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 چکیده

 ةی به شبهات کتاا  نداد آا در در داورد سا ییدر صدد پاسخگو یلیتحل یفینوشتار به صورت توص ینا

 یکند باا ناوعدی یکتا  که خود را دکت  سها دع ف ةیسندکه به زعم نو باشدید اک م یادب پ یرفتار

)عادم  ی اداورپ یشابهات یآ در به صورت درور دتن یاتبا استفاده از د یشارا هم اه است. یطلب یب ت 

کوشاد دای ،دط ح ک ده را (یشبه اطاعت دطلق از خو یادب اد  پ و اک م یادب پ یدعجزه از سو ةارائ

 یباا اساتفاده از دناابع دعتبا  فلساف ی تد  یناست.ا یادب وکلام شخص پ یستاثبات کند آ در کلام خدا ن

 یآ در باا دوواوب ب تا  نددکتا   ةدر خور به شبهات دط ح شد ینموده پاسخ یسع ی ی،و تفس یکلاد

بدور در نظ  گ فتن  یاتکتا  شبهات خود را از د ةیسندذک  است نو یارشا بدهد. اسلام یادب پ ییجو

با اساتفاده  و یتحد یاتد آ در و یاتد یوستگیپ یخی،شأر نزول، شواهد و آ ائن تار ید،دد اصل دطلق و

 ک ده است. یارباز دنابع نادعتب  

 آ در، اطاعت دطلق. اک م یادب پ کتا  ندد آ در، :های کلیدیواژه

  

                                                 
  دانشگاه باآ العلومیفلسفه و کلام اسلادارشد  یکارشناسدانش ددوخته ،. 
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 مقدمه

پا  یرشد و کمال ددد یدتعال ب ا یاست که از ط ف خدا یتیشخص اک م یادب پ

و  یدکشا شامارییهاا رناب باانسار ییو راهنما یتگذاشت و در راه هدا یتیبه ع صه گ

را  یکااروار بشا  ی ک د و توانست در اهداف را تحدق بخشاد و دسا یف اوان یهاتلاش

 شکل گ فت. یمعظ تمدنیکوتاه  یکه در ددت یادتحول کند، به گونه

را ارائاه کا د کاه در  یدعجزات دتعدد یشصداآت خو یادعا یب ا ینوجود نازن این

 یخ،تاا در طاول تاار درخشدیو جاودانه د یمعظ یابه عنوار دعجزه یمصدر دنها آ در ک 

 یب ساند و بند جهل و اوهاام را از دسات و پاا یرا به رشد و بالندگ جویدتحد یهاانسار

 دنها باز کند.

او  یو دکتا  دتعاال یچه ه ناوران یندر دخدوش ک در ا یسعناروا،  هاییداور ادا

حتاً ندل ک ده را ص ا یلآب یناز ا ییهانمونه یشها پآ ر یزن یماند که خود آ در ک داشته

 در سخنار را خلع سلاح ک ده است.  یندگاردر واآع گو یش،و با نشار دادر سعه صدر خو

 ی در دوآاع تکاذ یوساتهپ یدات،هماار اسات کاه دشامنار حد یطانیش یوهش این

 یداا کاه اساتفاده از ف اا ةزدان در ب ند،یبزرگ و دصلح اجتماب به کار د هاییتشخص

 نشا  یف ا با ا ینا ها شده، شبهه افکنار هم ازانسار یزندگ ی ناپذ ییجزء جدا یدجاز

دطالا   یانا ةجملا کنناد. ازدای استفاده یادب اک ماسلام و پ یمتعال یهدطال  خود عل

کناد و در دی یدر خود را با نام دکت  سها دع ف یسندةاست باعنوار ندد آ در که نو یکتاب

نکتاه  یندر صدد اثبات ا یارد ین دازد ودر اپدی آ در یاتکتا  به زعم خود به ندد د ینا

کاه در - ینت نتایکتا  ا یناست. او در ا یادب کلام پ و یستاست که آ در کلام خدا ن

 یهاب داشت با -یددنتش  گ د یزدوم در ن ی ایشو 4915در سال  دنتش  شد و 4914سال 
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آا در اساتفاده کا ده و باه نداد  یاتاز د یکارشناسانه به صورت درور دتن ی غ و یسطح

 .دهدیرا دورد ندد آ ار د یشارا یرفتار ی ةس پ دازد ودی اک م یادب پ یتشخص
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 ی امبرپ یمعج هه ا  س   ةب ر د دا ائا   یاول: نظرکتاب نقد قرآن مبن  ةشبه

 اکرا

خود را اثبات کناد او  یادب یشود تا پدی درخواست دعجزه که از دحمد یهنگاد

 داند.دی هاانسار یگ د یهشب یخود را انسان رود ودی طف ه

ْو َيُکوَن )
َ
ْو َتْرَقى ُزْخُرف   ِمْن  َبْيت   َلَک  أ

َ
َماِء َو َلْن  ِفي أ کَک  ُنْؤِمَن  السَّ کى ِلُرِقيِّ َ   َحتَّ َعَلْيَنکا  ُتَنکِِّّ

ي ُسْبَحاَن  ُقْل  ِکَتابًا َنْقَرُؤهُ   (ًا َرُسوالً ِإالَّ َبَشر ُکْنُت  َهْل  َربِّ

از طلا باشد ای تو خانه یب ا یاکنند ودر دنباله دی آبل از او طل  دعجزه یهدرد ت جمه:

 یناازل کنا یداشت تا ب  دا کتاب یمنخواه ینارو به بالا رفتن تو اطم یبه دسمار بالا رو یا

، 41 اسا اء) هستم. یادب پ یدن جز بش  یابگو پاک است پ وردگار دن د یمکه در را بخوان

19) 

و  یطلبا یب تا  ی دگیبه دست د ینهرا در دد یاسیکه آدرت دطلق س یهنگاد ولی

کناد و خاود را د ال دی نازل یهکند وددی را دط ح یگ ارد بودر خود با یسهآابل ددا ی غ

 (138کند. )سها، صیخدا به طور دطلق واج  الاِطاعه د

 نقد و پاسخ شبهه 1-1

 دعجزه  ةاز ارائ  یادب علت س باز زدر پ 4-4-4

 یاتد یف ا یدرو با د یمکن یاررا ب یهاول ت جمه درست د یدسوال با ینپاسخ به ا در

این است که )آالوا( یعنا  آا یش گفتناد:  یه. دعناى دیمبپ داز ی دردابعد، به تفس داآبل و

)لن نودن لك ( اى دحمد به تو ایمار نم  دوریم )حت  تفج ( تا دنکه بشاکاف  )لناا دان 

دکه با همه کم دبیش )ینبوعاً( چشمه دب  که دبش خشك نشود  دینارض ( ب اى دا از زال

 و نخیال دن جنه) باشد بوده تو ب اى دعجزه عنوار به اینکه تا( لك –اعجازا  -)او تکور 
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 وسا  در( خلالهاا) سازى جارى نه ها در در که انگور و خ دا از باغ ( الانهار فتفج  عن 

