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 پيشگفتار

و عادات ما تا حّد زيادی محصول محيط  نگرش، باورھاکه  تواند اين واقعيّت را انکار نمايد ھيچکس نمی
خود  اجدادی آباء و ديان يا ھندوھا از دينبھمين دليل است که تقريباً ھمۀ مسلمانان، مسيحيان، يھو .ما است

 .کنند پيروی می

ما گفته شده باورھا و انتظارات ما و در واقع ديد و برداشت ما را از واقعيّت شکل   به آنچه از کودکی
دنيا آمده بوديد و در تمام طول   به تصّور کنيد اگر شما در يک خانوادۀ مسيحی شديداً معتقدی .دھد می

 زيرا ،پرستند  می چه که خدای باطلی را ،شوند نمی" رستگار"نان شما گفته شده بود که مسلما  زندگی به
ھای پدر و مادر و پيشوايان روحانی خود را باور  آيا شما دليلی داشتيد که حرف. خدای حقيقی نيست" هللا"

  نکنيد؟ 

در  شما گفته شده بود که  به یآيا معتقدات شما چگونه بود اگر در تمام طول زندگ .اصل مطلب بپردازيم  به
بينی شده است؟ آيا در آنصورت در مورد اخبار د پيش قرآن ظھور پيامبران جديد بعد از حضرت محمّ 

يک کلمه  تنھا سوء تعبير دھد که اين کتاب نشان می تر نبوديد؟  انديش آزاد ظھور چنين پيامبری  مربوط به
با خواندن اين کتاب . بزرگی و استواری يک کوه عظيم بوجود آورده است  انحرافی به" خاتم"يعنی 

گردد و ھنگامی که اين مانع بزرگ از ميان برداشته  نماييد که اين کوه عظيم کم کم محو می مالحظه می
ً ھمۀ مسلما يابيد می ، يعنی گنجی راگوھرھاترين و ارزشمندترين   شد، شما درخشنده نان که از چشم تقريبا
که تا ابّديت امتداد داده شده بوجود —خ ا ت م—حرف چھار وسيلۀ  اين کوه عظيم تنھا به .پنھان مانده است

  !آمده است

تصّور پيامبر جديدی  .ھرگز وجود نداشت گوھرھاکنند که ايکاش آن  مطمئناً بعضی از مسلمانان آرزو می
مسلمانان از يافتن اين گنج پنھان شاد  گروھی ديگر از .برای آنھا بسيار دردناک است پيامبر اکبربعد از 

  .ھميشه متفاوت بوده و خواھند بودھا  انسان. خواھند شد
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نحوی که تا کنون سابقه   اين کتاب ايمان شما را به. ارادۀ الھی تسليم شدن است  اصل و جوھر اسالم به
درجۀ تسليم   ردن بهآيا برای روياروئی با اين چالش يعنی پی ب. دھد در معرض امتحان قرار می نداشته
 ارادۀ الھی آمادگی داريد؟  خود بهنمودن 

  :بر دو دسته از موازين متکی است بحث در اين کتاب

  قواعد عقلیاصول و 

 تعاليم قرآن  

آيات  کتاباين . از ھر دو دستۀ اين موازين بايد کمک گرفت" خاتم پيامبران"برای روشن شدن مفھوم 
کامالً در جای خود ) پازل(طعات در ھم ريختۀ يک معمای تصويری سازد که مانند ق بسياری را روشن می

اگر تعاليم قرآن را در بارۀ اين موضوع با ديدی جديد  شدخواھد  متّوجه شما چه ضرری .گيرند قرار می
بھيچوجه، بلکه برعکس دانش و درک شما را از  کند؟ آيا اين ديد تازه ايمان شما را ضعيف می بنگريد؟

   .دھد با عظمت خداوند يعنی قرآن کريم افزايش می شاھکار جالب و

مگر نه اينست که ھمۀ کتب  .اند  قرآن غلط تفسير شده آياتبعضی از  ،متأسفانه بطوريکه خواھيم ديد
آيا مسيحيان  آيا يھوديان تورات را اشتباه تفسير ننمودند؟ اند؟ مقّدسه دستخوش چنين سوء تعبيراتی شده

