

 . باز برى ، سوى راه خداوند پیروزمند ستوده

پیامبر مردم را به اذن 
 پروردگار و طبق کتاب

مردم را از  ،آیات()
روشنایی تاریکی به 

 کند. می هدایت

۱۱ابراهيم:  

ْثلُُكْم  َقالَْت لَُهْم ُرُسلُُهْم إِن نَّْحُن إاِلَّ بََشٌر م ِ
َوَما َولَـكِنَّ الل َه يَُمنُّ َعلَى َمن يََشاء ِمْن ِعبَاِدِه 

 إَِّلا بِإِْذِن الل هِ  َكاَن لََنا أَن ناْأتِيَُكم بُِسْلطَانٍ 
 .اْلُمْؤِمُنونَ َوعلَى الل ِه َفْلیََتَوكَِّل 

پیامبرانشان به ايشان گفتند ما جز انسانهايى مانند 
ولى خداوند بر هر كس از بندگانش كه  ، شما نیستیم

ما را نرسد كه جز به اذن نهد و  بخواهد منت مى
و مؤمنان بايد كه بر  بياوريم حجتیالهى براى شما 
 .خداوند توكل كنند

آیاتی که برهان و 
و بدون اذن  سطانند

توسط پیامبران خدا 
 شود. نمی آورده

۴قدر:  .بِإِْذِن َرب ِِهم م ِن ُكل ِ أَْمرٍ تََنزَُّل الَْماَلئَِكُة َوالرُّوُح فِیَها  
فرشتگان و جبرئیل به اذن پروردگارشان براى انجام هر 

 .كار فرود آيند

حامل ) فرشتگان
وحی( نیز برای هر 
 کاری با اذن خداوند

یعنی هیچ آیند.  می
ارتباطی در هیچ 

مورد بدون اذن خدا 
 گیرد. نمی صورت

 ۸۰نساء:
وََمن تََولَّى َفَما  ماْن ُيِطعِ الراُسوَل َفَقْد أَطَاَع الل هَ 

 .أَْرَسلَْناَك َعلَْیِهْم َحِفیظًا

هر كس از پيامبر اطاعت كند در حقيقت از خداوند 
( تو را  بدان كه) و هر كس سر پیچد ، است اطاعت كرده

 . ايم نگهبان ايشان نفرستاده
 

۹۲مائده:  
َوأَِطیُعوْا الل َه َوأَِطیُعوْا الرَُّسوَل َواْحَذُروْا َفإِن تََولَّْیُتْم 

ََّما َعلَى رَُسولَِنا الْباَلَُغ اْلُمبِینُ   .َفاْعلَُموْا أَن

و اگر  ،و از خداوند و پیامبر اطاعت كنید و پروا داشته باشید
رسانى  رويگردان شديد بدانيد كه وظيفه پيامبر ما پيام

 . آشكار است
 

 

 و نباید در دعوت مردم از زور استفاده کند سطله نداردها  پیامبر وکیل و حافظ مردم نیست وبر آن (۵الف−
 

تذکر به پیامبر این همه  چرا ؟فرستاده است يامبرخطاب به پ آیه این همه ،زور در هدایت مردمبه راستی چرا خداوند پیرامون عدم اجبار و 
گوید تو مامور نیستی که با اجبار و زور  می به پیامبر ؟نیستیها  آن «حافظ»و  «وکيل»نداری و  «سلطه»داده است که تو بر بندگان من 

ها  پند بده که تو پنده دهند هستی. تو را برای تسلط بر آن !فََذك ِْر بِالُْقْرآنِ  بَِجباارٍ  َوَما أَنَت َعلَْیِهمبا قرآن پند بده:  ؛کنیٍ دعوت را با ایمان ها  آن
 یامبلکه کار تو ابالغ پ ،یمنفرستادها  نگاهبان آنما تو را حافظ و  ،اگر از تو اعراض کردند !بُِمَصْيِطرَفَذك ِْر إِنََّما أَنَت ُمَذك ٌِر. لَّْسَت َعلَْیِهم  نفرستاده ایم:

  ؟خواهی مردم را به اکراه به مومن شدن وادار کنی می پرسد: آیا می از او ...َفَما أَْرَسْلنَاَك َعلَْیِهْم َحِفیظًا إِْن َعلَْیَك إاِلَّ الْباََلُغ  َفإِْن أَْعَرُضوا: است
 

بر عدم  و بارها به روشنی و بارها ،بینیم که در برابر سفارش به اطاعت از پیامبر می .تآورده شده اس ۵الف−جدول آیات نمونه در  برخی
شاید بتوان گفت گاهی پیامبر در دعوت و هدایت مردم شدت  !به ایمان آوردن تاکید شده استها  کردن آننپیامبر بر مردم و مجبور  «سلطه»

حال ادعاهای بی  !داشته است که این چنین از طرف خدا مورد پرسش قرار گرفته و بارها به او تذکر داده شده استهایی  عمل و زیاده روی
گناهکار شمرده و  شود تا شخص می موجبو هرگونه اعراض و مخالفت با آن  یردمورد عمل قرار گ یستبا می یرهسنت و ساساسی چون: 
 ! از عجائب روزگارست ؛...مجازات شود

 

 مسلط بر مردم نیستو ایمان و هدایت زورکی و با اجبار نیست. پیامبر نگهبان  - ۵الف−جدول 



۸ 
 

 یادداشت ترجمه متن آیه آیه

۱۰۷انعام:  
َحِفيظًا َوَما َجَعْلَناَك َعلَْيِهْم ْو َشاء الل ُه َما أَْشَرُكوْا 

 .َوَما أَنَت َعلَْيِهم بَِوكِيلٍ 
ولى تو  ،ورزيدند شرك نمى ، خواست و اگر خداوند مى

 . آنان نیستىوکیل ايم و تو  را نگهبان آنان نگماشته

ولى تو را نگهبان آنان 
آنان  یلايم و تو وک نگماشته
 . نیستى

 ۵۴اسراء: 
ْبُكْم  رَّبُُّكْم أَْعلَُم بُِكْم إِن يََشْأ يَْرَحْمُكْم أَْو إِن يََشْأ ُيَعذ ِ

 .َوَما أَْرَسلَْناَك َعلَْيِهْم َوكِيَلً 

اگر بخواهد  ؛ ( شما داناتر است احوال) پروردگارتان به
آورد يا اگر بخواهد شما را عذاب  به شما رحمت مى

  ايم هآنان نفرستاد وکیلو ما تو را  ؛كند مى

آنان  یلو ما تو را وک
 ايم نفرستاده

۶۵اسراء:  
َوَكَفى بَِرب َِك  إِنا ِعبَاِدي لَْيَس لََك َعلَْيِهْم ُسلْطَانٌ 

 .َوكِیالً 
و پروردگارت  بر بندگان من سلطه ندارى(  بدان كه) 

 . كارسازى را بسنده است
 بر بندگان من سلطه نداری

۴۵ق:  
َفَذك ِْر  َوَما أَنَت َعلَْيِهم بَِجباارٍ نَْحُن أَْعلَُم بَِما يَُقولُوَن 
 .بِاْلُقْرآِن َمن يََخاُف وَِعیدِ 

و تو مأمور به  ، گويند آگاهتريم ما به آنچه آنها مى
 ، پس بوسیله قرآن ؛ [ نيستى اجبار آنها ]به ايمان

 ترسند متذك ر ساز كسانى را كه از عذاب من مى

زورگوی نیستی. با ها  آن تو بر
 پند بده.ها  به آنقرآن 

،  ۲۱غاشيه:
۲۲  

 بُِمَصْيِطرلَّْسَت َعلَْیِهم . َفَذك ِْر إِناَما أَنَت ُمَذك ِرٌ 
. تو یادآوری کن که تو یک پند دهنده هستیها  به آن

 .نيستیها  نگهبان مسلط بر آن

 تو پند دهبه مردم بگو که: 
ها  تی. مامور مسلط بر آنهس
 یتسنی

۹۹یونس:  
َولَْو َشاء َربَُّك آلَمَن َمن فِي األَْرضِ ُكلُُّهْم َجِمیًعا 
 أََفأَنَت تُْكرُِه النااَس َحتاى يَُكونُواْ ُمْؤِمنِينَ 

تمامى  ،خواست [ مى و اگر پروردگارت ]به اراده حتمى
به پس آيا تو مردم را  ،آوردند اهل زمین ايمان مى

 ؟ اينكه مؤمن شونددارى تا  اكراه وامى

آيا تو مردم را به اكراه 
دارى تا اينكه مؤمن  وامى
 .؟ شوند

۶۲زمر:  .َوُهوَ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َوكِيلٌ اللَُّه َخالُِق ُكل ِ َشْيٍء  
و او بر هر چیزى  ، همه چیز است خداوند آفريدگار

 . است وکیل
 خدا بر همه چیز وکیل است.

 ۸۰نساء:
َوَمن تََولاى َفَما مَّْن ُيِطعِ الرَُّسوَل َفَقْد أَطَاَع الل َه 

 .أَْرَسْلَناَك َعلَْيِهْم َحِفيظًا
 

هر كس از پیامبر اطاعت كند در حقیقت از خداوند 
( تو  بدان كه) و هر كس سر پیچد ، اطاعت كرده است

 . ايم را نگهبان ايشان نفرستاده

و و هر كس سر پیچد  
تو را نگهبان  ،رویگردان شود

 . ايم ايشان نفرستاده

 ۲۱شورا:
َعلَْيِهْم َوَما َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمن ُدونِِه أَولِیَاء اللَُّه َحِفیظٌ 

 .أَنَت َعلَْيِهم بَِوكِيلٍ 

و كسانى كه به جاى او سرورانى را به پرستش 
و تو نگهبان آنان  ، خداوند حاكم بر آنهاست ،گیرند مى

 . نیستى

در صورت اولیا غیر از خدا 
گرفتن پیامبر وکیل مردم 

 نیست.

 ۱۰۴انعام:
َقْد َجاءُكم بََصآئُِر ِمن رَّب ُِكْم َفَمْن أَْبَصرَ َفلَِنْفِسِه َوَمْن 

 .َوَما أَنَْا َعلَْيُكم بَِحِفيظٍ َعِمَي َفَعلَْیَها 

به راستى روشنگريهايى از سوى پروردگارتان براى 
پس هر كس به ديده بصیرت بنگرد  ، استشما آمده 

و هر كس از سر بصیرت ننگرد به  ؛ به سود خود اوست
 . و من نگهبان شما نیستم ؛ زيان خود اوست

 ! من نگهبان شما نیستم

۴۸شورا:  
َفَما أَْرَسلَْناَك َعلَْیِهْم َحِفیظًا إِْن َعلَْیَك  َفإِْن أَْعرَُضوا

 ...إاِلَّ اْلباََلُغ 
( تو را نگهبان ايشان  بدان كه) رويگردان شدندپس اگر 
 ...رسانى نیست بر تو جز پیام ؛ ايم نفرستاده

در صورت اعراض مردم از 
او نگهبان مردم  ،پیامیر

 نیست...

۹۲مائده:  
فَإِن تََولاْيُتْم َوأَِطیُعوْا الل َه َوأَِطیُعوْا الرَُّسوَل َواْحَذُروْا 

ََّما َعلَى رَُسولَِنا اْلباَلَُغ اْلُمبِینُ  َفاْعلَُموا  أَن

 ،و از خداوند و پیامبر اطاعت كنید و پروا داشته باشید
كه وظیفه پیامبر ما  و اگر رويگردان شديد بدانید

 . رسانى آشكار است پیام

اگر مردم از پیامبر رویگردان 
شوند وظیفه پیامبر پیام 

 رسانی است.