ریازى ( و یا دسمار را ف و السماء کما ز عمت تسقط او) ساختن  جارى( تفجی ا) بهشت در

است به کلام خدا که ف دوده . این جمله اشاره ادعا ک دى( همانطور که خودت )در سخنانت

او دسمار را ب  س  دا آطعه آطعه فا و ریازى ) یا( و او نسقط عليهم کسفا من الّسماء) بود:
را در ددابل چشم دا حاوا  کنا  تاا دنهاا را  ئکهیا خدا و دلا ( وتاتى بالّله و المالئکة قبيال

و  (او ترقى فى السکماءاى از طلا داشته باش  )( و یا خانهاو يکون لك بيت من ز خرفببینیم )

حتکى تنکِّ  و ه گز به بالا رفتنت ایمار نیاوریم ) (لن نؤ من لرقّيكیا به دسمار بالا روى و )
 ( کتاب  راکه بخوانیم.ؤهکتابًا نقر  )( تا دنکه ب  دا نازل کنعلينا

هست، خاود ح ا ت  بوده و اسلام یادب پ یعدل ةکه دعجز یمافزور ب  آ در ک 

 حال دورده است که به چند نمونه اشاره یاآت ا و یدحس  صلاحدب  یدعجزات دتعدد یزن

هاا نگدر ج یبیغ یاددادها یاتاز د یاری. در بسدر در اداده خواهد ددد یلو تفص شوددی

دهد که دسلمانار دنها یخب  د یادب پ یهادر جنگ ردط ح شده است که از وجود ف شتگا

 یاشده بودند و  یللشگ  اسلام از ط ف خداوند گس یاریک دند، ادا دنار به یرا دشاهده نم

در  ی،الها ةدر سال دهم بع ت، شبانه و به دعجاز اسلام یادب د بوط به دع اج، پ یاتد

 کاه -دختلف یهادسمار یبه سو اک د واز دنج ی س یلحظه، از دکه به دسجد الاآص یك

 با . ک د دع اج -است  یادتدختلف عوالم دج د، ب زخ و آ هاییگاهجا از ددادات و کنایه

 یاات( اولااً هماانطور کاه اشااره شاد د4، 41 )أس ا شده است. یحاعجاز در آ در تص  این

از انجاام در  یاادب کند، لاذا باا اساتنکاف پدی لالتد یادب ب  دعجزات پ یدتعدد

داوارد  یدرو با ینرا اثبات ک د، از ا یادب پ ةتوار از در، عدم دعجزنمی خواست دعجزه

 یااتد یاً،ک د که به در اشاره خواهد شد. ثان یهتوج و یلدورد ادعا را به صورت خاص، تحل

کناد، در دای دخالفاار دلالات ةکه ب  عدم اجابت درخواست دعجز یاتید یعنیدحل بحث 

باه در خواسات دخالفاار و بهاناه  یاادب عدم جوا  د بات پ یعنی طل د ینب  هم یتنها
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کس در ها  زداار کاه از او ها  یساتبا  ح ا ت لاازم ن ینکهکند، و ادی دلالت یارجو

( 17ص ی،در دار آ ادلکاآا) .یاورنادب یادعجزه خواست، در را استجابت کند و یادعجزه

 علیاه رساول خادا  یشکند کاه آادانست این دیات در دعجزات  را حکایت د  یدبا

جاودان  است، ایمار دوردر  ةاند. و با وجود آ در که دعجزک دهو از وى دطالبه د اآت اح 

یکدست  گ فتاه در را خاوار خود را دش وط به در د  نمودند، چور د  خواستند آ در را 

 توجه داشت که تحدق بخشیدر به پیشنهاد دشا کین، در شاأر پیاادب  یدبا .بشمارند

را  ( در این جمله خداوناد رساول خاداقل سبحان رّبى هل کنت اال بشرا رسوال. )یستن

ف دار د  دهد تا به دعجازات پیشانهادى ایشاار پاساخ گفتاه و ایشاار را با  جهال و 

عاآل  پوشیده نیست، زی ا ایشار کارهاى بس  لجاجتشار دگاه  دهد، لجاجت  که ب  هیچ

د  کنند، که بیشات  دنهاا از تحات آادرت او  وآعت بزرگ  را پیشنهاد و از رسول خدا

خارج است و جز آدرت غیب  اله  کس  یاراى انجام دنها را نادارد، حتا  ب خا  از دنهاا 

به این هام آناعات  دحال بالذات است. دانند دوردر خدا و دلائکه در ب اب  چشم ایشار، و

درخواسات کنا  کاه  ایتنک دند، اى کاش د  گفتند: دا ایمار نم  دوریم تا دنکه از خاد

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 

ازى و چه کن  و چه کن . اگ  دنظور شار این بوده که در جنا  به ایان عناوار جارى س

زیا ا بشا   یسات،ن یف د از اف اد بش  است این کارها را انجام دهد که توآع درست كکه ی

کجا و چنین آدرت دطلده و غی  دتناه  و دحی  حتا  با  دحالاات ذاتا  کجااگ و اگا  

جهت که ددع  رسالت است چنین کارهاائ  را  ددصودشار این بوده که در جنا  از این

زی ا رسالت کجا چنین اآت ائ  داردگ رساالت  ،درخواست از س  لجاجت است ینبکند که ا

تنها این اآت اء را دارد که دنچه را خداوند به او پیغام داده و دأدور به ابلاا  با  بنادگانش 

ب  خود را هم به او واگذار نماوده او ک ده از راه انذار و تبشی  ابلا  کند، نه اینکه آدرت غی

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 

باا اینکاه بش م با این تفاوت که به دن وح  د  شود، پس این اآت اح و پیشنهاد ایشاار 

نموده که  دورواوح البطلار است پیشنهاد عجیب  است و به همین جهت پیادب  خود را دأ

در جوا  دنها نخست پ وردگار خود را از گزاف و تفویض آدرت، که از گفته ایشار ب  د  

تعج  هم اساتفاده بشاود چاور  (قل سبحان رّبى) ددد دنزه نماید. بعید نیست که از جمله

هکل کنکت اال بشکرا دناسبت در را دارد، و در ثان  بصورت اساتفهام بف دایاد: )ددام بسیار، 
سکبحان ؤید این است کاه جملاه )و همین جوا ، خود د جز یك ف د بش مگ یادند( رسوال

( در دورد تعج  و به دنظور افاده در ددده باشد، و دعنا چنین باشد که اگ  این اآتا اح رّبى

است که دن دحمد و ف زند عبدالله هستم که از این نظ  دن  و توآعاتتار از دن از این نظ 

بش ى آدرت ب  انجام این ادور ندارد، و اگ  از این نظ  از دان  هیچیك ف د بش  هستم و 

چنین توآعات  د  کنید که دن رسول خدایم که دعناى رسالت، داشتن آدرت با  اینگوناه 

ن  نادارد، و دعنااى رساالت ایان ادور نیست و رسول جز گ فتن رسالت و رساندر در شأ

روشن شد که ه  یاك از دو کلماه  ارنیست که داراى آدرت غیب  دطلق باشد. از این بی

جوا  اآت اح ایشار است که  دخالت  در تمادیت جوا  دارند، کلمه )بش اً( )بش ا( و )رسولا(

