
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  ايدئولوژيکمسائل 

  
  محمد جعفری

  ٢٠١٨ سپتمبر ٠٨
  

  ،واليت فقيه
  ام ديننه   بدعت  و  فرعونيت ب 

١٣  

  
  محمد جعفری

  

  فصل  پنجم

  آن  حدود اختيارات پيامبرو رسالت در قر

تيارات او را مشخص کرده وليت پيامبر و حدود اخؤوظايف و مسبحث اصلی اين است که آيا خداوند در قرآن کريمش 

است يا خير؟ و در صورت داشتن اختيار، آيا اختياراتش نامحدود است؟ که در اينصورت در فصل گذشته مالحظه شد 

 نھی فرموده است و اگر اختيارات پيامبر محدود به حدودی که خداوند، پيامبر را از نزديک شدن به بسياری از امور

که خير؛ محدود بودن وظايف   مشخص و معين شده است و يا اينً اين، آيا آن حدود در قرآن کامالبنابر. است، که ھست

 تعيينا آن ر و اختيارات نبوت و پيامبری به خواست و تشخيص خود پيامبران واگذار شده است و آنان به اختيار خويش،

  می کنند؟

ويژه ه ّبا توجه، به آيات بينات قرآن کريم که توضيح داده شد، جای شک و شبھه نمی ماند که وظايف پيامبران و ب 

پيامبر اسالم مشخص گرديده و به اختيار آن حضرت واگذار نشده است و از تجاوز به غير آنچه که برايش مقرر داشته، 

  . ديده استبشدت از نزديک شدن به آن نھی گر

عبارت ديگر از حيطۀ اختيار ه در فصل گذشتۀ اين تحقيق، اموری که پيامبر از نزديک شدن بدانھا نھی شده است و يا ب

در اين فصل باز طبق روال گذشته با استعانت از قرآن کريم . خارج است، توضيح داده شد) ص(وليت رسول خدا ؤو مس

  .وليت پيامبر است، می پردازمؤوظيفه و يا در مسبه وظايف رسالت و نبوت و اموری که جزء 

  : قرار ذيل استه وضوح تمام شرح آن آمده، به وظايف و اختيارات رسالت و نبوت که در قرآن ب
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  )ٌنذير مبين(  بيم رسان آشکار -١

  )بشير و نذير(  نويد آور و بيم رسان -٢

  مبشر و منذر-٣

 )ٌبالغ مبين( بالغ آشکار-۴

  شاھد-۵

 )اسوۀ حسنه(وی نيکو  الگ-۶

   

   بيم رسان آشکار –ٌ نذير مبين -١ 

نذيردر لغت به معنای بيم دھنده، ترساننده، ھشداردھنده و . روشن، واضح و ھويدا است  مبين به معنای آشکارکننده،ۀکلم

ی از وظايف پيامبران انذارکننده است و اين لفظ، فقط در بارۀ پيامبران آمده و نامی از نامھای پيامبر اکرم است، زيرا يک

اين است که مردم را نسبت به اعمال ناروا و خالف حقی که مرتکب می شوند، آنھا را از نتايج اعمالشان پيشاپيش آگاه 

 پيامبری آينده نگری و آينده سنجی و ترسيم ۀاز اين نگاه در حقيقت فلسف. دھند می کنند و از پيش به آنھا بيم و ھشدار می

  . اعمال در آينده استۀو نشان دان نتيج

ِو لقد أرسلنا نوحا إل  -١/١ ً ُ ََ ْ ْ َ ْ َ ِ قومه إنیَ ِ ِ ْ ِ لكم نذیَ َ ْ ُ ِر مبيَ ُّ ِأن ال تعبدوا إال اللھإن *  ٌنيٌ َِ َّ ُ ُ ْ َ َ أخاف علیَ َ َ َكم عذاب يَ َ ْ ِوم أليُ َ ٍ    ٍميْ

يگانه را نپرستيد که من که جز خدای *سوی قومش فرستاديم که من برای شما بيم رسانی آشکارمه براستی، نوح را ب" 

    )١(. "از عذاب روزی الم انگيز بر شما بيمناکم

، به قومش می فرمايد که رسالت من فقط اين است که من نذيری مبين ھستم و خيال " نذير مبين"نوح با اين بيان کوتاه 

