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 چکیده
حصار ان ز نواندیش معاصر با رویکردی انتقادی به دیدگاه مسلمانان، نظریهپرداجرج طرابیشی نظریه

نماید. از دیدگاه او، رسالت پیامبراكرم )ص( به ابالغ وحی را طرح نموده، حجیّت سنت نبوی را انکار می

وحی، به  اكرم )ص( را از ابالغ پیامبر های برخاسته از آن، وظیفهمسلمانان بدون توجه به نص قرآن و مدلول

م تراز قرآن و بعضاً مقدگذاری بسط داده و به دنبال آن به سنت آن حضرت، حجّیت بخشیده وآن را همقانون

یشی ـ تحلیلی به تبیین ادله طرابای و رویکرد توصیفیاند. پژوهش حاضر با روش كتابخانهبر آن قرار داده

 ر رسولالصدومبر اكرم )ص(، حجیّت سنت قطعیپرداخته، با نقد ادله وی و تبیین وظایف غیر ابالغی پیا

نماید. نگاه نادرست به معنای شارعیت خدا و رسول خدا نزد مسلمانان، استناد اكرم )ص( را اثبات می

نگری به آیات قرآن در تبیین وظایف پیامبر )ص(، نادرست و فهم ناقص از برخی آیات قرآن و عدم جامع

 یه انحصار رسالت پیامبراكرم )ص( به ابالغ وحی است.مهمترین اشکاالت طرابیشی در نظر
 رسالت پیامبر، ابالغ وحی، شارعیت خدا، تشریع نبوی، جرج طرابیشی.واژگان كلیدی: 
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 مقدمه -1

گرایی مسلمانان، نظریه انحصار وظیفه پیامبراکرم )ص( در تبیین مبانی حدیث 1طرابیشیجرج 

عصر معاصر از جمله متفکرانی است که با رویکردی به ابالغ وحی را طرح نموده است. وی در 

 انتقادی بدین موضوع پرداخته، حجیت احادیث نبوی را به چالش کشیده است.

مار پیامبر اکرم )ص( به ش در حالی که به اعتقاد اغلب مسلمانان، ابالغ پیام الهی تنها وظیفه

نان، آیات قرآن بر وظایف و (. از دیدگاه اغلب مسلما128، ص1، ج1410رود )سیدمرتضی، نمی

ن آیات، است. بر اساس ایشئون دیگر پیامبر تأکید نموده، مسلمانان را به تبعیت از آن فراخوانده 

تبیین تفاصیل و جزییات قرآن به عنوان قانون اساسی اسالم به سنت نبوی واگذار شده و احادیث 

سنت اسالمی دارد و از گیری الصدور رسیده از آن حضرت نقش اساسی در شکل قطعی

 (.13، ص1397شود )حکیم، ضروریات دین مبین اسالم قلمداد می

ای هی طرابیشی بر چه ادلبر این اساس، این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که نظریه 

 استوار است و آیا این ادله، از اعتبار علمی برخوردار است؟.

 ص( به ابالغ وحیپیامبر اسالم ) انحصار وظیفه نظریه -2

از مهمترین تألیفات جرج طرابیشی است که « من اسالم القرآن الی اسالم الحدیث»کتاب 

تاکنون سه بار تجدید چاپ شده است. این اثر با هدف بیان علل از کارافتادن عقل عربی از سوی 

 روی نگاشته شده و از چگونگی چرخش اسالم مبتنی بر قرآن به اسالم مبتنی بر حدیث خب

بالغ انحصار وظیفه پیامبر اسالم به ادهد. طرابیشی در فصل نخست این کتاب، به طرح نظریه می

 رسالت آن حضرت را منحصر به ابالغ وحی دانسته است. وحی پرداخته، 

کرد که از دیدگاه طرابیشی ماهیت شفاهی قرآن و صدور آن از جانب خداوند ایجاب می

موده، آن را به عموم مخاطبان ابالغ نماید. لذا مأموریت ابالغ ای، این کالم را دریافت نواسطه

، 2015یشی، )طراب رسانی به پیامبر اکرم )ص( به عنوان تنها گیرنده این پیام واگذار گردیداین پیام
                                                           

ل التحصيفارغ سوري است. وي نوانديش مسيحي پردازن ريه و مترجم، انديشمندم( 2016-1939)طرابيشي  . جرج1

 از که يو هايترمجه از است. غري عرب معاصر نويسندگان پرکارترين از علوم تربييت از دانشگاه دمشق بوده و يکي

 دراسات» جمله سردبريي وي. است عنوان ده و جملد پانزده از بيش او تأليفات کند، جمموعهمي جتاوز کتاب 200

 فعال اعضاي از وي. دارد خود کاري کارنامه در را «الوحدة» جمله مسؤل مدير و دمشق خربگزاري ، مدير«العربية

 اشعري ضد -اخباري ضد رويکردي با که ايرود، احتاديهمي مشار به( العرب العقالنيني رابطه) عرب عقلگرايان ياحتاديه

 بازخواين هب عصر مدرن مقتضيات به پاسخگويي من ور به احتاديه اين اعضاي. گرفت شکل پاريس در م. 2007 سال در

سري، فقه، تف بازخواين به سلفي ضد و معتزيل شبه گراييعقل رويکرد با ايشان. آوردند روي اسالمي متون و انديشه

 (.alawan.orgبيشتر، ر.ک.  آگاهي پرداختند )براي اسالم تاريخ و کالم
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طرابیشی با استناد به آیات قرآن، رسالت پیامبر )ص( را منحصر به این وظیفه ابالغی  (.9ص 

اوند بر شارعیت مطلق خدنماید. وی وظایف دیگر پیامبر تصریح می دانسته، به نفی شئون و

 (.10، ص2015)طرابیشی، دانسته است « مشرَّع له»اهلل را و رسول« شارِع»تأکید نموده، اهلل را 

از دیدگاه طرابیشی بسیاری از خطابات قرآنی تأکید دارد که پیامبر اسالم )ص( مأمور است 

صرار دارد که روشن نماید که نه تنها فقط مأمور است، بلکه مأمور و ایشان هم به نوبه خودش ا

همین آمریّت مرسِل و (. به اعتقاد وی 42، ص2015)طرابیشی، به اعالن این مأموریت است 

الیه موجب گردیده که اولین و آخرین آیات نازل شده بر پیامبر )ص( با فعل امر مأموریت مرسل 

 (.43، ص 2015رابیشی، )ط همراه باشد« قُل»و « إقرأ»

یعنی همان چیزی که در معنای رسول نهفته است؛ ابالغ پیام، بدون « رسول»از دیدگاه وی، 

اهلل )ص( از جانب خودش چیزی بگوید حق تصرّف و یا حتی تفسیر. بر این اساس، هرگاه رسول

 نیست، بلکه یا عملی انجام دهد و یا حتی در درونش آرزویی نماید، در آن لحظات، دیگر رسول

ها ممکن است در معرض شود و همچون سایر انسانبشری است که قانون بشری بر او جاری می

َْ﴿خطا، اشتباه، سهو و یا نسیان قرار گیرد و یا حتی گمراه شود:   یلُّ َعلَ َِضَلْلُت َفِإنََّما َأِِض ُقْل ِإ

َِ اْهَتَدْيُت َفِبَما ُيوِحي ِإَليَّ َربِّي َنْفِسي َو بگو اگر گمراه شوم، فقط به زیان خود »(؛ 50/ 34بأ: )س ﴾ِإ

« کند[ چیزى است که پروردگارم به سویم وحى مىام و اگر هدایت یابم ]این از برکتِگمراه شده

 .(84، ص2015)طرابیشی، 

گذار باشد؛ او فقط کسی است تواند قانونبر این اساس، پیامبر )ص( از جانب خویش نمی 

هیچ دخل و تصرفی باید آن را به مردم ابالغ نماید؛ سنت بر ت نموده و بیکه شریعت را دریاف

گذار باشد، چون سنت منحصر تواند سنتگذار نیست و اساساً نمیشود و خود، سنتاو جاری می

و هرگز »(؛ 43/ 35: )فاطر ﴾َتِجَد ِلُسنَِّت اللَِّه َتْحِويًلا َلْن َتِجَد ِلُسنَِّت اللَِّه َتْبِديًلا َو َفَلْن﴿به خداست: 

یشی، )طراب« یابى و هرگز براى سنّت خدا دگرگونى نخواهى یافتبراى سنّت خدا تبدیلى نمى

 (85، ص2015

طرابیشی با طرح این دیدگاه، حجیت سنت نبوی را نفی نموده، به صراحت به نقد برداشت 

ی ، وظایف غیر ابالغمسلمانان از آیات قرآن پرداخته است؛ آیاتی که مسلمانان با تمسک به آن

نباط به عنوان دومین منبع است پیامبر )ص( را تقریر نموده، لزوم تمسک به سنت قطعی ایشان را

. از دیدگاه او، مسلمانان بدون توجه به نص قرآن انداحکام فقهی و شریعت اسالمی، طرح نموده

وه بر ابالغ وحی، تشریع اکرم )ص( را بسط داده، عال پیامبر های برخاسته از آن، وظیفهو مدلول
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(. به اعتقاد وی، این دیدگاه، 70، ص2015اند )طرابیشی، را از وظایف پیامبر )ص( قلمداد نموده

ی انحراف اسالم مبتنی بر قرآن گذاری را ایجاد، و زمینهصالحیت و مشروعیت سنت برای قانون

هیِ ی فققرن دوم هجری، ائمه به اسالم مبتنی بر حدیث را فراهم نمود. براساس همین مبانی، از

 گیری ایدئولوژی حدیثی و سیادت وهایی پرداختند که موجبات شکلپردازیمسلمانان به نظریه

ی آن، حاکمیت مطلق ایدئولوزی حدیثی از برتری آن بر ایدئولوژی قرآنی را فراهم نمود و ثمره

 1قرن هشتم تا کنون بوده است.

 ار وظیفه پیامبر )ص( به ابالغ وحیطرابیشی در اثبات انحص ادله -3

ت انحصار وظیفه پیامبر )ص( به ابالغ وحی، مبتنی بر آیا مستندات طرابیشی در اثبات نظریه

بندی نمود: آیاتی که صراحتاً وظیفه پیامبر را به دو دسته طبقهتوان آن قرآن کریم است که می

 که به طور ضمنی بر انحصار وظیفه)ص( را منحصر به ابالغ وحی دانسته است و نیز، آیاتی 

 پیامبر )ص( به ابالغ وحی داللت دارد. 

 

 آیات صریح -3-1

 ﴾اْلُمبُن ْلَبالُغاالرَُّسوِل ِإلَّا  یَما َعَل﴿تمرکز طرابیشی در این بخش، بر آیاتی است که با تعبیر 

 و نزدیک به آن طرح گردیده است.