۴۱زمر:  
ِ َفَمِن اْهَتَدى نَّا أَنزَْلَنا  َعلَْیَك الْكِتَاَب لِلنَّاسِ بِالَْحق 

ََّما يَِضلُّ َعلَْیَها  َوَما أَنَت َعلَْيِهم َفلَِنْفِسِه َوَمن َضلَّ َفإِن
 .بَِوكِيلٍ 

ما كتاب آسمانى را به حق براى مردم بر تو 
همانا به  ،پس هر كس كه رهیاب شود ، فرستاديم

و هر كس بیراه  ؛ سود خويش رهیاب شده است
و تو  ، همانا به زيان خويش بیراه رفته است ،رود مى
 . آنان نیستى وکیل

نتیجه هدایت و یا گمراهی 
شود. تو  می نصیب خودشان

 نیستی.ها  وکیل آن

 
 

 یشده است که اگر درشتخو یدتاک نیز یدر مورد خلق عظیم پیامبر تاکید شده است.بر  ۴و در قلم: یامبرپ یینرمخو 1۵۹البته در آل عمران:
 شدند. می پراکنده تو یرامونمردم از پ یدترد یب یبود
 

  ۹۵۱ :آل عمران
َن الل ِه لِنَت لَُهْم َولَْو ُكنَت َفظ ًا غَ  َفَتَوكَّْل لِیظَ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فِي األَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفبَِما َرْحَمٍة م ِ

 َعلَى الل ِه إِنَّ الل َه ُيِحبُّ اْلُمَتَوك ِلِینَ 
پس از ايشان درگذر  ؛بیشك از پیرامون تو پراكنده مى شدندو اگر درشتخوى سخت دل بودى  ؛ به لطف رحمت الهى با آنان نرمخويى كردى

 كه خدا اهل توكل را دوست دارد. ، و چون عزمت را جزم كردى بر خداوند توكل كن ؛ ( كار با آنان مشورت كن اين) و برايشان آمرزش بخواه و در
 

 . همانبه رسالت پیامبر برمی گردد ،نفرستادیم. این رحمت بودنآمده است که ما تو را جز مایه رحمت بر جهانیان  1۰۷همچنین در آیه انبیا:
هر چند که طبق قرآن کل اشیایی که خداوند  رحمت است برای همه مردم دنیا. سایر پیامبران هم رحمت هستند. هر پیامبر که رسالت



۹ 
 

در ای  هتوان نتیجه ویژ نمی خوب داشتن پیامبرو خلق ر بمپیا و یا نرمخوی بودن خلق کرده است رحمت است. از رحمت بودن رسالت پیامبر

  جهت وحیانی بودن سنت پیامبر استخراج نمود.
 

  ۷۰۱:انبياء 
 َوَما أَْرَسْلَناَك إاِلَّ َرْحَمًة ل ِْلَعالَِمینَ 

 . ايم و ما تو را جز مايه رحمت براى جهانیان نفرستاده
 

 هم رحمت است. حامل وحی ،از طرف دیگر از آن جا که قرآن مایه رحمت است
 

  ۲۵ اعراف:
 ِجْئَناُهم بِكَِتابٍ َفصَّْلَناُه َعلَى ِعْلٍم ُهًدى َوَرْحَمًة ل َِقْوٍم ُيْؤِمُنونَ  َولََقدْ 

 . كه رهنمود و رحمتى است براى اهل ايمان ، ايم روشن و شیوايش ساخته ، ايم كه از روى علم به راستى كه براى آنان كتابى آورده و
 

 مراجعه کرد.[ ۵و ][ 1توان به ] می ها و رسالت آنو نقش پیامبران  «عالمین»ر درباره برای بحث بیشت
 

 اوست و هرکس گمراه شود به ضرر خود هر کس هدایت شود به سود خود (۶الف−
 

ناشی  عمل صالح (۴ و ،پاکیزه شدن( ۳ ،شدن یتهدا( 2 ،آوردن یمانا( 1 :کنیم که می به روشنی و مکرر مشاهده ۶الف−جدول در آیات 
کسی مسئول  همچنین زیان ناشی از گمراهی و عدم پاکیزگی و عمل بد متوجه فرد است و نه دیگران.. فرد استخود  سودبه  ایماناز 

و اگر فردی نخواهد ایمان بیاورد پیامبر وکیل و حافظ به شیوه احسن رفتار کند.  دیگرانپیامبر باید در دعوت و گفتگو با  گناه دیگری نیست.
 . آن فرد نیست ایمان

 
 یادیز یاتطبق آ یامبرپ یفهوظ .انجامد می نه میسر است و نه ایمان زورکی به عمل صالح توان به زور مومن کرد. نمی بدیهی است کسی را

به حتی د و شو یگردانرو کسی از اطاعت خدا و پیامبر اگر ،هم آمد همانطور که در جداول قبلو بشارت و انذار دادن است.  یامابالغ پ از قرآن
از آن جا آغاز شد که کافران و مشرکان ابالغ و شیوه احسن گفتگو را ها  گرفتاریو ها  درگیری باشد. می شپشت کند به ضرر خود پیامبر

و مجبور به ترک مکه از خانه و کاشانه خود راندند  راها  قتل یاران پیامبر کردند. تا جایی که آن برنتافتند و شروع به آزار و اذیت و شکنجه و
ترسیم کرده  راه مشرک و کافر چنین روشن مشخصحال پرسش این است که جایی که خدا نحوه تعامل پیامبر را با آن مردم گم. کردند
را بر ها  نمگر حکومتگران مسئول ایمان مردمند و یا بار گناه آ ؟شود می در زمانه ما چرا با مردم چنین آمرانه و با تحکم و تحقیر رفتار ،است

 ؟ کشند می دوش

 شود به سود خود و هرکس گمراه شود به ضرر خود اوست یتهر کس هدا ۶الف− - جدول

 یادداشت ترجمه متن آیه آیه

 ۱۰۵مائده:
يَا أَيَُّها الاِذيَن آَمُنوْا َعلَْيُكْم أَنُفَسُكْم َّلَ يَُضرُُّكم 

إِلَى الل ِه َمْرِجُعُكْم َجِمیًعا  مان ضَلا إَِذا اْهَتَدْيُتمْ 
 .َفُیَنب ُِئُكم بَِما ُكنُتْم تَْعَملُونَ 

 ،یت خودتان را داريدمسئولشما  ایمان آورندگاناى 
كسى كه به بیراهه رفته  ،چون شما راهیافته باشید

بازگشت همگى  ؛رساند زيانى به شما نمى ،باشد
آنچه  آنگاه شما را از ، شما به سوى خداوند است

 سازد. آگاه مى ،ايد انجام داده

مسئولیت هر فرد به عهده 
باشد و اگر کسی  می خودش

زیانش به به بیراهه رود 
 .رسد نمی دیگران

۴۱زمر:  
ِ ا َفَمِن اْهتََدى نَّا أَنَزلَْنا َعلَْیَك الْكِتَاَب لِلنَّاسِ بِالَْحق 

َوَما أَنَت  َفلَِنْفِسِه َوَمن ضَلا َفإِناَما يَِضلُّ َعلَْيَها
 .َعلَْیِهم بِوَكِیلٍ 

ما كتاب آسمانى را به حق براى مردم بر تو 
همانا به  ،رهیاب شود پس هر كس كه ، فرستاديم

و هر كس بیراه  ؛ سود خويش رهیاب شده است
و تو  ، همانا به زيان خويش بیراه رفته است ،رود مى
 . آنان نیستى وکیل

نتیجه هدایت و یا گمراهی هر 
شود.  می نصیب خودش فرد

 پیامبر وکیل مردم نیست. 

 ۹۲نمل:
 َفإِناَما يَْهَتِدي لَِنْفِسهِ فََمِن اْهتََدى َوأَْن أَْتلُوَ اْلُقْرآَن 

 .نِذرِينَ َوَمن َضلَّ َفُقْل إِنََّما أَنَا ِمَن اْلمُ 

 ،شود هدایتپس هر كس  ؛ و اينكه قرآن را بخوانم
و هر كس  ، همانا به سود خويش رهیاب شده است

 . بیراه رود بگو كه من فقط از هشداردهندگانم

سود هدایت شدن متوجه 
قرآن و خواندن  ،خود فرد است

هشدار دادن وظیفه پیامبر 
 است. 

۱۰۸یونس:  
ُقْل يَا أَيَُّها النَّاُس َقْد َجاءُكُم اْلَحقُّ ِمن رَّب ُِكْم َفَمِن 

َوَمن َضلا َفإِناَما  اْهتََدى َفإِناَما يَْهتَِدي لَِنْفِسهِ 
 .وََما أَنَْا َعلَْیُكم بَِوكِیلٍ  يَِضلُّ َعلَْيَها

بگو اى مردم براستى حق از سوى پروردگارتان بر 
 ،شودهدایت پس هر كس  ؛ شما نازل شده است

و هر كس  ، همانا به سود خويش رهیاب شده است
و من  ، همانا به زيان خويش بیراه رفته است ،بیراه رود

 . شما نیستم وکیل

 یانشدن و ز یتسود هدا
متوجه خود فرد  یگمراه
 .است

۱۵ :اسراء  
َوَمن ضَلا  ماِن اْهتََدى َفإِناَما يَْهَتدي لَِنْفِسهِ 

َوالَ تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخرَى َوَما ُكنَّا  َفإِناَما يَِضلُّ َعلَْيَها
بِیَن َحتَّى نَْبَعَث رَُسوالً   .ُمَعذ ِ

همانا به سود خويش رهیاب  ،هدایت شودهر كس 
زيان خويش همانا به  ،و هر كس بیراه رود ، شده است

اى بار گناه ديگرى را  و هیچ بردارنده ؛ بیراه رفته است
آوريم مگر آنكه پیش از  و ما عذابى در كار نمى ؛برندارد

 . آن پیامبرى برانگیخته باشیم

 یانشدن و ز یتسود هدا
متوجه خود فرد  یگمراه
. بار گناه هر فرد بر است

 .دوش دیگری نیست
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۱۸فاطر:  

َواَل تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوإِن تَْدُع ُمْثَقلٌَة إِلَى ِحْملَِها اَل 
ََّما تُنِذُر الَِّذيَن  ُيْحَمْل ِمْنُه َشْيٌء َولَْو َكاَن َذا ُقْربَى إِن

َوَمن تََزكاى يَْخَشْوَن َربَُّهم بِالَغْیبِ َوأََقاُموا الصَّاَلَة 
 .ِِ َوإِلَى اللَِّه الَْمِصیرُ هَفإِناَما يََتزَكاى لَِنْفسِ 

و اگر  ،اى بار گناه ديگرى را برندارد و هیچ بردارنده
چیزى  ،ديگران را( بخواند كه بارش را بردارند) گرانبارى

(  مخاطب) و اگر چه ،از آن بار برداشته نشود
تو فقط كسانى را كه به ناديده از  ؛خويشاوند باشد

و نماز را برپا  ،پروردگارشان خوف و خشیت دارند
و هر كس پاكى  ؛ دار دهىتوانى هش ،دارند مى
 ؛ همانا به سود خويش پاكى ورزيده است ،ورزد

 . و سیر و سرانجام به سوى خداوند است

سود پاکی متوجه خود فرد 
 .است

 ۴۱زمر:
 ِ  َفَمِن اْهتََدىإِنَّا أَنَزلَْنا َعلَْیَك الْكِتَاَب لِلنَّاسِ بِالَْحق 
َوَما أَنَت  َعلَْيَهاَفلَِنْفِسِه َوَمن ضَلا َفإِناَما يَِضلُّ 

  .َعلَْيِهم بَِوكِيلٍ 

ما كتاب آسمانى را به حق براى مردم بر تو 
همانا به سود  ،شود هدایتهر كس پس  ، فرستاديم