تو رساول  جوا  از این است که اگ  ( در جنا  خودش چنین و چنار کند، و کلمه )رسولاً

 .(74، ص 9،ج4987 یی،)طباطبا از خدایت آدرت ب دوردر اینگونه ادور را بگی 

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

نخست اینکه پ وردگار دنزه از اینگونه ادور است، دنزه است از اینکه تحت ف داار  -

 .واه  وب  اساس سبك دغزار گ دداى این و در آ ار گی د و تسلیم پیشنهاده

زات کار دان نیسات، دان : آطع نظ  از دنچه گذشت اصولاً دوردر دعجدیگ  اینکه -

ا، با این تفاوت که رسول خدایم، ارسال دعجزات کار او است، و بش ى هستم همچور شم

او به اراده و ف دار او انجام د  گی د، دن حت  حق ندارم ازپیش خود چنین تداوائ  کنم، 
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لازم بداند ب اى اثبات صدق دعوت پیادب ش ه  دعجزه اى کاه لاازم باشاد دا   ته  وآ

درست است که این دو پاسخ با هم ارتباط و پیوند دارناد،  (هل کنت اال بشرا رسکوالف ستد )

ول  در عین حال دو پاسخ دحسو  د  شوند، یک  وعف بش  را در ب اب  این ادا  اثباات 

 .از آبول اینگونه دعجزات اآت اح  بودر خداى بش  راد  کند، و دیگ ى دنزه 

پیادب  یك خارق العاده گ  نیست که در جائ  بنشایند و ها  کسا  از در وارد  اصولا

شود پیشنهاد اعجازى به دیل خود کند و اگ  نپسندیدند پیشنهاد دیگ ى دطا ح نمایاد، و 

و  بپذی دنهمه نیز اگ  دایل بود خلاصه آوانین و سنن دف ینش را به بازى بگی د، و بعد از ای

 اگ  دیل دبارکش اآت ا نک د با بهانه اى شانه خال  کند.

پیادب  اثبات ارتباط خود با خدا از ط یق دوردر دعجزه است، و ه گاه باه آادر  وظیفه

او حت  زدار نزول  کاف  دعجزه نشار دهد، دیگ  هیچگونه وظیفه اى در این رابطه ندارد.

است نتواند پیش بین  کند و تنها در جائ  از خداوند تداواى دعجزه د  دعجزات را دمکن 

 خدا به این اد  راو  است. اندکند که بد

 ک د: یمتوار تدسدی داشتند را به چند دسته یادب که از پهایی درخواست ینجاا در

 یامبرخلاف عقل از پهای درخواست 1-1-1-1

رخواست  نادعدول بوده است، دانند اح ار از این درخواستهاى ششگانه اصولا د بع  

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 

بدیه پیشانهادهاى  دنها(.یا نیاورند )دانند نازل شدر سنگهاى دسمان  ب  س   بیاورندایمار 

دنار در داشتن یك زندگ  د فه و کادلا تجملات  با دال و ث وت ف اوار خلاصه دا  شاده 

 بع  است، در حال  که د  دانیم پیادب ار ب اى چنین کارى نیادده اند.و اگ  ف ض کنیم 

وده است، از اینها هیچیك از این اشکالات را نداشته د  دانیم ص فا به دنظور بهانه جوئ  ب

دانیم وظیفاه پیاادب  ایان نیسات کاه در ددابال دی به آ ینه بخشهاى دیگ  این دیات  و
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پیشنهادات بهانه جویار تسلیم گ دد، بلکه وظیفه او ارائه دعجزه است به دددارى که صدق 

 .بیش از این چیزى ب عهده او نیست دعوت او ثابت شود، و

 ییبهانه جو یبراای یلهدرخواست معجزه وس 2-1-1-1

نبود، چ ا که ادله و آ ائن د بت  یادب پ یتشناخت حدان یفوق نوعاً ب اهای درخواست

. بلکاه ناوب دعجزات وجود داشات یگ آ در و د ةدر حد لازم دانند دعجز یادب نبوت پ

 . چنانکاه از ح ا تخودشار بود یواآتصاد یو دنافع داد ییبهانه جو یب اها درخواست

خ دا  یباغها یاکند  یوسار یرا جارهایی ع بستار چشمه كخش ین زدخواستند در سدی

اى از این تعبی ات، پاره ( در13 و 41،9)اس اء  کند. یجاددملو از طلاجات ا یاخانه انگور و و

خود دیات با ص احت د  گوید که این درخواست کنندگار تا چه اندازه بهانه جاو و لجاوج 

اد صعود ب  دسمار را به پیادب  د  کنناد، باا صا احت دا  بودند، دنها در حال  که پیشنه

اى ب اى دا از گویند اگ  به دسمار هم صعود کن  دا ایمار نخواهیم دورد، دگ  اینکه ناده 

 .دسمار با خود دورى

پس چ ا د   یادب داشتند،نبوت پ یاثبات ادعا یبه راست  دنها تداواى دعجزه ب ا اگ 

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

 یادب پ یلنه به د یتحدق دعجزه به اد  اله5-4-4

د  دانیم که دعجزه کار خدا است نه کار پیادب ، در حال  که لحن سخن این بهانه  دا

نشار د  دهد که دنها دعجزه را کار پیادب  د  دانستند، لذا تمام افعال را  جویار به وووح

 نسبت د  دادند: به شخص پیادب 

هااى باید این زدین را بشکاف  و نه هاى د  در در جارى کن ، تاو بایاد سانگ تو

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

ش یك خدا و اعجاز تنها کار او است، دن بش ى هساتم همانناد انساانهاى  هخدا هستم، ن

دیگ  با این تفاوت که وح  ب  دن نازل د  شاود. و در ددادار از اعجااز کاه لاازم باوده 

ه است، بیش از این کارى از دست دن ساخته نیسات، دخصوصاا خودش در اختیارم گذارد

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.

همین دلیل با اینکه در آ در دعجزات دتعددى به عیس  نسبت داده شده است از  به

حال  ینفاى بیمارار غی  آابل علاج و یا کور دادرزاد ول  با اآبیل زنده ک در د دگار و ش

دنوط به ف دار پ وردگاار  حص اً)باذن ( یا )باذر الله( که در را دن در تمام این دوارد کلمه

د  داند ددده است، تا روشن شود این دعجزات گ  چه به دست دسیح ظااه  شاده اداا از 

 .ا بودهاست بلکه همه به ف دار خد خود او نبوده

داشاته ای نباوتش دعجازه یاثباات ادعاا یب ا یادب یکند که ه  پدی عدل حکم -

در دوآع لزوم دعجزات  ع وه ک ده  یادب زنده اى است ب  اینکه پ یباشدو این خود نشانه 

است واگ در این دیات تسلیم پیشنهادهاى دنها نشده حتما پیشنهادهاى با  پایاه و بهاناه 

 (518ص ،45، ج4984 ی ازی،دکارم ش) وده است.ب ساس هاى ب  اجوئی

  یامبرمعجزات پ 3-1-1-1

 یخدئ تائ یامبرمعجهات پ 1-3-1-1-1

 یااد یاز دناابع یکناد.ابن جاوزدی ییدرا تا یادب دختلف وجود دعجزات پ اسناد

در کتاا  دعجازات  ی ابن ک  اند.دورده یادب پ یدعجزه را ب ا 4333که بالغ ب   کندید

کتاا ، دعجازات باه دو دساته  یاندعجزات را ندل ک ده است. در ا یناز ا یاریبس ی،النب

