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سلیمانیان

چکیده

این نوشتار به صورت توصیفی تحلیلی در صدد پاسخگویی به شبهات کتاا نداد آا در در داورد سای ة
رفتاری پیادب اک م

دیباشد که به زعم نویسندة کتا که خود را دکت سها دع فی دیکند باا ناوعی

ب ت ی طلبی هم اه است .ایشار با استفاده از دیات آ در به صورت درور دتنی شابهاتی پی اداور (عادم
ارائة دعجزه از سوی پیادب اک م

و اد پیادب به اطاعت دطلق از خویش) را دط ح ک ده ،دایکوشاد

اثبات کند آ در کلام خدا نیست وکلام شخص پیادب است.این تد ی باا اساتفاده از دناابع دعتبا فلسافی
کلادی و تفسی ی ،سعی نموده پاسخی در خور به شبهات دط ح شدة کتا ندد آ در باا دوواوب ب تا ی
جویی پیادب اسلام

بدهد .شایار ذک است نویسندة کتا شبهات خود را از دیات بدور در نظ گ فتن

اصل دطلق و ددید ،شأر نزول ،شواهد و آ ائن تاریخی ،پیوستگی دیات آ در و دیات تحدی و با اساتفاده
از دنابع نادعتب بیار ک ده است.
واژههای کلیدی :کتا ندد آ در ،پیادب اک م

آ در ،اطاعت دطلق.

 دانش ددوخته کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلادی ،دانشگاه باآ العلوم

.
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مقدمه

پیادب اک م

شخصیتی است که از ط ف خدای دتعال ب ای رشد و کمال دددی پا

به ع صه گیتی گذاشت و در راه هدایت و راهنمایی انسارهاا رناب بایشاماری کشاید و
تلاشهای ف اوانی ک د و توانست در اهداف را تحدق بخشاد و دسای کااروار بشا ی را
دتحول کند ،به گونهای که در ددتی کوتاه تمدنی عظیم شکل گ فت.
این وجود نازنین ب ای ادعای صداآت خویش دعجزات دتعددی را ارائاه کا د کاه در
صدر دنها آ در ک یم به عنوار دعجزهای عظیم و جاودانه دیدرخشد تاا در طاول تااریخ،
انسارهای حدیدتجو را به رشد و بالندگی ب ساند و بند جهل و اوهاام را از دسات و پاای
دنها باز کند.
ادا داوریهای ناروا ،سعی در دخدوش ک در این چه ه ناورانی و دکتا دتعاالی او
داشتهاند که خود آ در ک یم نیز آ رها پیش نمونههایی از این آبیل را ص احتاً ندل ک ده
و با نشار دادر سعه صدر خویش ،در واآع گویندگار در سخنار را خلع سلاح ک ده است.
این شیوه شیطانی هماار اسات کاه دشامنار حدیدات ،پیوساته در دوآاع تکاذی
شخصیتهای بزرگ و دصلح اجتماب به کار دیب ند ،در زدانة داا کاه اساتفاده از ف اای
دجازی جزء جدایی ناپذی زندگی انسارها شده ،شبهه افکنار هم از این ف ا با ای نشا
دطال خود علیه تعالیم اسلام و پیادب اک م

استفاده دایکنناد .از جملاة ایان دطالا

کتابی است باعنوار ندد آ در که نویسندة در خود را با نام دکت سها دع فی دیکناد و در
این کتا به زعم خود به ندد دیات آ در دیپ دازد ودر این دیار در صدد اثبات این نکتاه
است که آ در کلام خدا نیست و کلام پیادب

است .او در این کتا اینت نتای -کاه در

سال  4914دنتش شد و در سال  4915وی ایش دوم در نیز دنتش گ دید -با ب داشتهای
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سطحی و غی کارشناسانه به صورت درور دتنی از دیات آا در اساتفاده کا ده و باه نداد
شخصیت پیادب اک م

دیپ دازد و سی ة رفتاری ایشار را دورد ندد آ ار دیدهد.
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شبهة اول :نظرکتاب نقد قرآن مبن ی ب ر د دا ائا ة معج هه ا س ی پی امبر
اکرا

هنگادی که از دحمد

درخواست دعجزه دیشود تا پیادب ی خود را اثبات کناد او

طف ه دیرود و خود را انسانی شبیه دیگ انسارها دیداند.

ُ َ َ
الس َماء َو َل ْن ُن ْؤم َن ل ُرق ِّي َ
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ِک َتابا َنق َرؤ ُه قل ُس ْب َح َان َر ِّبي َهل ک ْن ُت ِإال َبشرا َر ُسوال)

ت جمه :دردیه آبل از او طل دعجزه دیکنند ودر دنباله یا ب ای تو خانهای از طلا باشد
یا به دسمار بالا روی و به بالا رفتن تو اطمینار نخواهیم داشت تا ب دا کتابی ناازل کنای
که در را بخوانیم بگو پاک است پ وردگار دن دیا دن جز بش ی پیادب هستم( .اسا اء ،41
)19
ولی هنگادی که آدرت دطلق سیاسی را در ددینه به دست دیگی د ب تا ی طلبای و
غی آابل ددایسه بودر خود با دیگ ار را دط ح دیکند ودیه نازل دیکناد و خاود را د ال
خدا به طور دطلق واج الاِطاعه دیکند( .سها ،ص)138
1-1نقد و پاسخ شبهه

 4-4-4علت س باز زدر پیادب

از ارائة دعجزه

در پاسخ به این سوال باید اول ت جمه درست دیه را بیار کنیم و با دیدر ف ای دیات
داآبل و دابعد ،به تفسی در بپ دازیم .دعناى دیه این است که (آالوا) یعنا آا یش گفتناد:
(لن نودن لك ) اى دحمد به تو ایمار نم دوریم (حت تفج ) تا دنکه بشاکاف (لناا دان
الارض ) ب اى دا از زدین دکه با همه کم دبیش (ینبوعاً) چشمه دب که دبش خشك نشود
(او تکور  -اعجازا – لك) تا اینکه به عنوار دعجزه ب اى تو بوده باشد (جنه دن نخیال و
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عن فتفج الانهار) باغ از خ دا و انگور که در در نه ها جارى سازى (خلالهاا) در وسا
در بهشت (تفجی ا) جارى ساختن (او تسقط السماء کما ز عمت) و یا دسمار را ف و ریازى
همانطور که خودت (در سخنانت) ادعا ک دى .این جمله اشاره است به کلام خدا که ف دوده

بود( :او نسقط عليهم کسفا من ّ
السماء) و یا دسمار را ب س دا آطعه آطعه فا و ریازى (او
ّ
تاتى بالله و المالئکة قبيال) و یا خدا و دلائکه را در ددابل چشم دا حاوا کنا تاا دنهاا را

ببینیم (او يکون لك بيت من ز خرف) و یا خانهاى از طلا داشته باش (او ترقى فى السکماء) و
یا به دسمار بالا روى و (لن نؤ من ّ
لرقيك) و ه گز به بالا رفتنت ایمار نیاوریم (حتکى تنکِّ
ً
علينا) تا دنکه ب دا نازل کن (کتابا نقرؤه) کتاب راکه بخوانیم.