 ،رود و هر كس بیراه مى ؛ خويش رهیاب شده است
آنان  وکیلو تو  ، همانا به زيان خويش بیراه رفته است

 . نیستى

سود هدایت شدن و زیان 
گمراهی متوجه خود فرد 

 .است

 ۴۶فصلت:
 َفلَِنْفِسِه َوَمْن أََساء َفَعلَْيَها َعِمَل َصالًِحا َمْنن

ٍم ل ِلَْعبِیدِ   .َوَما َربَُّك بِظاَلَّ

به سود خود  ،و هر كس كه كارى شايسته پیشه كند
به زيان خود  ،و هر كس كارى بد پیش گیرد ، اوست
 . ستمگر نیستو پروردگارت در حق بندگان  ، اوست

سود عمل صالح و زیان کار بد 
متوجه خود فرد است نه 

 .دیگران

 ۱۵جاثيه:
ثُمَّ َفلَِنْفِسِه َوَمْن أََساء َفَعلَْيَها  َعِمَل َصالًِحا َمنْ 

 .إِلَى َرب ُِكْم تُْرَجُعونَ 

هر كس كه كارى شايسته پیشه كند به سود خود 
زيان خود به  ،و هر كس كارى بد در پیش گیرد ، اوست
 سپس به سوى پروردگارتان باز گردانده شويد. ؛ اوست

کار بد  یانسود عمل صالح و ز
متوجه خود فرد است نه 

 .یگراند

 ۱۲۵نحل:
 َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنةِ  بِاْلِحْكَمةِ اْدُع إِلِى َسبِیِل َرب َِك 

إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم  َوَجاِدْلُهم بِالاتِي ِهَي أَْحَسنُ 
 ُهَو أَْعلَُم بِالُْمْهَتِدينَ بَِمن َضلَّ َعن َسبِیلِِه وَ 

و  ، پسنديده فرا خوان به راه پروردگارت با حكمت و پند
(  و مقابله) اى كه بهتر است مجادله با آنان به شیوه

چرا كه پروردگارت داناتر است كه چه كسانى از  ؛ كن
اند و هم او به رهیافتگان داناتر  هراه او به در افتاد

 . است

شیوه دعوت و گفتگوی پیامبر 
  .باید بهترین شیوه باشد

 ۴۶عنکبوت:

 َوََّل تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلكِتَابِ إَِّلا بِالاتِي ِهَي أَْحَسنُ 
إاِلَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم َوُقولُوا آَمنَّا بِالَِّذي ُأنِزَل إِلَْیَنا 
 .َوُأنِزَل إِلَْیُكْم َوإِلَُهَنا وَإِلَُهُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَُه ُمْسلُِمونَ 

 

 ، اى كه نیكوتر است و با اهل كتاب جز به شیوه
آنچه و بگويید به  ، مگر با ستمگران آنان ،مجادله مكنید

و  ، ايم ( بر شما نازل شده ايمان آورده به آنچه) بر ما و
مسلم خداى ما و خداى شما يكى است و ما همه 

 . هستیم

شیوه احسن گفتگو با اهل 
 .کتاب

و  ۳۴فصلت:
۳۵ 

ی َِئُة  اْدَفْع بِالاتِي ِهَي َواَل تَْسَتِوي اْلَحَسَنُة وَاَل السَّ
َُّه َولِيٌّ  أَْحَسنُ  َفإَِذا الَِّذي بَْیَنَك َوبَْیَنُه َعَداوٌَة َكأَن
اَها إاِلَّ ُذو . َحِمیمٌ  َوَما يُلَقَّاَها إاِلَّ الَِّذيَن صَبَُروا َوَما يُلَقَّ

 .َحظ ٍ َعِظیمٍ 

اى كه  نیكى و بدى برابر نیست همواره به شیوه
آنگاه ]خواهى ديد[ كسى  ،نیكوتر است مجادله كن

گويى دوستى مهربان  ،اى بود تو و او دشمنىكه بین 
اند  و اين ]خصلت[ را جز كسانى كه شكیبا بوده.  است
اى بزرگ نخواهد  يابند و آن را جز صاحب بهره نمى
 .يافت

بکارگیری شیوه احسن چون 
دوستی مهربان حتی با 

 .دشمن

 

 

 درباره پیامبر و قرآنها  ادعاها و مبالغه  -ب
 

و ادعاها که در راستای وحیانی ها  در این بخش به مواری از این مبالغه کم نیست.ر د قرآن درباره پیامبادعاهای گزاف ضو ها  موارد مبالغه

 پردازیم. می بودن سنت پیامبر مورد استفاده قرار گرفته
 

 سخن نگفتن پیامبر از روی هوی و هوس  (۱-ب
 

 یهمان سخن وح یدگو می یامبرکنند که هر چه پ می ادعا ،یدگو نمی سخن یهو یاز رو یامبرپ یدگو می که ۳نجم: آیهاستناد به  اب یبرخ
آشکار است که  گوید. نمی جز وحی یسخن پیامبری به مقامی ارتقا پیدا کره است که حضرت محمد بعد از مبعوث شدن به یعنی !است

بنا بر آیات  یامبرپتوان دید.  می را به سادگیادعا  یندقت شود پاسخ به ا ۳نجم: یهآ و بعد بلق یهاگر به آ این ادعایی بس بی پایه است.
و  اتهامدر مظان  وارههم ؛... ۸و احقاف: ۳و سجده: ۴و فرقان: ۵:یاچون انب یگرید یاتآ همچنین و ۳۰و طور: ۳۵هود:چون  زیادی از قرآن

چون  یموار. همچنین سازد می را از خودشها  آیه ینا زدند که می ه او افتراکردند. ب می پیامبری او را تکذیب بوده است که یینمخالف یافترا
در آن جو  در واکنش به این گونه اتهامات ؛از روی هوی و هوس تاکید شده پیامبر نگفتن این که بر سخن .دادند می نسبت یامبرپ جنون را به

اگر پیامبر تابع هوی و هوس بود  .یستن یامبرپ رایب یازیامت ،کند نمی یرویو هوس پ یاز هو یامبرکه پ ینوگرنه ابوده است.  بهتان افترا و
  شد. نمی که واجد صالحیت بعثت و پیامبری

 

 از بعد) ۴نجم: یه. در آیستسرگشته و گمراه ن یامبرپ ( آمده است که۳:نجماز  قبل) 2نجم: یهدر آ ،آمده است ۱-بجدول همانطور که در 
 شود. می که به او فرستاده یستن ییجز وح یدگو می پیامبرکه  یزهاییچ ادامه داده است که (۳نجم:

  
به ی وحی ادعا ،یادز یاتمتعدد و با آ یلنوشتار با دال ینهر چند که در ا مشاهده کرد. ۱-بجدول  توان در می رابطه را یندر ا یگرد یاتآ

جمعیت  قرآن است که پیامبر باید بدون کم و کاست به مبین شود همان آیات می آن چه به پیامبر وحی شود. می رد قرآن ورای آیاتپیامبر 
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کتاب بکار  یبرا 2۹و جاثیه:  ۶2در آیات مومنون: ۳در نجم: «ینطق» فعلهمان کنیم که  می مشاهده ابالغ کند.ها  مخاطبش برساند و به آن

 آیاتی که جز آن نیست که به پیامبر وحی شده است.کتابی که مجموعه آیات است.  برده شده است.

  آیات قرآن است وحی وحی به پیامبر همان ۱-بجدول 

 یادداشت ترجمه متن آیه آیه

 نجم:
۱، ۲، ۳، ۴   

َوَما  .َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى .َوالنَّْجِم إَِذا َهَوى
 .إِْن ُهَو إَِّلا َوْحٌي ُيوَحى .يَنِطُق َعِن اْلَهوَى

نه گمراه شد يار شما و  .سوگند به ستاره گاهى كه فرود آيد
نیست آن جز  .  و نه سخن گويد از روى هوس .  نه گم گشت

 .دكه وحى شووحی 

پیامبر از روی هوی و 
 هوس چیزی

گوید جز آن چه  نمی
 شود می به او وحی

و آن  آیات کتاب()
  .سخن حق است

۶۲مومنون:  
كَِتاٌب يَنِطُق َواَل نَُكل ُِف نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها َولََدْينَا 

 ِ  .َوُهْم اَل يُظْلَُمونَ  بِاْلَحق 

نزد و  ؛ كنیم و ما بر هیچ كس جز به اندازه توانش تكلیف نمى
و به ايشان  ؛گويد ما كتابى است كه به حق سخن مى

 ستم نرود.

همان در آین آیه  
در  عبارت ینطق

برای کتاب  ۳نجم:
بکار برده شده 

 است. 

۲۹جاثيه:  
ِ َهَذا  إِنَّا ُكنَّا نَْستَنِسُخ  كَِتاُبَنا يَنِطُق َعلَْيُكم بِاْلَحق 

 .َما ُكنُتْم تَْعَملُونَ 
ما  ؛گوید می سخناين كتاب ماست كه به راستى بر شما 

 . كرديم داديد ثبت مى آنچه شما انجام مى

 ینطقهمان عبارت 
کتاب  یبرا ۳در نجم:

بکار برده شده 
 است.

۳۷رعد:  
َولَئِِن اتابَْعَت أَْهَواءُهم َوَكَذلَِك أَنزَْلنَاُه ُحْكًما َعرَبِی ًا 
ٍ وَالَ  بَْعَد َما َجاءَك ِمَن الِْعْلمِ  َما لََك ِمَن الل ِه ِمن َولِي 

 .َواقٍ 

آموز عربى نازل  و بدينسان آن را به صورت كتابى حكمت
از  ، و اگر پس از علمى كه بر تو نازل شده است ؛ ايم كرده

در برابر خداوند ياور و  ، هوا و هوس آنان پيروى كنى
 . اى ندارى نگهدارنده

پیامبر پس از نزول 
آیات قرآن و علم آن 

های  نباید از هوس
مردم قوم خود پیروی 

 کند.