ن با این مفهوم، صراحتاً وظیفه حصری را برای از دیدگاه وی وجود یازده آیه از آیات قرآ

نماید؛ رسوالنی همچون رسوالن گذشته مشخص می -اهلل )ص(رسول –مخاطب پیام قرآن

همچون نوح و هود و لوط و شعیب که خطاب قرآنی ایشان را از انبیاء جدا نموده و وظیفه 

(؛ 35/ 16)نحل:  ﴾ِل ِإلَّا اْلَبَلاُغ اْلُمِبُنَفَهْل َعَلی الرُُّس﴿ایشان را در ابالغ وحی منحصر نموده است: 

 (.9، ص2015)طرابیشی، « [ است؟اىآیا جز ابالغ آشکار بر پیامبران]، وظیفه»

ای نامیده شده و در هیچ آیه« اهللرسول»ها آیه از دیدگاه طرابیشی پیامبر اکرم )ص( در ده

ین نامگذاری داللت قطعی بر مشخص (. ا9، ص2015نامیده نشده است )طرابیشی، « اهللنبی»

کننده این دریافت« رسول»شارع و « اهلل»دارد؛ « رسولش»و « اهلل»نمودن رابطه تشریعی میان 

گونه نقش فاعلی ندارد همانگونه که قرآن خطاب به ایشان شریعت است؛ مفعولی است که هیچ

هیچ یک از این کارها در اختیار تو »(؛ 128/ 3عمران: )آل ﴾ْىٌءَش اْلَأْمرِ  ِمنَ  َلَك َلْيَس﴿فرماید: می

 (.10، ص2015)طرابیشی، « نیست

                                                           

-کلبه تفصيل، به بيان چگونگي ش« من اسالم القرآن ايل اسالم احلديث»طرابيشي از فصل سوم تا هشتم کتاب  .1

 نازع ايدئولوژي حديثي پرداخته است. گريي، تطور و حاکميت بال م
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 آیات غیر صریح -3-2 

آیاتی از قرآن به طور ضمنی بر انحصار وظیفه  همانگونه که بیان شد، از دیدگاه طرابیشی

 بندی کرد: عنوان طبقه 5توان تحت را میپیامبر )ص( به ابالغ وحی داللت دارند. این آیات 

 ﴾ُقل﴿تکرار واژه  -3-2-1

ماهیت گفتاری و شفاهی قرآن ـ در مقابل نص مکتوب ـ وجود مخاِطب و مخاَطب  الزمه 

است. از آنجایی که مخاِطب خداست، مخاطَب تنها رسول )ص( است و لو اینکه خطاب متوجه 

س، پذیرد. پهمه باشد. این رویکرد ذات الهی به مردم، از طریق رسول خدا )ص( صورت می

مرتبه  311که  ﴾ُقل﴿دائماً خداوند گوینده و رسول مأمور به ابالغ این گفتار است. تکرار واژه 

 اید.نمطرفه مییک در آیات قرآن به کار رفته، یکی از شواهدی است که تأکید بر این رابطه

 ایگونه حاشیهگوینده دارای آزادی مطلق و در مقابل، مخاطب دارای عبودیت مطلق بدون هیچ

 (.10-9، صص2015برای آزادی است )طرابیشی، 

 الزام به عدم دخالت در متن وحی -3-2-2

 رسالت پیامبر )ص( را محدود به تبلیغ نموده و بخشی از مستندات طرابیشی، آیاتی است که

به سرزنش و تهدید پیامبر در صورت کم و زیاد کردن، تبدیل و یا کتمان چیزی از قرآن، پرداخته 

(؛ 67/ 5)مائده:  ﴾اَلَتُهِإَ لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَس ا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك وَ َي﴿است: 

اى پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابالغ کن و اگر نکنى پیامش را »

 طبری و مجاهد، بحث تبلیغ بدون قید و شرط و عدمطرابیشی با استناد به تفسیر «. اىنرسانده

نویسد: این امری است از جانب خداوند تعالی بیم و هراس از عواقب تبلیغ را طرح نموده، می

که رسالت پیامبر )ص( ـ ابالغ وحی ـ را یادآوری نموده و ایشان را از ترس عواقب تبلیغ برحذر 

 (.12، ص2015دارد )طرابیشی، می

پس به ذکر آیاتی پرداخته که بر دقت و تمرکز بر این رسالت تأکید نموده، بر طرابیشی س 

َِ اْفَتَرْيُتُه َفَلا َت﴿دهد: عدم تغییر و تحریف در کالم وحی به هنگام ابالغ، دستور می ََ ُقْل ِإ ْمِلُكو

اى خدا اختیار چیزى بررا بربافته باشم، در برابر بگو: اگر آن »(؛ 8/ 46)احقاف:  ﴾ِلي ِمَن اللَِّه َشْيًئا

)ص( در مقابل  های پیامبرنویسد: یکی از پاسخطرابیشی با استناد به تفسیر طبری می «.من ندارید
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های مشرکان این بود که اگر بر خدا افترایی بندم، عقابی در انتظار من خواهد بود که تهمت

 (.12، ص2015یک از شما یارای دفع آن را نخواهید داشت )طرابیشی، هیچ

همچنین، طرابیشی در این بخش به ذکر آیاتی پرداخته که خداوند صراحتًا به بیان عواقب 

/ 17کتمان وحی و یا تغییر در محتوای وحی پرداخته است؛ عواقبی همچون قطع وحی )اسراء: 

 -75/ 17( و نیز، عذاب مضاعف در دنیا و آخرت )اسراء: 44ـ46/ 69(، اخذ جان )حاقه: 86

 (.13، ص2015ی، ( )طرابیش73

 عدم تعجیل و سبقت بر نزول وحی -3-2-3

دیگری از آیات، که طرابیشی بدان استناد نموده، آیاتی است که پیامبر )ص( را از  دسته

دارد: گرفتن بر قرآن و یا عجله بر نزول وحی و یا حتی آرزوی بر این تعجیل برحذر میسبقت

َِ ِمن َقْبِل َو﴿ [ قرآن، پیش و در ]خواندن»(؛ 114/ 20)طه:  ﴾َأَ ُيْقَضى ِإَلْيَك َوْحُيُه َلا َتْعَجْل ِباْلُقْرآ

کتب  نویسد: بر اساس. وی در توضیح این آیه می«از آنکه وحى آن بر تو پایان یابد، شتاب مکن

تفسیری، این آیه به دنبال حکمی نازل شد که پیامبر )ص( پیش از نزول وحی بر آن حکم کرده 

بعداً با نزول وحی نقض گردید آنچنان که پیامبر )ص( خود فرمود: من امری را بود، حکمی که 

 .(14، ص2015)طرابیشی،  اراده کردم و خداوند بر غیر آن اراده فرمود

چهارم ووسوم تا بیستآیات بیستاز دیدگاه طرابیشی این آیه و آیاتِ دیگر نظیر آن، همچون 

به روشنی بر عدم اذن خداوند بر صدور حکم از ه حج ودوم سور پنجاه سوره کهف و نیز، آیه

اهلل )ص( پیش از نزول وحی تصریح نموده و پیامبر )ص( را به خاطر پاسخگویی جانب رسول

 (.15، ص2015)طرابیشی،  نمایدبه سؤال مخاطبان پیش از نزول وحی سرزنش می

 تعویق حکم با هدف نزول وحی -3-2-4 

در ﴾ ...ُقل ...َيْسَتْفُتوَنَك﴿یا  ﴾َعِن... ُقل... َيْسَئُلوَنَک﴿با عبارت طرابیشی، وجود آیاتی را که 

 نویسد: این آیات بر اینقرآن بیان گردیده است، دلیل دیگری بر نظریه خویش دانسته و می

نماید که قطعاً پیامبر )ص( گوینده این متن نبوده، بلکه مأمور به بیان این قول حقیقت داللت می

ت. پاسخ سؤال افراد همواره موکول به نزول وحی در آن رابطه شده است؛ با وجود آنکه بوده اس

بردار بوده و گاهی به پانزده شب نیز به طول انجامیده است. این در حالی است نزول وحی زمان

( نبوده، بلکه شامل عةها لزوماً منحصر به مسائل اخروی )همچون روح و علم الساکه سؤال

این موارد پیامبر )ص(  )همچون محیض و غنائم و صدقات( نیز بوده است. در همه مسائل دنیوی

َْ َأتَِّبُع ِإلَّا َما ُيوَحي ِإَلیَّ﴿فرمود: می جز »(؛ 9/ 46و احقاف:  15/ 10و یونس:  50/ 6)انعام:  ﴾ِإ
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زه ابر این اساس، پیامبر )ص( هرگز اج .«کنمشود پیروى نمىآنچه را که به سوى من وحى مى 

 (.21-19، صص2015)طرابیشی،  نداشت که از جانب خود، چیزی بگوید

 سرزنش و توبیخ پیامبر -3-2-5

ی که اتخاذ هایگیریتمرکز طرابیشی در این بخش، بر آیاتی است که پیامبر )ص( را در موضع

ه بیا تصمیم بر انجام آن داشته است و یا تصمیماتی که بدون مرجع و یا سندی از وحی ، نموده

 نماید.آن اقدام نموده، منع یا سرزنش می

سوره بقره  272 ی صریح پیامبر بدان پرداخته، آیههاتوبیخ از آیاتی که طرابیشی در زمینه

/ 2)بقره:  ﴾ْنُفِسُكْمَأَفِل َِْيرٍ  ِمنْ  ُتنِفُقواْ  َما وَ  ْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلـِكنَّ الّلَه َيْهِدي َمن َيَشاءَل﴿است: 

کند، و هر مالى هدایتِ آنان بر عهده تو نیست، بلکه خدا هر که را بخواهد هدایت می»؛ (272

 «.که انفاق کنید، به سود خود شماست

مفسران اجماع دارند که این آیه برای توبیخ  نویسد: همهطرابیشی در توضیح این آیه می

 ین محتاج شد تا بدین وسیلهاهلل )ص( نازل شده است؛ ایشان مانع اعطای صدقه به مشرکرسول

آنها مسلمان شوند. خداوند در توبیخ این عملِ پیامبر )ص( با نزول این آیه، امر هدایت را مختص 

اهلل )ص( . نمونه دیگر از نظر وی، عتاب رسول(31، ص2015)طرابیشی،  خویش دانسته است

 (.32، ص2015)طرابیشی، سوره توبه است  43در آیه 

ذکر آیاتی پرداخته که پیامبر )ص( به خاطر تصمیمی که در ذهن دارد و یا نیز، طرابیشی به 

نفر از مشرکین  70حتی میلی که در درون دارد، مورد عتاب واقع شده است مانند، اراده او بر قتل 

َْ َعاَقْبُتمْ َفَعاِقُبواْ ِبِمْثلِ َم وَ ﴿در مقابل قتل عمویش حمزه که موجب نزول این آیه گردید:  وِقْبُتم ا عُ ِإ

اید، به عقوبت و اگر عقوبت کردید، همانگونه که مورد عقوبت قرار گرفته( »126)نحل/ ﴾ِبِه

 .(32، ص2015)طرابیشی، « رسانید

طرابیشی عالوه بر آیات فوق، به ذکر آیات دیگری که با همین رویکرد به اعالم عدم وظیفه 

گردد، پرداخته و گمراهی باز میجات و ضاللت و نی هدایت پیامبر )ص( به هر آنچه به حوزه

سوره یونس. وی تصریح این  109عمران و ی آلسوره128سوره رعد،  27است همچون آیات: 

پیامبر )ص( به  ی قدرت خداوندی در این امور را دلیل دیگری بر انحصار وظیفهآیات بر سیطره

، اساس مضمون این آیات نیست دانسته است. از دیدگاه وی، تصریح به این امر فقط بر« ابالغ»
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 ﴾ْيسَ َل ﴿و  ﴾َما﴿و  ﴾ ا﴿و  ﴾ِاتَِّبع﴿یا  ﴾ُقل﴿که بین فعل امر  ـبلکه ساختار لغوی این آیات 

 .(40، ص2015)طرابیشی، نیز بر آن داللت دارد  ـ نافیه در چرخش است

 ص()طرابیشی در اثبات عدم داللت آیات قرآن بر وظایف غیرابالغی پیامبراكرم  ادله -4

ص( به ابالغ پیامبر ) طرابیشی پس از طرح و بررسی آیاتی که به اعتقاد وی بر انحصار وظیفه

وحی داللت دارد، به بیان و نقد تفسیر مسلمانان از آیاتی از کتاب خدا پرداخته که به زعم وی، 