افزور ب آ در ک یم که دعجزة عدلی پیادب اسلام

بوده و هست ،خاود ح ا ت

نیز دعجزات دتعددی ب حس صلاحدید و اآت ای حال دورده است که به چند نمونه اشاره
دیشود و تفصیل در در اداده خواهد ددد .در بسیاری از دیات اددادهای غیبی در جنگهاا
دط ح شده است که از وجود ف شتگار در جنگهای پیادب خب دیدهد که دسلمانار دنها
را دشاهده نمیک دند ،ادا دنار به یاری لشگ اسلام از ط ف خداوند گسیل شده بودند و یا
دیات د بوط به دع اج ،پیادب اسلام

در سال دهم بع ت ،شبانه و به دعجازة الهای ،در

یك لحظه ،از دکه به دسجد الاآصی سی ک د واز دنجا به سوی دسمارهای دختلف -کاه
کنایه از ددادات و جایگاههای دختلف عوالم دج د ،ب زخ و آیادت است  -دع اج ک د .با
این اعجاز در آ در تص یح شده است( .أس ا  )4 ،41اولااً هماانطور کاه اشااره شاد دیاات
دتعددی ب دعجزات پیادب

دلالت دیکند ،لاذا باا اساتنکاف پیاادب

خواست دعجزه نمیتوار از در ،عدم دعجزة پیادب

از انجاام در

را اثبات ک د ،از این رو باید داوارد

دورد ادعا را به صورت خاص ،تحلیل و توجیه ک د که به در اشاره خواهد شد .ثانیاً ،دیاات
دحل بحث یعنی دیاتی که ب عدم اجابت درخواست دعجزة دخالفاار دلالات دایکناد ،در
نهایت ب همین دطل یعنی عدم جوا د بات پیاادب باه در خواسات دخالفاار و بهاناه
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جویار دلالت دیکند ،و اینکه با ح ا ت لاازم نیسات ها کس در ها زداار کاه از او
دعجزهای خواست ،در را استجابت کند و دعجزهای بیاورناد( .آادر دار آ ادلکای ،ص)17
باید دانست این دیات در دعجزات را حکایت د کند کاه آا یش علیاه رساول خادا
اآت اح و از وى دطالبه د ک دهاند .و با وجود آ در که دعجزة جاودان است ،ایمار دوردر
خود را دش وط به در د نمودند ،چور د خواستند آ در را یکدست گ فتاه در را خاوار
بشمارند .باید توجه داشت که تحدق بخشیدر به پیشنهاد دشا کین ،در شاأر پیاادب

نیست( .قل سبحان ّربى هل کنت اال بشرا رسوال) در این جمله خداوناد رساول خادا

را

ف دار د دهد تا به دعجازات پیشانهادى ایشاار پاساخ گفتاه و ایشاار را با جهال و
لجاجتشار دگاه دهد ،لجاجت که ب هیچ عاآل پوشیده نیست ،زی ا ایشار کارهاى بس
بزرگ را پیشنهاد و از رسول خدا

توآع د کنند ،که بیشات دنهاا از تحات آادرت او

خارج است و جز آدرت غیب اله کس یاراى انجام دنها را نادارد ،حتا ب خا از دنهاا
دحال بالذات است .دانند دوردر خدا و دلائکه در ب اب چشم ایشار ،و به این هام آناعات
نک دند ،اى کاش د گفتند :دا ایمار نم دوریم تا دنکه از خادایت درخواسات کنا کاه
چنین و چنار کند و این ادور غی دعدول و غی دمکن را از خدا دا خواساتند ،ولا ایان
چنین نگفتند ،بلکه گفتند دا به تو ایمار نم دوریم دگ وآت که تو خودت نه و چشامه
جارى س ازى و چه کن و چه کن  .اگ دنظور شار این بوده که در جنا به ایان عناوار
که یك ف د از اف اد بش است این کارها را انجام دهد که توآع درستی نیسات ،زیا ا بشا
کجا و چنین آدرت دطلده و غی دتناه و دحی حتا با دحالاات ذاتا کجااگ و اگا
ددصودشار این بوده که در جنا از این جهت که ددع رسالت است چنین کارهاائ را
بکند که این درخواست از س لجاجت است ،زی ا رسالت کجا چنین اآت ائ داردگ رساالت
تنها این اآت اء را دارد که دنچه را خداوند به او پیغام داده و دأدور به ابلاا با بنادگانش
ک ده از راه انذار و تبشی ابلا کند ،نه اینکه آدرت غیب خود را هم به او واگذار نماوده او
را ب دف یدر ه چه که بخواهد آدرت دهد و به ف ض دحال که چنین چیزى دمکن باشد
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خود در جنا چنین ادعائ نک ده و بارها خاط نشار ساخته که دن دانند شما یاك فا د
بش م با این تفاوت که به دن وح د شود ،پس این اآت اح و پیشنهاد ایشاار باا اینکاه
واوح البطلار است پیشنهاد عجیب است و به همین جهت پیادب خود را دأدور نموده که
در جوا دنها نخست پ وردگار خود را از گزاف و تفویض آدرت ،که از گفته ایشار ب د

ددد دنزه نماید .بعید نیست که از جمله (قل سبحان ّربى) تعج هم اساتفاده بشاود چاور
ددام بسیار ،دناسبت در را دارد ،و در ثان بصورت اساتفهام بف دایاد( :هکل کنکت اال بشکرا
رسوال) دیادن جز یك ف د بش مگ و همین جوا  ،خود دؤید این است کاه جملاه (سکبحان

ّربى ) در دورد تعج و به دنظور افاده در ددده باشد ،و دعنا چنین باشد که اگ این اآتا اح
و توآعاتتار از دن از این نظ است که دن دحمد و ف زند عبدالله هستم که از این نظ دن
یك ف د بش هستم و هیچ بش ى آدرت ب انجام این ادور ندارد ،و اگ از این نظ از دان
چنین توآعات د کنید که دن رسول خدایم که دعناى رسالت ،داشتن آدرت با اینگوناه
ادور نیست و رسول جز گ فتن رسالت و رساندر در شأن نادارد ،و دعنااى رساالت ایان
نیست که داراى آدرت غیب دطلق باشد .از این بیار روشن شد که ه یاك از دو کلماه
(بش ا) و (رسولا) دخالت در تمادیت جوا دارند ،کلمه (بش اً) جوا اآت اح ایشار است که
در جنا خودش چنین و چنار کند ،و کلمه (رسولاً) جوا از این است که اگ تو رساول
از خدایت آدرت ب دوردر اینگونه ادور را بگی (طباطبایی،4987 ،ج ،9ص .)74
پیادب

دو جوا دنطد و روشن در یك عبارت کوتاه به دنها داد:

 نخست اینکه پ وردگار دنزه از اینگونه ادور است ،دنزه است از اینکه تحت ف دااراین و در آ ار گی د و تسلیم پیشنهادهاى واه وب اساس سبك دغزار گ دد.
 دیگ اینکه :آطع نظ از دنچه گذشت اصولاً دوردر دعجزات کار دان نیسات ،دانبش ى هستم همچور شما ،با این تفاوت که رسول خدایم ،ارسال دعجزات کار او است ،و
به اراده و ف دار او انجام د گی د ،دن حت حق ندارم ازپیش خود چنین تداوائ کنم ،او
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ه وآت لازم بداند ب اى اثبات صدق دعوت پیادب ش ه دعجزه اى کاه لاازم باشاد دا
ف ستد (هل کنت اال بشرا رسکوال) درست است که این دو پاسخ با هم ارتباط و پیوند دارناد،
ول در عین حال دو پاسخ دحسو د شوند ،یک وعف بش را در ب اب این ادا اثباات
د کند ،و دیگ ى دنزه بودر خداى بش را از آبول اینگونه دعجزات اآت اح .
اصولا پیادب یك خارق العاده گ نیست که در جائ بنشایند و ها کسا از در وارد
شود پیشنهاد اعجازى به دیل خود کند و اگ نپسندیدند پیشنهاد دیگ ى دطا ح نمایاد ،و
خلاصه آوانین و سنن دف ینش را به بازى بگی د ،و بعد از اینهمه نیز اگ دایل بود بپذی د و
اگ دیل دبارکش اآت ا نک د با بهانه اى شانه خال کند.
وظیفه پیادب اثبات ارتباط خود با خدا از ط یق دوردر دعجزه است ،و ه گاه باه آادر
کاف دعجزه نشار دهد ،دیگ هیچگونه وظیفه اى در این رابطه ندارد .او حت زدار نزول
دعجزات را دمکن است نتواند پیش بین کند و تنها در جائ از خداوند تداواى دعجزه د
کند که بداند خدا به این اد راو است.
در اینجا درخواستهایی که از پیادب داشتند را به چند دسته دیتوار تدسیم ک د:
 1-1-1-1درخواستهای خلاف عقل از پیامبر

بع

از این درخواستهاى ششگانه اصولا درخواست نادعدول بوده است ،دانند اح ار

ک در خداوند و ف شتگار ،ویا ناده دخصوص از دسمار لابد باه ناام و نشاار دنهاا دوردر
!بع

دیگ اآت اح بوده که اگ عمل د شد اث ى از تداواکنندگار باآ نم داند تاا

ایمار بیاورند یا نیاورند (دانند نازل شدر سنگهاى دسمان ب س دنها) .بدیه پیشانهادهاى
دنار در داشتن یك زندگ د فه و کادلا تجملات با دال و ث وت ف اوار خلاصه دا شاده
است ،در حال که د دانیم پیادب ار ب اى چنین کارى نیادده اند.و اگ ف ض کنیم بع
از اینها هیچیك از این اشکالات را نداشته د دانیم ص فا به دنظور بهانه جوئ بوده است،
به آ ینه بخشهاى دیگ این دیات و دیدانیم وظیفاه پیاادب ایان نیسات کاه در ددابال
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پیشنهادات بهانه جویار تسلیم گ دد ،بلکه وظیفه او ارائه دعجزه است به دددارى که صدق
دعوت او ثابت شود ،و بیش از این چیزى ب عهده او نیست.
 1-1-1-2درخواست معجزه وسیلهای برای بهانه جویی

درخواستهای فوق نوعاً ب ای شناخت حدانیت پیادب نبود ،چ ا که ادله و آ ائن د بت
نبوت پیادب

در حد لازم دانند دعجزة آ در و دیگ دعجزات وجود داشات .بلکاه ناوب

درخواستها ب ای بهانه جویی و دنافع دادی واآتصادی خودشار بود .چنانکاه از ح ا ت
دیخواستند در س زدین خشك ع بستار چشمههایی را جاری وساری کند یا باغهای خ دا
و انگور و خانهای دملو از طلاجات ایجاد کند( .اس اء  41،9و  )13در پارهاى از این تعبی ات،
خود دیات با ص احت د گوید که این درخواست کنندگار تا چه اندازه بهانه جاو و لجاوج
بودند ،دنها در حال که پیشنهاد صعود ب دسمار را به پیادب د کنناد ،باا صا احت دا
گویند اگ به دسمار هم صعود کن دا ایمار نخواهیم دورد ،دگ اینکه ناده اى ب اى دا از
دسمار با خود دورى.
اگ به راست دنها تداواى دعجزه ب ای اثبات ادعای نبوت پیادب داشتند ،پس چ ا د
گویند صعود ب دسمار نیز ب اى دا کاف نیست گ دیا آ ینه اى از این واوحت با اى غیا
دنطد بودر دنها پیدا د شودگ

4-4-5تحدق دعجزه به اد الهی نه به دیل پیادب
دا د دانیم که دعجزه کار خدا است نه کار پیادب  ،در حال که لحن سخن این بهانه
جویار به وووح نشار د دهد که دنها دعجزه را کار پیادب د دانستند ،لذا تمام افعال را
به شخص پیادب

نسبت د دادند:

تو باید این زدین را بشکاف و نه هاى د در در جارى کن  ،تاو بایاد سانگهااى
دسمار را ب س دار ف ود دورى ،تو باید خدا و ف شتگار را نزد دا ظاه کن در حال که ب
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پیادب

لازم است این پندار را از ذهن دنها بی ور کند و به دنها ثابت نماید که دان ناه

خدا هستم ،نه ش یك خدا و اعجاز تنها کار او است ،دن بش ى هساتم همانناد انساانهاى
دیگ با این تفاوت که وح ب دن نازل د شاود .و در ددادار از اعجااز کاه لاازم باوده
خودش در اختیارم گذارده است ،بیش از این کارى از دست دن ساخته نیسات ،دخصوصاا
جمله (سبحار رب ) گواه است ب همین دعن چ ا که ددام پ وردگاار را از داشاتن ها
گونه ش یك و شبیه پاک د شم د.
به همین دلیل با اینکه در آ در دعجزات دتعددى به عیس نسبت داده شده است از
آبیل زنده ک در د دگار و ش فاى بیمارار غی آابل علاج و یا کور دادرزاد ول با این حال
در تمام این دوارد کلمه (باذن ) یا (باذر الله) که در را دنحص اً دنوط به ف دار پ وردگاار
د داند ددده است ،تا روشن شود این دعجزات گ چه به دست دسیح ظااه شاده اداا از
خود او نبوده است بلکه همه به ف دار خدا بوده.
 عدل حکم دیکند که ه پیادب ی ب ای اثباات ادعاای نباوتش دعجازهای داشاتهباشدو این خود نشانه ی زنده اى است ب اینکه پیادب در دوآع لزوم دعجزات ع وه ک ده
است واگ در این دیات تسلیم پیشنهادهاى دنها نشده حتما پیشنهادهاى با پایاه و بهاناه
جوئیهاى ب اساس بوده است( .دکارم شی ازی ،4984 ،ج ،45ص)518
 1-1-1-3معجزات پیامبر
 1-1-1-3-1معجهات پیامبر