آيا  نشوند؟ اشتباه ھمين چه ضمانتی وجود دارد که مسلمانان مرتکب ،بنابراين ند؟نکرد انجيل را غلط تعبير
  : فرمايد بگيريم که می هآيا بايد اين پيام قرآن را ناديد نو ببنديم؟ روی افکار و بينشِ   ما بايد ذھن خود را به

ْر ِعبَاِد الَِّذيَن يَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل فَيَتَّبُِعوَن  ُ َوأُْولَئَِك ُھْم أُْولُوا اأْلَْلبَابِ فَبَشِّ   .أَْحَسنَهُ أُْولَئَِك الَِّذيَن َھَداُھُم هللاَّ

آنان  .كنند شنوند و از نيكوترين آنھا پيروى مى ھمان كسانى كه سخنان را مى !پس بندگان مرا بشارت ده
  ١٧- ١٨آيات ، )٣٩(سوره زمر   .كسانى ھستند كه خدا ھدايتشان كرده، و آنھا خردمندانند

حقانيّت آن پی   کردند، به آنچه در آيۀ فوق آمده عمل می  اگر به ؟پذيرند  نمیچرا مسيحيان حقانيّت اسالم را 
  بردند؟  نمی

آيا با فکری باز و بی تعّصب  اختالفات بين فرق اسالمی چگونه است؟ چرا سنی و شيعه از ھم جدا ھستند؟
ازين عدالت و عقل را آنطور که در قرآن کريم تعليم داده شده اگر مو اند؟ عقايد يکديگر را مطالعه کرده

  بود؟  اختالفی می بين آنھاکردند  پيروی می

ای نيست که پدر و مادرشان پيروی  آيا ھمان دين يا فرقه کنند؟ ای را پيروی می اکثر مردم چه دين و فرقه
اخام يھودی حاگر من در خانوادۀ يک ": اگر شما مسلمان ھستيد، اين سئواالت را از خود بپرسيد کنند؟ می

زاس، يا يک خانوادۀ کمونيست در روسيه و يا يک خانوادۀ کدر اسرائيل يا يک مسيحی پروتستان در ت
که پاپ  داشتچه حّد امکان تا  آيا مسلمان باشم؟ چقدر امکان داشت که ،منکر خدا در چين متولد شده بودم
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لور متولد شده و يا در يک خانوادۀ ھندو در بنگ همعتقد در مکّ  مسيحی بود اگر او در يک خانوادۀ مسلمان
  بود؟

آموزد که يک نظام اعتقادی را صرفاً  ما می  ر بهدانش و حکمت بطور مکرّ  سرچشمۀقرآن کريم اين 
  :آن را باور دارند نپذيريم آباء و اجداد مابخاطر آنکه 

ا َكاَن يَْعبُُد آبَاُؤُكمْ َوإَِذا تُْتلَى َعلَْيِھْم آيَاتُنَا بَيِّنَاٍت قَالُ  ُكْم َعمَّ   .وا َما َھَذا إاِلَّ َرُجٌل يُِريُد أَن يَُصدَّ

خواھد شما را  او فقط مردى است كه مى": گويند شود، مى و ھنگامى كه آيات روشنگر ما بر آنان خوانده مى
  ٤٣، آيه )٣٤(سوره سبا   "!پرستيدند بازدارد از آنچه پدرانتان مى

  .فَْوا آبَاءُھْم َضالِّيَن فَُھْم َعلَى آثَاِرِھْم يُْھَرُعونَ إِنَُّھْم أَلْ 

  !شوند سرعت بدنبال آنان كشانده مى  با اين حال بهآنھا پدران خود را گمراه يافتند، 
  ٦٩- ٧٠، آيات )٣٧(سوره صافات   

أَْلفَْينَا َعلَْيِه آبَاءنَا أََولَْو َكاَن آبَاُؤُھْم الَ يَْعقِلُوَن َشْيئاً َوالَ َوإَِذا قِيَل لَُھُم اتَّبُِعوا َما أَنَزَل ّهللاُ قَالُوْا بَْل نَتَّبُِع َما 
  .يَْھتَُدونَ 