 اند.مسلمانان بر اساس آن آیات، وظایف غیر ابالغی پیامبر اکرم )ص( را تبیین نموده

ِِيُعوْا ﴿ نفی داللت آیات -4-1  بر وظیفه غیر ابالغی پیامبر )ص( ﴾لَرُسواَلَأ

ِِيُعوْا الّلَه وَ ...﴿طرابیشی با اشاره به نص آیاتی با عبارت:  ؛ (46، 20، 1/ 8)انفال:  ﴾...َرُسوَلُه َأ

ه ، مردم بنویسد: اوالًدر مقام نقد دیدگاه مسلمانان برآمده می، «از خدا و پیامبرش اطاعت کنید»

ای که مقارن با اطاعت خدا باشد. ثانیاً، پیامبر در اند مگر به اندازهاطاعت از رسول خدا امر نشده

ِِيُعوْا الّلَه َوالرَُّسوَل﴿بیان همین موضوع نیز مأمور به ابالغ است و نقش آمری ندارد:   ﴾...ُقْل َأ

ثالثاً، مردم تنها با اجازه پروردگار «. دبگو خدا و پیامبر ]او[ را اطاعت کنی»(؛ 32/ 3)آل عمران: 

َِ الّلِه﴿باید از رسول خدا اطاعت کنند:  و »(؛ 64/ 4اء: )نس ﴾َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإ اَّ ِلُيَطاَع ِبِإْذ

ه اطاعت . در نتیجه امر ب«ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهى از او اطاعت کنند

ی تشریعی پیامبر نیست، بلکه اطاعت از ایشان در آن چیزی است که معنای سلطهاز رسول به 

 .(70، ص2015)طرابیشی،  نماید؛ یعنی تصدیق رسالتپیامبر مردم را به آن دعوت می

طرابیشی وجود آیاتی که اطاعت از رسول را از مشرکین مطالبه نموده، مؤید دیدگاه خود 

و  کنند، خطابشان به مشرکین استز آیات که امر به اطاعت مینویسد: اساساً بعضی ادانسته، می

نه مؤمنین. این در حالی است که مشرکین پیامبر را قبول ندارند. در نتیجه، اطاعت به معنای 

گذاری، براساس این آیات منتفی است. بر اساس این آیات مراد از اطاعت، تصدیق رسالت تشریع

ال اگر رسالت پیامبر را هم نپذیرفتند پیامبر مسئولیتی در قب پیامبر است و این در حالی است که

ِِيُعوا الرَُّسوَل َفِإَ َتَولَّْيُتْم َفِإنََّما َعلَ ﴿ایشان ندارد:  ِِيُعوا اللََّه َوَأ )تغابن:  ﴾َنا اْلَبَلاُغ اْلُمِبُنَرُسوِل يَوَأ

اگر روى بگردانید، بر پیامبر ما  و خدا را فرمان برید و پیامبر ]او[ را اطاعت نمایید، و»(؛ 12/ 64

 .(70، ص2015)طرابیشی، « رسانىِ آشکار استفقط پیام

ِِي﴿ را در آیه ﴾اولوا امر﴿و  ﴾رسول﴿طرابیشی دستور به اطاعت از  ُعوْا َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأ

ِِيُعوْا الرَُّسوَل َو الّلَه وَ  اید، خدا اى کسانى که ایمان آورده»(؛ 59/ 4)نساء:  ﴾...ِر ِمنُكمْ َاْمُأْوِلي اْل َأ

، فصل الخطاب معنای اطاعت از «را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را ]نیز[ اطاعت کنید

در این آیه در یک زمینه  ﴾اولوا امر﴿و  ﴾رسول﴿نویسد: دستور به اطاعت از رسول دانسته، می
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صرف نظر از اختالف زیادی که میان مفسران و یا حداقل در یک سیاق واحد بیان شده است.  

اولو ﴿این  توان رتبهوجود دارد، اما مصداق هر چه باشد نمی ﴾اولو ا امر﴿در تعیین مصداق 

گذاری باال برد، چرا که در این ی را که اطاعت از آنها خواسته شده است در حد تشریع﴾ا امر

گذاری جز او، وجود ندارد و قرآن انونشوند. خدایی که قحال ایشان شرکای خداوند واقع می

 .(74، ص2015)طرابیشی،  کندچنین دیدگاهی را از اساس نقض می

 غیر ابالغی پیامبر )ص( بر وظیفه ﴾آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ مَا﴿ نفی داللت آیه -4-2

ه مشرّع به بدیدگاه طرابیشی بسیاری از فقها و اصولیون برای ارتقاء نقش پیامبر از مبّلغ  از

(؛ 7/ 59)حشر:  ﴾َما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا وَ ﴿اند: زیر استناد جسته آیه

ز دیدگاه . ا«آنچه را فرستاده ]او[ به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت، بازایستید»

آیه است. این آیه راجع به تقسیم غنایم غزوه بنی نضیر وی، مفاد این آیه منحصر به سبب نزول 

 تقسیم غنائم صورت پذیرفت و زمینه« فیء»و بنابر قانون « تخمیس»بوده که برخالف قانون 

 .(73، ص2015)طرابیشی،  آورداختالف میان مسلمانان را فراهم

ن نمایند میارسول میتوان در مورد آیاتی که امر به اطاعت از از دیدگاه طرابیشی در عمل می

 ی دیگری که خطابشان به مؤمنین است تفاوتای که خطابشان به مشرکین است و دستهآن دسته

آن  شود وقائل شد. آیاتی که خطابشان به غیر مؤمنین است معنای خاصی از اطاعت را شامل می

به  اطاعت تصدیق ایشان در رسالتی است که برای آن فرستاده شده است و در مقابل امر به

ست؛ اتر مسائل پیرامون جنگ و یا تقسیم غنائم بوده مؤمنین در امور عملی دنیوی و به تعبیر دقیق

مانند عتاب خداوند به آن دسته از اصحاب رسول اهلل )ص( که به مخالفت با دستور ایشان در 

ترک نمودند )آل جنگ احد پرداخته و جایگاهی را که پیامبر امر به استقرار در آن داده بودند، 

 .(72-71، صص2015)طرابیشی،  (46/ 8و انفال:  132/ 3عمران: 

 پیامبر اكرم )ص( به ابالغ وحی طرابیشی در انحصار وظیفه ارزیابی و نقد ادله -5

بندی کلی، طرابیشی با چهار دلیل اصلی در پی تقریر مدعای خود مبنی بر در یک تقسیم

ابی است؛ سه دلیل ایج وحی پیامبر به ابالغ انحصار وظیفه گذاری برای خدا وانحصار تشریع

ه به طور آیه کها پیامبر به تبلیغ، وجود ده )تکرار واژه قل، تصریح یازده آیه به انحصار وظیفه
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کند( و یک دلیل سلبی )عدم وجود اهلل را منحصر به ابالغ وحی میرسول غیر مستقیم وظیفه

 ع برای رسول خداست(.آیاتی که بیانگر حق تشری

 توان تحت چهار عنوان اصلی نقد نمود.فوق را می ادله

 دیدگاه نادرست نسبت به معنای شارعیت خدا و رسول خدا )ص( نزد مسلمانان 5-1

ای دوسویه است. در یک پیامبر اسالم )ص( به تبلیغ، نظریه طرابیشی در اثبات وظیفه نظریه

ده پیامبر به تبلیغ طرح گردی در سوی دیگر، انحصار وظیفهسو، انحصار شارعیت برای خدا و 

گذاری پیامبر در ذهن است. این دیدگاه ناشی از مبنای نادرستی است که وی از معنای تشریع

 دارد.

کند. از دیدگاه او علت این عطف توجه از سوی طرابیشی، طرحی است که وی دنبال می

اندن مسلمانان از عقل انتقادی، ایدئولوژی حدیثی مهمترین عامل افول فرهنگ اسالمی و دور م

اعطای  توسعه یافت و )ص( ساختاری که توسط علمای اسالم بعد از پیامبر اکرم بوده است.

 (.631، ص2015)طرابیشی،  شدهای اصلی قرآن سبب انحراف اسالم از آموزهحجیت به آن، 

و به قطعی پیامبر اکرم )ص( ـبرخالف دیدگاه طرابیشی، از دیدگاه مسلمانان حجیت سنت 

دست علمای مسلمان نبوده و به هیچ روی، به معنای  اعتقاد شیعه امامان معصوم )ع(ـ ساخته

 شارعیت ایشان در عرضِ شارعیت خداوند نیست.

بر اساس قرائن قرآنی ـ که به بیان آن خواهیم پرداخت ـ و نیز شواهد دیگر عقلی و نقلی 

به ابالغ وحی نبوده و منافاتی میان این وظایف و انحصار شارعیت  پیامبر )ص( منحصر وظیفه

 خداوند وجود ندارد.

شرع و »قانون در ادیان الهی، خداوند متعال است و گذار و واضعبه معنای قانون« شارع»

هایی است که خداوند در قالب دین قرار داده و از طریق وحی به انبیاء، این قواعد سنت« شریعت

، 1408/ طریحی، 175، ص8، ج1388ابالغ و بدان دستور داده شده است )ابن منظور،  و مقررات

 (.352، ص4ج

انحصار شریعت به خدا و لزوم تبعیت رسول اهلل از آن به صراحت در قرآن بیان گردیده 

ا( شریعت و برای هر یک از شما)امته»(؛ 48/ 5)مائده : ﴾ِلُكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َو ِمْنهاجًا﴿:است

سپس تو »(؛ 18/ 45)جاثیه:  ﴾اَفاتَِّبْعَه اْلَأْمرِ  مَِّن َشِريَعةٍ  یَعَل َجَعْلَناكَ  ُثمَّ﴿؛ «ایمراه روشنی قرار داده

 .«[ نهادیم پس آن را پیروى کن[ از امر]خداسترا در طریقه آیینى ]که ناشى

تشریع، باالصاله و مستقاًل  در آیات دیگری از قرآن با اختصاص حکم و والیت به خداوند،

َِ﴿توان به موارد زیر اشاره نمود: است، از آن جمله می به خدا نسبت داده شده  ﴾ِللَِّه ِإلَّا اْلُحْكمُ  ِإ
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فرمان، او »؛ (70/ 28)قصص:  ﴾اْلُحْكم َلهُ ﴿، «فرمان جز به دست خدا نیست»(؛ 57/ 6)انعام: 

 «.والیت و حکمفرمایى خاص خداست»(؛ 44/ 18)کهف:  ﴾هلل اْلَوَلاَيةُ ﴿، «راست

الوجود است که شارع است و برای عبادش، بر این اساس، والیت تشریعی، خاص واجب

 یدهد و جز او کسی حق تشریع ندارد. پیامبر )ص( هرگز به گونهشریعت و قانون قرار می

/ طبرسی، 143، ص6جتا، است )طوسی، بیگذاری نداشتهمستقل و در عرض خداوند، حق قانون

 (.116، ص7، ج1390/ طباطبایی، 358، ص5، ج1372

لکن تبیین این شریعت بر اساس نص صریح قرآن بر عهده رسول اهلل )ص( گذاشته شده  

 و این قرآن را به سوى»(؛ 44/ 16)نحل:  ﴾َلْيِهْمِإ ُنزِّلَ  َما ِللنَّاسِ  َنِلُتَبيِّ  الذِّْكَر ِإَلْيَك َأنَزْلَنا وَ ﴿است: 

 «. تو فرود آوردیم، تا براى مردم آنچه را به سوى ایشان نازل شده است، توضیح دهى

االتباع بودن ایشان در بیان آیات قرآن این آیه بر حجیت قول و فعل رسول خدا )ص( و الزم

و تفسیر آن، داللت دارد، چه آن آیاتى که نسبت به مدلول خود صراحت دارند و چه آنهایى که 