ای شما دارم و آن اين است  جز نکنيد که من ھمه کارۀ عالم ھستم، نه؛ من تنھا پيام و رسالتی از ناحيه خدای تعالی بر

خدای يگانه را نپرستيد که در غير اين صورت شما را از نتيجۀ عملتان که در اثر پرستيدن خداھای متفرقۀ گوناگون 

  .حاصل می شود از نتيجه عواقب وعذاب دردناک آن، شما را انذارمی دھم

دھد، نوح  که خواستۀ قومش را از نوح نشان می  نوح با قومش که در  زير می آيد، عالوه بر اين صحبت در-١/٢  

  :در پی دارد را نيز به آنان گوشزد می کند اختيارو وظيفه اش را که ھشدار دادن روشن، از عذابی که اعمالشان

که من پيغمبری * چرا نمی ترسيد: وقتی که برادرشان نوح به آنھا گفت* قوم نوح نيز پيغمبران را دروغگو شمردند"

عھدۀ ه برای پيغمبری از شما مزدی نمی خواھم که مزد من جز ب* از خدا بترسيد و اطاعتم کنيد* ايمخيرخواه شم

] زير دستان[تو ايمان بياوريم که فرومايگانه چگونه ب: گفتند* از خدا بترسيد و اطاعتم کنيد* پروردگار جھانيان نيست

عھدۀ پروردگار من ه ر فھم داريد، حسابشان جز بکه اگ* من چه دانم که چه می کرده اند: گفت* پيرويت کرده اند

     )٢(* "که من جز بيم رسانی آشکار نيستم* و من اين مؤمنان را رھا نخواھم کرد* نيست

  کند  خداوند باز ھدف رسالت نوح را به قومش گوشزد می-١/٣ 

َّ إنا   ِ أرسلنا نوحا إلِ ً ُ َ ْ ْ َ قومه أن أنذر قومك من قبل أیَ َ َِ ْ َْ َ َِ ِ ِ َِ ْ ِأتين ْْ ِھم عذاب أليْ َ ٌ َ َ ْ َ قال  * ٌميُ ِقوم إنيَ ِ ْ ِ لكم نذیَ َ ْ ِر مبيَ ُّ َ أن اعبدوا هللا و  * ٌنيٌ َ َّ ُ ُ ْ ِ َ

ِاتقوه و أط َ َ ُ ُ ِعونيَّ ُ    

او * که عذابی دردناک فراشان گيرد، انذار کن سوی قومش فرستاديم و گفتيم که قوم خود را قبل از اينه ما نوح را ب" 

و دعوتم اين است که هللا را بپرستيد و از عذابش پروا * مردم من برای شما بيم رسانی روشنگرمای : به قوم خود گفت

       )٣(."نموده مرا اطاعت کنيد
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وی وحی ه سوی قومش فرستاديم و به سورۀ نوح در حقيقت رسالت نوح را تفسير می کند و می گويد که ما نوح را ب

کن و اين سخن بر اين داللت دارد که قوم نوح به  اغشان آيد انذارسره ی اليم بکه عذاب کرديم که قوم خود را قبل از اين

طور اجمال و تفصيل بيان ه ّخاطر شرک و گناھان در معرض عذاب بوده اند و انی لکم نذير مبين، و رسالت نوح را ب

  .   می کند

ْأ و لم   - ۴/١ َ َ ِتفكرواما بصاحبھم من جنةإن ھو إيَ َِ ُ ْ ٍ َّ ِ ِِّ ِ ِ َ ُ َّ َ ِال نذَ ِر مبيَ ُّ     ٌنيٌ

       )۴(."که او جز بيم رسانی آشکار نيست. مگر نينديشيده ايد که مصاحب ايشان جنون ندارد" 

مصاحب "، به )ص(، به مشرکين و کفار خطاب می کند که چرا فکر نمی کنيد و از رسول خدا تخداوند در اين آي

در تمام طول زندگانی مصاحب ايشان  و ايشان مصاحب وی تعبير می کند، اشاره به اين است که رسول خدا " ايشان

بوده اند و اگر او ديوانه  و يا مجنون و ساحر می بود در طول اين مدت معلوم می شد، پس او ھشداردھنده است و نه 