دئ تائیخ

اسناد دختلف وجود دعجزات پیادب
دیکند که بالغ ب  4333دعجزه را ب ای پیادب

را تایید دیکناد.ابن جاوزی از دناابعی یااد
دوردهاند .ابن ک ی در کتاا دعجازات

النبی ،بسیاری از این دعجزات را ندل ک ده است .در ایان کتاا  ،دعجازات باه دو دساته
دعجزات دعنوی و حسی تدسیم شده است.
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بخاری از انس بن دالك ندل ک ده است

که یك روز ،هنگام نماز عص  ،صحابه آصد نماز خواندر با پیادب
ب ای ووو نیافتند .در این هنگام ،رسول اک م

را داشتند ولی دبای

دست خویش را در ظ فی آ ار داد .د

از انگشتار او جاری شد و از در د  ،تمام کسانی که در دنجا بودند ووو گ فتند( .بخاری،
4131ق ،ج  ،9ص)943
 ح کت درخت به سمت پیادب

ح ت علی

در خطبه آاصعه ندال دیکناد

روزی گ وهی از بزرگار آ یش نزد پیادب دددند و از او خواستند ب ای اثبات نبوت خویش،
از درخت بخواهد که به سمت دنار بیاید .رسول خدا نیز به درخات ادا کا د کاه باه اذر
خداوند به سمت دنار بیاید .ناگاه ،ریشههای درخت از دل خاک بیا ور دداد و درخات باه
سمت وی ح کت ک د .با وجود این دعجزه دشکار ،در عده به پیادب

ایمار نیاوردند و

او را جادوگ خطا ک دند( .نهب البلاغه ،خطبه ( 415خطبه آاصعه))
بارش شدید بارار به دعای پیادب

 :در روایتی از ادام صادق

که بهدنبال خشکسالی شدید در ددینه ،د دم این شه از رسول الله

ندل شده اسات
درخواست ک دند

تا ب ای بارش بارار دعا کند .پیادب دعا ک د و هنوز دعای وی تماام نشاده باود کاه ابا
دسمار ددینه را پوشاند و بهحدی بارار بارید که بیم در دیرفت سیل راه بیفتاد( .کلینای،
4131ق ،ج  ،5ص )511
 تسبیح گفتن دانههای سنگ در دستار پیادب
روزی به هم اه ابوبک و عم نزد رسول خدا

 :ابااذر از ع ماار ندال دیکناد او
بود .پیادب تعدادی سانگریزه را از روی

زدین ب داشت و در کف دست خود آ ار داد .در در هنگام ،سنگریزهها تسابیح پ وردگاار
گفتند( .ابن ک ی  ،دعجزات النبی ،بیتا ،ص)441
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ندل شده است که ب خی از دنهاا عبارتناد از:

دعجزات دیگ ی نیز از رسول اک م

صحبت ک در حیوانات وحشی و پ ندگار با پیادب

 ،خب دادر از چیزهایی که د دم در

خانه خود ذخی ه ک دهاند و( ...دسعودی4159،ق ،ص)541
 1-1-1-3-2معجهات پیامبر

دئ قرآن

باید به این نکته توجه داشت که پیادب اک م
بزرگت ین دعجزه پیادب اک م

دعجزات زیادی داشتند .آ در ک یم

است .در آ در دیات دتعددی وجود دارد که دعجزه بودر

این کتا الهی را ثابت دیکند ،ب ای نمونه تحدی آ در بهت ین دلیل ب اعجاز آ در است
که دیف داید :اگ در این کتا که ب بنده خود نازل ک ده ایم شك دارید سورهای همانند
در بیاورید( .سوره بد ه  )59 ،5و تا اد وز همه انسارها از دوردر حتای یاك ساوره دانناد
کوچك ت ین سورههای آ در عاجز بوده و تا ابد نیز عاجز خواهند بود.
علاوه ب این دیات ف اوانی نیز در آ در وجود دارد که بخشی از دنها از جهتی دعجازه
پیادب اک م

به حسا دیدید؛ نظی اخبار از دینده ،اخبار گذشتگار ،دعارف بلناد الهای

و...؛ زی ا د دم از ط یق پیادب اک م

با این دطال وحیانی دشنا شده اند.

 ب ای د ال خب از غلبه روم بعد از در که از سپاه ای ار شکست سختی خورده بودند:
«رودیار دغلو شدند! (و این شکست) در س زدین نزدیک رخ داد ادّا دنار پس از (ایان)
دغلوبیّت بزودى غلبه خواهند ک د»( .سوره روم  4 ،93و  5و )9
 آ در از دعجزه ی دیگ ِ پیادب
رسول خدا

به ص احت یااد دایکناد :و در اسا اء و دعا اج

است« .پاک و دنزه است خداوندی که بنده اش را شابانگاهار از دساجد

الح ام به دسجد الاآصی ب د و  (»...اس اء  )4 ،41این دیه درباره دع اج پیادب
خداوند بعد از دوردر پیادب

است که

به دسجد الاآصی وی را تا «آا آوسین» یا «نزدیکت از

در» (نجم  1 ،29و  8و  )1به بالا دیب د.

نقد و بررسی شبهات کتاب نقد قرآن مبنی بر برتری جویی پیامبر اسلام

47

 در دخ دعجزه شق الدم (شکافته شدر داه با اشاره ح ا ت) اسات کاه در ابتادای
سوره آم به در اشاره شده است .در ابتدای سوره آم خداوند از این دعجزه بزرگ پیاادب
یاد دیکند و دیف داید «آیادت نزدیك شد و داه شکافته شد»( .آم )4 ،21
واآعه شق الدم از این آ ار است که ،دش کار دکه (آبال از هجا ت) از پیاادب
درخواست دیه و نشانهای ک دند و گفتند« :اگ واآعاً پیاادب خادا هساتی دااه را با ای داا
بشکاف و دو نصف کن ،پیادب

به دنار ف دود :اگ این کار را ب ای شاما انجاام دهام

ایمار دیدوریدگ گفتند دری .در ش  ،ش بدر بود یعنی داه در دسمار کادل باود .پیاادب
از پ وردگارش خواست تا داه دو نیم شود ،با اشاره پیادب

اک م

داه به دو نیم شد

و عده زیادی این دعجزه بزرگ را دیدند ادا دش کار دوباره ایان دعجازه بازرگ را انکاار
ک دند و گفتند دحمد