و چه آنهایى که متشابهند و چه آنهایى که مربوط به اسرار الهى هستند. )فخر رازی،  ظهور دارند

اهلل، / فضل138، ص5، ج1421/ دروزه، 260، ص12، ج1390/ طباطبایی، 12، ص20، ج1420

 (. 233، ص13، ج1419

ته، )ص( وضع گشگذار حقیقی خداوند است و حتی احکامی که به ظاهر توسط پیامبر قانون

اقع کاشف از حکم الهی است و حق تشریع برای پیامبر به این معنا است که خدا برخی در و

احکام را خود در قرآن بیان کرده و گاه تبیین احکام را براساس مصالحی، به پیامبرش تفویض 

 های دیگر این مقاله به تفصیل به بیان آن خواهیم پرداخت.نموده است که در بخش

ت احادیث و تقیید و تحدیدهای وابسته به آن از دید طرابیشی به از سوی دیگر، قلمرو حجی

طور کامل مغفول مانده است. پیامبر اکرم )ص( دارای شئون مختلفی بوده است؛ طبیعتاً گفتارها 

یم تواند در شناخت تعالو رفتارهای آن حضرت از شئون مختلف وی صادر گشته و بنابر آن می

ی اول هم چون ابالغ، تفسیروتبیین، تفریعتشریع باشد، دسته دین اثرگذار و یا خارج از حوزه

 یشمول است و دستهوتشریع احکام و دستورهای دینی و ثابت بوده و طبیعتًا دائمی و جهان

تربیتی، در حیطۀ امور شرعی قرار ندارند و  ـدوم همچون شأن عرفی )عادی(، والیی، اخالقی

با وجود اینکه توجه به این شئون، . (68-63ص، ص1390، فرشمول نیستند )ضیاییدائمی و جهان

های دین دارد و همواره مورد توجه غالب عالمان و فقیهان تأثیرات مهمی در شناخت آموزه
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اه آورد آن نگمسلمان بوده است، این مهم به طور کامل از نگاه طرابیشی به دور مانده است که ره

 باشد.یث، حجیت حدیث و قلمرو کارکرد آن میافراطی به دیدگاه مسلمانان نسبت به حد

 استناد نادرست به آیات قرآن -5-2

اثبات  رسد درعالوه بر مبنای نادرستی که طرابیشی در معنای تشریع در ذهن دارد، به نظر می

پیامبر )ص( به تبلیغ، وی دچار اشتباهی روشی در ارائه مستندات خود شده  طرح انحصار وظیفه

صدد  کریم، درهای مخالف با نص قرآن ستناد نابجا به برخی آیات قرآن و برداشتاست. وی با ا

 اثبات دیدگاه خویش است که در این بخش به بیان آن خواهیم پرداخت.

 ﴾قُل﴿تکرار واژه  -5-2-1

بیش از سیصد مرتبه در قرآن به کار رفته است، در نقش و کارکرد این واژه و  ﴾قُل﴿واژه 

 ای قابل بیان است. برخی به بیان تفسیر خاصمحتمالت چندگانه ﴾قُل﴿رمان سرّ بیان صریح ف

 ﴾قُل﴿اند. برای نمونه در تفسیر علّت آغاز سوره کافرون با واژه از این واژه در ذیل آیات پرداخته

فرمان اعالم از جانب خداوند است تا مخاطبان کافر متوجه شوند که آن  ﴾قُل﴿اند: امر گفته

ابالغ است و نظر و مصلحت شخص او در اجرای این امر دخالت ندارد تا یکسر حضرت واسطه 

 (. 282، ص4، ج1362پرستی قطع شود )طالقانی، امیدشان از هرگونه سازگاری درباره یگانه

، اشعار به این حقیقت ﴾قُل﴿امر  نیز همین امر است. ﴾قُل﴿سِرّ شروع سوره اخالص با واژه 

جامع خداوند برتر از دریافت عقول بشر است، باید از جانب او  دارد که چون اوصاف کامل و

 (.300، ص4، ج1362بیان و اعالم شود )طالقانی، 

، ارائه داده، تشریف امت ﴾قُل﴿گروهی نیز با نگاه کلی، تفسیری جامع از کاربرد قرآنی واژه 

تعمال را سر اس انذار، رد انگاره بشری بودن الفاظ، ترسیم فضای گفتگوی نزدیک خدا و انسان

 (.2، ص1393اند )قراملکی، و تکرار این واژه قلمداد نموده

در میان این گروه برخی حقیقت این تکرار را تأکید بر وحیانی بودن کالم الهی و عدم دخل 

در  ﴾قُل﴿ی اند. به عقیده این گروه، سرّ اینکه کلمهو تصرف پیامبر در لفظ و معنای قرآن دانسته

یصد بار تکرار شده آن است که خوانندۀ قرآن همیشه به یاد داشته باشد که خود قرآن بیش از س

محمد )ص( هیچ دخالتی در کار وحی ندارد و الفاظ قرآن ساخت او نیست و این چنین نیست 

که محتوا از خدا باشد و شکل کالم از محمد )ص(. مجموعه محتوا و شکل یکجا به او القاء 

خواند، نه اینکه در شنود عیناً برای مردم میمتکلم، آنچه را می شود و او مخاطب است نهمی

، 1374نماید )صبحی صالح، کند و او آنها را با این تعبیرات بیان میخاطرش مطالبی جوالن می

 (.73، ص1391زاده، / فقهی40ص
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عقل  اهای پذیرفته شده باشد، زیرا منطبق بتواند نظریهرسد، جامع این تفاسیر میبه نظر می 

بوده و هیچ یک از آیات قرآن ناقض آن نیست. این در حالی است که نظریه طرابیشی در بیان 

پیامبر )ص( به ابالغ وحی، مخالف  و داللت آن به انحصار وظیفه ﴾قُل﴿علت استعمال واژه 

شود و وظایف غیر ابالغی پیامبر های بعد مطرح مینص آیات قرآن است؛ آیاتی که در بخش

 نماید. ص( را ثابت میاکرم )

 الزام به عدم دخالت در متن وحی -5-2-2

جوید که این آیات با خطابی خویش به آیاتی از قرآن استناد می طرابیشی در طرح نظریه

َلْيَنا َو َلْو َتَقوََّل َع﴿آمیز، پیامبر را از دخالت در امر ابالغ منع نموده است، آیاتی همچون: سرزنش

َِْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِمِن ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتَنَبْعَض اْلَأَقاِو اى و اگر ]او[ پاره»؛ (46-44/ 69)حاقه:  ﴾يِل َلَأ

 «.کردیمگرفتیم، سپس رگ قلبش را پاره مىها بر ما بسته بود، دست راستش را سخت مىگفته

ت ش خود بتراشد و به خدا نسبای اقوال را از پیبراساس این آیات اگر پیامبر اکرم )ص(، پاره

کند و او را به کند و یا دست راست او را قطع میدهد، خدا او را مانند مجرمین دست بسته می

 (.404، ص19، ج1390کشد )طباطبایی، جرم اینکه بر خدا دروغ بسته می

نماید که پیامبر اسالم هیچ نقش و دخالتی در متن وحی و الفاظ این دست آیات تصریح می

قرآن نداشته و پس از نزول آیات، هیچ گونه تغییر و تجدید نظری برای او فراهم نبوده است؛ 

ِذى َأْوَحْيَنا َو َلئِن ِشْئَنا َلَنْذَهَبنَّ ِبالَّ﴿تواند در آیات قرآن تصرف نماید: تنها خدای متعال است که می

واگر بخواهیم، قطعاً آنچه را به تو وحى »؛ (86/ 17 :اسراء) ﴾ِإَلْيَك ُثمَّ َلا جَتِدَلَك ِبِه َعَلْيَنا َوِكياًل

نت هرچند س. «یابىبریم، آن گاه براى ]حفظ[ آن، در برابر ما، براى خود مدافعى نمىایم مىکرده

پیامبر  دهد کهالهی همچنان به تغییرناپذیری آیات قرآن است، لکن این آیات به روشنی نشان می

تواند کلمات قرآن ی تصرف در متن وحی ندارد و حتی نمیای براگونه دخالت و اجازههیچ

 کریم را تغییر دهد و یا تبدیل کند.

در متن قرآن آیاتی وجود دارد که مؤید این مطلب بوده، به انحصار مصدریت قرآن داللت 

دارد. براساس این آیات، پیامبر اسالم نقشی جز اخذ وحی و ابالغ آن به مردم نداشته است. این 

و قرائن منافی نقش پیامبر در تفسیر و تبیین آیات و جایگاه سنت قطعی ایشان نیست و  شواهد

قاَل ﴿تمرکز آن بر اثبات وحیانی بودن تمامی آیات و کلمات قرآن کریم و مصداق آیۀ ذیل است: 

ََ ِلقاَءَنا ٍَ َغْيِر َهَذا َأْو َبدِّْلُه ُقْل َما َيكُ  الَّذيَن  ا َيْرُجو َْ ُأَبدَِّلُهاْئِت ِبُقْرَءا َُ ىِل َأ َْ َأتَِّبُع  سِی ِمن ِتْلَقاِء َنْفو ِإ
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َْ َعَصْيُت َربِّى َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم َِاُف ِإ آنان که به دیدار »؛ (15/ 10﴾)يونس: ِإلَّا َما ُيوَحي ِإَلیَّ ِإنِّی َأ

ا نرسد که آن ر گویند: قرآن دیگرى جز این بیاور، یا آن را عوض کن. بگو: مراما امید ندارند می

کنم. اگر پروردگارم را شود پیروى نمىاز پیش خود عوض کنم. جز آنچه را که به من وحى مى

 «.ترسمنافرمانى کنم، از عذاب روزى بزرگ مى

ه در ای کدانند، شبههاین آیات برای پاسخ به کسانی است که لفظ قرآن را از جانب خدا نمی

پیامبر اسالم )ص( در عصر نزول برای تضعیف قرآن کریم عصر نزول مطرح بوده است. مخالفان 

های مختلف به طرح شبهه دانستند و به گونهو بشری جلوه دادن آن، آیات قرآن را الهی نمی

گوید دروغ است و از جانب خداوند نیست، بلکه ساخته و پرداخته پرداختند که آنچه پیامبر میمی

ه که به ادیان گذشته آگا« سلمان فارسی»و یا « عایش»، «مبلعا»بشر است و افرادی را نیز مانند 

، 1372گیرد )طبرسی، کردند و پیامبر اسالم مطالب خود را از آنها میبودند به مردم معرفی می

 (.595، ص6ج

امروزه نیز بسیاری از مستشرقان، افزون بر مصدر خارجی به مصدریت پیامبر )ص( نیز اشاره 

)ص( قرآن را با بیان خاص خود القاء کرد و سپس، آن را به خدایش گویند: محمد دارند و می

ای از قدسیت بر آن بپوشاند و از این طریق، احترام و اعتماد مردم را جلب نسبت داد تا هاله

کرده و به اهداف دنیوی خویش برای سلطه بر آنان و سیادت و زعامت و حاکمیت دست یابد. 

فراست و فطانت و عمق تأمالتش بهره جسته و با ضمیمه وی در این مسیر از قوه ذکاوت و 

و  21صص، تا، بیعنایهکردن برخی اخبار غیبی و حقایق علمی حقایق موجود را عرضه کرد )

27-34). 