۲۹وم:ر  
 

۳قمر:  
 

۱۴محمد:  
و آیات / 

 بسيار دیگر
 

 ...بَِل اتابََع الاِذيَن ظَلَُموا أَْهوَاءُهم بَِغْيرِ ِعْلمٍ 
 

بُوا َواتَّبَُعوا أَْهَواءُهْم َوُكلُّ أَْمٍر مُّْسَتِقرٌّ   َوَكذَّ
 

أََفَمن َكاَن َعلَى بَی َِنٍة م ِن رَّب ِِه َكَمن ُزي َِن لَُه ُسوُء َعَملِِه 
 .َواتَّبَُعوا أَْهَواءُهمْ 

از هوى و هوسشان  ، پيشگان بى هيچ علمى آرى ستم
 ...كنند پيروى مى

 
و انكار پيشه كردند و از هوى و هوسهايشان پيروى 

 .و هر كارى سرانجامى دارد كردند
 

 ، آيا كسى كه به طريقه روشنى از جانب پروردگار خويش است
نظرش آراسته جلوه اش در  همانند كسى است كه بد عملى

 كنند. داده شده و از هوى و هوسهايشان پیروى مى

کافرین و مشرکان 
پیامبر و آیاتش را 

تکذیب و بدون علم از 
 هوی و هوس پیروی

 کنند. می

 ۱۷یونس:
َب َفَمْن أَْظلَُم ِممَِّن  اْفتَرَى َعلَى الل ِه كَِذبًا أَْو َكذا

 إِنَُّه الَ يُْفلُِح اْلُمْجرُِمونَ  بِآيَاتِهِ 

از كسى كه بر خداوند دروغ بدينسان كیست ستمكارتر 
آرى گنهكاران رستگار  ؛بندد يا آيات او را دروغ انگارد

 .شوند نمى
 جو افترا و تکذیب 

و  ۳۵هود:
  ۳۰طور:

 
/و آیات دیگر 

و  ۵چون انبيا:
و  ۴فرقان:
و  ۳سجده:
 ... ۸احقاف:

ُقْل إِِن اْفَتَرْيُتُه َفَعلَيَّ إِْجَراِمي َوأَنَْا  اْفتَرَاهُ  أَْم يَُقولُونَ 
ا تُْجرَُمونَ   بَِريٌء م ِمَّ

 
 .نََّتَربَُّص بِِه َرْيَب الَْمُنونِ  أَْم يَُقولُوَن َشاِعرٌ 

بگو اگر آن را برساخته  ، گويند آن را برساخته است يا مى
كه شما  جرمیو من از  ، جرمی مرتکب شده ام ، باشم
 . كنید برى و بركنارم مى

(  مرگ) مگر گويند شاعرى است كه ما در حق او حوادث روزگار
 . كشیم را انتظار مى

 افترا به پیامبر 

 
نازل کرده و خود از آن  قرآن( را) که ذکر گوید می . در این آیه خداچنین مواردی استنیز در رابطه با  ۹:حجر الزم به یادآوری است نزول آیه

همچنین ورت گیرد و ص (۳-بجدول ) . یعنی این که علیرغم اختالالتی که ممکن است در حین انتقال وحی توسط شیطانکند می محافظت
  کند. می قرآن محافظتخدا از  ؛دشمنان پبامبرهای  و افتراها  ا و مسخره کردنو ستیزه وها  دشمنی

  
 ۹حجر:

ْكَر َوإِنَّا لَُه لََحافِظُوَن   إِنَّا نَْحُن نَزَّْلَنا الذ ِ
 . ايم و ما خود نگهبان آنیم همانا ما قرآن را نازل كرده

 

 . همچنین این که به پیامبراست آمدهشده  می قرآن( نازل) بودن به کسی که به او ذکر «مجنون»همان افترای  ،۷و  ۶حجر: یاتدر آ
 ۹حجر:دهد. سپس در  می را درباره فرشتگانها  پاسخ آن ۸حجر:آوری. در  نمی گویی چرا فرشتگان را برای ما می گویند اگر راست می

ت که قبل از در ادامه نیز یادآوری شده اس !دهد که قرآن از طرف خداوند نازل شده است و خود او هم حافظ و نگاهبان آن است می اطمینان
ر پاسخ به آن ت در محیط اتهامات و افتراها و دآیا این گونه بینیم که می دیگر فرستاده شده است.های  حضرت محمد پیامبرانی برای امت

  است.نازل شده 
 

 عصمت پیامبر (۲-ب
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از عصمت برخوردار است و آوردند این است که چون پیامبر انسان کاملی است و  می یکی از دالیلی که مدعیان وحیانی بودن سنت پیامبر
گوید.  می قرآن چیز دیگری بینیم که می باشد. اما می دهد عین وحی می گوید و انجام می پس هر چه ،خطا و نسیان و اشتباه در او راه ندارد

 همچنین جود دارد.ونیز  پیامبر آیاتی مبنی بر گناه و یا احتمال گناه کردن در قرآن صمت در قران وجود دارد و نه مفهوم عصمت. بلکهواژه ع نه
که پیامبر نیز  ۲الف−جدول با توجه به  !کارهای پیامبردخالت در در پیامبر و شیطان قرآن آیاتی هست که داللت دارد بر امکان القا در 

ی به او وحی شود بازداشتن از گناه مگر جایی که مشخصا برای ؛مکن است در معرض گناه قرار گیرداو هم م ،یه مردم استبشری مثل بق
که  تعداد آیات نمونه گوییم: علیرغم این می و به نفع مدعیان عصمتحالت ترین  حال در خوشبینانه باست در قرآن آمده باشد. می که آن هم

اما این ادعای عصمت  .نیستمرتکب گناه شدن پیامبر احتمال  اصراری بر ؛حساسیت موضوعهمچنین نظر به و  آمده است ۲-ب جدولدر 
  !بهتر است در این باره دست از مبالغه برداشته شودبنابراین  ندارد.قرآنی پشتوانه است و حتی یک آیه  بی اساس

 
 ۳۶و فصلت: 2۰۰اگر در آیات اعراف:آمرزش خواهی پیامبر از گناه است.  به روشنی صحبت از گناه و ۵۵غافر: و 2و فتح: 1۹در آیات محمد:

. باشد می و بدتر از وسوسه پیامبر است که با وسوسه فرق دارددخالت شيطان و تحریک صحبت از احتمال حتی در این آیات  ،جدول زیر دقت شود
که ممکن است به کار بدی منجر شود. اما اینجا اثر دخالت شیطان است در عدم انجام کار خوبی که از پیامبر انتظار شخص است در تمایل  گذاریوسوسه اثر

  !است آمده امکان فریب خوردن پیامبر و فراموشی پیامبر حتی در آیات دیگررود.  می آن
 

 مرتکب گناه شدن پیامبر مکانآیاتی مبنی بر ا  ۲-بجدول 

 یادداشت ترجمه متن آیه آیه

۱۹محمد:  
َولِلُْمْؤِمنِیَن  لَِذنبِكَ َفاْعلَْم أَنَُّه اَل إِلََه إاِلَّ اللَُّه َواْسَتْغِفْر 

 .َواْلُمْؤِمَناتِ َواللَُّه يَْعلَُم ُمتََقلَّبَُكْم َوَمْثَواُكمْ 

و براى  ؛ بدان كه در حقیقت خدايى جز خداوند نیست
 ؛ آمرزش بخواهو نیز براى مردان و زنان مؤمن  ، گناهت
( جنب و جوش و آرام و قرارتان را  جاى) و خداوند

 داند. مى

توصیه خداوند در جهت 
 .فار پیامبر از گناهاستغ

  ۲:فتح

 
َم  َر َويُتِمَّ  ِمن َذنبِكَ لِیَْغِفَر لََك اللَُّه َما تََقدَّ َوَما تَأَخَّ

 .نِْعَمَتُه َعلَْیَك َويَْهِديََك ِصَراطًا مُّْستَِقیًما
 

نخستین و آينده تو را براى تو  گناهتا سرانجام خداوند 
بیامرزد و نعمتش را بر تو به كمال برساند و تو را به 

 راهى راست هدايت فرمايد.
 .امکان آمرزش گناه پیامبر

۵۵:غافر   
َوَسب ِْح  لَِذنبِكَ َفاْصبِْر إِنَّ وَْعَد اللَِّه َحقٌّ َواْسَتْغِفْر 

ْبكَارِ  ِ وَاْْلِ  .بَِحْمِد رَب َِك بِاْلَعِشي 

است و آمرزش حق پس شكیبا شو كه وعده خدا 
خويش و تسبیح گوى به سپاس  گناهخواه براى 

 .پروردگار خود شامگاهان و بامداد
 .آمرزش خواهی پیامبر از گناه

۶۸انعام:  
َوإَِذا َرأَْيَت الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِي آيَاتَِنا َفأَْعرِْض َعْنُهْم 

َوإِماا يُنِسيَناَك َحتَّى يَُخوُضوْا فِي َحِديٍث َغْیرِِه 
ْيطَاُن  ْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّالِِمینَ الشا  .َفالَ تَْقُعْد بَْعَد الذ ِ

كنند  و چون كسانى را كه در آيات ما كند و كاو مى
ديدى از آنان روى بگردان تا به سخنى ديگرى جز آن 

اگر شيطان تو را به فراموشى بپردازند و 
 بعد از آنكه به ياد آوردى با قوم ستمكار ، انداخت

 . ( منشین مشرك)

امکان به فراموشی انداختن 
 پیامبر توسط شیطان.

۲۰۰اعراف:  
ْيطَاِن نَْزغٌ  َفاْسَتِعْذ بِالل ِه إِنَُّه  َوإِماا يَنزََغناَك ِمَن الشا

 .َسِمیٌع َعلِیمٌ 
در تو دخالت از سوى شيطان تحریکی اگر و 

 . به خداوند پناه ببر كه او شنواى داناست ، کرد

الزم به یادآوری است که اینجا 
دخالت صحبت از احتمال 

پیامبر شيطان و تحریک 
ا وسوسه فرق است که ب

دارد. وسوسه اثر است در 
تمایل که ممکن است به کار 
بدی منجر شود. اما اینجا اثر 
دخالت شیطان است در عدم 
انجام کار خوبی که از پیامبر 

آیات قبل در  رود. می انتظار آن
هر دو آیه در رابطه با چگونگی 
برخورد با دشمنان و جاهالن 
است. پیامبر توصیه شده 

و کردن و پاسخ است به عف
بدی را با خوبی دادن. و در 

 به پیامبر دنباله این آیات
ها  کردن یخوب یندر اگوید  می

نباید بگذارد شیطان دخالت 
 کند.

۳۶فصلت:  
ْيطَاِن نَْزغٌ  َفاْسَتِعْذ بِاللَِّه إِنَُّه  َوإِماا يَنزََغناَك ِمَن الشا

ِمیُع اْلَعلِیمُ   .ُهَو السَّ
 از سوى شيطان در تو دخالت کرد یکیاگر تحرو 
 . چرا كه او شنواى داناست ،به خداوند پناه ببر ،

 ۵۲ :حج

ٍ إَِّلا إِذَا َوَما أَْرَسْلنَا ِمن َقْبلَِك ِمن رَُّسوٍل َواَل  نَبِي 
ْيطَاُن فِي ُأْمنِياتِهِ  َفیَنَسُخ اللَُّه  تََمناى أَْلَقى الشا

ْیطَاُن ثُمَّ يُْحكُِم اللَُّه آيَاتِِه َواللَُّه َعلِیٌم  َما ُيلِْقي الشَّ
 .َحكِیمٌ 

و پیش از تو هیچ رسول يا نبى نفرستاديم مگر آنكه 
شيطان در خواندن  ،وحى را( آغاز كرد) چون قرائت

آنگاه خداوند اثر القاى شیطان را  ،كرد او اخَلل مى
سپس خداوند آيات خويش را استوار و  ،زدايد مى
 . دارد و خداوند داناى فرزانه است مى

در معرض القای شیطان 
 .قرارگرفتن پیامبران و انبیا
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۹۴یونس:  

فَاْسأَِل الَِّذيَن  فِي َشك ٍ م ِماا أَنَزْلَنا إِلَْيكَ َفإِن ُكنَت 
يَْقَرُؤوَن اْلكَِتاَب ِمن قَْبلَِك لََقْد َجاءَك الَْحقُّ ِمن رَّب َِك َفالَ 

 .تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِرينَ 
 

از  ، در ترديد هستى ، ايم و اگر از آنچه بر تو نازل كرده
اند  كسانى كه پیش از تو كتاب آسمانى خوانده

سوى پروردگارت بر تو شبهه حق از  بى ؛ وجو كن پرس
 . پس هرگز از دودالن مباش ، نازل شده است

پیامبر در آن چه به او  دتردی
 نازل شده است.

۷۱اسراء:  
إِلَْيَك لِتْفَترَِي َوإِن َكاُدوْا لَیَْفتُِنونََك َعِن الَِّذي أَْوَحْیَنا 

 ا.َغْیرَُه َوإًِذا الَّتََّخُذوَك َخلِیلً َعلَْيَنا 

 یبتفر از آن چه به تو وحی کردیمها  نزدیک بود آن
و در آن صورت تو را  ببندىتا دروغ بندی بر ما  دهند

 به دوستى خود بگیرند.

فریب بودن ریب الوقوع ق
 خوردن پیامبر.