  .ديوانه

ِقل إنما العلم عند هللا و إنما أنا نذ  -۵/١  ِ ِ َِ َ َ َ ََّ َِّ َِ َّ َ ُ ْ ْ ْ ِر مبيُ ُّ     ٌنيٌ

      )۵(."نھا و تنھا نزد خداست و اما من فقط بيم رسانی روشنگرمبگو علم ت" 

غير :  يعنی قيامت کی می رسد؟ پيامبر ھم می گويدۀپس اين وعد:  در پاسخ به اين است که به پيامبر می گفتندتاين آي

ارم من تنھا مأمورم وليت و اختياری ندؤکه نذيری آشکار ھستم مس از خدای تعالی کسی از آن آگاھی ندارد و من جز اين

  . که چه وقت محشور می شويد، نمی دانم سوی خدا محشور می شويد و اما اينه به شما خبر دھم که به زودی ب

  .علم غيب تنھا در اختيار خداوند است و پيامبران را نيز بدان علم راھی نيست

ه پيامبری پديدۀ تازه ای نيست که شما از طور واضح و روشن به مردم بگويد، که گويد که ب  خداوند به پيامبر می-۶/١

من . پيروی می کنم و از عاقبت کار شما و خودم خبر ندارممی شود ی که به من يمن تنھا از وح. آن خبر نداشته باشيد

  .فقط ھشدار دھنده ھستم

ِقل ما كنت بدعا من الرسل و ما أدر  ْ َْ َ ََ ِ ُّ َ ِّ ً ِ ُ ْ ُفعل بيَ ما یُ َ َّ و ال بكمإن أتیْ َ ْ ِ ْ ِ َبع إال ما َ ِ ُ ِ و ما أنا إال نذیِ إلیَوحيِ َ َِ َ َ ِر مبيَ ُّ     ٌنيٌ

 که به یيپديده ای نو ظھور در ميان پيامبران نيستم، و نمی دانم بر من و بر شما چه خواھد رفت، تنھا از وح] من[بگو" 

     )۶("من می شود پيروی می کنم و من جز ھشدار دھنده ای نيستم

َ بل ھو ءا  -١/٧ َ ُ ْ ٌنت فَيت بيَ ِ صدور الذیَ َّ ِ َن أوتوا العلمو ما يُ ََ ْ ِْ ُ ُ َجحد بئايَ ِ ُ َ َتنا إال الظلمونيْ ُ ِ ِِ َو قالوا لو ال أنزل عل *  َ ََ َ ِ ُ ْ ُ َ َه ءايَ ِّت من يِ ٌ

َربھقل إنما اال َ َّ ِ ْ ُ ِ ِّ ِت عند هللا و إنما أنا نذيَّ ِ َِ َ َ َ َّ ِ َ َّ ِر مبيَ ُّ   ٌنيٌ

*  ھای ما نمی شوندتی که دانششان داده اند و جز  ستمگران منکر آي ھائی است روشن، در سينۀ کسانتبلکه قرآن آي"

 معجزه ھا نزد خداست و من فقط بيم رسان ۀچرا از جانب پروردگارش معجزه ھا باو نازل نشود، بگو ھم: گويند

       )٧(."آشکارم

شان بدان علم پيدا نمی خاطر ستم ھای قرآن می شوند و به ً دقيقا می رساند که به غير از ستمگران که منکر پيامتاين آي

  .کنند، ديگران می توانند که علم و دانش  پيدا کنند که پيامھای رسای قرآن را دريافت کنند

 ھای خداوند ھستند بلکه مانع می شوند که آيات بينات تتنھا وظيفۀ پيامبر انذار است و بس و ستمگران نه تنھا منکر آي

  .  خداوند به سمع ديگران برسد

َال تمدن ع -١/٨ َّ َّ ُ َ ما متعنا به أزوجا منھم و ال تحزن علیِك إلَينيَ َ ْ َ َْ َْ َْ ُ ْ ِّْ ً َ ِ ِ َّ َ ِھم و اخفض جناحك للمؤمنيَ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ََ ْ َ ْ ِ و قل إن * َنيِ ْ ُ ِ أنا النذیَ َّ َ ِر المبيَ ُ ْ     ُنيُ