نه، ما از آنچه ": گويند مى "!از آنچه خدا نازل كرده است، پيروى كنيد": آنھا گفته شود  و ھنگامى كه به
باز از (فھميدند و ھدايت نيافتند  چيزى نمى نھاآيا اگر پدران آ ".نماييم پدران خود را بر آن يافتيم، پيروى مى

  ١٧٠، آيه )٢(سوره بقره   ؟)آنھا پيروى خواھند كرد
  ٧٨، آيه )١٠(؛ يونس ٨٧و ٦٢، آيات )١١( ؛ ھود١٠٤، آيه )5(؛ مائده ٢٢، آيه )٤٣(ھمچنين سوره زخرف   

مردم اين زمان نيز نبايد . پذيرفتند ء و اجدادشان بود نمیدرھمۀ اعصار مردمان آنچه را مخالف عقايد آبا
 .فرقی با آنھا داشته باشند

ْحَمِن ُمْحَدٍث إاِلَّ َكانُوا َعْنهُ ُمْعِرِضينَ  َن الرَّ     .َوَما يَأْتِيِھم مِّن ِذْكٍر مِّ

  .افتندت رحمان برايشان نيامد جز اينكه ھمواره از آن روى برمى] خداى[و ھيچ تذكر جديدى از سوى 
  5 ، آيه)٢٦( سوره َشعرا  

توانيم ديگران مانند پدر و  ما نمی .ھستيم سرنوشت خودآموزد که فقط ما مسئول  ما می  ھمچنين قرآن به
  :مسئول بدانيممادر و رھبران دينی خود را بخاطر قصور خويش 

  .ِحْملَِھا اَل يُْحَمْل ِمْنهُ َشْيٌء َولَْو َكاَن َذا قُْربَىَواَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى َوإِن تَْدُع ُمْثقَلَةٌ إِلَى 

ديگرى را براى حمل گناه  ،بارى و اگر شخص سنگين .كشد ھيچ گنھكارى بار گناه ديگرى را بر دوش نمى
  ١٨، آيه )٣5( سوره فاطر  !ان او باشداز نزديك حتی اگرخود بخواند، چيزى از آن را بر دوش نخواھد گرفت، 

  ٤١و  ٧، آيات )٣٩( ؛ زمر٣٨- ٣٩، آيات )5٣( ؛ نجم٧، آيه)٣٩( زمر ھمچنين سوره  
آيا او با  يک مسيحی ثابت کنيد، با چه موانعی روبرو ھستيد؟  کنيد حقانيّت اسالم را به ھنگامی که سعی می

اند در مقام  او القاء نموده ذھن و قلباش در  و مادر و پيشوايان دينیانبوھی از عقايد و اصول دينی که پدر 
چنين   تواند ادعا کند که به آيا کسی می بند چنين قيود مشابھی نيستيم؟ آيا ھمۀ ما پای آيد؟ پاسخگوئی برنمی

  بند نيست؟  قيودی پای
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ما   يت معتقدات خود برای پيروان ساير اديان بهنحقاآياتی که از قرآن نقل شد، ھمچنين تجّربۀ ما از اثبات 
خواھيم بپذيريم و آن اينکه جامی که  دانيم ولی اکثراً نمی آموزد که با شّم روحانی خود آن را می درسی می

بنابراين برای آنکه در قضاوت خود در بارۀ اين  .پر و لبريز است حتّی گنجايش يک قطره را ھم ندارد
ً عاطفی ھرچه را در گذشته  منصف باشيم، الزم است که—"انبياءخاتم "يعنی معنی واقعی —مسئلۀ عميقا
ھای قبلی ما ذھن و قلب ما را در مقابل  نبايد اجازه دھيم آموخته .ايم کنار بگذاريم در باره آن آموخته

يا عضو ھيئت  عادل ھمانند يک قاضی .آلود نمايد  بشود تعصّ  ما ارائه می  حقايقی که در اين کتاب به
تصّورات مبتنی  اگر با .ز ساير تأثيرات آغاز کنيمو آزاد ا پاک بايستی تحقيق خود را با قلبی ، میمنصفۀ
، اگر اصرار داشته باشيم که ھر چه را قبالً از ديگران تحقيق نمائيم  شروع بهدات قبلی خود بر اعتقا
  . حقيقت نخواھيم برد  ايم درست است، در آنصورت راھی به آموخته