و  ۹و  ۸قلم:
۱۰ 

بِینَ  َواَل تُِطْع  .َودُّوا لَْو تُْدِهُن َفیُْدِهُنونَ . َفاَل تُِطعِ الُْمكَذ ِ
ٍف   .مَِّهینٍ ُكلَّ َحالَّ

پس از تکذیب کنندگان اطاعت نکن. خوش دارند که با 
و از هیچ آنها سازگاری کنند تا با تو سازگاری کنند. 
  .بیهوده سوگند خوار پستى اطاعت مكن

 رفتاریهای  نمونه توصیه
در عدم  یامبرخداوند به پ

 اطاعت از مکذبین .

 
از  بحث درباه آن است کهحضرت عیسی  ،متفاوت استپیامبران مقداری فردی گوی تنها موردی که الکه در قرآن الزم به یادآوری است 

 حوصله این مقاله خارج است.
 

 شارع بودن پیامبر (۳-ب
 

باید اضافه کردن چیزی منجمله احکام به قرآن نیست. پیامبر طبق قرآن پیامبر مجاز به در حالی که  ؛شارع بودن پیامبر است ،ادعای دیگر
داند و پیامبر و مخاطبین  می عالوه بر آیاتی که قرآن را مرجع هدایت و انذار و حکمت و آموزشطبق آیات قرآن بین مردم داوری و حکم کند. 

دهد که  می مشخصا به پیامبر دستور ،آمده است ۳-بجدول آن در های  هدر آیاتی که نمون ؛خواند می تبعیت از آیات این کتابپیامبر را به 
چیزی از خود به کتاب  مجاز استو نه پیامبر  آمده است بودن پیامبر مبنی بر شارعای  هنه آیدر قرآن بین مردم طبق آیات قرآن حکم کند. 

  بیفزاید.
 

 ،روح ،حیض درباره يَْسأَلُونَكَ رای نمونه: ب) کنند می پرسش چیزکند مردم از تو درباره فالن  می در قرآن است که بیان همچنین آیات زیادی
بیان شده است و به پیامبر از طرف خدا  آن پاسخ ،دنباله این گونه آیه ها. بعد در قیامت و غیره( ،انفاق ،هالل ماه ،گوشت حالل ،کوه ها

اگر پیامبر خود  پیامبر واگذار شده باشد. به شخصها  این گونه پرسشدادن به گفته شده است چنین بگو. هیچ موردی نیست که پاسخ 
  به عهده خود پیامبر است.ها  آمد که پاسخ دادن به فالن دسته از پرسش می مثال آیه ،بودها  این گونه پرسش پاسخ دادن به مجاز به

 

  پیامبر بودننشارع    ۳-ب جدول

 یادداشت ترجمه متن آیه آیه

۴۹مائده:  
وَالَ تَتَّبِْع أَْهَواءُهْم  بَِمآ أَنزََل الل هُ اْحُكم بَْيَنُهم َوأَِن 

 ... َواْحَذْرُهْم أَن يَْفتُِنوَك َعن بَْعضِ َما أَنَزَل الل هُ 

و  حكم كن فرستاد و آنكه میان ايشان بدانچه خدا
 برحذر مباشها  آناز  و کنپیروى م هوسهاى ايشان

تو را فرستاده است به تو  كه نبادا از آنچه خدا
 یبند...بفر

 

۱۰۵نساء:  
ِ لَِتْحُكَم بَْيَن النااسِ إِنَّا   أَنَزْلَنا إِلَْيَك الْكَِتاَب بِالَْحق 

 .بَِما أَرَاَك الل ُه َوالَ تَُكن ل ِلَْخآئِنِیَن َخِصیًما

ما كتاب آسمانى را به راستى و درستى بر تو نازل 
بر مبناى آن و( به مدد آنچه خداوند به تو باز ) كرديم تا

و مدافع  ، بین مردم داورى كنى ، نموده است
 . پیشگان مباش خیانت

 

۴۷مائده:  
َوَمن لَّْم  َوْليَْحُكْم أَْهُل اِْلنجِيِل بَِما أَنَزَل الل ُه فِيهِ 
 .َيَْحُكم بَِما أَنَزَل الل ُه َفُأْولَـئَِك ُهُم اْلَفاِسُقون

و بايد كه اهل انجیل بر وفق آنچه در آن نازل كرده 
و كسانى كه بر وفق آنچه خداوند  ،حكم كنند است

 حكم نكنند آنانند كه نافرمانند. ، نازل كرده است
 

۵۷انعام:  
ْبُتم بِِه َما ِعنِدي َما  ُقْل إِن ِي َعلَى بَی َِنٍة م ِن رَّب ِي َوَكذَّ
تَْستَْعجِلُوَن بِِه إِِن الُْحْكُم إاِلَّ لِل ِه يَُقصُّ الَْحقَّ َوُهوَ َخْیُر 

 .اْلَفاِصلِینَ 

گو من حجت آشكارى از پروردگارم دارم و شما آن را 
شدت و( شتاب از من ) آنچه با ؛انگاشتید دروغ مى

حكم جز به دست  ؛ خواهید در اختیار من نیست مى
كه گويايى حق و حقیقت و بهترين  ؛ خداوند نیست
 . داوران است

 

 
 

 لکم دینکم  خاتم النبین و اکملت (۴-ب
 

اْلیَْوَم  »باشد. مورد دیگر عبارت  می ۴۰احزاب: در آیهبرای پیامبر « خاتم االنبین»کاربرد صفت  ،که موجب ابهام شده استمورد دیگری 
برداشت شده است که بر خالف آیات دیگر قرآن  ین و دین آخرینپیامبر آخر ،دو موردباشد. از این  می ۳مائده:آیه در « أَْكَمْلُت لَُكْم ِديَنُكمْ 

مخالف  ،بهتر آخر و آخرین دینِ  . پیامبرِ اگر چه پیام فراگیر است محلی است -پیامبران قومیهمه رسالت انطور که در باال آمد هماست. 
 .قرآن استهای  آموزه

 
کند( خطاب به  می یاناحکام را هم ب یکه برخ) یادیزهای  یهآ ،باشد می قرآنهای  سوره یننزول جزو آخر یخدر سوره مائده که از نظر تار

جالب  اند. آورده یمانا یامبربرداشته و به خدا و پ یکه دست از شرک و بت پرست یخطاب به کسان یعنینازل شده است. « آمنوا ینالذ»



1۴ 
 

از »در پاسخ به  یاتآ یبرخ !دهد نمی قرارمورد خطاب  یهاالمسلمونا بارا ها  ایمان آوردهآخر هم خدا آن های  سوره ینهم رد یاست که حت

در راه دعوت و  یامبرمرحله تالش پ یندر ا ییرا لمس کرد. گوها  آموزه ینبودن ا یتوان محل می در سرتاسر سوره آمده است.« پرسند می تو
 سوره ییخداست. گو ینسب یتکه مورد رضا ستا یدهرس یقابل قبول یشرفتبه پها  آموزش آن مردم پس از آن همه چالشهدایت و 

 یزترمسالمت آم یزندگ ینحضرت محمد و همچن یروانپ یبرا یزندگ نرا در جهت آسان کردها  از ابهامات و حالل و حرام یاریخواهد بس می
شما دشوار  یرا برا ینخواهد د نمی کند که خدا می یانگذشته و عفو کردن روشن تر کند. بهای  یو کش ندادن دشمن یمبا اهل کتاب مق

 کند. می را به اهل کتاب حالل یامبرپ یروانر و خوراک پیامبپ یروانشما کامل کند. خوراک اهل کتاب را بر پخواهد نعمتش را بر  می بلکه ،کند
 یکند اهل کتاب طبق احکام کتاب خودشان عمل کنند. حت می یدکند. تاک می یفتعر یکهر های  و کتاب یسیو حضرت ع یاز حضرت موس

طبق حکم کتاب ها  آن ینب یامبرپ ،انتخاب کردند یرا به داور یامبرپ یکدیگر ینب یاگر اهل کتاب در دعوا یدگو می رود که می یشتا آن جا پ
 یدتاک یزورزند ن می یکنند و دشمن می را مسخره یامبرپ یروانبا آن دسته از اهل کتاب که هنوز پ یالبته به عدم دوست !کند یخودشان داور
  شده است.

 
  ۳مائده:
ُم َولَْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغْیِر الل ِه بِِه َواْلُمْنَخنَِقُة َواْلَمْوُقوَذةُ  ُحر َِمتْ  ْیُتْم َوَما ُذبَِح  َعلَْیُكُم اْلَمْیَتُة َواْلدَّ ُبُع إاِلَّ َما َذكَّ يَُة َوالنَِّطیَحُة َوَما أََكَل السَّ َواْلُمَتَرد ِ

َمْلُت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت بِاألَْزالَِم َذلُِكْم فِْسٌق اْلیَْوَم يَئَِس الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ِدينُِكْم َفالَ تَْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن اْلیَْوَم أَكْ  ْقِسُمواْ َعلَى النُُّصِب َوأَن تَْستَ 
ْثٍم َفإِنَّ الل َه َغُفوٌر رَِّحیمٌ َغیْ  َصةٍ َعلَْیُكْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُكُم اِْلْسالََم ِديًنا َفَمِن اْضطُرَّ فِي َمْخمَ  ِ  َر ُمَتَجانٍِف ْل ِ

 
چوب و ) و به ضرب ، شده ( خفه حیوان حالل گوشت) و ،مردار و خون و گوشت خوك و آنچه نامى جز نام خدا به هنگام ذبحش برده باشند

( حالل كنید و همچنین  به موقع به ذبح شرعى) مگر آنچه ،خورده و آنچه درندگان از آن خورده باشند و شاخ ، افتاده و از بلندى ، ( مرده سنگ
و پرداختن به هر يك از( اينها نافرمانى ) آنچه براى بتان ذبح شده است و نیز تعیین قسمت به كمك ازالم همه بر شما حرام شده است

امروز دين شما را برايتان به كمال  ؛د و از من بترسیدلذا از آنان نترسی ،اند ( نومید شده و بازگشت شما از آن) امروز كافران از دين شما ؛ است
و از ) اى ناچار شود و مايل به گناه نباشد اما هر كس در مخمصه ؛ رساندم و نعمتم را بر شما تمام كردم و دين اسالم را بر شما پسنديدم

 . آنچه نهى شده بخورد( بداند كه خداوند آمرزگار مهربان است
 

درباره حرمت خوردن گوشت مرده و خون و خوک است و چگونگی ذبح کردن و حرمت قربانی  ۳مائده: یهآ ،شود می دههمانطور که در باال دی
آن  یعنی. است اشاره شده نیز محمد توسط خداوندحضرت قوم  «یعتشر» شدنکامل  برای بتان و مواری این چنین است. اما در آخر آیه به

و  یندقت شود( . در قرآن واژه د ینکمبه لکم و د) انداخته است می را در آن روزگار راهها  دانسته و کار آن می آن قوم الزم یمقدار که خدا برا
 دنحرمت خور یاکه بخواهد با مشخص شدن حکم حرمت مرده و  یستن یزیچ «یند»هم بکار برده شده است. وگرنه  یکدیگر یشرع به جا

شود کامل کردن و تمام  می و بر طرف کردن نواقص هم یخال یپر کردن جا !همه زمان ها یو برا یتتمام بشر یآن هم برا ؛خون کامل شود
 یلومتریک یک یرمس یکمثال در  یکه در زمان و مکان خاص در حال انجام بوده است. براای  همشروط است به واقعها  گونه گزاره ینکردن. ا