جايشان غم مخور و با آن چيزھائی که نصيب دسته ھائی از ايشان کرده ايم نگران مکن، به ه ديدگان خويش را ب" 

       )٨(."و بگو من خودم بيم رسان آشکارم* مؤمنان نرمخوئی کن
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که بعضی ھا که مال و منال و يا مقام و  دھد که نکند از اين  خداوند به رسولش ھشدار و قوت قلب میت در اين آي

و از حالشان که چنين می کنند غم وسيلۀ آن مانع انجام کارت می شوند، ترا نگران کند ه منصبی در جامعه دارند و ب

  .پر و بالت را بر روی مؤمنان بگشای و به آنان بگو که من فقط بيم رسان ھستم. بخوری

َفلعلك تارك بعض ما   -١/٩ ْ َ َِ َ َّ َ َ إلیَوحيَ َك و ضائق به صدرك أن يِ ُ ْ ِ ِ ُ َقولوا لو ال أنزل عليَ ََ َ ِ ُ ْ ُ َه كنز أو جاء معه ملكإنما أيُ ََ َ ََّ ٌِ ٌ َ ُ َ ََ ْ َ ِنت نذِ َرو يَ ٌ

َهللا عل ُ َء وك ی ش ّ  كلیَّ     ٌليٍ

تو وحی می شود رھا کنی و سينه ات از آن تنگ شود تا نگويند چرا گنجی باو نازل نمی ه شايد بعضی چيزھا را که ب" 

        )٩(."عھدۀ خداسته شود، يا فرشته ای ھمراه او نمی آيد، تو فقط بيم رسانی و ھمۀ امور ب

خاطر چيزھائی که در سينه دارد و منکرين ه که ھشدار ديگری به شخص پيامبر است که نکند ب  اين عالوه برتاين آي

او قوت قلب می دھد ه ب. به وی از او طلب می کنند، تمام و کمال آنچه به او وحی می شود را روشن به آنھا نرساند

ر دست خداوند است، پس وقتی وظيفه ات را به که تو فقط ھشداردھنده ای و باقی امو: ورسالتش را به او گوشزد می کند

  .انجام رساندی جای نگرانی نيست

که خود را به زحمت می اندازد و غصه می خورد و خود را عذاب می دھد   باز در ھمين رابطه که پيامبر از اين-١/١٠

  :شدار می دھد و می فرمايدشود ايمان نمی آورند، خداوند به او قوت قلب و ھ که چرا مردم به آنچه به ايشان وحی می

َتلك ءا  ْ ِت الكتب المبيِ ُ ْ ِْ َلعلك بخع نفسك أال  *  ِنيَِ ْ َّ ٌ ِ َ ََّ ِكونوا مؤمنيَ ِ ْ ُ ُ َ إن نشأ ننزل عل* َنيُ َُ ْ ِّ ْ َّ َھم من السماء ءايِ ِ َ َ ِّ َة فظلت أعنقھم لھا يِ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ َ ً

ِخضع ِ    َنيَ

اگر می * لف کنی که چرا آنان ايمان نمی آورندگويا می خواھی خويشتن را ت*  ھای کتاب روشن استتاين آي" 

روشن  )١٠(* "ان در مقابل آن خاضع شودی به ايشان نازل می کرديم که گردنھايشتتيم، می توانستيم  از آسمان آيخواس

 ما اگر می. است که به پيامبر  آرامش و سکينه می دھد و می فرمايد که اين غصه خوردن تو صحيح نيست و جا ندارد

ما که . کرديم که آنھا را مجبور به قبول دعوت کند و ناگزير از ايمان آوردن شوند ی به ايشان نازل میتتيم آيخواس

خداوند و خالق آنھا ھستيم آنھا را به ايمان آوردن مجبور نمی کنيم، توکه جای خود داری و چرا از ايمان نياوردن آنان 

روال امر ما بدينگونه قرار نگرفته است که . نھا ايمان نمی آورندغصه می خوری و چرا جانت را می فرسائی که چرا آ

  .اگر غير از اين می بود، ما خود به ھمه چيز توانا ھستيم و ھمۀ امور به ما بر خواھد گشت

 باز خداوند به پيامبرش گوشزد می کند که ما ترا يپامبر قرار نداديم و اين قرآن را به تو نازل نکرديم که تو در -١/١١