 .تشده اس یمتدس یو حس یدعجزات دعنو
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 از انس بن دالك ندل ک ده است  یبخار یادب انگشتار پ ینشدر د  از ب یجار

 یدبا یرا داشتند ول یادب روز، هنگام نماز عص ، صحابه آصد نماز خواندر با پ یكکه 

آ ار داد. د   یرا در ظ ف یشدست خو هنگام، رسول اک م ین. در ایافتندووو ن یب ا

 ی،بخارکه در دنجا بودند ووو گ فتند. ) یتمام کسان ،شد و از در د  یاز انگشتار او جار

 (943ص ،9ق، ج 4131

 کنادیدر خطبه آاصعه ندال د یح  ت عل یادب ح کت درخت به سمت پ 

 یش،اثبات نبوت خو یدددند و از او خواستند ب ا یادب نزد پ شیاز بزرگار آ  یگ وه یروز

به درخات ادا  کا د کاه باه اذر  یز. رسول خدا نیایداز درخت بخواهد که به سمت دنار ب

دداد و درخات باه  یا وردرخت از دل خاک ب هایریشه. ناگاه، یایدخداوند به سمت دنار ب

و  یاوردندن یمارا یادب ده به پدعجزه دشکار، در ع ینح کت ک د. با وجود ا یسمت و

 (()خطبه آاصعه 415هب البلاغه، خطبه ن) او را جادوگ  خطا  ک دند.

ندل شده اسات  از ادام صادق یتی: در روایادب پ یبارار به دعا یدشد بارش

درخواست ک دند  شه  از رسول الله یند دم ا ینه،در دد یدشد یدنبال خشکسالکه به

تماام نشاده باود کاه ابا   یو یدعا ک د و هنوز دعا یادب بارش بارار دعا کند. پ یتا ب ا

 ینای،کل) .یفتادراه ب یلس رفتیدر د یمکه ب یدبارار بار یحدرا پوشاند و به ینهدسمار دد

 (511ص  ،5ق، ج 4131

 او  کنادی: ابااذر از ع ماار ندال دیادب سنگ در دستار پ یهاگفتن دانه یحتسب

 یرا از رو یزهرسانگ یتعداد یادب بود. پ اه ابوبک  و عم  نزد رسول خدابه هم  یروز

پ وردگاار  یحتساب هایزهرب داشت و در کف دست خود آ ار داد. در در هنگام، سنگ ینزد

 (441ص تا،یب نبی،دعجزات ال ی ،ابن ک ) گفتند.
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از دنهاا عبارتناد از:  یندل شده است که ب خ از رسول اک م یزن یگ ید دعجزات

که د دم در  یزهایی، خب  دادر از چیادب و پ ندگار با پ یوحش یواناتصحبت ک در ح

 (541ق، ص4159ی،)دسعود اند و...ک ده ی هخانه خود ذخ

 دئ قرآن یامبرمعجهات پ 2-3-1-1-1

 یمداشتند. آ در ک  یادیدعجزات ز اک م یادب نکته توجه داشت که پ ینبه ا باید

وجود دارد که دعجزه بودر  یدتعدد یاتاست. در آ در د اک م یادب دعجزه پ ینبزرگت 

ب  اعجاز آ در است  یلدل ینآ در بهت  ینمونه تحد یکند، ب ادی را ثابت یکتا  اله ینا

همانند ای سوره یدشك دار یمکتا  که ب  بنده خود نازل ک ده ا ین: اگ  در ایدف دادی که

ساوره دانناد  یاك یاز دوردر حتاها و تا اد وز همه انسار( 59، 5 وره بد ه)س .یاوریددر ب

 .عاجز خواهند بود یزآ در عاجز بوده و تا ابد نهای سوره ینکوچك ت 

دعجازه  یاز دنها از جهت یدر آ در وجود دارد که بخش یزن یف اوان یاتد ینعلاوه ب  ا

 یاخبار گذشتگار، دعارف بلناد الها ینده،اخبار از د ی نظ ید؛ددی به حسا  اک م یادب پ

 دشنا شده اند. یانیدطال  وح ینبا ا اک م یادب پ یقد دم از ط  ی ا...؛ زو

 خورده بودند یشکست سخت ی ارد ال خب  از غلبه روم بعد از در که از سپاه ا یب ا :

( یان)ا رخ داد ادّا دنار پس از یک نزد ینشکست( در س زد یندغلو  شدند! )و ا یاررود»

 (9و  5و  4 ،93 )سوره روم .«بزودى غلبه خواهند ک د یّتدغلوب

  کناد: و در اسا اء و دعا اج دای یاادبه ص احت  یادب پ یگ ِد یآ در از دعجزه

که بنده اش را شابانگاهار از دساجد  یپاک و دنزه است خداوند»است.  رسول خدا

است که  یادب درباره دع اج پ یهد ین( ا4 ،41 اس اء...«) ب د و  یالح ام به دسجد الاآص

از  یکت نزد» یا «ینآا  آوس»را تا  یو یبه دسجد الاآص یادب خداوند بعد از دوردر پ

 ب د.دی ( به بالا1و  8و  1، 29 )نجم «در
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 یدر دخ  دعجزه شق الدم  )شکافته شدر داه با اشاره ح ا ت( اسات کاه در ابتادا 

 یاادب دعجزه بزرگ پ ینسوره آم  خداوند از ا یبتداسوره آم  به در اشاره شده است. در ا

 (4، 21 آم ) «.شد و داه شکافته شد یكنزد یادتآ» یدف دادی کند ودی یاد

 یاادب آ ار است که، دش کار دکه )آبال از هجا ت( از پ ینشق الدم  از ا واآعه

داا  یدااه را با ا یخادا هسات یاادب اگ  واآعاً پ»ک دند و گفتند: ای و نشانه یهدرخواست د

شاما انجاام دهام  یکار را ب ا ینبه دنار ف دود: اگ  ا یادب بشکاف و دو نصف کن، پ

 یاادب داه در دسمار کادل باود. پ یعنی. در ش ، ش  بدر بود ریگفتند د یدگدوردی یمارا

شد  یمداه به دو ن یادب شود، با اشاره پ یماز پ وردگارش خواست تا داه دو ن اک م

دعجازه بازرگ را انکاار  یانادا دش کار دوباره ا یدنددعجزه بزرگ را د ینا یادیزو عده 

انکار  ینا ید( آ در دج43، ص 51، ج یطب س) دا را سِح  ک د. ک دند و گفتند دحمد

گااه )دشا کار( و ه »: یدف دادی ک ده و یاردنار ب یشگیدش کار را به عنوار عادت هم

دنهاا «! ساح ى دساتم  اسات یانا: »یندگوروى گ دانده، د  یننداى را ببنشانه و دعجزه

  ارگااه نمودناد و ها  ادا ى آ یا وىک دند و از هواى نفسشار پ ی خدا را( تکذ یات)د

اثباات  یاسات با ا یادب پ یك. همانطور که گذشت دعلوم شد که اولاً دعجزه نشانه «دارد