دا را سِح ک د( .طب سی ،ج  ،51ص  )43آ در دجید این انکار

دش کار را به عنوار عادت همیشگی دنار بیار ک ده و دیف داید« :و ه گااه (دشا کار)
نشانه و دعجزهاى را ببینند روى گ دانده ،د گویند« :ایان ساح ى دساتم اسات»! دنهاا
(دیات خدا را) تکذی ک دند و از هواى نفسشار پیا وى نمودناد و ها ادا ى آ ارگااه
دارد» .همانطور که گذشت دعلوم شد که اولاً دعجزه نشانه یك پیادب اسات با ای اثباات
نبوتش ،ثانیاً دعجزه به دست خداست و حتی خود پیادب هم در وآوب در دداخلهای ندارد و
ثال اً دعجزه ب ای کسی که جز عناد و لجاجت کاری ندارد کار ساز نیست.
شبهة دوا :نظر کتاب نقد قرآن مبنی بر اطادت مطلق ا پیامبر

و دیکتات ئی

ایشان

کتا ندد آ در در بخش دیگ ی از این کتا بیار دیدارد که پیادب

با ای باه

دست گ فتن آدرت سیاسی در ددینه دیه نازل دیکند و خود را د ل خدا باه طاور دطلاق
واج الاطاعه دیکند و ب ای شاهد ادعای خود باه دیاة (اطيعکوا اللکه و اطيعکوا الرسکو ) و
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دیاتی چور ( 21نساء 15 ،دائده 4 ،انفال) استناد دیکند .او دیگوید اطاعت خادا هام ،باه
اطاعت رسول ب دیگ دد .چور د دم با خدا ارتباط ندارند و همه چیز را از پیاادب باه ناام
خدا دیشنوند ،بناب این اطاعت دطلق خدا همار اطاعات دطلاق رساول

اسات .ولای

اطاعت دطلق از ه انسانی حتی پیادب واآعی (اگ وجود داشته باشد) هم غی دعدول است
چور پیادب واآعی فد در دریافت وحی از خدا دگاهت ین و دصور تا ین فا د اسات ولای
پیادب دانش یا تخصصی در زدینههاای دیگا در اداور زنادگی بشا ی د ال کشااورزی،
سیاست ،تجارت و اد ال اینها ندارد .پس چ ا باید بی چور وچ ا تبعیت شودگ ایان چیازی
است که تمام دیکتا تورهای تاریخ از د دم انتظار داشتهاند و دوج س کو دزادی وتحدی
و س کو د دم شده است( .سها ،ص 138و )131
 2-1نقد و پاسخ

پاسخ رادر چند د حله دیتوار بیار ک د:

 5-4-4اعت اف دشمنار به جایگاه پیادب
پیادب اک م

گذشته از جایگاه دعنوی و سمت پیاادب یش باه اعتا اف دوسات و

دشمن ،ف دی ب جسته و دمتاز بوده است و این ب جستگی و ادتیاز ایشار از کودکی ،جوانی
و آبل از بع ت در ایشار دشکار بوده و در هماار ایاام در ح ا ت باه دحماد اداین
شه ت داشته است .بعد از بع ت نیز در هماة جهاات ،کادالتا ین و بهتا ین الگاو با ای
ََ

َ

َ ُ

َّ ُ

دسلمانار بود( :لق ْد ک َان لک ْم ِفي َر ُسو ِ الل ِه أ ْس َوة َح َس َکنة) (احازا  )54 ،99در واآاع اخلااق

نیك و پسندیده ی ایشار بود که د دم را به سوی ایشار دیکشاند.
 2-1-1-1پیامبر

از نظر مستشرقان

 جار دیاور پاورت ،اسالام شاناس انگلیسای در آا ر  41داینویساد :شخصایتدحمد

به عنوار یك دصلح دینی و آانورگذاری که در آ ر هفتم دسیحی در دسایا
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آیام ک ده است باید دطالعه شود .در این صورت بدور شك اگ او را یکی از نوادر جهار و
دنزهت ین نابغهای که گیتی تاکنور توانسته است پ ورش دهد به شمار دوریم ،همانا باید او
را بزرگت ین و یگانه شخصیتی بدانیم که آاره دسیا دیتواند به وجود چنین ف زندی ب خاود
ببالد.
 -گیورگیو اسلام شناس رودانیایی در کتا دحمد

پیادب ی که از نو باید شناخت.

با اینکه پیادب اسلام ادّی بوده در اولین دیاتی که ب وی نازل شده ،صحبت از آلم و علام
یعنی نوشتن و نویساندر و ف اگ فتن و تعلیم دادر است ،در هیچ یك از ادیار بزرگ ایان
اندازه ب ای دع فت اهمیت داده نشدهاست و هیچ دینی را نمیتوار یافت که در دبادأ در،
علم و دع فت اینآدر ارزش و اهمیت داشته باشد.
 -توداس کارلایل فیلسوف بزرگ اسکاتلندی در دورد پیادب اسلام

دینویسد «...

او رسولی است که از جان ابدیت ناشناخته به پیادب ی به سوی دا دبعاو شاده اسات...
سخن او از انسار دیگ ی اآتباس نشده ،بلکه از هسته د کزی حدایق عالم ب گ فته است؛
او باطن همه چیز را دیبیند و حج ظلمانی دنیای ف یبنده ،دانع حدیتبینی او نیست. ...
 دایکل هارت «دانشمند دد یکایی ،کتابی تحات عناوار  433دنتشا کا ده و باهدع فی صد شخصیت ب جسته تاریخ بش یت پ داخته و با اینکه خود دسیحی است ح ت
عیسی را در ردیاف ساوم آا ار داده و ح ا ت دحماد

را در رتباه اول و در دددداه

دینویسد .... :به نظ دن تنها شخصیتی که هام در شائور دینای و هام شائور دنیاایی
بالات ین دوفدیت و پی وزی را در تاریخ کس ک ده است ،ح ت دحمد

است.

َّ َ َ
َ
َ ُ َ
خداوند در آ در دربارة اخلاق ایشار دیف داید (ف ِب َما َر ْح َمة ِم َن الل ِه ِل ْنت ل ُه ْکم َول ْکو ک ْنکت
َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ
فظا غ ِليظ القل ِب ال ْنفضوا ِم ْن َح ْو ِل َك) (دل عم ار  )421 ،5به د حمت خدا بود کاه باا خَلاق

ده بار گشتی و اگ تندخو و سختدل بودی د دم از گِ د تو دتف ق دیشدند.
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 5-4-5اطاعت دطلق دش وط به اثبات نبوت پیادب
اینکه عدل وعدلا حکم دیکنند ،انسار از ف د دیگ ی چشم بسته وکور کورانه اطاعت
نکند ،دگ اینکه یدین داشته باشد که شخص دطاب کادلاً خود در دسای درساتی وراساتی
بوده و اد وی نیز کاشف از دصالحت واآعای اسات .ایان نکتاه واصال هام در اوادا و
تکلیفهای الهی به عنوار اینکه خداوند در رأس عدلا آا ار دارد د اعاات شاده اسات .باا
نگاهی به اواد خداوند در کت دسمانی پی دیب یم که خداوند از انسارها خواساته اسات
َ