  کنيد زمان ما استثناء باشد؟  آيا تصّور می .اند ھا، مردم از حقيقت اکراه داشته در ھمۀ دوران

  .لَقَْد ِجْئناُکم بِالَحّق َولِکنَّ أْکثَّرُکْم لِْلَحّق کاِرھون

  ٧٨، آيه )٤٣( سوره زخرف   !داريدكراھت  يقتولى بيشتر شما از حق; را براى شما آورديم يقتما حق

برای حّل معما و ديدن تمامی  .است) پازل(ای از يک معمای تصويری  ھر فصل اين کتاب مانند قطعه
بايستی از قضاوت شخصی تا آخر کار خودداری نماييد، يعنی تا ھنگامی که شکل و  تصوير، شما می

و شاھد ظھور بزرگترين رمز قرآن  طرح جالب ھمه قطعات اين معمای شکوھمند را بررسی نموديد
اين کتاب بر حقايقی خالص و اصيل  فقط آن وقت است که قادر خواھيد بود تصميم بگيريد که آيا .بوديد

  .متکی است يا بر تخيّل



  

  

١   
  خود را ارائه دھيد  دليل

  َھاتُوا بُْرَھانَُكمْ 
  ٧۵، آيه )٢٨(قرآن، سوره قصص 

موضوعی است که باالترين اھميّت را برای آنان   اين کتاب اصوالً برای مسلمانان نوشته شده و راجع به
کتاب بينش بسياری کسب  اين از خواندن ،معتقّديد" اصل خاتميّت"مسلمان ھستيد و به اگر شما . دارد
: يعنیآن معتقدند   ترين اصلی است که ھمۀ مسلمانان به  ترين و عميق  برای آنکه اين شايد بنيادی. کنيد می

  .آخرين پيامبر خدا است رسول اکرم

آياتی که —سازد باشيد روشن می متّوجه آنھا نشدهقبالً  اين کتاب بسياری از آيات قرآن را که ممکن است
 ترين  مھمباشد، زيرا عزيزترين و  در نظر اول ممکن است برای اکثر مؤمنين ناخوش آيند و حتّی رنج آور

  .کشد چالش می  اعتقاد مسلمانان يعنی اين باور که بعد از اسالم دين ديگری نخواھد آمد را به

در اين فصل . سازد ر کتاب مورد بحث قرار خواھد گرفت آماده میاين فصل شما را برای مطالبی که د
  : اند  گرفتهمورد بررسی قرار  زيرھای  موضوع

  بر مبنای پيروی از رسوم و سنن متداول و يا  :پذيرد میچگونه يک مسلمان واقعی معتقدات خود را
 :ين زياد استاز آنجائی که قدرت تسلط پيروی از رسوم و سنن در د .و منطق عقلبر مبنای 

  .اين موضوع اختصاص دارد  قسمت اعظم اين فصل به

  باشد؟ چه معنا است و متضمن چه مفاھيم و مضامينی می  به" انبياءخاتم "اصل  
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  محترم شمردن خرد و دانش

  قُْل َھاتُوا بُْرَھانَُكْم إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ 
  خويش گوييد برھان بگو اگر راست مى

  ٦٤، آيه )٢٧(نمل سوره   .را بياوريد

 منصف بوده نمايد که ما را تشويق می قرآن بطور مکررّ ، کنند برخالف آنچه بسياری از مردم تصّور می
شاھد  چند  به .خود را بدون مالک عقل، نپذيريم یعقايد آباء و اجداددر جستجوی حقيقت باشيم و ھرگز 

   :دذيل توّجه نمائي

ْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولـئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسُؤوالً  َوالَ تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلمٌ    .إِنَّ السَّ
  .چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن زيرا گوش و چشم و قلب ھمه مورد پرسش واقع خواھند شد

 ٣٦، آيه )١٧(سوره اسرا   

ا لَْيَس لَُكم بِِه ِعْلٌم َوتَ  ِ َعِظيمٌ َوتَقُولُوَن بِأَْفَواِھُكم مَّ   .ْحَسبُونَهُ َھيِّنًا َوُھَو ِعنَد هللاَّ
نزد  اّما اين کاريد كه كارى سھل است رپندا مى و .ريدچيزى را كه بدان علم ندا گوئيد  می با زبانھاى خود
  ١۵آيه ، )٢٤(سوره نور   .استخدا بس بزرگ 