کامل کردن  ،یلومترک ینبه هزارم یدنرس ؛یلومتریهزار ک یرمس یکاست. اما در  یرکامل شدن و تمام شدن مس ،متر هزارمینبه  یدنرس
 یروانشو پ یامبردشمنان پ یعنیاشاره به همان کافران آن روز و آن مکان  ،شدن کافران یداشاره به ناام ینهمچن !یدآ می به حساب یرمس
و ها  یپس از آن همه دشمن ؛به صلح و ثبات یدندشمنان و رس یزهاز ست یاست در آسودگ یدواریام ظهارا یهباشد. قسمت آخر آ می
  !یامبررسالت حضرت پ یرو خون دل خوردن ها... در مسها  یزیو خون رها  جنگ وها  یریدرگ
 

 ۰۴احزاب:
ِبی ِیَن َوَكانَ  بَا أََحٍد م ِن ر َِجالُِكْم َولَكِن رَُّسوَل اللَِّه َوَخاتََم النَّ

ٌد أَ ا َكاَن ُمَحمَّ  اللَُّه بُِكل ِ َشْيٍء َعلِیمً  مَّ
 و خداوند به هر چیزى داناست ،بلكه پیامبر خدا و خاتم پیامبران است ،حمد هرگز پدر هیچ يك از مردان شما نیستم
 

 در آینده ممکن است .بعثت حضرت محمد(زمان ) زمان آن در آخر بودن حضرت محمد یداللت دارد بر نب ،آمده یهکه در آ «ینالنب خاتم»صفت 
مخلوقات دیگر هدایت برای  یاتح یددر ق انییامبرپ یگردهای  یارهاالن ممکن است در س ینهمدر سیاره زمین به بعثت پیامبری نیاز نشود اما 

 دانیم چرا بیان شده است که پیامبر پدر هیچ یک از مردان شما نیست. اگر خدا می از طرف دیگر با توجه به آیات قبل م.یداشته باش
شد  نمی منتظر ،اعالم کندخود  آخرین فرستادهبرای همیشه و همه جا خواست پرونده رسالت را برای همیشه ببندد و حضرت محمد را  می

خود موضوع آن قدر بزرگ است و اهمیت  از یک آیه موضوعی چنین مهم را بیان کند.ای  هرای زید پیش بیاید و در حاشیه آن و در پارجکه ما
صفت خاتم  ،همانطور که صفت رسول هللا برای پیامبر بکار برده شده است !ند بخواهد نزول یک آیه مستقل را خرج آن کنددارد که خداو

خوانده( هیچکس نیست. نه این که ) بیان این مطلب است که پیامبر پدر نزول آیه از و هدف اصلی مسئلهین هم بکار رفته است. اینجا النب
درباره  [۶[ ]۵] [۴[ ]۳[ ]2[ ]1] که در سایر مقاالتهایی  رسول خدا و یا آخرین رسول خداست. با بحث محمدحضرت کند  اعالمبخواهد 

آورد.  نمی یتفاوت یا یتیمز یامبراناز پ چ یکیهزمانی بودن  ینپس یا یشینپ ،بودن مخاطب پیامبران شدههدف رسالت پیامبران و قومی 
او های  قوم خود آمده است و کتاب و آموزه یتهدا یبرا یامبرباشند. هر پ یگریکه ناقض داند  نه آمدهند و یاورب یدیجد دینچون نه قرار است 

خدا همانطور که بعد مکان  ی. برایاوردب یدجد یند یدکند که بخواهد با دانش جد نمی از او بوده است. خدا رشد یشپ یامبرانکننده پ یقتصد
 االن حضور دارد. ینهم یندهسال آ یلیاردهاو مها  یلیونمعناست و در م یبعد زمان هم ب ،معناست یب
 

 گوید: می است که ۳۳توبه:به آن بد نباشد آیه ای  هشاید اشار در این رابطه مورد دیگری که
 

  ۳۳:هتوب
يِن ُكل ِهِ  ِ لُِیْظِهَرُه َعلَى الد ِ  َولَْو َكِرَه اْلُمْشِرُكونَ  ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحق 
تا آن را بر همه اديان پیروز گرداند و لو آنكه مشركان ناخوش داشته  ، او كسى است كه پیامبرش را با هدايت و دين حق فرستاده است

 باشند.
 

در  اند. پیامبران تفسیر کرده برخی اینجا پیروزی بر همه ادیان را دلیل بر حق بودن و بهتر بودن دین حضرت محمد در مقایسه با دین سایر
دین پیامبر  در این آیه از پیروزیژه دین فقط برای دین پیامبران بکار نرفته است. مشرکین هم دین دارند. در قرآن وا صورتی که کافران و

های  و کافرین و سایر دین مشرکین بر دیناسالم دین  توان گفت پیروزی می است.رفته سخن مخالف پیامبر( ) اکراه مشرکین علیرغم
 ! است غیرالهی آن سرزمین
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 هر چه پیامبر داد بگیرید (۵-ب
 

که قول و کردار پیامبر حجت اند  نتیجه گیری کرده ۷حشر:آیه در « َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نََهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا »بعضی از فقها از پاره آیه 
 وحیانی دارد.

 
  ۷:حشر

ا  بِیِل َكْي اَل يَُكوَن ُدولًَة بَْیَن اأْلَْغنِیَاء ِمنُكْم أََفاء اللَُّه َعلَى َرُسولِِه ِمْن أَْهِل اْلُقَرى َفلِلَِّه َولِلرَُّسوِل َولِِذي اْلُقْربَى َواْلیََتاَمى َواْلَمَساكِیِن مَّ َواْبِن السَّ
 .َفانَتُهوا َواتَُّقوا اللََّه إِنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ  َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نََهاُكْم َعْنهُ 

 [ و يتیمان و بینوايان و در و از آن نزديكان ]خويشاوندان امبرارزانى داشت پس از آن خدا است و از آن پی خداوند از ایشان به پیامبرش و آنچه
از آن  ،آنچه پیامبر شما را دهد آن را بپذيريد و آنچه شما را از آن باز داردو تا در میان توانگران شما دستگردان نشود.  ،استماندگان راه 

 .كیفر است كه بیگمان خداوند سخت ؛و از خداوند پروا كنید ،دست بداريد
 

نگران. غنیمت و یا هر چه( است که باید بین نیازمندان تقسیم شود و نه توا) آشکار است که این آیه درباره چگونگی تقسیم اموال عمومی
دهد.  می گردد به آن چه پیامبر به نیازمندان می بر« ما اتاکم»گفته است هر طور پیامبر تقسیم کرد بپذیرید و به اصطالح چانه نزنید. 

شود  می . حال چطورنینجامد در دست اغنیابه گردش این مال  طوریعمومی گردد به نهی از نصیب بردن اغنیا از این مال  می بر« مانهاکم»

این همه آیات  !آن خندید اناختراعاتی است که باید به مخترعنوع از  ،این آیه نتیجه گیری کرد که سخن و کرداد پیامبر حجت وحیانی دارد از
اگر کسی بخواهد چیزی برسازد و به قرآن ربط  اند. به یک آیه بی ربط چسبیدهاند  باال که در چندین جدول دسته بندی شده است را گذاشته

ره همین موضوع رباسنخیت داشته باشد. آیه قبل از این آیه هم دمورد ادعا برود که حداقل به نوعی با موضوع ای  هالاقل سراغ آی ،دهد
 .باشد می «افاء»
 

 بیاوریدای  هتوانید سور می اگر (۶-ب
 

اگر چه این مورد در بنویسد.  قرآنهای  سورهمثل ای  هنوشتتواند  نمی که کسی . اینقرآن استهای  سورهدرباره مبالغه  ،مورد دیگر مبالغه
ک کند. و آن این که بدون توجه موارد دیگر کم تواند در اثبات می اما تبیین آن ،بودن سنت پیامبر نیستنوحیانی  موضوع رابطه مستقیم با

 دچار شویم. اساسادعاهای بی طرح و نادرست های  چه بسا به برداشت ،زم به محیط و شرایطی که آیات در آن نازل شده استال
 ،کاذبون ،الیستمعون ،الیعلمون ،مخاطبین حضرت محمد مردمی بودند که اکثر آن در قرآن با صفاتی چنین توصیف شده اند: الیعقلون

توان  می چگونه که حتی کتابی را لمس نکرده بودندهایی  حال از جمعیتی امی با چنین ویژگی !...و  ،کافرون ،مشرکون ،فاسقون ،یجهلون
آیات زیادی در قرآن شود.  می اینجا هم طبق معمول مبالغه ؟قرآن بیاورندهای  مثل سورههایی  توقع داشت که کتابی مثل قرآن و یا سوره

سازد و  می گفتند که پیامبر این آیات را از خودش می کند که کافران و دشمنان پیامبر می بیان ۸و احقاف: ۳و سجده: ۴و فرقان: ۵:یاانبشامل 
 مثل آن را بیاورید. هایی  توانید آیات و سوره می گوید اگر می پریشان اوست. در پاسخ به تکذیب کافرانهای  خواب

 
به  پاسخدر « قل»شود و  می شروعمی گویند( ) يَُقولُونَ که با  بینیم می کنیمدقت  ۳۸و یونس: 1۳هود: به آیات ۶-بجدول در  اگر

 همان مخالفین پیامبر است.  يَُقولُونَ 
 

 ۳۱هود:
ْثلِِه ُمْفَتَريَاتٍ َواْدُعوْا َمِن اْسَتطَْعُتم م ِن ُدوِن الل ِه إِن ُكنُتْم َصاِدقِیَن. ُقلْ اْفَتَراُه  يَُقولُونَ أَْم   َفْأتُوْا بَِعْشِر ُسَوٍر م ِ
توانید در  و هر كسى را كه مى ،گويید ده سوره برساخته همانند آن بیاوريد اگر راست مى بگو ؛ ( را برساخته است قرآن) آن گويند مىيا 

 ( بخوانید. به يارى) وندبرابر خدا
 

 ۸۳یونس:
ْثلِِه َواْدُعوْا َمِن اْسَتطَْعُتم م ِن ُدوِن الل ِه إِن ُكنُتْم َصاِدقِیَن. ُقلْ اْفَتَراُه  يَُقولُونَ ْم أَ   َفْأتُوْا بُِسوَرٍة م ِ

در برابر  ،توانید اى همانند آن بیاوريد و هر كس را كه مى گويید سوره اگر راست مى بگو ، پیامبر( آن را برساخته است) كه گويند مىيا 
 ( بخوانید. به كمك) خداوند

 
های  و سوره آیات «کیفیت»و نه  ؛ (يَُقولُوَن اْفَتَراهُ ) قرآن است در برابر تکذیب آن آیات ودنباز جانب خدا  اثباتِ  ،قرآن در این آیات اصلیمدعای 

 مورد خطاب پیامبر ال همه چیز« نامیی»مگر مخاطبین غیر از  کنند.چنین کاری  توانستند نمی پیامبرر است که مخاطبین آشکا !قرآن
فراموش  ؟بیاورندبا هر کیفیتی ای  هسورتوانند  می هستند چطور« نابینا»و « گنگ»و « ناشنوا»قرآن خود کسانی که بنا بر تعبیر  ؟بودند می

حد خواندن و نوشتن وجود درباسواد افراد  ،به تعداد انگشتان دستها  در بین آناست که  جمعیتیچالش کشیدن نکنیم مخاطب آیه به 
 نه کتابی (.۳یوسف:) . خود پیامبر هم پیش از وحی از غافلین بوده استنداشت. کسانی که به مدرسه نرفته و کتابی لمس نکرده بودند

(. اما مبعوث شده که با آیات قرآن قومش را که خود و پدرانشان در ۳عنکبوت:) ته استنوش می خوانده و نه به دست خودش چیزی می
 این قوم ساکن ام القری نیز(. از نظر موقعیت جغرافیایی ۳سجده:) (۶یس:) هشدار دهد ،و قبال برایشان نذیری نیامده بودهاند  غفلت بوده

 (. ۹2انعام:)اند  مکه( و حومه آن بوده)
 

تکرار شده و تاکید شده که هیج تردیدی نیست که این کتاب  يَُقولُونَ با همان فعل  بینم همین افترا می دقت کنیم ۳و  2ده:اگر به آیات سج
 از جانب خدا نازل شده است.