ََ ِإنََّما ُيَعلِّ﴿فرماید: هایی میخداوند متعال در مقابل چنین تهمت ُمُه َبَشٌر َو َلَقْد َنْعَلُم َأنَُّهْم َيُقوُلو

ٌَ َعَرِبٌى مُِّبنلِّ ََ ِإَلْيِه َأْعَجِمىٌّ َو َهَذا ِلَسا َُ الَِّذى ُيْلِحُدو دانیم که و نیک مى»؛ (103/ 16)نحل:  ﴾َسا

آموزد. ]نه چنین نیست، زیرا[ زبان کسى که گویند: جز این نیست که بشرى به او مىآنان مى

 «.[ به زبان عربى روشن استدهند غیر عربى است و این ]قرآن[ نسبت را به او مى]این

ا خویش به ذکر همین شواهد و قرائن پرداخته و ب طرابیشی در راستای اثبات و تبیین نظریه

 خلط در مدلول آیات، از آن، انحصار وظیفه پیامبر به ابالغ وحی را استنتاج نموده است.

 نهی پیامبر )ص( از سبقت گرفتن بر وحی -5-2-3

ه اعتقاد طرابیشی، دخالت پیامبر در وحی را به طور کامل نفی ب از جمله آیات دیگری که

نماید، آیاتی است که پیامبر را از نموده و بر انحصار وظیفه ایشان به ابالغ وحی داللت می

َِ ِمن َقْبِل َأَ ُيْقَضي ِإَلْيَك َوْحُي﴿فرماید: گرفتن بر قرآن منع میسبقت / 20)طه:  ﴾ُهَو َلا َتْعَجْل ِباْلُقْرَءا
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[ قرآن، پیش از آنکه وحى آن بر تو پایان یابد، شتاب مکن، و بگو: و در ]خواندن»(؛ 114 

 «.پروردگارا، بر دانشم بیفزاى

دقت در سیاق و مدلول آیات مورد استناد طرابیشی در این بخش، خواننده را از انحراف فهم  

ن آیه تعرضى نسبت به دهد که در ایسیاق آیات مورد بحث، شهادت مى دارد.آیات باز می

چگونگى تلقى رسول خدا )ص( بر وحى قرآن شده است، و بنابراین ضمیر در)وحیه( به قرآن 

َِ﴿گردد، و جمله برمى نهى از عجله در قرائت قرآن است. و معناى جمله  ﴾َو  ا َتْعَجْل ِباْلُقْرآ

َْ ُيْقضي﴿ ى، در ام شدن وحى از ناحیه فرشته وحاین است که قبل از تم ﴾ِإَلْيَك َوْحُيهُ  ِمْن َقْبِل َأ

آمده، قبل از رساند که وقتى وحى قرآن براى آن جناب مىخواندن آن عجله مکن. این آیه مى

دهد کرده است. لذا این آیه به آن حضرت تذکر میاینکه وحى تمام شود، شروع به خواندن آن مى

پس آیه مورد بحث در معناى آن که در قرائت قرآن و قبل از تمام شدن وحى آن عجله نکند، 

َّ َعَلْيَنا َجْمَعُه َو﴿فرماید: ی دیگر است که مىآیه ْرآَنُه َفِإذا َقَرْأناُه ُق  ا ُتَحرِّْك ِبِه ِلساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِه ِإ

زبانت را به خواندن آن حرکت مده و عجله مکن، جمع»(؛ 18-16/ 75: ت)قیام ﴾َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه

و مؤید این معنا جمله « پس وقتى آن را خواندیم تو با ما بخوان .خواندنش با ما است آورى آن و

بِّ ِزْدِني ... َو ُقْل َر ا َتْعَجْل﴿، براى اینکه جمله ﴾َو ُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلمًا﴿فرماید: بعد است که مى

ه که هنوز به تو وحى نشداى رساند که مراد استبدال است، یعنى به جاى اینکه در آیهمى ﴾ِعْلمًا

/ 52، ص7، ج1372/ طبرسی، 66، ص4، ج1422عطیه، ابنعجله کنى، علم بیشترى طلب کن )

 (.214، ص14، ج1390/ طباطبایی، 577، ص8، ج1415/ آلوسی، 309، ص4، ج1404سیوطی، 

ول زاین منع ابتدایی از تعجیل در قرائت، مراتب باالتری را نیز شامل شده، بر عدم تعجیل بر ن

 ینماید؛ خداوند متعال در پی وعدهآیات به منظور پاسخگویی به سؤال مخاطبان نیز داللت می

پیامبر در پاسخ به سؤال یهودیانی که با هدف آزمایش وی سؤاالتی طرح نموده بودند، پس از 

/ 508، ص3، ج1422عطیه، چهل شبانه روز آیات سوره کهف را بر ایشان نازل فرمود )ابن

)کهف:  ﴾ٍء ِإنِّى َفاِعٌل َذِلَك َغًدا ِإلَّا َأَ َيَشاَء اهللَو َلاَتُقوَلنَّ ِلَشْى﴿(؛ 273، ص13، ج1390یی، طباطبا

مگر آنکه خدا اد د خواهم انجام فردا را آن من که مگوى چیزى مورد در زنهارو »(؛ 23-24/ 18

 «. بخواهد

 

 تأخیر وحی -5-2-4
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کم و انتظار برای نزول وحی، آیاتی است که با تعبیر های روشن تأخیر در ارائه حاز نمونه

اند، طرابیشی دهبیان ش ﴾َيْسَتْفُتوَنَك... ُقل...﴿و نیز، معادل دیگر این آیات  ﴾ُقل... ...َعِن َيْسَئُلوَنَك﴿

با تأکید بر سه محور زیر این آیات را دالّ بر انحصار وظیفه پیامبر )ص( به ابالغ وحی دانسته 

 است.

قطعاً پیامبر )ص( گوینده این متن نبوده، بلکه مأمور به بیان این قول بوده است. ب(  الف(

ها لزوماً پاسخ سؤال متسائلین همواره موکول به نزول وحی در آن رابطه شده است. ج( سؤال

، 2015)طرابیشی،  منحصر به مسائل اخروی نبوده، بلکه شامل مسائل دنیوی نیز بوده است

 (.30-19صص

بطه با این آیات باید گفت: اوالً، همانگونه که طرابیشی طرح نموده، گوینده این کالم در را

چنان که بیان نمودیم، آیات قرآن بارها بر وحیانی بودن تمامی آیات یقیناً پیامبر )ص( نبوده و آن

 است. لکن محور دوم و سوم، استنتاج وی قابل نقد است.تصریح نموده

آیه تکرار شده است که یازده مورد متضمن احکام  14مرتبه و در  16این تعابیر در قرآن،  

(، 219/ 2فقهی متعلق به مصالح دنیا و آخرت مردم است؛ احکامی پیرامون شراب و قمار )بقره: 

(، 176/ 4(، میراث خواهران و برادران )نساء: 127/ 4(، احکام بانوان )نساء: 222/ 2حیض )بقره: 

( 217و189/ 2های حرام )بقره: قمری و ماههای (، ماه4/ 5حالل )مائده:  عام(، ط1/ 8انفال )انفال: 

(. از پنج مورد باقیمانده سه مورد مربوط به مبدأ حیات 219و215/ 2و مصادیق انفاق )بقره: 

( است و دو مورد 105/ 20و طه:  187/ 7( و زمان و اوصاف قیامت )اعراف: 85/ 17)اسراء: 

 ( است. 83/ 18( و عمومی )کهف: 220/ 2ت اخالقی )بقره: دیگر ناظر بر سؤاال

بیشتر این آیات در زمره آیات االحکام است که مشتمل بر احکام شرعی دنیوی است و نه  

ام های بیان احکمسائل پیرامون دنیا ـ آن چنان که طرابیشی ادعا نموده ـ و اصوالً یکی از شیوه

 (.44، ص1383ت )فاکر میبدی، در قرآن کریم همین روش پرسش و پاسخ اس

گذاری مطلق خداوند که شک پاسخ به این دست سؤاالت، براساس همان قاعده تشریعبی 

بایست همواره موکول به نزول وحی گردد؛ هرچند نماید، میطرابیشی خود بارها بر آن تأکید می

 اهیم پرداخت. بیان آن خوکه تبیین و تفسیر همین آیات نیز، به پیامبر اکرم)ص( واگذار شده که به 

 ﴾اْلُمِبُن اْلَبَلاُغ ِإلَّا الرَُّسولِ  يَ َعل َما﴿فهم ناقص و نادرست از معنای آیات  -5-3

گونه که اشاره شد، یکی از شواهدی که طرابیشی بدان تمسک جسته و بر اساس آن همان

 اْلَبَلاُغ ِإلَّا الرَُّسولِ  یَعَل َما﴿نماید، آیاتی است که با تعبیر وظیفه پیامبر را منحصر به تبلیغ می

و نزدیک به آن طرح گردیده است. هرچند وی به توضیح و تبیین این آیات نپرداخته،  ﴾اْلُمِبُن

لکن از آن به عنوان دلیلی قرآنی و قطعی برای اثبات دیدگاه خود بهره برده، در حالیکه سیاق 
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اجباری بودی هدایت در این آیات نفی شده این آیات مربوط به امر هدایت و ایمان است و  همه 

 است.

سوره مائده وظیفه پیامبر تنها ادای رسالت و بیان احکام طرح شده است و در  99 در آیه

(. آن چنان که در 384، ص3، ج1372مقابل، قبول و فرمانبرداری به مردم ارتباط دارد )طبرسی، 

ست، ا)ص( را منحصر به ابالغ فرموده سوره نحل خداوند در پاسخ به مشرکان وظیفه پیامبر 

زیرا مشیت خدا بر هدایت انسان مشیت تشریعی و بسته به اختیار انسان است و نه تکوینی و 

 (.241، ص12، ج1390خارج از اختیار )طباطبایی، 

بر ما الزم  ﴾اْلُمِبُن اْلَبَلاغُ  ِإلَّا َعَلْيَنا َما وَ ﴿ها فرمودند: پیامبر اکرم )ص( تنها در مقابل مخالفت

نیست جز ادای رسالت و تبلیغ ظاهر؛ پس بر ما نیست که شما را به ایمان آوردن اجبار کنیم، 

 (.654، ص8، ج1372زیرا که ما توان آن را نداریم )طبرسی، 

این آیات از سوی خداوند با هدف تسلی پیامبر در مقابل عناد و لجاجت مشرکان در عدم 

 الرَُّسوِل َليَع َما وَ  َقْبِلُكم مِّن ُأَممٌ  َكذََّب َفَقْد ُتَكذُِّبوْا ِإَ وَ ﴿ده است: پذیرش دعوت پیامبر بیان گردی

[ و اگر تکذیب کنید، قطعاً امّتهاى پیش از شما ]هم»(؛ 18/ 29)عنکبوت:  ﴾اْلُمِبن اْلَبَلاُغ ِإلَّا

به  مشرکان قریش . اگر«[ نیستاىتکذیب کردند، و بر پیامبر ]خدا[ جز ابالغ آشکار ]وظیفه

 اند و به تکذیبای نیست، پیشینان هم همین گونه عمل کردهپردازند این امر تازهمخالفت می

پیامبران خود پرداختند، وظیفه پیامبر )ص( هم تنها رسالت و بیان حقایق بطور واضح و روشن 

ن آورند )طبرسی، است. او وظیفه ندارد افراد امت خود را مجبور کند تا به خدا و آئین او ایما

 (.436، ص8، ج1372

وجود آیاتی که به حافظ، وکیل، مسلط و جبار نبودن پیامبر اکرم )ص( اشاره فرموده و در 

مقابلِ انحصار وظیفه پیامبر )ص( به تبلیغ، محاسبه وحکم و داوری راجع به مردم و اعمال 

َْ﴿نماید، مؤید همین مطلب است: مشرکان را به خدا واگذار می  َوْجِهىَ  َأْسَلْمتُ  َفُقْل َحاجُّوكَ  َفِإ