  .بَِل اتَّبََع الَِّذيَن ظَلَُموا أَْھَواءُھم بَِغْيِر ِعْلمٍ 
  ٢٩، آيه )٣٠(سوره روم   .اند ھوسھاى خود را پيروى كرده بدون ھيچ گونه دانشىاند  كسانى كه ستم كرده

  :تّوجه نمائيد هاين آي  ھمچنين به

ْجَس َعلَى الَِّذيَن الَ يَْعقِلُونَ    .َوَما َكاَن لِنَْفٍس أَن تُْؤِمَن إاِلَّ بِإِْذِن ّهللاِ َويَْجَعُل الرِّ
  .ھدن مى پردهانديشند   كسانى كه نمى روح بر] خدا[خدا ايمان بياورد و  جازها  جز به تواند  نمیھيچ كس 

  ١٠٠، آيه)١٠(سوره يونس   

  :گيرند تعيين شده است؟ برطبق آيات فوق  چه مجازاتی برای کسانی که موازين عقلی را ناديده می

 مشاھدۀ حقيقت نخواھند بود  آنھا قادر به.  

  شود ملکوت خود میخداوند مانع دخول آنان در.  

—خردعقل و گيری از  بھرهعواقب وخيم عدم  هاين آي. ای را بيدار سازد تواند ھر روح خفته می آيه بعد

نشان —ھر انسان ارزانی داشته است را  يعنی قصور در استفاده از ارزشمندترين نعمتی که خداوند به
  :ّجه کنيددارند تو پشيمانی و تأسفی که اھل دوزخ ابراز می  به .دھد می

  .َوقَالُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أَْو نَْعقُِل َما ُكنَّا فِي أَْصَحاِب السَِّعير

  ١٠، آيه )٦٧(سوره ُملک   "!كرديم، در ميان دوزخيان نبوديم اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقل مى" :گويند مى

را با ترجمانی ديگر است آيه فوق  خوباز آنجائی که عواقب عدم پيروی از عقل تا اين اندازه وخيم است، 
  :مطالعه کنيم
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  .اکنون ساکن دوزخ نبوديم ،ديمبر  میو فھم و فراست خود را بکار  داديم  می اگر فقط گوش

محترم شمردن  يعنی—قلبی خالص گوش دادن و تفّکر و تأّمل نمودن با. مفھوم آيۀ فوق کامالً روشن است
 ،يعنی تا ابد اسير دوزخ بودن، ترين مجازات  از ترسناکتواند ما را  چيزی است که می—خرد و منطق

چرا در اين مورد . گيريم بجز در دين ھای زندگی خود بکار می ما عقل و خرد را در ھمۀ جنبه. برھاند
بدون  ،کنند شويم؟ چرا مؤمنين برای ھزاران سال عقايد آباء و اجدادی خود را پيروی می استثناء قائل می

  ؟ يزان عقل بسنجندبا مآنکه آنھا را 

باشند که از  ای می اکثر مصائب و مشکالت جھان ناشی از کسانی است که بدون فکر دنباله رو جامعه
خداوند از چنين مردمی از ھر نژاد و . کنند رھبران خود که در خدمت قدرت و غرور ھستند پيروی می

  .ملت و مذھبی که باشند بيزار است

مُّ اْلبُْكُم الَِّذيَن الَ يَْعقِلُونَ ّهللاِ  قَالُوا َسِمْعنَا َوُھْم الَ يَْسَمُعوَن إِنَّ َشرَّ الدََّواّب ِعنَد ال َوالَ تَُكونُوْا َكالَِّذينَ    . الصُّ

قطعا بدترين جنبندگان نزد خدا كران و . شنيدند و مانند كسانى مباشيد كه گفتند شنيديم در حالى كه نمى
  ٢١- ٢٢، آيات )٨(سوره انفال   .انديشند كه نمى ھائی ھستند  الل