 ندارد و یادر وآوب در دداخله یادب همخود پ یحت دعجزه به دست خداست و یاًنبوتش، ثان

 .یستندارد کار ساز ن یلجاجت کار که جز عناد و یکس یثال اً دعجزه ب ا

 یکتات ئیو د یامبربر اطادت مطلق ا  پ ی: نظر کتاب نقد قرآن مبندوا ةشبه

 یشانا

باه  یبا ا یادب دارد که پدی یارکتا  ب یناز ا یگ یندد آ در در بخش د کتا 

کند و خود را د ل خدا باه طاور دطلاق دی نازل یهد ینهدر دد یاسیدست گ فتن آدرت س

 ( والرسکو  يعکوااللکه و اط يعکوااط) ةیاخود باه د یشاهد ادعا یکند و ب ادی واج  الاطاعه
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اطاعت خادا هام، باه  یدگودی کند. اودی انفال( استناد 4 ه،دائد 15نساء،  21) چور یاتید

باه ناام  یاادب را از پ یزهمه چ گ دد. چور د دم با خدا ارتباط ندارند ودی اطاعت رسول ب 

 یاسات. ولا اطاعت دطلق خدا همار اطاعات دطلاق رساول ینشنوند، بناب ادی خدا

دعدول است  ی باشد( هم غ شته)اگ وجود دا یواآع یادب پ یحت یاطاعت دطلق از ه  انسان

 یفا د اسات ولا یندصور تا  و ینت از خدا دگاه یوح یافتفد  در در یواآع یادب چور پ

 ی،د ال کشااورز یبشا  یدر اداور زنادگ یگا دهاای ینهدر زد یتخصص یادانش  یادب پ

 یازیچ یانشودگ ا یتچور وچ ا تبع یب یدندارد. پس چ ا با ینهاتجارت و اد ال ا یاست،س

 ی وتحد یکو  دزادو دوج  س اند از د دم انتظار داشته یختار یتورها یکتااست که تمام د

 (131 و 138)سها، ص و س کو  د دم شده است.

 نقد و پاسخ  1-2

 ک د: یارتوار بدی رادر چند د حله پاسخ

 یادب پ یگاهاعت اف دشمنار به جا 4-4-5

باه اعتا اف دوسات و  یاادب یشو سمت پ یدعنو یگاهگذشته از جا اک م پیادب 

 یجوان ی،از کودک یشارا یازو ادت یب جستگ ینا دمتاز بوده است و ب جسته و یدشمن، ف د

 یندر ح ا ت باه دحماد ادا یاامدشکار بوده و در هماار ا یشارو آبل از بع ت در ا

 یالگاو با ا ینو بهتا  ینتا کادال جهاات، ةدر هما یزشه ت داشته است. بعد از بع ت ن

ْسَوة  َحَسکَنة  : )دسلمانار بود
ُ
ِه أ ( در واآاع اخلااق 54، 99 )احازا  (َلَقْد َکاَن َلُکْم ِفي َرُسوِ  الَلّ

 کشاند.دی یشارا یبود که د دم را به سو یشارا ی یدهو پسند یكن

 از نظر مستشرقان یامبرپ 1-1-1-2

 یت: شخصانویسادیدا 41در آا ر  یسایپاورت، اسالام شاناس انگل یاورجار د -

 یادر دسا یحیکه در آ ر هفتم دس یگذارو  آانور ینیدصلح د یكبه عنوار  دحمد
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از نوادر جهار و  یکیصورت بدور شك اگ  او را  یندطالعه شود. در ا یدک ده است با یامآ

او  یدهمانا با یم،پ ورش دهد به شمار دور استتاکنور توانسته  یتیکه گ یانابغه ینت دنزه

ب خاود  یف زند ینبه وجود چن تواندید یاکه آاره دس یمبدان یتیشخص یگانهو  ینرا بزرگت 

 .ببالد

شناخت.  یدکه از نو با یادب یپ در کتا  دحمد یاییاسلام شناس رودان یورگیوگ -

نازل شده، صحبت از آلم و علام  یکه ب  و یاتید ینبوده در اول یاسلام ادّ یادب پ کهینبا ا

 یانبزرگ ا یاراز اد یك یچدادر است، در ه یمو ف اگ فتن و تعل یساندرنوشتن و نو یعنی

که در دبادأ در،  یافت تواریرا نم ینید یچاست و هداده نشده همیتدع فت ا یاندازه ب ا

 داشته باشد. یتارزش و اهم آدرینعلم و دع فت ا

»...  نویسدید اسلام یادب در دورد پ یبزرگ اسکاتلند یلسوفف یلتوداس کارلا -

ده اسات... دا دبعاو  شا یبه سو یادب یناشناخته به پ یتاست که از جان  ابد یاو رسول

عالم ب گ فته است؛  یقحدا یاآتباس نشده، بلکه از هسته د کز یگ یسخن او از انسار د

 ... .یستاو ن بینییتدانع حد یبنده،ف  یایدن یو حج  ظلمان بیندیرا د یزاو باطن همه چ

دنتشا  کا ده و باه  433تحات عناوار  یکتاب یکایی،دانشمند دد »هارت  یکلدا -

است ح  ت  یحیخود دس کهینپ داخته و با ا یتبش  یخب جسته تار یتصد شخص یدع ف

را در رتباه اول و در دددداه  ساوم آا ار داده و ح ا ت دحماد یافرا در رد یسیع

 یااییو هام شائور دن یناید ئورکه هام در شا یتی: .... به نظ  دن تنها شخصنویسدید

 است.  دحمد کس  ک ده است، ح  ت یخرا در تار ی وزیو پ یتدوفد ینبالات 

ِه ِلْنَت َلُهکْم َفِبَما َرْح ) یدف دادی یشاراخلاق ا ةدر آ در دربار خداوند  ُکْنکَت  َوَلکْو  َمة  ِمَن الَلّ
ا وا اْلَقْلِب  َغِليَظ  َفًظّ  خَلاق باا کاه بود خدا د حمت به( 421 ،5 عم ار دل) (َحْوِلَك  ِمْن  اَلْنَفُضّ

 .شدندیدتف ق د تود دم از گِ د  یدل بودو اگ  تندخو و سخت گشتی ده بار
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 یادب اطاعت دطلق دش وط به اثبات نبوت پ 5-4-5

چشم بسته وکور کورانه اطاعت  یگ یکنند، انسار از ف د ددی عدل وعدلا حکم اینکه

 یوراسات یدرسات ی داشته باشد که شخص دطاب کادلاً خود در دسا یدین ینکهنکند، دگ  ا

نکتاه واصال هام در اوادا  و  یاناسات. ا یلحت واآعاکاشف از دصا یزن یبوده و اد  و

در رأس عدلا آا ار دارد د اعاات شاده اسات. باا  ندخداو ینکهبه عنوار ا یالههای یفتکل

ها خواساته اسات که خداوند از انسار یمب دی یپ یبه اواد  خداوند در کت  دسمان ینگاه

ْرَسْلَنا : )ینداطاعت دطلق نما یادب ارکه از پ
َ
ِه َوَما أ  (71، 1)نسأ  (ِمْن َرُسو   ِإاَلّ ِلُيَطاَع ِبِإْذِن الَلّ