َْ َءَأْسَلْمُتمْ  اْلُأمِّيَِّن وَ  اْلِكَتاَب ُأوُتواْ  لِّلَِّذينَ  ُقل وَ  اتََّبَعِن َمنِ  َو ِللَِّه  َتَولَّْوْا ِإَ وَّ اْهَتَدواْ  َفَقدِ  َأْسَلُمواْ  َفِإ

پس اگر با تو به محاجّه برخاستند، »(؛ 20/ 3عمران: )آل ﴾ِباْلِعَباد َبِصرُي اللَّهُ  َو اْلَبَلاُغ َعَلْيكَ  َفِإنََّما

ام، و هر که مرا پیروى کرده و به کسانى که اهل کتابند و به بگو: من خود را تسلیم خدا نموده

اند، و اگر روى پس اگر اسالم آوردند، قطعاً هدایت یافته« اید؟آیا اسالم آورده»مشرکان بگو: 

 «. م بر عهده توست، و خداوند به ]امور[ بندگان بیناستبرتافتند، فقط رساندنِ پیا
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ی حجت برای مردم است. حکم کردن و داوری کردن درباره پیامبر )ص( تبلیغ و اقامه وظیفه

مردم، به طور مطلق تنها از آن خدای سبحان است و بس. رسول خدا تنها رسولی است مبلغ، و 

، 2، ج1372خاطبان از اعراض نیست )طبرسی، حاکم و مصیطر نیست، وظیفه ایشان بازداری م

/ 3عمران: )آل ﴾ٌءْیَش اْلَأْمِر ِمنَ  َلَك َلْيَس﴿مضمون است: (. پس این آیه با آیات ذیل هم719ص

(؛ 22/ 88)غاشیه:  ﴾ٍرِبُمَصْيِط َعَلْيِهم ْستَ َل﴿و « هیچ یک از این کارها در اختیار تو نیست»(؛ 128

 .«بر آنان تسّلطى ندارى»

گوید اگر اعتراض کردند بدان که تو تنها مأمور ابالغ هستی کنایه است از اینکه قتی میو

 َو﴿اید: فرمایشان را به پروردگارشان واگذار که او به بندگان خود بیناست چنانکه در آخر آیه می

 (.123، ص3، ج1390)طباطبایی،  ﴾ِدِباْلِعَبا َبِصرُي اللَّهُ 

﴿َْ َْ ِهمْ َعَليْ  َأْرَسْلَناكَ  َفَما َأْعَرُِضواْ  َفِإ پس اگر »(؛ 48/ 42)شوری:  ﴾اْلَبَلاُغ ِإلَّا َعَلْيَك َحِفيًظا ِإ

پیامبر «. ست[ نیایم. بر عهده تو جز رسانیدن ]پیامروى برتابند، ما تو را بر آنان نگهبان نفرستاده

(، 6-5، صص9، ج1377نگهبان بر ایمان و عمل مردم نیست تا مسئولیتی داشته باشد)قرشی، 

 ﴾اُبَساْلِح َعَلْيَنا َو اْلَبَلاُغ َعَلْيكَ  َفِإنََّما﴿پس کار پیامبر نه قهر و سلطه است و نه کیفر و محاسبه: 

 «. [[ است و بر ما حساب ]آنانجز این نیست که بر تو رساندن ]پیام»(؛ 40/ 13)رعد: 

نند کرمانی کرده و گمان میدر برخی موارد نیز، این آیات تهدیدی است برای کسانی که ناف

اهلل  اند که رسولاند و یا نفهمیدهها غلبه بر رسول خداست در حالیکه فراموش کردهاین نافرمانی

ها برگشت به دشمنی با خدای تعالی و معارضه در این بین سود و زیانی ندارد. پس این نافرمانی

 َرُسوِلَنا يَعَل َأنََّما َفاْعَلُمواْ  َتَولَّْيُتْم َفِإَ﴿(: 125، ص6، ج1390با ربوبیت پروردگار است )طباطبایی، 

پس اگر روى گرداندید، بدانید که بر عهده پیامبر ما، فقط رساندن »(؛ 92/ 5)مائده:  ﴾اْلُمِبن اْلَبَلاُغ

 «. [ آشکار است]پیامِ

عبارت  در دو آیه پس از بیان اطاعت از خدا، اطاعت از رسول طرح گردیده و به دنبال آن

: تغابن) ﴾اْلُمِبُن ُغااْلَبَل َرُسوِلَنا یَعَل َفِإنََّما ﴿ و (54 /24: نور) ﴾اْلُمِبُن غُ ااْلَبَل ِإلَّا الرَُّسولِ  یَعَل َما وَ ﴿

( بیان شده است. در بخش دیگر این مقاله توضیح خواهیم داد که مراد از اطاعت رسول 12 /64

تی که دهد، والیه او به حسب والیتی که بر امت دارد، می)ص( انقیاد و امتثال دستوراتی است ک

ها و شئونی که برای آن جناب تعریف نموده است. در همین رابطه خدا به او داده و مسئولیت

ر اطاعت تواند شما را مجبور بنیز، بر اساس این دو آیه وظیفه پیامبر )ص( تنها تبلیغ است و نمی

 (.305، ص19، ج1390ن رفتار شده است )طباطبایی، کند، برای اینکه او مأمور به ای

عد ب با توجه به آنچه در تحلیل مفاد و مضامین این آیات طرح شد و نیز، آیاتی که در بخش

توان گفت: پیامبران وظایف متعددی بر عهده دارند، ابالغ وحی بدان اشاره خواهیم نمود؛ می



 

 277   پوشانیهمی اكرم )ص( به ابالغ وح امبریدر انحصار رسالت پ یشیجرج طراب دگاهیو نقد د یررسب 

باشد؛ حصر در آیات مورد ادعا که در آنها شأن پیامبران در مراحل اولیه دعوت ایشان می وظیفه 

دانند، حصر اضافی است و نه و مسئولیت پیامبر)ص( را فقط در ابالغ پیام وحی منحصر می

ترین مسئولیت سفیر آسمانی اشاره دارد و منافی حصر حقیقی و در عین حال، به نخستین و مهم

ا طبق ها که این شئون و مسئولیتشئون دیگر و مسئولیت های دیگر پیامبر )ص( نیست. چر

 آیات قرآن، غیر قابل تردید است.

وظیفه نخست پیامبر ابالغ رسالت آمیخته با دلیل و برهان است، پس از ابالغ وحی و انذار و 

شوند و اگر نشوند و عناد و جهد ورزند، جویی در مخاطبین باشد، پذیرا میتبشیر اگر روح حق

نماید. اما در مقابل، کسانی که اقرار به وحدانیت خدا و ایت میبرای ایشان ابالغ رسالت کف

م و تفسیر و تبیین آیات قرآن، تعلی رسالت حضرت نمایند، پیامبر )ص( وظایف دیگری همچون

برعهده دارند که در آیات قرآن به روشنی بدان تصریح شده، و در بخش بعد به تفصیل  تزکیه بشر

 به بیان آن خواهیم پرداخت.

گردد؛ ی طرابیشی روشن میتوجه به آنچه در این بخش تبیین شد فساد یکی دیگر از ادلهبا 

و  ای از آیات استناد نموده و سرزنش(، وی به دسته5-2-3گونه که بیان گردید )بخش: همان

ت خویش دانسته؛ این در حالی اس توبیخ پیامبر در این آیات را به عنوان دلیل دیگری بر نظریه

، 2015طرابیشی، بیشی خود، موضوع این آیات را امر هدایت و ضاللت طرح نموده است )که طرا

(. بر اساس آنچه در این بخش بیان شد، انحصار این امور به خدا اثبات، و عدم منافات 40ص

 آن با وظایف غیر ابالغی پیامبر روشن گردید. 

 )ص(عدم جامع نگری به آیات قرآن در تبیین وظایف پیامبر  -5-4 

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که براساس آنها، منصب پیامبر اکرم )ص( از ابالغ ترقی یافته 

ین آیات گرفتن بخشی از اگردد. طرابیشی با نادیدهو وظایف و شئون دیگر آن حضرت تبیین می

ک ی های غیر دقیق از آیات دیگر، مبانی نظریه خویش را منقح ساخته است. درو تأویل و تحلیل

 توان این آیات را حول پنج محور بیان نمود: تقسیم بندی کلی می

 اطاعت از پیامبر )ص(  -5-4-1

 شوند: پردازند به سه دسته تقسیم میاطاعت از پیامبر می آیاتی که به مسأله
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 َما وَ ﴿پیامبران معرفی نموده است:  الف: آیاتی که )اطاعت شدن( را از اهداف ارسال همه

َِ ِلُيَطاَع ِإلَّا رَُّسولٍ  ِمن َناَأْرَسلْ  و ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر آنکه »(؛ 64/ 4)نساء:  ﴾اهلل ِبِإْذ

 «.به توفیق الهى از او اطاعت کنند

دهد، حال یا مقرون به اطاعت اهلل )ص( میب: آیاتی که مستقیماً دستور به اطاعت از رسول

( و یا بدون آن 54/ 24، نور: 46و20/ 8، انفال: 92/ 5: ، مائده80و59/ 4از خداوند )نک. نساء: 

 (.144/ 26، شعراء: 56/ 24)نک. نور: 

ج( آیاتی که از نافرمانی پیامبر و یا پیشی گرفتن بر ایشان برحذر داشته است که مفهوم آن، 

 (.1/ 49و حجرات:  63/ 24برداری و اطاعت از آن جناب دارد )نک. نور: داللت بر فرمان

 توان دریافت: جموع این آیات میاز م

مراد از اطاعت رسول خدا )ص( اطاعت از خدا نیست، هرچند که بازگشت اطاعت از  -

ِِيُعوا﴿رسول به اطاعت از خداوند هست، در بسیاری از آیات فعل  دوبار تکرار شده است  ﴾َأ

، 4، ج1420عاشور، / ابن100، ص3، ج1372که خود صراحت بر این مفهوم دارد. )طبرسی، 

 (.152، ص7، ج1365تهرانی، / صادقی 88، ص4، ج1390/ طباطبایی، 165ص

توان گفت مراد از اطاعت رسول اطاعت قرآن یا رسالت آسمانی پیامبر است چون از نمی -

گیرند به این معناست که آن دو متمایز از نظر عقلی و عرفی وقتی دو چیز در کنار هم قرار می

اطاعت از این دو عین اطاعت از خداوند است چون اطاعت از خدا جز از  یکدیگرند در حالیکه

راه اطاعت آن دو حاصل نخواهد شد. پس، چه لزومی دارد که با تأکید بیان شود که فقط کسی 

( در حالیکه اطاعت رسول 80/ 4که از رسول اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده است )نساء: 

ی رسول به معنای هد بود! عالوه بر این، قرار دادن کلمهچیزی مستقل از اطاعت خداوند نخوا

)فخر رازی، باشد می ﴾َرُسول﴿قرآن و یا رسالت آسمانی پیامبر، خالف لغت و عرف از واژه 

 .(113، ص10، ج1420

توان توان گفت مخصوص آن دوره بوده، نیز نمیخطابات در این آیات عام است؛ پس، نمی -

زول آنها نمود. در این آیات تمام مکّلفین تا روز قیامت دعوت به این آنها را منحصر به سبب ن

 .(236، ص3، جتابیطوسی، اند )تبعیت و اطاعت شده

است و اطاعت مطلق و بدون چون و چرا طرح « امتثال امر»اطاعت در این آیات به معنای  -

، 1تا، جربی، بی/ ابن ع104، ص3، ج1372طبرسی، / 243، ص3، جتابیطوسی، گردیده است )

ای پس، اگر پیامبران از سوی خود هیچ امر و نهی(. 404، ص4، ج1390طباطبایی،  /451ص

توان تصوری از معنای اطاعت از آنان داشت، زیرا دراین صورت، ایشان صرفاً نداشته باشند، نمی