؛ سوره ٢٩، آيه )٣٨(؛ سوره ص ۵٤، آيه )٢٠(؛ سوره نور ٢٤، آيه )١٠(؛ سوره يونس ١٩، آيه )١٣(ھمچنين سوره رعد 

  ٤۵، آيه )٢١(انبياء 

ات يّ ضورزند و صرفاً با فر کند که از کسب دانش واقعی امتناع می مؤمنينی اشاره می  قرآن بطور مکّرر به
  :خشنودندو تصّورات 

  .َوَما يَتَّبُِع أَْكثَُرُھْم إاِلَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ الَ يُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًا

  .گرداند نياز نمى از حقيقت بى] آدمى را[ھيچ وجه   گمان به] ولى[كنند  و بيشترشان جز از گمان پيروى نمى
  ٣٦، آيه )١٠(سوره يونس   

  ٦٦، آيه )١٠(؛ سوره يونس ٢٣، آيه )٤۵(سوره جاثيه  ؛١١٦، آيه )٦(ھمچنين سوره انعام   

کنيم شواھد و  خواھد که از روی عقل و خرد پاسخگو باشيم و برای آنچه ادعا می خداوند ھميشه از ما می
  :دالئلی ارائه دھيم

  .َھاتُوا بُْرَھانَُكمْ 
  ٧۵، آيه )٢٨(سوره قصص   .يدبرھان خود را بياور

در اين کتاب برای . کند دقيقاً آنچه را که قرآن انجامش را از ما خواسته است دنبال می "خاتم انبياء: محّمد"
کسی   آيا دانستن به. اثبات نکاتی که مطرح شده ھم دالئل منطقی و ھم شواھد قرآنی ارائه گرديده است

  ؟ رساند  ضرر می

بِّ ِزْدنِي ِعْلًما   .رَّ

  ١١٤ه ، آي)٢٠(سوره طه   .دانشم بيفزاى بر پروردگارا
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  ؟َھْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن اَل يَْعلَُمونَ 
  ١٦، آيه )١٣(؛ ھمچنين سوره رعد ٩، آيه )٣٩(سوره زمر   دانند يكسانند؟ دانند با كسانى كه نمى آيا كسانى كه مى

  َھْل يَْستَِوي األَْعَمى َواْلبَِصيُر أَفاَلَ تَتَفَكَُّروَن؟
   ۵٠، آيه )٦(سوره انعام   ؟كنيد آيا تفكر نمى ؟يكسان استآيا نابينا و بينا 

در اين . قرآن کتاب جامعی است. شما کمک کند تا دانش خود را افزايش دھيد  ھدف اين کتاب اينست که به
چگونه . خواھند آمد اشاره شده است وندپيامبرانی که در آينده از طرف خدا  کتاب مجيد بطور مکّرر به

يکه خواھيم بطور !بھيچوجهين با اھميّت را با نتايجی آنچنان شگرف ناديده گرفت؟ توان موضوعی چن می
چون دائرة المعارفی است که ھمه چيز را  کتاب آسمانیاين . ديد قرآن اين موضوع را ناديده نگرفته است

  : گيرد در بر می

  .َوتَْفِصيَل ُكلَّ َشْيءٍ 

  ١١١، آيه )١٢(سوره يوسف   .روشنگر ھر چيز است]...قرآن[ آن

ْطنَا فِي الِكتَاِب ِمن َشْيءٍ  ا فَرَّ   .مَّ
  ٣٨، آيه )٦(سوره انعام   .ايم ما ھيچ چيزى را در كتاب فروگذار نكرده

  .دقيقاً عکس آن صادق است !قرآن خواھد کاست؟ بھيچوجه  از ايمان شما به" انبياءخاتم "آيا خواندن کتاب 

گوھرھای ارزشمند بسياری را که . خدا پيدا کنيد  ايمان بيشتری بهکند که عشق و  شما کمک می  اين کتاب به
شما   بهو  سازد روحانی شما را غنی می زندگانیدھد و  ايد بشما نشان می در قرآن کريم مالحظه نکرده

دانشی که اين کتاب در بر دارد دو اثر . مقلّدمؤمنی احساساتی و  نه ،باشيد منقّدکند که معتقدی   میکمک 
  :خواھد داشتمتضاد 

 دھد قرآن کريم بنحو زيادی افزايش می  ستايش شما را نسبت به. 