در ح  ت به دؤدناار از نفاس خودشاار  ینکهوا یادب آ در اد  به اطاعت پ در

 آ ار گ فته است:  یداست، دک ر دورد تأک یدددم و اول

ْنُفِسِهْم )
َ
ْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن أ

َ
ِبيُّ أ  (7 ،99)احزا   (الَنّ

يُّ )
َ
ْمِر ِمْنُکْم َيا أ وِلي اْْلَ

ُ
ُسوَ  َوأ ِطيُعوا الَرّ

َ
َه َوأ ِطيُعوا الَلّ

َ
ِذيَن آَمُنوا أ  (71 ،1 )نسأ (َها اَلّ

 یلایها، خاود دلب  جار انسار یو یتاولو و یادب اد  به اطاعت دطلق از پ نفس

باشاد. دای در ح ا ت یزنادگهای آلم و و ع صه یب  عصمت در ح  ت در تماد یاگو

از  یالاد ( را عصامت و طهاارت و یاد  به اطاعت دطلق از )اول ةفلسف یح  ت عل

ْلنهکم معوکومون مطهکرون ال ) یادف دادی دنار توصیفکند و در دی ذک  یته گونه دعص
 .(459ص  ،4ج ق،4152، 4989؛ یعالصدوق، علل الش ا یخ)الش (يتهبمعو يأمرون

عصمت  ی( را شاهد ب ا21 ،1 )نساء ...(الرسو  يعواالله واط يعوااط) یهد یندفس  اغل 

در دلالات  یعه( از نظ  دفس ار شا987، ص 5جلد  ی ازی،دکارم ش) اند.دانسته یادب پ

 آیدی: ه گاه خداوند به اطاعت بی اوجود ندارد، ز یدیالاد  ت د یو اول یادب ب  عصمت پ یهد

دعصوم بودر،  ی دهد در ف د دعصوم خواهد بود، چور در صورت غ  دارف یو ش ط از کس
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از او اطاعات شاود و هام  یادهم با یعنی دید؛یلازم د ی یناگ  به گناه اد  کند اجتماب ند

خلااف آواعاد  ی واد  به اطاعت از ادام و رهب  خطاپاذ( 41، ص5المظف ، ج) اطاعت نشود

در « نجم» ٴدبارکه ٴاوست که در سوره متهم عص عدل است. س ّ لزوم اطاعت پیغمب 

 که را ه چه( 9 ،29 نجم)  (ُيوحي َوْحي  ِإالّ  ُهَو  ِإْن  * اْلَهوي َعِن  َيْنِطُق  ما)ف دود: اوایل سوره 

ایان « نجام» ٴسه و چهاار ساوره ةدین بف داید، عین وحی خداست. دی ةدربار پیغمب 

« حشا » ةدبارکا ةساور در اینکه چه (.ِإاّل َوْحي  ُيوحي ُهَو  ِإْن *  اْلَهوي َعِن  َيْنِطُق  َوَما)است: 

 آتکاُکُم  مکا َو )ف داود:  «حشا »ة هفت ساور ة. در دیدستوررا داد ینهم به ادت اسلادی هم
ُسوُ    ؛(َفاْنَتُهوا َعْنهُ  َنهاُکْم  ما َو  َفُخُذوهُ  الرَّ

 یادب با اطاعت دطلق از پ ینبه د یحد اک   یدگاهد ةرابط 9-4-5

 یوح یافترا در در یادب پ»رسد، کتا  ندد آ در دی که از دتن شبهه به نظ  همانطور

 یمت س یوح یکه ب ا ییآلم و و یطهح یدد یدبا یول« داند،دی ف د ینت دگاه و ینت دصور

 ک ده چگونه استگ

و انسار دعاص  است که  یدجد پژوهییند یدایاز دباحث دهم و نوپ یکی یند آلم و

 یهارا به خود اختصاص داده است. پاسخ یدو کلام جد ینفلسفه داز دباحث  یاد وزه بخش

بحث  یناز دانشمندار از دنظ  خاص به ا یكدسأله داده شده است و ه  ینبه ا یگوناگون

 یساتیسکولار یینیتبهم  یابحث پ داخته و عده ینبه ا دینیاز دووع  یب خ اندیستهنگ 

 اند.از در ارائه داده

عماده  یادگاهباه دو د تواریرا د یندختلف در با  آلم و د هاییدگاهد ی،کلّ طوربه

 ک د: یمتدس

 ی؛حدّاآل یدگاه. د4

 .یحدّاک   یدگاه. د5
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 وعدم فهم مرز رسالت یحدّاقل یند ةینظر 1-3-1-2

در  ینبا دحصور ک در د یناررواج دارد. ا ینید یشارروشنفک ار و نواند یاراد وزه د

هساتند و  یاسایاجتماب و ادور س یدر ع صه  یندنک  دخالت و ح ور د ی،دخ ت سعادت

 یآائل هساتند. وباه ناوع یاستاز س یند ییک ده، به جدا یزهرا سکولار یند یق،ط  ینبد

 یاند یاةهام هساتند کاه از نظ  یدانند. در ددابال، بزرگااندی جدا ینرا از د یویادور دن

 یادگاهیساخن گفتاه و د یااو دن یاند ییو همساو یایدفاب ک ده و از همگ ا یحدّاک  

آلما و  یینلازم است که دنظور از تب نکته یناند. تذکّ  ابا  اتخاذ ک ده یننگ انه در اجادع

 یبا ا یافتکل یایندر تا دستلزم تع ایب  یآلم و یماست، نه ت س یند یآلم و واآع ین،د

 ی،دسامان دوراریامپ سش است که پ ینبع ت، پاسخ به ا یتغا یلخدا باشد. ددصود از تحل

و  یبه اهداف دخ ت یادعوت انب یاد کنندگیدعوت د یدداصد یاچه ددصود  ید دم را به سو

 یاد گی دگید  اف یزرا ن یجهان ینوسعادت ا یشتیدصالح دع یادحدود است  یسعادت دعنو

 یبا ا یا، ب ناداهافزور ب  در یاخدا و دخ ت است  یبه سو یتیص فاً هدا یاانب یهاددوزه

 یرا در چاه آلما و یشرساالت خاو یاادب ارهساتگ پ یازن یاییرساندر د دم به رفاه دن

 از دنار در دل دارندگ یچه انتظار یاو اف اد بش ، در دواجهه با انب دانند،ید

دارد؛ چ ا که انتظار دو جانبة  یتاهم یزن یبه لحاظ عمل یادعوت انب ی یجهت گ بحث

ها، ب  اساس فهام حادّ و دا ز در ینب یو ارتباط عمل یکدیگ دنار از و دخاطبار  یادب ارپ

و  کنادیدا یاینرا تع یا. هدف بع ت، حد انتظار دوجّه بش  از انبگی دیشکل د یارسالت انب

ها به دعاوت در . پاسخ د دم و اآبالسازدیدب ار از دخاطبار را دوجّه دیاتوآّع پ ینهمچن

فا د از هادف  ی جاا کاه تصاواست. از در یم و رسالت و هدف بع ت دبتنب  فهم آل یا،انب

 یشخص ب  اساس تصاوّر و ینداریاست، ساختار د یناز گوه  د یبع ت، در واآع درک و

هادف  ی( اگ  ب  دبناا4911 ی،)آدردار آ ادلک .گی دیشکل د یادعوت انب ی یاز جهت گ

 یند یتاند، جادعبوده یزن یادن یاصلاح و دبادان یشةدر اند یادب اراثبات شود که پ یابع ت انب