َّ

ْ

َ

ْ

َّ

که از پیادب ار اطاعت دطلق نمایندَ ( :و َما أ ْر َسل َنا م ْن َر ُسو إال ل ُيط َ
اع ِب ِإذ ِن الل ِه) (نسأ )71 ،1
ِ ِ
ِ

واینکه در ح ت به دؤدناار از نفاس خودشاار

در آ در اد به اطاعت پیادب

دددم و اولی است ،دک ر دورد تأکید آ ار گ فته است:
َ َ

ْ

َ ُ

َّ
النبيُّ أ ْولى بال ُم ْؤمن َ
ين ِم ْن أ ْنف ِس ِه ْم) (احزا )7 ،99
ِِ
( ِ
ِ
َ

َّ

َ

َّ

َ

َ ُ

َْ

ُ

( َيا أ ُّي َها ال ِذ َين َآم ُنوا أ ِط ُيعوا الل َه َوأ ِط ُيعوا َّالر ُسو َوأ ِولي اْل ْم ِر ِم ْنک ْم) (نسأ )71 ،1
نفس اد به اطاعت دطلق از پیادب

و اولویت وی ب جار انسارها ،خاود دلیلای

گویا ب عصمت در ح ت در تمادی آلم و و ع صههای زنادگی در ح ا ت دایباشاد.
ح ت علی

فلسفة اد به اطاعت دطلق از (اولی الاد ) را عصامت و طهاارت وی از

ه گونه دعصیت ذک دیکند و در توصیف دنار دیف دایاد (ْلنهکم معوکومون مطهکرون ال

يأمرون بمعويته) (الشیخ الصدوق ،علل الش ایع؛ 4152 ،4989ق ،ج ،4ص ).459
اغل دفس ین دیه (اطيعوا الله واطيعوا الرسو ( )...نساء  )21 ،1را شاهد ب ای عصمت
پیادب

دانستهاند( .دکارم شی ازی ،جلد  ،5ص  )987از نظ دفس ار شایعه در دلالات

دیه ب عصمت پیادب و اولی الاد ت دیدی وجود ندارد ،زی ا :ه گاه خداوند به اطاعت بیآید
و ش ط از کسی ف دار دهد در ف د دعصوم خواهد بود ،چور در صورت غی دعصوم بودر،
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اگ به گناه اد کند اجتماب ندی ین لازم دیدید؛ یعنی هم بایاد از او اطاعات شاود و هام
اطاعت نشود (المظف  ،ج ،5ص )41واد به اطاعت از ادام و رهب خطاپاذی خلااف آواعاد
عدل است .س ّ لزوم اطاعت پیغمب

دبارکه «نجم» در
ٴ
هم عصمت اوست که در سورهٴ

ْ

ّ

اوایل سوره ف دود( :ما َي ْن ِط ُق َع ِن ال َهوي * ِإ ْن ُه َو ِإال َو ْحي ُيوحي) ( نجم  )9 ،29ه چه را که

دربارة دین بف داید ،عین وحی خداست .دیة سه و چهاار ساورهٴ «نجام» ایان

پیغمب

ْ

ّ

استَ ( :و َما َي ْن ِط ُق َع ِن ال َهوي * ِإ ْن ُه َو ِإال َو ْحي ُيوحي) .چه اینکه در ساورة دبارکاة «حشا »
ُ
هم به ادت اسلادی همین دستوررا داد .در دیة هفت ساورة «حشا » ف داودَ ( :و مکا آتکاک ُم
ُ َُ ُ
َ
ُ
َّالر ُسو فخذ ُوه َو ما َنهاک ْم َع ْن ُه ف ْان َت ُهوا)؛

 5-4-9رابطة دیدگاه حد اک ی به دین با اطاعت دطلق از پیادب
همانطور که از دتن شبهه به نظ دیرسد ،کتا ندد آ در «پیادب را در دریافت وحی
دصورت ین و دگاهت ین ف د دیداند »،ولی باید دید حیطه و آلم ویی که ب ای وحی ت سیم
ک ده چگونه استگ
آلم و دین یکی از دباحث دهم و نوپیدای دینپژوهی جدید و انسار دعاص است که
اد وزه بخشی از دباحث فلسفه دین و کلام جدید را به خود اختصاص داده است .پاسخهای
گوناگونی به این دسأله داده شده است و ه یك از دانشمندار از دنظ خاص به این بحث
نگ یستهاند ب خی از دووع دینی به این بحث پ داخته و عدهای هم تبیینی سکولاریساتی
از در ارائه دادهاند.
بهطور کلّی ،دیدگاههای دختلف در با آلم و دین را دیتوار باه دو دیادگاه عماده
تدسیم ک د:
 .4دیدگاه حدّاآلی؛
 .5دیدگاه حدّاک ی.

11
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 2-1-3-1نظریة دین حدّاقلی وعدم فهم مرز رسالت