 
 ۳و۲سجده:

ِ اْلَعالَِمینَ   .تَنِزيُل اْلِكَتابِ اَل َرْيَب فِیِه ِمن رَّب 
ا أَتَاُهم م ِن نَِّذيٍر م ِن َقْبلَِك لََعلَُّهْم يَْهَتُدونَ  يَُقولُونَ أَْم   .اْفَتَراُه بَْل ُهَو اْلَحقُّ ِمن رَّب َِك لُِتنِذَر َقْوًما مَّ

 [ از سوى پروردگار جهان است كتابى است فرو فرستاده و شك در آن نیست ]كه
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وردگار توست تا قومى را كه هشداردهنده پیش از تو به سراغشان نیامده نه بلكه حق است و از سوى پر ، يا گويند كه آن را برساخته است

 باشد كه به راه آيند. ، بیم دهى ،بود
 

راهگشاتر از هزاران مقاله بر مبنای جهل ساختاری رایج که  بطوری ؛دو آیه کوتاه سوره سجده بیانگر یک دنیا آموزه ساختاری استهمین 
قرآن( ) کند که این کتاب می تاکید ؛کتاب را پیامبر از خودش برساخته مشرکین مخالف پیامبر که میگفتند عالوه بر رد افترای کافران واست. 

کند و هم این که کتاب و  می یعنی هم مخاطب را مشخصپیامبری فرستاده نشده است. ها  برای مردمی نازل شده است که قبال برای آن
تکذیب و مجادله  توان زمان و مکان و بازیگران و فضای افترا و می در تمام این آیات !استشده  نمی پیامبران پیشین شامل این مردمرسالت 

توانند از  نمی اگر ،دانند می که خود را روشنفکر و نواندیش همای  هرا به روشنی آفتاب دید. حال در زمانه ما عدمحلی و ستیز ستیزه گران 
قرن پیش جای  1۴در و بیسواد لجاجت و ستیزه گری مردمانی نیمه بدوی  ؛ست بکشندداند  اشتباهاتی که از پدران خود به ارث برده

 ! شگفتی ندارد

 بیاوریدای  هتوانید سور می اگر   ۶-بجدول 

 یادداشت ترجمه متن آیه آیه

۱۳هود:  
ْثلِِه  ُقلْ اْفَتَراُه  يَُقولُونَ  أَمْ  َفْأتُوْا بَِعْشرِ ُسَوٍر م ِ

ُمْفَترَيَاتٍ َواْدُعوْا َمِن اْسَتطَْعُتم م ِن ُدوِن الل ِه إِن ُكنُتْم 
 .َصاِدقِینَ 

اگر  بگو ؛ ( را برساخته است قرآن) آن گويند مىيا 
 ،گويید ده سوره برساخته همانند آن بیاوريد راست مى

(  به يارى) توانید در برابر خداوند و هر كسى را كه مى
 بخوانید.

 ُقلْ  <---- يَُقولُونَ 

۳۸یونس:  
ْثلِِه َواْدُعوْا َمِن  ُقلْ اْفَتَراُه  يَُقولُونَ  أَمْ  َفْأتُوْا بُِسوَرٍة م ِ

 .اْسَتطَْعُتم م ِن ُدوِن الل ِه إِن ُكنُتْم َصاِدقِینَ 

بگو  ، پیامبر( آن را برساخته است) كه گويند مىيا 
اى همانند آن بیاوريد و هر  گويید سوره اگر راست مى
(  به كمك) در برابر خداوند ،توانید كس را كه مى

 بخوانید.

 ُقلْ  <---- يَُقولُونَ 

۲۳بقره:  
۲۴و   

ا نَزَّْلنَا َعلَى َعْبِدنَا َفْأتُواْ بُِسوَرٍة  رَْيبٍ َوإِن ُكنُتْم فِي  م ِمَّ
ْثلِِه َواْدُعوْا ُشَهَداءُكم م ِن ُدوِن الل ِه إِْن ُكْنُتْم  م ِن م ِ

 .َصاِدقِینَ 
 

َولَن تَْفَعلُوْا َفاتَُّقوْا النَّاَر الَّتِي َوُقوُدَها  َفإِن لاْم تَْفَعلُواْ 
ْت لِلَْكافِِرينَ   .النَّاُس َوالِْحَجاَرُة أُِعدَّ

شك  ، ايم و اگر از آنچه بر بنده خويش فرو فرستاده
اى همانند آن بیاوريد  اگر راست مى گويید سوره ،داريد

 .يارى بخواهید ،و از ياورانتان در برابر خداوند
از  -كه هرگز نخواهید كرد -ى اگر چنین نكرديدول

و( براى ) آتشى كه هیزم آن انسان و سنگهاست
 بپرهیزيد. ، كافران آماده شده است

اینجا هم خطاب به کافران 
با توجه به  ؛باشد می مخاطب

آیات قبل که سخن از کافران 
است و همچنین خطاب آیه 

گوید اگر نتوانستید  می بعد که
ید به آتش چنین کاری کن
شود. در آیات  می جهنم گرفتار

قبل آمده است: کسانی که 
بر دلها و گوش هایشان مهر 
زده شده ... و کسانی که 

 وقتی با مومنان روبرو
گویند ایمان  می شوند می

آوردیم اما وقتی با سران خود 
گویند ما با  می تنها هستند

شما هستیم و یاران پیامبر را 
نی کنیم... کسا می ریشخند

که ناشنوا و گنگ و نابینا 
 هستند... 

 
 

 ۳و۲سجده:
 
 
 

 
ِ الَْعالَِمينَ   تَنِزيُل اْلكَِتابِ ََّل َرْيَب فِيِه ِمن راب 

لُِتنِذرَ َقْوًما بَْل ُهَو الَْحقُّ ِمن رَّب َِك أَْم يَُقولُوَن اْفتَرَاُه 
ا أَتَاُهم م ِن ناِذيرٍ م ِن َقْبلَِك   .يَْهتَُدونَ لََعلَُّهْم ما

 
كتابى است فرو فرستاده و شك در آن نيست 

 [ از سوى پروردگار جهان است ]كه
نه بلكه حق  ، گويند كه آن را برساخته استيا 

 تا قومى را كهاست و از سوى پروردگار توست 
هشداردهنده پيش از تو به سراغشان نيامده 

 باشد كه به راه آيند. ، بيم دهى ،بود
 
 

بدون تردید از کتابی را که 
جانب خدا فرستاده شده 

گویند برساخته  می ،است
 پیامبر است.

 
همچنین تاکید کرده است که 

مخاطبان این کتاب قوم 
 ! پیامبرند

۶:یس  
 

۴۴سبا:  
 

ا ُأنِذَر آبَاُؤُهْم   .فَُهْم َغافِلُونَ لُِتنِذَر َقْوًما مَّ
 

أَْرَسْلَنا َوَما يَْدُرُسونََها  َوَما آتَْيَناُهم م ِن ُكُتبٍ 
 .إِلَْيِهْم َقْبلََك ِمن ناِذيرٍ 

و خود  ،تا قومى را كه پدرانشان هشدار نیافته بودند
 . هشدار دهى ،غافلند

 
كه آن  ، ( نداده بوديم آسمانى) و به آنان كتابهايى

پيامبر( ) پيش از تو به سوى آنانو  ؛را بیاموزند
 . ايم اى نفرستاده هشداردهنده

 

رت محمد مخاطبان حض یبرا
فرستاده  یو کتاب یامبرقبال پ

 نشده بوده است.

۳یوسف:  
نَْحُن نَُقصُّ َعلَْیَك أَْحَسَن الَْقَصصِ بَِما أَْوَحْینَا إِلَْیَك 

 ِمن َقْبلِِه لَِمَن الَْغافِلِينَ َهـَذا اْلُقْرآَن َوإِن ُكنَت 

ما بهترين داستانسرايى را با وحى فرستادن همین 
پيش از آن از خوانیم و بیگمان  قرآن بر تو مى
 . بيخبران بودى

 غافل بودن پیامبر قبل از بعثت
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۲۵شورا:  
ْن أَْمِرنَا  َما ُكنَت تَْدرِي َما َوَكَذلَِك أَْوَحْینَا إِلَْیَك ُروًحا م ِ

يَمانُ   ...اْلكَِتاُب َوََّل اْْلِ

( روحبخشى از امر خويش به  پیام و كتاب) بدينسانو 
دانستى كتاب  و تو پیشتر نمى ؛ تو وحى كرديم

 ؟  چیست و ايمان چیست

عدم آگاهی قبلی پیامبر از 
 کتاب و ایمان

۴۸عنکبوت:  
َوَما ُكنَت تَْتلُو ِمن قَْبلِِه ِمن كِتَابٍ وَََّل تَُخطُُّه 

ْرتَاَب الُْمْبِطلُونَ  بِيَِمينِكَ   .إًِذا الَّ

خواندى و نه  ( نه كتابى مى وحى و نبوت) و پیش از آن
چه در آن صورت  ، نوشتى به دست خود مى

 آوردند. انديشان شك و شبهه به میان مى باطل
 عدم خواندن و نوشتن پیامبر

 ۹۲انعام:
ُق الَِّذي بَْیَن يََدْيِه  َوَهـَذا كَِتاٌب أَنَزلَْناُه ُمبَارٌَك مُّصَد ِ

َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن  َولُِتنِذرَ أُما اْلُقَرى َوَمْن َحْولََها
 .بِاآلِخرَِة يُْؤِمُنوَن بِِه وَُهْم َعلَى صَالَتِِهْم يَُحافِظُونَ 

و  ، ايم و اين كتابى است مبارك كه فرو فرستاده
 تا ، همخوان با كتابى است كه پیشا پیش آن است

و مؤمنان  ؛ آن را هشدار دهى حومهمكه و (  مردم)
آورند و آنان مواظبت بر  به آن ايمان مى ، به آخرت

 نمازهاى خويش دارند.
مشخص کردن مکان 

جغرافیایی جمعیت مخاطب 
 مکه و حومه() حضرت محمد

 ۷شوری:
ل ُِتنِذرَ ُأما اْلُقرَى َوَمْن َوَكَذلَِك أَْوَحْینَا إِلَْیَك ُقْرآنًا َعَربِی ًا 

َوتُنِذَر يَْوَم الَْجْمعِ اَل َرْيَب فِیِه َفِريٌق فِي الَْجنَِّة  َحْولََها
ِعیرِ   .َوَفِريٌق فِي السَّ

(  اهل) تا ، و بدينسان قرآنى عربى بر تو وحى كرديم
و از روز  ، را هشدار دهى مكه و پيرامونيان آن

كه   دهىهشدار  ، محشر كه شكى در آن نیست
 . گروهى در بهشتند و گروهى در دوزخ

 
 باشد. آیات باال کنار هم ساده و آشکار بیان می دون هیچ تفسیری و یا تاویلی به روشنی بیانگر موضوع مورد بحثبمشاهده آیات جدول باال 

زیستند و زبانشان چه بوده است. کسانی که برای اولین بار پیامبری به  می کجا ؛کسانی بوده اند کند که مخاطب وحی و کتاب چه می
از بیخبران بوده است. این مردم کسانی هستند ها  آمده و کتابی برایشان نازل شده است. خود پیامبر هم قبل از وحی مانند آنها  سوی آن