هم  یاییدن یاتاز ح یدخ ت یاتح یفد ، دبادان یااثبات خواهد شد ؛ ادّا اگ  هدف از بع ت انب
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 یّقدر آلما و دحادود و د ا یو با ا گی دیآ ار د یددورد ت د یند یتشود، جادع یدع ّف

 است. یهمانطور که دکت  سها ددع انجاددید یسمسکولارو به  شودید یدهکش

 یندبا یند یتجادع یانگ که ب شودید یماسلام در آ در به سه بخش تدس یهاددوزه

 سه بخش عبارتند از: ینآلم و در است. ا یگست دگ اسلام و

 کوشش کند که به دنها دعتدد شود؛ یدکه ه  ف د با یزهاییچ یعنی ید،. اصول عداالف

را باه  یشتنف د دسلمار است که خو یك یفةکه وظ ییهاخصلت یعنی یات،. اخلاآ 

 را دور نگه دارد؛ یشتنها خوو از ود در یارایدب هایها و خوبدر خصلت

انسار، اعمّ  ینیو ع یخارجهای یتکه د بوط است به فعّال یدستورات یعنی. احکام، ج

و  یاداور فا د یاادهاد، دای ودخ ت انجاام یادعاد و دن یادعاش  یکه ب اهایی یتاز فعّال

 .یاجتماع

 داردگ  یادب به پ یازیانسار ن یویدر ادور دن یاکه د یدد یدبا حال

 یاناست؛ ادّا تحدّاق ا یو دع فت اله یتهدا یاء،توجه داشت که هدف بالذّات انب یدبا

حکودات و  یسدانناد تأسا یگا یبالع ض د دستلزم اتّخاذ اهداف یبش  ةهدف در جادع

؛ ادّاا اسات یاادب ارپ یفةوظ یوی،دن یشتاست. پ داختن به اصلاح دع تییشاصلاح نظام دع

 یبودر و نف یف ع یگمار ک د که بالع ض بودر به دعنا یدن نبایبالع ض؛ بناب ا اییفهوظ

 یزیساتو ظلم یااست که پ داختن به اصلاح دن ینا یاست؛ بلکه به دعنا یاانب یفةدر از وظ

 ی،چور استاد دطها  یلحاظ، بزرگان ینبه هم ی؛آصد ثانودر اهداف رسالت است؛ ادّا به 

 یصدق گفتار او تلدّ ةو از ادل ینب یزتما لاکد یرا به دنزله  یزیو ظلم ست یعدالت گست 

 (5، ج 4915 ی،دطه ) .اندک ده

واحد کمال ناوب  یدتو اآبال به دخ ت، دو د تبه از حد یشتیدو هدف اصلاح نظام دع

 یاتاند. ودر دآ ار داده یشبش ، پ داختن به ه  دو را هدف خو یتهدادر یابش  است، که انب
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ْرَسکْلَنا ُرُسکَلَنا ِباْلَب کند )دی یارعدالت ب ییرا ب  پا یادختلف آ در هدف ارسال انب
َ
َنکاَقکْد أ ِت يِّ

نَِّْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتاَب َواْلِم 
َ
اُس ِباْلِقْسکِط  َيُقوَم لِ  يَِّاَن َوأ را  یشخاو یاادب اردا پ (21 ،21 ید)حد (النَّ

تا د دم عدل و آس  را باه  یمف ود دورد یارها کتا  و دعو با در یمروشن ف ستاد یلبا دلا

عدل و آس  را هدف  اشتندبا ص احت به پا  یهد ینصاح  نظ ار ا یپا دارند. از نظ  بع 

و اآبال  ییشتدو هدف اصلاح نظام دع ین،ک ده است. بناب ا یدع ّف یادب اررسالت و بع ت پ

بش ، پ داختن به  یتدرهدا یاواحد کمال نوب بش  است که انب یدتبه دخ ت، دو د تبه از حد

اناد؛ ( باودهیاز نظ  هدف )ثنو یادب ارپ ی تعب یكاند و به آ ار داده یشه  دو را هدف خو

بش  د بوط است  یدخ ت یدو ددصد به زندگ یناز ا یکیاند: دو ددصد دستدل داشته یعنی

 (.یاجتماع یداو )توح یاییبه سعادت دن یگ ی( و دیف د یعمل یدو توح ینظ  یدوح)ت

اسااس، باه  یان. ب  اکنندیرا انکار د یند یتجادع ی،حدّاآل یدگاهآائلار به د بالعکس

و در فکا  اصالاح و  کنند،ینظ  د ینبه د ی ورکه ازب ینیها، رسالت روشنفک ار دنظ  در

نکته  ینحسّاسند، ددوختن ا یتهسنّت و ددرن یارهستند و به شکاف و گسست د یند یایاح

باا نگااه  یادبا ینیکلام، روشنفک  د یكاست و در  ینخود د نافی «یاک   یند»است که 

آلم و » یناربداند. ا یو جاودانگ یتبنگ د و در را فاآد عنص  جادع ینبه د «گ ایانهیلتدل»

جهار و در جهار(،  ین)ا یوشمول در در تمام ادور زندگ یرا هم به لحاظ گست دگ «یند

 یو جوادع، و هم به لحاظ بُ د و کشاش زداان داف ا ی سا یدر ب ا یتو هم به لحاظ عمود

 یشااردسته از نواند یندر نگاه ا یند ین،بناب ا کنند؛ید یدو تحد ییقت  یادت،در تا روز آ

 «یسااحتتاك»بلکاه  یسات؛ن «یشاگیهم»و  «ییهماه جاا یهمگاان»، «همه جانباه»

انتظاار بشا  از » (، اسات وگ ای/ تجزّ یایی/ در دن ی/ نهاد یاگ یز/ دنی/ دخ ت بُعدییك)

 ینبودر د یو اگ  اآلّ یابدی( دعنا دیو ف د یادور )ادور دخ ت ینهم در دحدوده هم «یند

 ،4918س وش ) نهاد. توارینم یبار ف اوان ین،که ب  د یمکن یقتصد یدبا ی ناگز ی یم،را بپذ

 (443ص
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 یخاتم در است که باه جاا ینانتظار از د ینگفت: نخست یدبا یشینندد سخنار پ در

 یلةخااص کاه باه وسا یخیحس  ووع و حال جادعه و دورة تار ی،دوآّت یهاارائة ب ناده

جادع و ف ا زدار و فا ا دکاار باشاد.  یدورندة آانور اساس شد،یدورده د یشینپ هایییند

و  «یعتطب یتغیّ نادوس لا » ،«یاله یدسنن جاو»ب   باید یچنار دنظور یب ا یآانون ینچن

خاود را باه  یّتناساخ یان،جانبه بودر آانور و د یكاستوار باشد.  «یفط ت پاک انسان»

و...(  یاجتماع ی،ف د ی،دعنو ی،)دادّ یگوناگون یهاابعاد و جنبه یهم اه دارد. انسار، دارا