  .اين قرآن جز ياد آوری برای کسانی که از انذار تو به خوف و فکر کردن می آيند نيست. رنج و مشقت افتی

َما أنزلنا عل  َ َ َْ َ َك القرءان لتشقيَ َ ِ َ َ ْ ُ َإال تذكرة لمن  *  یْ ِّ ً َ ْ َ   یْخشيِ

  )١١("نيستجز ياد آوری برای کسی که خشيت دارد * قرآن را بر تو نازل نکرده ايم که تو در رنج افتی" 

ِو ما ھو إال ذكر للعلم  َِ َ ْ ِّ ٌ ْ ِ َ َُ     ) ١٢("و اين قرآن جز پند برای عالميان نيست "  َنيَ

تأکيد کن :  خداوند در در آيات متعدد ديگری وظيفۀ پيامبر را به او و مردم گوشزد می کند و به رسولش می گويد-١/١٢

 ھستم و ازمخاصمۀ فرشتگان در روز خلقت آدم به غير از آنچه علم به گروه باال را ندارم و من فقط ھشداردھنده، که من

  .به من وحی می شود اطالع ديگری ندارم

پروردگار آسمانھا و زمين و آنچه بين آنھاست، * بگو من تنھا بيم رسانم و ھيچ معبودی به جز خدای واحد قھار نيست"

من ھر گز *  که شما از آن روی برمی گردانيد*اين خبری عظيم است] لۀ توحيدأمس[بگو* خدائی عزيز و غفار است

من علم ديگری جز آنچه به من * علمی به گروه فرشتگان در آن روز که راجع به خلقت بشر مخاصمه می کردند ندارم

     )١٣(* " و فقط بيم رسانی آشکارموحی می رسد، ندارم
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ْقل    -١/١٣ ِھا الناس إنما أنا لكم نذَيأيُ َ َْ َ َ َ َّ َِّ ِر مبيَ ُّ   ٌن يٌ

         )١۴(."بگو ای مردم حق اين است که من شما را بيم رسانی آشکارم" 

ِتبارك الذ  -١/١۴. ، دعوتی است عمومی و ھمگانی که بدانند پيامبر ھشدار دھنده استتدعوت در اين آي َّ َ َ َ نزل الفرقان یَ َ ْ ُ ْ َ َّ َ

ِ عبده لیَعل ِ ِ ْ ِكون للعلميَ َِ َ ْ َ ِن نذيُ َ   ًرا يَ

     )١۵(."جھانيان باشد] ھشداردھنده[بندۀ خويش نازل کرد تا بيم رسانه اين فرقان را بکه  بزرگست آن" 

فرقان يعنی جداکننده و فرق گذارنده و اگر قرآن را خداوند فرقان ناميد، بدين جھت است که آياتش بين حق و باطل 

  .جدائی می اندازد

.  نازل کرد که فارق ميان حق و باطل است، ثابت شد)ص( در کسی، به خاطر کتابی که بر عبد خود محمد خير بسيار

  .سوی ھدايت استه اين کتاب نجات دھندۀ عالميان از ضاللت و سوق دھنده ب

ِكون للعلمِي ل « روشن می سازدتاين آي َِ َ ْ َ ِن نذيُ َ ، که ھدف از تنزيل قرآن بر عبدش اين است که بيم دھندۀ برای ھمۀ »ًرا يَ

  .عالميان، از جن و انس است

ِو ما أرسلنك إال رحمة للعلم   -١/١۵ َ َ َْ ِّْ ً َ َْ ِْ َ َ   َنيَ

 نفرستاده ايم که نقمتی بر مصائب آنھا بيفزائی، بلکه ما ترا )١۶(."و ما ترا جز رحمت برای عالميان نفرستاده ايم" 

  .ھی آگاه نمائی رحمت برای عالميان باشیتاديم که ھمه را ازدريای رحمت الفرس

ول ھدايت و ؤدی در قرآن وجود دارد که اعالم می دارد که پيامبر فقط انذار کننده است و مس ھنوز آيات زيا-١/١۶ 

      )١٧(.گمراھی و وکيل مردم نيست و فقط بايد آنچه به او وحی می شود، به مردم برساند

  ادامه دارد
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