بیان آن شود و همانگونه که هایی هستند که از سوی خداوند صادر میواسطه در ابالغ فرمان

ِِيُعوا الرَُّسوَل﴿آید که آوردن گذشت، الزم می ِِيُعوا اهلَل﴿ی تکرار در آیات به منزله ﴾َأ باشد  ﴾َأ
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َِاَع َفَقدْ  الرَُّسولَ  ُيِطعِ  نْ َم﴿و مشکل در آیاتی مانند  َِ ِلُيَطاَع ِإلَّا رَُّسولٍ  ِمن َأْرَسْلَنا َما﴿و  ﴾اهلل َأ  ِبِإْذ

ی این سخن در این آیات اجازه خداوند به مردم برای اطاعت از الزمهشود، زیرا بیشتر می ﴾اهلل

را منوط به اذن خدا دانسته،  خود اوست! پس از آنجایی که در این آیات وجوب اطاعت رسول

ان ی وحی بیپس بر مردم واجب است که رسول را در دو ناحیه اطاعت کنند: احکامی که بوسیله

، 4، ج1390طباطبایی، نماید )وان رأی و نظر صادر میکند و احکامی که خودش به عنمی

 .(388ص

در آیاتی که اطاعت از رسول اهلل )ص( مقرون به اطاعت از خداوند گردیده، مقصود اصلی  -

فرمان به اطاعت از پیامبر)ص( است و فرمان به اطاعت خداوند امری مسلم برای یادآوری و 

ی عقل حاصل اوند با شناخت مولویت او به وسیلهچینی است، زیرا وجوب اطاعت از خدمقدمه

انجامد؛ پس، فرمان به اطاعت خداوند در این آیات شود و اثبات آن از راه مولوی به دور میمی

دانند و بیان این حقیقت است که اطاعت از پیامبر )ص( ارشاد مردم به چیزی است که خود می

 .(174، ص3، ج1378طیب، در ادامه اطاعت از خداوند است )

 وظایف تشریعی پیامبر )ص( -5-4-2

قرآن مشتمل بر تمام دین و در عین حال، در نهایت اختصار و ایجاز نازل شده و عموماً تنها 

ردد، گ ای که اگر تنها به قرآن بسندهبه ذکر کلیات و اصول فرهنگ اسالمی پرداخته است به گونه

خواهد ماند. مثال دربارۀ احکام و فروع عملی که مدرک بسیاری از معارف یا تکالیف، مبهم و بی

، نجمیشود، در قرآن حدود پانصد آیه وجود دارد )سراسر زندگی یک مکلف را متعرض می

پس، قرآن همانگونه که آیات محکم و مفصل دارد، مشتمل بر آیات متشابه و (. 29ص، 1385

پیامبر اشاره  و تعلیم و تزکیه توسطتفسیر و تبیین  بر اساس آیاتی که به وظیفهمجمل نیز هست، 

 وَ ﴿خداوند تفصیل، تبیین و تفسیر قرآن را نخست بر عهدۀ پیامبر خویش نهاده است: اند، نموده
به  و این قرآن را»(؛ 44/ 16: نحل) ﴾َيَتَفكَُّروَ َلَعلَُّهْم وَ  ْمِإَلْيِه ُنزِّلَ  َما ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ  الذِّْكَر ِإَلْيكَ  َأنَزْلَنا

از  .«سوى تو فرود آوردیم، تا براى مردم آنچه را به سوى ایشان نازل شده است توضیح دهی

ی گرفتن و قرائت قرآن شود که پیامبراکرم )ص( فقط واسطهاین آیات به روشنی معلوم می

 نیست، ایشان عالوه بر ابالغ وحی، مفاهیم و محتوا را نیز باید بیان و تفسیر نمایند.

که بیان ایشان حجت شرعی و الزم االتباع است و گرنه، چه فایده و حکمتی واضح است 

برای تبیین ایشان و ارجاع مردم در فهم کتاب به آن حضرت وجود داشت؟ لذا مفسران در تفسیر 
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این آیات سخن از جایگاه تشریعی و حکومتی رسول اهلل )ص( به میان آورده، اطاعت از ایشان 

  شمرند.را واجب می

َِْتَلُفواْ  یِلُتَبيَِّن َلُهُم الَّذِ  ِإلَّا اْلِكَتاب َعَلْيَك َأنَزْلَنا َما﴿نویسد: سوره نحل می 64 بی ذیل آیهقرط  ا
یعنی موارد اختالف در دین و احکام را بیان نمایی و با بیان تو حجت بر آنان تمام شود  ﴾ِفيه

عد و اصول کلی مربوط به توحید (. پس تبیان قرآن مربوط به قوا122، ص 10، ج1364قرطبی، )

و نبوت و معاد است و تفاصیل و رفع اجمال از آنها به عهده شخص پیامبر نهاده شده و این 

ید توانسته از عهدۀ آن برآخود بیانگر مسئولیتی مزید بر ابالغ آن حضرت است و تنها وی می

 .(22، ص1، ج1394 آملی،جوادی/ 82، ص7ج، 1390طباطبایی،  /130، ص2، ج1414شوکانی، )

 مِّنُكمْ  َرُسوًلا ِفيُكمْ  َأْرَسْلَنا َكَما﴿ها را بر عهده دارد: بعالوه، پیامبر وظیفه تعلیم و تزکیه انسان

: بقره) ﴾َلُموََتْع َتُكوُنواْ  َلْم مَّا ُيَعلُِّمُكم وَ َمَة ِحْکاْل َو اْلِكَتاَب ُيَعلُِّمُكمُ  وَ  ُيَزكِّيُكمْ  وَ  َءاَياِتَنا َعَلْيُكْم َيْتُلواْ 

در این آیه تالوت بر مردم، تزکیه  .(2/ 62: جمعه، 164/ 3: عمرانآل، 129/ 2: بقرهنیز:  /2/151

دانند، وظایف پیامبر معرفی شده است. تالوت آنان، تعلیم حکمت و یاد دادن آنچه مردم نمی

ابالغ وحی  آیات بر مردم همان ابالغ وحی است. تعلیم کتاب و حکمت قطعاً چیزی غیر از

ابالغ وحی مطرح شده و پس از آن، تزکیه  ﴾اَءاَياِتَن َعَلْيُكْم َيْتُلواْ ﴿است؛ زیرا نخست به صورت 

و تعلیم کتاب و حکمت را در کنار تالوت آیات که همان ابالغ ما انزل اهلل است، طرح نموده 

، 1410شبر، / 22، ص2ج، 1412، یطبرکند )است که خود حجیّت سنت آن حضرت را ثابت می

 .(63، ص1ج

 وظایف اجتماعی پیامبر )ص( -5-4-3

گذاری و اداره امور آیاتی از قرآن کریم حاکی از والیت تشریعی پیامبر به معنای قانون

اجتماعی است؛ آیاتی که راجع به حکم پیامبر )ص(، حاکم بودن او و اولویت تصمیمات او 

 در سه بخش مورد مطالعه قرار داد: توان سخن به میان آورده است. این آیات را می

ماید نکردن بین مردم معرفی میالف: آیاتی که هدف از فرو فرستادن کتاب بر پیامبر را حکم

ما این »(؛ 105/ 4)نساء:  ﴾اهلل كَ اَأَر اَمِب النَّاسِ  َبْيَن ِلَتْحُكمَ  ِباْلَحقِّ اْلِكَتاَب ِإَلْيَك َأنَزْلَنا ِإنَّا﴿مانند: 

 . «[ آنچه خدا به تو آموخته داورى کنىحقّ بر تو نازل کردیم، تا میان مردم به ]موجبکتاب را به 

ب: آیاتی که مقتضای ایمان را حاکم کردن پیامبر در امور اختالفی بین مؤمنان و تسلیم حکم 

ََ  َلا َوَربِّكَ ا َفَل﴿داند مانند: ایشان بودن، می ِْْمُنو  ىِف َجُدواْ َي َلا ُثمَّ َبْيَنُهْم َرَشَج ِفيَما ُيَحكُِّموكَ  يَحّت ُي

ولى چنین نیست، به پروردگارت »(؛ 65/ 4)نساء:  ﴾اَتْسِليًم ُيَسلُِّمواْ  وَ  َقَضْيَت مِّمَّا َحَرًجا َأنُفِسِهمْ 

آورند، مگر آنکه تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختالف است داور گردانند؛ قَسَم که ایمان نمى
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اى در دلهایشان احساس ناراحتى ]و تردید[ نکنند، و کامًلا سرِ تسلیم کردهسپس از حکمى که  

 «.فرود آورند

ج: آیاتی که حکم ابتدایی پیامبر)ص( را در امور آنان نافذ دانسته و اختیار آنان را در این 

ََ َما وَ ﴿کند مانند موارد، سلب می ِْْمنٍ  كَا ِْْمَنةٍ  َلا َو ِلُم ََ  َأَ َأْمًرا َرُسوُلهُ  وَ  اللَّهُ  يَقَض ِإَذا ُم  مُ ُهلَ  َيُكو

وهیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و »(؛  36/ 33)احزاب:  ﴾َأْمِرِهْم ِمنْ  َرةُ َيِخاْل

ِْْمِننَ  َأْوىَل ىُّ النَّبِ ﴿؛ «اش به کارى فرمان دهند، براى آنان در کارشان اختیارى باشدفرستاده  ِباْلُم

 «.پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر)و نزدیکتر( است»(؛ 6/ 33ب: )احزا ﴾َأنُفِسِهْم ِمنْ 

 ىَُّوِل اللَّهُ ﴿بر اساس آیات قرآن، والیت تکوینی و تشریعی در اصل از آن خداوند است: 

ِْْمِنناْل ىُّ َوِل اللَّهُ  وَ ﴿(؛ 257/ 2)بقره:  ﴾ِرالنُّو يِإَل الظُُّلَماِت مَِّن ُيْخِرُجُهمْ  َءاَمُنواْ  الَِّذينَ  عمران: )آل ﴾ُم

(. در عین حال، خداوند والیت پیامبر را در کنار 19/ 45)جاثیه:  ﴾اْلُمتَِّقن ىَُّوِل اللَُّه وَ ﴿(؛ 68/ 3

کند؛ پس، والیت در اصل و به صورت استقاللی، از آن والیت خود در این آیات خاطر نشان می

ست و این والیت در طول والیت خداوند خداست؛ لکن خدای متعال به پیامبر هم والیت داده ا

 .(14، ص6، ج1390طباطبایی،  /202، ص11، ج1415آلوسی، و به اذن خداوند است )

براساس این آیات، حکمی که به پیامبر )ص( اعطا شده همان حکم انحصاری خداوند است 

ر از پیامبکه به او تفویض شده است و مصداق آن، امور دین و جامعه مؤمنان است؛ پس، اطاعت 

کند که همان )ص( دو جهت دارد: یکی تشریع آن چه خداوند با آوردن در کتاب بر او وحی می

تفصیل مجمالت و متعلقات و مرتبطات آن است که ذکر آن گذشت؛ دوم تصمیمات خود آن 

جناب است که مربوط به امر والیت، حکومت و قضای اوست و این شامل تصمیماتی است که 

. (388، ص4، ج1390طباطبایی، کند )ر قوانین قضایی، بین مردم حکم میبر اساس ظواه

پروردگار به رسول خدا )ص( منت نهاده که قرآن را بر او فرستاده و احکام الهی را به وسیله 

وحی تعلیم نموده و به وی آموخته است، برای اینکه حدود و حقوق مردم را بیان نماید و در 

موده، قواعد کلّی را به کار بندد و بر هر مورد از دعاوی مردم تطبیق مورد اختالف آنان بررسی ن

 (.192، ص4، ج1404حسینی همدانی، نماید و قضاوت کند )

اند که اوالً، پیامبر را در بین خود حاکم گردانند، براساس این آیات، مؤمنان کسانی قلمداد شده

جان به حکم او راضی و تسلیم باشند، چرا  یعنی ملزم هستند که او را حاکم کنند؛ ثانیاً، از دل و

که رسول خدا بر مؤمنان والیت دارد، والیتی که فوق والیت آنان نسبت به یکدیگر است 

ششم سوره احزاب وجود  ؛ نیز، به خاطر اطالقی که در آیه(276، ص16، ج1390طباطبایی، )
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و اولی و اختیاردارتر است  دارد، رسول خدا در تمام امور دین و دنیا دارای تقدم رتبی بوده

(. پس، حتی اموری که به طور عادی در اختیار 77، ص21، ج1412طبری، نسبت به مؤمنان )

شود. حتی در امور شخصی اگر پیامبر خودشان است با حکم خدا و رسول، از آنان سلب می

ر بیشتر امور که د ـرسد، اما اگر پیامبر نظری نداشتتصمیمی گرفت دیگر نوبت به خودشان نمی

 شود.ـ امور بدست خود مؤمنین اداره میاین گونه است

 محوریت پیامبر )ص(  -5-4-4

آنکه به طرح مسأله اطاعت از پیامبر)ص( بپردازند، آن دسته دیگری از آیات قرآن کریم بی

خود بیانگر  اند که به نوبهحضرت را در امور اجتماعی، اقتصادی و اخالقی محور قرار داده

 شرافت جایگاه آن حضرت و اهمیت سیره و سنت آن جناب است.