توجّه در باه هماة جوانا   ین،د یك درداندر و دنسوخ نش یدرکن جاو ینت است و دهم

 یّتها خود به خود عدم تعادل و ناسخاز در یكاز ه   یپوشاست که غفلت و چشم یانسان

جاادع،  ی،اسالاد یمااتشناساار، تعلو اسالام وراریشاهدارد. باه اعتا اف اند یدر را درون

 هست. یجانبه، اشتمالهمه

و در وصاف در  با دی( را به کار داMare total) ارة اسلام، اصطلاحدربگلن   ارنست

 : گویدید

و  شناسادینما یدارد و دطالباتش دا ز« ب نادة عمل»که  «ی الابعادک »است،  دینی

 یحیت،. با  خلااف در، در دساشاودیدحدود نم یدشخّص ینهادهااش به -ییدوارد ادعا

 وجود دارد.  «یص آبه  یص ،کار آ»سپ در  یب ا یجدّ یلو تما یددادگ

باه جهات داشاتن  ییسام: اسالام و هندوگویادید یتبه ندل از دونالد اسم راب ستور

و  یحیتدرددابال دسا ،«ی دتمایزغ» یبا جادعه و دارا بودر ساختارها «یانداد» رابطهیك

 . گی ندیآ ار د یسمبود

 ش،4984ناد، ز ی)شاجاع .رانادیساخن دا «یاشاتمال ینیبجهار» یكاز  یزن لخن 

 (152ص

: اسالام، هماناا گویادیو دا داندید «یتمام زندگ یند»نص  هم اسلام را  یدحسینس

 یادا  یچانسار است و ه یهمة جهات و جوان  زندگ ی ندةاست... که درب گ یزندگنفس 
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هام  یدطها  ید( شه55 ،54ص ش،4985نص ، ) .نمانداز حوزة شمول و اطلاق در  خارج

 یاربا اد یسهدر در ددا یازاتاسلام را از ادت جانبگیو همه  یتو نبوّت، جادع یدر کتا  وح

 :نویسدیشمارد و د یب د یگ د

 یی،ابتادا یهااخدا نسبت به صاورت ینصورت کادل و جادع د هاییژگیجمله و از

 ی)کتا ، سنّت، عدال، اجمااب( کااف یاسلاداست. دنابع چهارگانة  یو همه جانبگ یتجادع

 یچاسالام، ها ی. علمایندکشف نما یادّت، نظ  اسلام را دربارة ه  دوووع یعُلما است که

، 5ج ،4915 ی،دطها ) .کننادینما یاسات، تلدّا کلیفبلاات کاهینرا به عنوار ا دوووعی

 (514ص

 : نویسدید یگ د یدر جا وی

دداخله  ی،شؤور زندگدر همه  یگ دارد... و از ط ف د یجاودانگ یدعو یاز ط ف اسلام

رواب  فا د  ی،اف اد، رواب  خانوادگ یک ده است از رابطة ف د با خدا گ فته تا رواب  اجتماع

 یفاتسلسله تشا  یكبه  یگ د یاراد یواجتماب، رواب  انسار و جهار. اگ  اسلام دانند ب خ

 یاننبود؛ ادّا با ا یآناعت ک ده بود، چندار دشکل یخشك اخلاآ هایالعملو دستور یعباد

 تاواریچه دا یخانوادگ و یاجتماع یاسی،س یی،آ ا یی،جزا ی،ددن ینمه دد رات و آوانه

 (418، ص5ج ،4915 ی،)دطه  ک د.

 ینبه د ینگاه حد اقل یدایشعلت پ 2-3-1-2

 ددده است: یدبه دو علت پد یحداآل یند یارتوجه داشت که ب باید

از روشنفک ار در جهاار  ی: ب خیحیتنشناختن درست اسلام و سنجش در با دس -4

دباحث را همار گوناه  ینا ینی،د یكدر دباحث تئور یاز دتفکّ ار غ ب ی یاسلام، با الگوگ

 اند.دسلمانار دورده یارو ت جمه ک ده و د یکه در غ   دط ح است، کپ
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اناد دنار الدا ک ده یادیدارد. استعمارگ ار و ا یزن یخاستگاه استعمار یشه،اند ینا -5

باه دساائل  یکاار یدجا انجام دهد و نباکار خود را در در یددسجد است و بادال  ینکه د

 یهاادساخ دداوزه ها،یشهگونه اند یندنار از نش  ا یزهداشته باشد. انگ یو اجتماع یاسیس

 یلو تشاک خاواهییچور جهاد و دبارزه با ستمگ ار، استدلال و دزاد لام،اس ینح کت دف 

ب دنند  ها،یشهدر آال  درا و اند یفگونه سخنار سخ ینا نش  ااست. دنار ب یحکودت اسلاد

دناار را از  عالماار و رهبا ار یژهو دسلمانار، به و یرا از صحنة اجتماع ینراستکه اسلام 

 باز دارند. یاستدخالت در س
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 یریگ نتیجه

دهناد ید یلکه دحور اسلام را تشک یادب اک مپ یتشخص یهعل یشبهات ی بازاز د

 یبه اصطلاح روشنفک  شبهات یو در دثار ب خ هایتسا یدط ح شده است. و اد وزه در بع 

و  یا هماه تخ  یانشود. پاسخ ادی یغو تبل یاءدر ح  ت اح یو عمل ینظ  ی هدرباره س

و دساتند،  یدنطدا یطلبد، چور پاسخ علمدی یو دنطد یعدل یهاراهکار یتت ور شخص

 راهکار است. ینبهت 

 یبا  ب تا  یکتا  ندد آ در دبن یکه از سو یبود تا شبهات ینب  ا یه سعددال یندرا

 یاتعدال، روا یعنایدط ح شده است را، با توجه به دنابع دوجاود،  یادب اک مپ ییجو

 .یمپاسخ ده یخی،و شواهد تار ی ،تفاس

خوانناده را باه  یات،از واآع یاشده یعتدط یارشبهه، شبهه کننده، با ب یارعموداً در ب

درخواسات  ی یاهکند .د لاً کتاا  نداد آا در در ددی یتاز در هدا ینادرست ی یگ یجهنت

 یاادب کندکه: پ یراد ی یگ یجهنت ینا یه،بدور در نظ  گ فتن دخاطبار د یادب ،دعجزه از پ

 یادب یشااراثباات پ یدر عدم ارائه دعجزه ب ا ی)هل کنت الا بش اً رسولاً( سع جمله یاربا ب

 داشته اند.

او در  ی تاأث ینهمچنا یاادب وپ یتیبدور در نظ  گ فتن ندش هدا یگ د یدر جا یاو 

 یچور و چ ا یها را به اطاعت بکه همه انسار دهدیجلوه د یکتاتوریسعادت بش  او را د

 ،شاوددی دنچه نابود ،ا عدم اطاعت د دم از ف ستاده خداکه ب یدر صورت خواند،ید یشخو

اد  به اطاعت، به سود خودشار است، ناه باه نفاع  ینپس ا هاست،انسار یتیهدا ةیس دا

 یاادب ارو پ یستن یکتاتورهاو د ینسلاط یاز نحوه زندگ یخب  یاءانب ةی دطاب، چور در س

  اند.ک دهید یزندگ یتو دظلود یسادگ یتدر نها یاله
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