گویند و به  می سازد. چنین مردمی اگر راست می زنند که آیات را از خودش می به او افترا کنند و می که پیامبر خود و رسالت او را تکذیب
ز استدالل این است که او هم قبل از وحی غم ،و یا کتابی مثل آن را بیاورند. اتفاقا اگر خوب دقت شودها  خود سوره ،زنند نمی پیامبر افترا

آیاتی بیاورید. به بیاورید دلیل ارتباط او با منبع وحی است وگرنه شما هم قادر بودید چنین  تواند چنین آیاتی می مثل شما بوده است. این که
گفته که در پاسخ افترا به پیامبر  بلکه صدق یا کاذب بودن ادعای وحی پیامبر است. ،عبارت دیگر کیفیت آیات نیست که مورد ادعا است

 ! « بَْل ُهَو اْلَحقُّ ِمن رَّب ِكَ  اْفَتَراهُ  يَُقولُونَ  » ؛ده شده استکه او برحق است و از جانب پروردگار فرستا شده است
 

 سخن پایانی  -پ
گاه فقها بر مبنای یک آیاتی که هیچکدام مورد منافشه نیست. . و بر اساس آیات زیادی از قرآن استاستدالل این نوشتار در چندین محور 

که حتی اگر خود تمام همان آیه  یعنی تا جاییکنند.  می ادعاهای عجیب و غریب ،ه انده گیری کردقبل از آن نتیجها  دیگران قرنپاره آیه که 
شدند. مواردی وجود دارد که مفهوم فعل آیه و یا یک واژه آیه مورد اختالف است. یعنی اختالف  می متوجه اشتباه خود ،خواندند می را کامل

انگار  ،به هر دلیل مورد استناد فقهای بزرگ قرار نگرفته در گذشتهری از آیات چون یا مثال بسیا کند. می در معنای یک واژه همه چیز را عوض
برای هر بحث زیاد است و دالیل در یک  آیاتدر این نوشتار هیچ نتیجه گیری بر مبنای یک آیه نیست. تعداد  !چنین آیاتی در قرآن وجود ندارد

 باشند. می انسجام ساختاری نیز
 
باید منابع  ندارد. یربه تفس یازقرآن آسان و روشن است و ن ،قرآن یاتبحث کنم که طبق آ یننوشتار درباره ا ینا یانیاخواستم در بخش پ می 

 ؛برای نقد و نظر چند تن از صاحب نظران فرستاده شده بود مقالهکه پیش نویس این ای  هدر فاصلاما  !فرین را شناخت و حذف کردآ خطا
دفاع از  یدر راستا ،طوالنیمقاله  این . در[ ۷جرس منتشر شد ] یتدر سا ،در دفاع از حکم قتل مرتد لنكرانيمحمد جواد فاضل آقای مطلب 
از ترور مقدس  جانانه به دفاع یلنکران یآقا ،یدانجام یجانیآذربا یسندهنو تقیترور رافق  بهمتاسفانه و  صادر کرد پدرش ی کهحکم قتل

بر اين اساس هیچ ترديدي در حكم  ،بر طبق شیوه اجتهادي هزار ساله روحانیت است »نوشتارش که گوید  می او با صراحت پرداخته است.
اختصاص دهم و به خوانندگان  یلنکران یمقاله را به نوشتار آقا ینا یانیکه بخش سخن پا یدمبهتر د ینبنابرا «.وجوب قتل مرتد نیست

  مقاله کامل بخوانند. ینا یانیسخن پا یبه جا را یشانا مقالهکنم که  یهمقاله توص ینا یگرام
 

 نوشته است: آقای لنکرانی
 
از احكامي است كه هیچ يك از فقهاء از متقد مین و متأخرين « وجوب قتل مرتد»كنم كه  با صراحت به همه مسلمانان و بشريت عرض مي» 

اند كه تعداد  پیدا نموده یدهاي اخیر در آن ترد نداشته و نیز بین شیعه و سني مورد اتفاق است و فقط اندكي از عالمان در سالدر آن ترديدي 
اينها به اندازه انگشتان يك دست هم نیست و قابل مقايسه با صدها فقیه برجسته از قدماء و متأخرين نیستند. اين حكم با توضیحاتي كه 

 «.اجتهاد راه ندارد ،دانند كه در ضروريات شود و اهل اجتهاد مي خواهیم داد به عنوان يك حكم ضروري دين تلقي مي
 
در این باره است.  دین فقها و متولیان رسمینظر علمیه و لب لباب های  بدون هیچ تردیدی محکمات هزار ساله حوزه آقای لنکرانیاله مق

 یک مثال بسیار ؛کنند می شود و فقیهان دیگر هم با سکوت تایید می آن دفاعهمین مورد ترور رافق تقی که با افتخار و با صدای بلند از 
قرآن را  آیات ،دهد چگونه احادیث و روایات می که نشانای  همطالبی است که در این مقاله بحث شد. مثال زند بطه باا در راگوی مناسب و

  توان به ترور دست زد: نمی با قرآن که استبه صراحت گفته آقای لنکرانی جای بسی خوشحالی است که  !کنند می برای ترور وتو
 
اي به صورت صريح داللت بر وجوب قتل مرتد ندارد و اگر ما فقط بخواهیم به اين كتاب الهي بر وجوب قتل  صحیح است در قرآن كريم آيه» 

  «.مرتد استدالل كنیم و روايات و اجماع و بلكه ضرورت را كنار بگذاريم مشكل است
 

 باور است که : ینبر ا هر چند
 
ص( ) توان بدون مراجعه به سنت پیامبر اكرم ع( تصوير نمود. نمي) ائمه معصومینص( و ) توان براي قرآن حقیقتي جداي از كالم پیامبر نمي »

 «.ع( به حقیقت قرآن دست يافت) و ائمه طاهرين

http://www.rahesabz.net/story/46249/
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مطالبی نوشته قتل مرتد انتظار دارد در رد حکم او حداقل ند. چرا که بخوا این مقاله را لطفااین است که آقای لنکرانی  پشنهاد نگارنده به
 جدیدی را به میدان بحث آورد:زه و نکات تاشود که 

 
به برخي از نكات علمي و اشكاالت فقهي بر  ،اي كه توسط يكي از افرادي كه داراي سوابق حوزوي است و در تألیف آثاري دارد در نامه»

ايشان نكات تازه و  حكم قتل مرتد اشاره شده كه مطالب جديدي نیست و همان اشكاالت كهنه و قديمي است و انتظار اينجانب آن بود كه
 «.تر مطرح گردد آوردند تا بحث جدي جديدي را به میدان بحث مي

 
که پس از  ۵2است. به ویژه آیه بقره: ۵2و  ۵1و  ۵۰بقره: های  آقای لنکرانی به آیه دادن توجه ،کنم می که اضافهای  هدر پایان تنها نکت

 بخشد: می راها  ند آنخداو ،گوساله پرستی قوم حضرت موسی در غیبت چهل روزه او
 

 ۲۵بقره:
 ثُمَّ َعَفْونَا َعنُكِم م ِن بَْعِد َذلَِك لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن 

 .پس از آن بر شما بخشوديم باشد كه شكرگزارى كنید
 

یک به این بوده است که همه پیروانش  «َفاْقُتُلوْا أَنُفَسُكمْ »منظور حضرت موسی از  ،۵۴بقره: یهآ از آقای لنکرانیطبق برداشت اگر 
یک موسی چون  !مشاهده کرد توان می تفاوت فاحش بین تصمیم حضرت موسی و اراده خداوند را ؛مبادرت کنندخودکشی دست جمعی 

 یک قوم بر زبانش دست جمعی عواقب دهشتناک خودکشی یعنی حرفی با ؛بزند یحرفزیاد چنین  کن است در اثر خشمِ انسان است مم
در امتداد همین آیه که  دید می کرد می نکرانی دقتاگر آقای لو را بخشیده است. ها  آن ۵2خداوند در آیه بقره: بینیم که می اما !جاری شود

را به آن فراخوانده ها  نیز آنکه حضرت موسی ای  هتوب َفَتاَب َعلَْیُكْم إِنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحیُم.پذیرید:  می راها  رحیم توبه آن خداوند ،۵۴بقره:
  است.

 
 موسیحضرت  از نظر :این مقاله بحثموضوع مورد  برایبه موقعی است و شاهد  جالبی است بسیار بسیار این مورد نمونهمی بینیم که 

دقت  ۵۴بقره: به آیهاگر و  !جمعیت استاما اراده خدا پذیرفتن توبه و بخشش آن  ؛است یک قومخودکشی دست جمعی  جزای چنین کاری
 اگر آقای لنکرانی !باشد می مشخص ؛از آیه که "تصمیم خدا" است و بخشی است از حضرت موسی "نقل قولبخشی که "بین تمایز  ،شود
« اراده خداوند»را از  از حضرت موسی «نقل قول»و  شد نمی دچار اشتباه ۵۴بقره: آیه در قرائت ،را خوانده بود ۵2و  ۵1و  ۵۰بقره: آیات 

 خواند: می را چنین کرد. یعنی آیه را می تفکیک
 

 ۴۵بقره:
  :َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمهِ 

  ؛"ُكْم ِعنَد بَاِرئُِكمَخْیٌر لَّ َفاْقُتلُوْا أَنُفَسُكْم َذلُِكْم  ،َفُتوُبوْا إِلَى بَاِرئُِكمْ  ،يَا َقْوِم إِنَُّكْم ظَلَْمُتْم أَنُفَسُكْم بِات َِخاِذُكُم اْلِعْجلَ "
 ! َفَتاَب َعلَْیُكْم إِنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحیمُ 

 
فرمان خودکشی دست جمعی بنا بر برداشت ) که موسی به قوم خود چنین گفت در حالی شد: می شد ساختار آیه می در نتیجه متوجه
بهتر از  یدکن یننچ باشد که می در اثر خشم قومش« مالمت» یحضرت موس سخن هر چند !خداوند توبه شما را پذیرفت ؛آقای لنکرانی(
تهیه یک نسخه  ؛در برداشت از قرآن «خطا»در پراتنز بد نیست همین جا یادآوری شود که در راستای کم کردن منابع  !است یگوساله پرست

  !انجام شد ۵۴بقره:آیه مورد  چه این جا درآن  شبیهچیزی  !از قرآن با عالمت گذاری آیات با نقطه و ویرگول و غیره کمک بزرگی خواهد بود

 

 

 ها سیپانو
 

  یتسا ،1۳۹۰ آبان ،یمآرش سل ،در آیات قرآن ابراهیمی اسالم و دین زخوانیباملت:  دو و هفتاد جنگ یا فطری دین [1]
 زمانه یوراد
 
 سایت اخبار روز ،1۳۹۰آذر  ،آرش سلیم ،ینید یشانروشنفکران و نواند یکتئور یسرگردان [2] 
 
 زمانه یوراد یتسا ،1۳۹۰مهر  ،یمآرش سل ، قرآن یاتدر آ یحیانو مس یهودیان [۳]
 
 سایت رادیو زمانه ،1۳۸۹رداد م ،آرش سلیم ، و جمعیت مخاطب ،پیامبر ،قرآن [۴]
 
 سایت رادیو زمانه ، 1۳۸۹مرداد  ،آرش سلیم ،  ؟ریشه تفسیرهای گوناگون از قرآن کجاست[ ۵]
 
 
 زمانه یوراد یتسا ، 1۳۸۹ دی ،یمآرش سل،  ینیحکومت د ی  درباره یدگاهبر چهار د یمرور-و صلح ،یآزاد ،انسان: بعثت[ ۶]
 
 سایت جنبش راه سبز ، 1۳۹۰آذر  ،محمد جواد فاضل لنكراني ، یوربه محسن کد یپاسخ محمدجواد فاضل لنکران [۷]
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