ََ ِإنََّما﴿فرماید: ی نور میخداوند متعال در سوره مبارکه ِْْمُنو  َرُسوِلهِ  وَ  ِباللَِّه َءاَمُنواْ  الَِّذينَ  اْلُم

جز این نیست که مؤمنان »(؛ 62/ 24ر: )نو ﴾ِذُنوُهأَيْسَت َحىَت َيْذَهُبواْ  لَّْم َجاِمعٍ  َأْمرٍ  يَعل َمَعُه َكاُنوْا ِإَذا وَ 

اند، و هنگامى که با او بر سر کارى اجتماع کردند، تا از اند که به خدا و پیامبرش گرویدهکسانى

براساس این آیه مؤمنان واقعی کسانی هستند که در کارهای «. روندوى کسب اجازه نکنند نمى

گیرند و از آن ام مسلمین اجازه میاجتماعی چون خواستند حاضر نشوند از رسول خدا و ام

جایی که آن حضرت در اذن دادن مخّیر هستند تابع فرمان آن حضرت بوده و آن را بر نظر خود 

 .(254، ص7ج، 1377قرشی، / 413، ص19، ج1415)آلوسی، دهند و سایر مردم ترجیح می

مده و با توجه به ( نیز، از جایگاه ویژه آن حضرت سخن به میان آ63/ 24در آیه بعد )نور: 

-حسینی) درنگ و الزامی دعوت ایشان داده استشرافت مقام آن حضرت دستور به اجابت بی

 .(423، ص11، ج1404همدانی، 

همچنین، در امور مالی جامعه در اسالم سه محور مهم برای تحقق عدالت اجتماعی در نظر 

 ر جامعه قرار داده شده است.گرفته شده است که هر سه، در اختیار پیامبر)ص( به عنوان رهب

ِْْتيَنا اللَّهُ  َحْسُبَنا َقاُلوْا وَ  َرُسوُلهُ  َو اللَّهُ  ُهُماَءاَت َما َرُِضواْ  َأنَُّهمْ  َلْو وَ ﴿الف: زکات:   ِمن اللَّهُ  َسُي

ش به ایشان و اگر آنان بدانچه خدا و پیامبر»(؛ 59/ 9)توبه:  ﴾َراِغُبوَ اللَّهِ  يِإَل ِإنَّا َرُسوُلهُ  وَ  َفْضِلِه

خدا ما را بس است به زودى خدا و پیامبرش از کََرم خود »گفتند: گشتند و مىاند خشنود مىداده

 «.دهند و ما به خدا مشتاقیمبه ما مى

َّ ْىءٍ َش مِّْن َغِنْمُتم َأنََّما اْعَلُمواْ  وَ ﴿ب: خمس:  وبدانید »(؛ 41/ 8)انفال:  ﴾ِللرَُّسول َو ُُِمَسهُ  ِللَّهِ  َفَأ

 «.که هر چیزى را به غنیمت گرفتید، یک پنجم آن براى خدا و پیامبر است

از تو در باره انفال »(؛ 1/ 8)انفال:  ﴾الرَُّسوِل وَ  ِللَِّه اْلَأنَفالُ  اْلَأنَفاِل ُقِل َعنِ  ُلوَنكَ أَيْس﴿ج: انفال: 

 «.پرسند. بگو: انفال اختصاص به خدا و فرستاده ]او[ داردمى
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پیامبر )ص( را به عنوان اسوه حسنه معرفی نموده، ایشان را یک نمونه و  نیز خداوند متعال 

ا هی شئون فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای همه زمانالگو برای پیروی عملی در کلیه

 ُأْسَوةٌ  اللَّهِ  َرُسوِل ىِف َلُكمْ  ﴿نماید: ی اقتداء و پیروی معرفی میمعرفی کرده و ایشان را شایسته

ََ  لَِّمن ةٌ َحَسَن ِِرَ  اْلَيْومَ  وَ  اللََّه َيْرُجواْ  كَا قطعاً براى شما »(؛ 21/ 33)احزاب:  ﴾َكِثرًيا اللَّهَ  َذَكَر وَ  ا َا

[ رسول خدا سرمشقى نیکوست: براى آن کس که به خدا و روز بازپسین امید دارد در ]اقتدا به

ایمان و ایثار آن حضرت، اسوه و  ظهور آیه آن است که حاالت و«. کندو خدا را فراوان یاد مى

و قول و فعل و  (2841، ص5، ج1425/ قطب، 335ص، 8، ج1377، قرشیسرمشق است )

/ 489، ص10، ج1378طیب، / 155، ص2، ج1369شهرآشوب، ابنتقریرش حجت است )

کند، یاستقرار و استمرار را افاده م ﴾اللَِّه َرُسوِل ىِف َلُكمْ ﴿عبارت (. 192، ص11، ج1997طنطاوی، 

باطبایی، طلذا وظیفۀ تأسی بر پیامبر همیشه ثابت است و همواره باید به آن حضرت تأسی نمود )

 (.288، ص16، ج 1390

 ایمان به پیامبر )ص( -5-4-5

شویم که که از لزوم ایمان آوردن به پیامبر )ص( سخن در قرآن کریم با آیاتی روبرو می

دهد و ایمان به خدا، برای بار دوم دستور به ایمان میگویند. این آیات مؤمنان را با وجود می

َو  َرُسوِلهِ  وَ  ِباللَّهِ  َءاِمُنواْ  َءاَمُنواْ  الَِّذيَن َيَأيهُّا﴿فرماید: متعلق این ایمان دوباره را صراحتاً بیان می

خدا و رسول خدا  (. براساس این آیه، ایمان به136/ 4)نساء:  ﴾...َرُسوِلِه  اْلِكتاِب الَّذي َنزََّل َعلي

ه است اند و هر یک مستلزم بقی)ص( و کتابش، معارفی هستند که به یکدیگر مرتبط و وابسته

، 5، ج1390طباطبایی، / 302، ص2تا، جبرسوی، بی/ حقی124، ص2، ج1422عطیه، ابن)

 .(112-111صص

یمان به رسول امر اند، به تقوا و اخداوند در سوره مبارکه حدید نیز کسانی را که ایمان آورده

ِْْتُكْم ِبَرُسوِلهِ  َءاِمُنواْ  وَ  اللَّهَ  اتَُّقوْا َءاَمُنواْ  الَِّذينَ  اَهَيَأيُّ﴿فرماید: می / 57)حدید:  ﴾رَّْحَمِتِه ِمنْ  ِكْفَلْيِن ُي

اید، از خدا پروا دارید و به پیامبر او بگروید تا از رحمت خویش اى کسانى که ایمان آورده»(؛ 28

اند و قهراً به خدا و نیز با اینکه این اشخاص دعوت دینی را پذیرفته«. بهره عطا کند شما را دو

اند. پس، امر مجدد به ایمان به رسول، دلیل بر این است که مراد به رسول خدا )ص( ایمان آورده

از این ایمان پیروی کامل و اطاعت تام از رسول است چه اینکه امر و نهی رسول مربوط به 

ز احکام شرع باشد و چه اعمال والیتی باشد که آن جناب بر امور امت دارد. پس، ایمانی حکمی ا
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ای است از ایمان، باالتر از مورد بحث بدان امر شده ایمانی است بعد از ایمان و مرتبه که در آیه

/ طنطاوی، 333، ص9، ج1421/ دروزه، 174، ص19، ج1390طباطبایی، ای که قبالً داشتند )مرتبه

 (.234، ص14، ج1997

 گیرینتیجه

 از مقاله حاضر نتایج ذیل بدست آمد:

تشریع نبوی به معنای قانون گذاری پیامبراکرم)ص( در عرض شارعیت خدا نبوده، تبیین  -1

 برخی احکام بر اساس مصالحی از جانب خداوند به ایشان تفویض گشته است.

نهی »، «تور به عدم دخالت در متن وحیدس»، «تکرار واژه )قل(»آیات قرآن با مضامین  -2

« امبر اکرم)ص(توبیخ پی»و « تعویق حکم و انتظار بر نزول وحی»، «پیامبر از سبقت گرفتن بر وحی

بر مواردی همچون: مصدریت الهی قرآن و نفی مصدریت رسول خدا، عدم تعجیل بر قرائت و 

 رای خدا و نیز، انحصار هدایتگذاری مطلق و مستقل بیا تعجیل بر نزول وحی، انحصار تشریع

 باشد.برای خدا، داللت نموده، منافی وظایف غیر ابالغی پیامبر اکرم)ص( نمی

طرح گردیده به اولین  ﴾اْلُمِبُن اْلَبَلاغُ  ِإلَّا الرَُّسولِ  یَعَل َما﴿آیاتی که در قرآن کریم با تعبیر  -3

ارد، حصر در این آیات حصر حقیقی و در عین حال مهمترین وظیفه پیامبر اکرم )ص( اشاره د

باشد. پیامبر در مقابل کسانی که دارای روح نیست و منافی وظایف دیگر پیامبر اکرم )ص( نمی

جویی هستند، وظایف دیگری نیز بر عهده دارد، لکن در مقابل مشرکان، وظیفه پیامبر به حقیقت

ی مسئولیتشان نفی از حیطه همان ابالغ توأم با حجت و برهان ختم شده و اجبار به هدایت

 گردیده است.

بر اساس مجموع آیاتی که حول پنج محور اصلی در قرآن بیان گردید، قرآن کریم به  -4

وظیفه غیر ابالغی پیامبر اکرم )ص( تصریح نموده است. بر اساس این آیات، قرآن کریم بر لزوم 

ایمان به هیچ روی معادل اطاعت و ایمان و اطاعت از رسول اهلل تأکید نموده که این اطاعت و 

ایمان به خداوند نیست. قرآن کریم تفسیر و تبیین قرآن و تعلیم و تزکیه بشر را به پیامبر )ص( 

بر والیت تشریعی رسول خدا بر مؤمنان تأکید نموده و حکم و تصمیمات آن  واگذار کرده و

نمودن پیامبر اکرم )ص( به  دهد؛ نیز با اسوه و محور معرفیحضرت را بر سایرین اولویت می

 قول و فعل و تقریر آن حضرت حجیت داده است.
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