اد وزه دیار روشنفک ار و نواندیشار دینی رواج دارد .اینار با دحصور ک در دین در
سعادت دخ تی ،دنک دخالت و ح ور دین در ع صه ی اجتماب و ادور سیاسای هساتند و
بدین ط یق ،دین را سکولاریزه ک ده ،به جدایی دین از سیاست آائل هساتند .وباه ناوعی
ادور دنیوی را از دین جدا دیدانند .در ددابال ،بزرگاانی هام هساتند کاه از نظ یاة دیان
حدّاک ی دفاب ک ده و از همگ ایای و همساویی دیان و دنیاا ساخن گفتاه و دیادگاهی
جادعنگ انه در این با اتخاذ ک دهاند .تذکّ این نکته لازم است که دنظور از تبیین آلما و
دین ،آلم و واآعی دین است ،نه ت سیم آلم وی ب ای در تا دستلزم تعیاین تکلیاف با ای
خدا باشد .ددصود از تحلیل غایت بع ت ،پاسخ به این پ سش است که پیامدورار دسامانی،
د دم را به سوی چه ددصود یا دداصدی دعوت دیکنندگ دیا دعوت انبیا به اهداف دخ تی و
سعادت دعنوی دحدود است یا دصالح دعیشتی وسعادت این جهانی را نیز ف ا دیگی دگ دیا
ددوزههای انبیا ص فاً هدایتی به سوی خدا و دخ ت است یا افزور ب در ،ب ناداهای با ای
رساندر د دم به رفاه دنیایی نیاز هساتگ پیاادب ار رساالت خاویش را در چاه آلما وی
دیدانند ،و اف اد بش  ،در دواجهه با انبیا چه انتظاری از دنار در دل دارندگ
بحث جهت گی ی دعوت انبیا به لحاظ عملی نیز اهمیت دارد؛ چ ا که انتظار دو جانبة
پیادب ار و دخاطبار دنار از یکدیگ و ارتباط عملی بین درها ،ب اساس فهام حادّ و دا ز
رسالت انبیا شکل دیگی د .هدف بع ت ،حد انتظار دوجّه بش از انبیا را تعیاین دایکناد و
همچنین توآّع پیادب ار از دخاطبار را دوجّه دیسازد .پاسخ د دم و اآبال درها به دعاوت
انبیا ،ب فهم آلم و رسالت و هدف بع ت دبتنی است .از درجاا کاه تصاوی فا د از هادف
بع ت ،در واآع درک وی از گوه دین است ،ساختار دینداری شخص ب اساس تصاوّر وی
از جهت گی ی دعوت انبیا شکل دیگی د( .آدردار آ ادلکی )4911 ،اگ ب دبناای هادف
بع ت انبیا اثبات شود که پیادب ار در اندیشة اصلاح و دبادانی دنیا نیز بودهاند ،جادعیت دین
اثبات خواهد شد ؛ ادّا اگ هدف از بع ت انبیا فد  ،دبادانی حیات دخ تی از حیات دنیایی هم
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دع ّفی شود ،جادعیت دین دورد ت دید آ ار دیگی د و با ای در آلما و دحادود و د ایّق
کشیده دیشود و به سکولاریسم دیانجادد همانطور که دکت سها ددعی است.
ددوزههای اسلام در آ در به سه بخش تدسیم دیشود که بیانگ جادعیت دین دباین
اسلام و گست دگی آلم و در است .این سه بخش عبارتند از:
الف .اصول عداید ،یعنی چیزهایی که ه ف د باید کوشش کند که به دنها دعتدد شود؛
 .اخلاآیات ،یعنی خصلتهایی که وظیفة یك ف د دسلمار است که خویشتن را باه
در خصلتها و خوبیها بیاراید و از ود درها خویشتن را دور نگه دارد؛
ج .احکام ،یعنی دستوراتی که د بوط است به فعّالیتهای خارجی و عینی انسار ،اعمّ
از فعّالیتهایی که ب ای دعاش یا دعاد و دنیا ودخ ت انجاام دایدهاد ،یاا اداور فا دی و
اجتماعی.
حال باید دید که دیا در ادور دنیوی انسار نیازی به پیادب داردگ
باید توجه داشت که هدف بالذّات انبیاء ،هدایت و دع فت الهی است؛ ادّا تحدّاق ایان
هدف در جادعة بش ی دستلزم اتّخاذ اهداف بالع ض دیگا ی دانناد تأسایس حکودات و
اصلاح نظام دعیشتی است .پ داختن به اصلاح دعیشت دنیوی ،وظیفة پیاادب ار اسات؛ ادّاا
وظیفهای بالع ض؛ بناب این نباید گمار ک د که بالع ض بودر به دعنای ف عی بودر و نفی
در از وظیفة انبیا است؛ بلکه به دعنای این است که پ داختن به اصلاح دنیا و ظلمساتیزی
در اهداف رسالت است؛ ادّا به آصد ثانوی؛ به همین لحاظ ،بزرگانی چور استاد دطها ی،
عدالت گست ی و ظلم ستیزی را به دنزله ی دلاک تمایز نبی و از ادلة صدق گفتار او تلدّی
ک دهاند( .دطه ی ،4915 ،ج )5
دو هدف اصلاح نظام دعیشتی و اآبال به دخ ت ،دو د تبه از حدیدت واحد کمال ناوب
بش است ،که انبیا درهدایت بش  ،پ داختن به ه دو را هدف خویش آ ار دادهاند .ودر دیات
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َ ْ
َ ْ َ ْ
دختلف آ در هدف ارسال انبیا را ب پایی عدالت بیار دیکند (قکد أ ْر َسکل َنا ُر ُسکل َنا ِبال َب ِّي َنکا ِت
َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ ُ ْ
اس ِبال ِق ْس ِکط) (حدید  )21 ،21دا پیاادب ار خاویش را
وأنِّلنا معهم ال ِکتاب وال ِميِّان ِليقوم الن

با دلایل روشن ف ستادیم و با درها کتا و دعیار ف ود دوردیم تا د دم عدل و آس را باه
پا دارند .از نظ بع ی صاح نظ ار این دیه با ص احت به پا داشتن عدل و آس را هدف
رسالت و بع ت پیادب ار دع ّفی ک ده است .بناب این ،دو هدف اصلاح نظام دعیشتی و اآبال
به دخ ت ،دو د تبه از حدیدت واحد کمال نوب بش است که انبیا درهدایت بش  ،پ داختن به
ه دو را هدف خویش آ ار دادهاند و به یك تعبی پیادب ار از نظ هدف (ثنوی) باودهاناد؛
یعنی دو ددصد دستدل داشتهاند :یکی از این دو ددصد به زندگی دخ تی بش د بوط است
(توحید نظ ی و توحید عملی ف دی) و دیگ ی به سعادت دنیایی او (توحید اجتماعی).
بالعکس آائلار به دیدگاه حدّاآلی ،جادعیت دین را انکار دیکنند .ب ایان اسااس ،باه
نظ درها ،رسالت روشنفک ار دینی که ازبی ور به دین نظ دیکنند ،و در فکا اصالاح و
احیای دین هستند و به شکاف و گسست دیار سنّت و ددرنیته حسّاسند ،ددوختن این نکته
است که «دین اک ی» نافی خود دین است و در یك کلام ،روشنفک دینی بایاد باا نگااه
«تدلیلگ ایانه» به دین بنگ د و در را فاآد عنص جادعیت و جاودانگی بداند .اینار «آلم و
دین» را هم به لحاظ گست دگی وشمول در در تمام ادور زندگی (این جهار و در جهار)،
و هم به لحاظ عمودیت در ب ای سای اف اد و جوادع ،و هم به لحاظ بُ د و کشاش زداانی
در تا روز آیادت ،ت ییق و تحدید دیکنند؛ بناب این ،دین در نگاه این دسته از نواندیشاار
«همه جانباه»« ،همگاانی هماه جاایی» و «همیشاگی» نیسات؛ بلکاه «تاكسااحتی»
(یكبُعدی  /دخ تی /دنیاگ یز  /نهادی  /در دنیایی  /تجزّیگ ا) ،اسات و «انتظاار بشا از
دین» هم در دحدوده همین ادور (ادور دخ تی و ف دی) دعنا دییابد و اگ اآلّی بودر دین
را بپذی یم ،ناگزی باید تصدیق کنیم که ب دین ،بار ف اوانی نمیتوار نهاد( .س وش ،4918
ص)443
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در ندد سخنار پیشین باید گفت :نخستین انتظار از دین خاتم در است که باه جاای
ارائة ب نادههای دوآّتی ،حس ووع و حال جادعه و دورة تاریخی خااص کاه باه وسایلة
دیینهای پیشین دورده دیشد ،دورندة آانور اساسی جادع و ف ا زدار و فا ا دکاار باشاد.
چنین آانونی ب ای چنار دنظوری باید ب «سنن جاوید الهی»« ،نادوس لا یتغیّ طبیعت» و
«فط ت پاک انسانی» استوار باشد .یك جانبه بودر آانور و دیان ،ناساخیّت خاود را باه
هم اه دارد .انسار ،دارای ابعاد و جنبههای گوناگونی (دادّی ،دعنوی ،ف دی ،اجتماعی و)...
است و دهمت ین رکن جاوید داندر و دنسوخ نشدر یك دین ،توجّه در باه هماة جوانا
انسانی است که غفلت و چشمپوشی از ه یك از درها خود به خود عدم تعادل و ناسخیّت
در را درونی دارد .باه اعتا اف اندیشاهورار و اسالامشناساار ،تعلیماات اسالادی ،جاادع،
همهجانبه ،اشتمالی هست.
ارنست گلن دربارة اسلام ،اصطلاح ( )Mare totalرا به کار دایبا د و در وصاف در
دیگوید:
دینی است« ،ک ی الابعاد» که «ب نادة عمل» دارد و دطالباتش دا زی نمایشناساد و
دوارد ادعایی -اش بهنهادهای دشخّصی دحدود نمیشاود .با خلااف در ،در دسایحیت،
ددادگی و تمایل جدّی ب ای سپ در «کار آیص  ،به آیص » وجود دارد.
راب ستور به ندل از دونالد اسمیت دیگویاد :اسالام و هندوییسام باه جهات داشاتن
یكرابطه «اندادی» با جادعه و دارا بودر ساختارهای «غی دتمایز» ،درددابال دسایحیت و
بودیسم آ ار دیگی ند.
لخن نیز از یك «جهاربینی اشاتمالی» ساخن دایراناد( .شاجاعی زناد4984 ،ش،
ص)152
سیدحسین نص هم اسلام را «دین تمام زندگی» دیداند و دایگویاد :اسالام ،هماناا
نفس زندگی است ...که درب گی ندة همة جهات و جوان زندگی انسار است و هیچ ادا ی
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خارج از حوزة شمول و اطلاق در نماند( .نص 4985 ،ش ،ص )55 ،54شهید دطها ی هام
در کتا وحی و نبوّت ،جادعیت و همه جانبگی اسلام را از ادتیازات در در ددایسه با ادیار
دیگ ب دی شمارد و دینویسد:
از جمله ویژگیهای صورت کادل و جادع دین خدا نسبت به صاورتهاای ابتادایی،
جادعیت و همه جانبگی است .دنابع چهارگانة اسلادی (کتا  ،سنّت ،عدال ،اجمااب) کاافی
است که عُلمای ادّت ،نظ اسلام را دربارة ه دوووعی کشف نمایند .علمای اسالام ،هایچ
دوووعی را به عنوار اینکاه بلااتکلیف اسات ،تلدّای نمایکنناد( .دطها ی ،4915 ،ج،5
ص)514
وی در جای دیگ دینویسد:
اسلام از ط فی دعوی جاودانگی دارد ...و از ط ف دیگ در همه شؤور زندگی ،دداخله
ک ده است از رابطة ف د با خدا گ فته تا رواب اجتماعی اف اد ،رواب خانوادگی ،رواب فا د
واجتماب ،رواب انسار و جهار .اگ اسلام دانند ب خی ادیار دیگ به یك سلسله تشا یفات
عبادی و دستورالعملهای خشك اخلاآی آناعت ک ده بود ،چندار دشکلی نبود؛ ادّا با ایان
همه دد رات و آوانین ددنی ،جزایی ،آ ایی ،سیاسی ،اجتماعی و خانوادگی چه دایتاوار
ک د( .دطه ی ،4915 ،ج ،5ص)418
 2-1-3-2علت پیدایش نگاه حد اقلی به دین

باید توجه داشت که بیار دین حداآلی به دو علت پدید ددده است:
 -4نشناختن درست اسلام و سنجش در با دسیحیت :ب خی از روشنفک ار در جهاار
اسلام ،با الگوگی ی از دتفکّ ار غ بی در دباحث تئوریك دینی ،این دباحث را همار گوناه
که در غ

دط ح است ،کپی و ت جمه ک ده و دیار دسلمانار دوردهاند.
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 -5این اندیشه ،خاستگاه استعماری نیز دارد .استعمارگ ار و ایادی دنار الدا ک دهاناد
که دین دال دسجد است و باید کار خود را در درجا انجام دهد و نباید کااری باه دساائل
سیاسی و اجتماعی داشته باشد .انگیزه دنار از نش این گونه اندیشهها ،دساخ دداوزههاای
ح کت دف ین اسلام ،چور جهاد و دبارزه با ستمگ ار ،استدلال و دزادیخاواهی و تشاکیل
حکودت اسلادی است .دنار با نش این گونه سخنار سخیف در آال درا و اندیشهها ،ب دنند
که اسلام راستین را از صحنة اجتماعی و دسلمانار ،به ویژه عالماار و رهبا ار دناار را از
دخالت در سیاست باز دارند.
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نتیجه گیری

از دی باز شبهاتی علیه شخصیت پیادب اک م

که دحور اسلام را تشکیل دیدهناد

دط ح شده است .و اد وزه در بع ی سایتها و در دثار ب خی به اصطلاح روشنفک شبهاتی
درباره سی ه نظ ی و عملی در ح ت احیاء و تبلیغ دیشود .پاسخ ایان هماه تخ یا و
ت ور شخصیت راهکارهای عدلی و دنطدی دیطلبد ،چور پاسخ علمی دنطدای و دساتند،
بهت ین راهکار است.
دراین دداله سعی ب این بود تا شبهاتی که از سوی کتا ندد آ در دبنی با ب تا ی
جویی پیادب اک م

دط ح شده است را ،با توجه به دنابع دوجاود ،یعنای عدال ،روایات

،تفاسی و شواهد تاریخی ،پاسخ دهیم.
عموداً در بیار شبهه ،شبهه کننده ،با بیار تدطیع شدهای از واآعیات ،خوانناده را باه
نتیجه گی ی نادرستی از در هدایت دیکند .د لاً کتاا نداد آا در در دیاه ی درخواسات
دعجزه از پیادب  ،بدور در نظ گ فتن دخاطبار دیه ،این نتیجه گی ی رادی کندکه :پیاادب
با بیار جمله (هل کنت الا بش اً رسولاً) سعی در عدم ارائه دعجزه ب ای اثباات پیادب یشاار
داشته اند.
و یا در جای دیگ بدور در نظ گ فتن ندش هدایتی پیاادب و همچناین تاأثی او در
سعادت بش او را دیکتاتوری جلوه دیدهد که همه انسارها را به اطاعت بی چور و چ ای
خویش دیخواند ،در صورتی که با عدم اطاعت د دم از ف ستاده خدا ،دنچه نابود دیشاود،
س دایة هدایتی انسارهاست ،پس این اد به اطاعت ،به سود خودشار است ،ناه باه نفاع
دطاب ،چور در سی ة انبیاء خب ی از نحوه زندگی سلاطین و دیکتاتورها نیست و پیاادب ار
الهی در نهایت سادگی و دظلودیت زندگی دیک دهاند.
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