 ظّن و   يعنی کسانی که به—کند  کم می ،نه حقيقت ،اند  پيرو سنّتکسانی که   نسبت به را اطمينان شما
  : اند  گمان متّکی

  . يُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًاَوَما لَُھم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِن يَتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ اَل 
نياز  بى يقتھرگز انسان را از حق "گمان" اّما ،كنند پايه پيروى مى تنھا از گمان بى .آنھا دانشى ندارند

  ٢٨، آيه )۵٣(سوره نجم   !كند  نمى

  .إِن يَتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ 
  ١١٦ ، آيه)٦(سوره انعام ھمچنين ؛ ٦٦، آيه )١٠(سوره يونس   .كنند اينان جز از گمان پيروى نمى

يقين پی خواھيد برد که در ماورای   به. کند که قرآن را بيش از پيش ارج بنھيد شما کمک می  اين کتاب به
لی دانش و ائاقيانوسی وسيع سرشار از ل ،اسرارآميز آسمانی و آيات بظاھر ساده و اغلب نامرتبط اين کتاب
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تنھا کسانی که در . ترين متفّکرين بوده و خواھد بود رس عميقخرد نھفته است که ھمواره ماورای دست
ھای گوھرتوانند  تنھا آنھا می. ای از آن اقيانوس دست يابند  قطره  بهتوانند  عمق آن غور و تفّحص کنند می

  .و پنھان علم الھی را مشاھده نمايند گرانبھا

و تقليد کورکورانه  بر پيروی از رسوم ارخرد و دليل  پيروی از ترين کتاب الھی است کهقرآن شايد پيشرو
و ھرگز قول مردم فاسق را انديش باشيم  خواھد که کنجکاو و پويا و آزاد خداوند از ما می. کند  تأکيد می
  :نپذيريم

  .فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فََعْلتُْم نَاِدِمينَ يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَھالٍَة 
اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد، درباره آن تحقيق كنيد، مبادا ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده

  ٦، آيه )٤٩(سوره حجرات   !گروھى از روى نادانى آسيب برسانيد و از كرده خود پشيمان شويد  به

نقطه نظرھای مختلف بنگريم و   به :متفّکری منتقد باشيم خواھد که میبرای قضاوت درست، قرآن از ما 
  : را انتخاب کنيم نظر سپس بھترين

ُ َوأُْولَ  ْر ِعبَاِد الَِّذيَن يَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل فَيَتَّبُِعوَن أَْحَسنَهُ أُْولَئَِك الَِّذيَن َھَداُھُم هللاَّ   .ئَِك ُھْم أُْولُوا اأْلَْلبَابِ فَبَشِّ
آنان كسانى ھستند  ؛كنند شنوند و از نيكوترين آنھا پيروى مى كسانى كه سخنان را مى !بندگان مرا بشارت ده

  ١٧- ١٨، آيات )٣٩(سوره زمر   .كه خدا ھدايتشان كرده، و آنھا خردمندانند

  ٢٤، آيه )٢٢(ھمچنين سوره حج   

آموزند، معتقدات آباء و  ود را میدرست ھمانگونه که زبان مادری خ—پيرو ھر دينی که باشند—اکثر مردم
بھمين دليل است که کودکان مسلمان پدر و مادر مسلمان، کودکان يھودی . پذيرند اجدادی خود را نيز می

اعتقاد   پدر و مادر بی ،خدا  پدر و مادر يھودی، کودکان مسيحی پدر و مادر مسيحی و کودکان بی اعتقاد به
گردد پيروی از رسوم و تقليد قدرت و کارآئی  دھد که وقتی ايمان مطرح می تاريخ نشان می. خدا دارند  به

  . دارد بسيار

بسيار  زيرآيات . برند ارث برده از اجداد خود را زير سئوال می  به فقط عّدۀ کمی از مؤمنين معتقداتِ 
  :روشنگر و آموزنده است

ُ قَالُوا بَْل نَتَّبُِع َما َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاءنَا أََولَْو َكاَن الشَّْيطَاُن يَْدُعوُھْم إِلَى َعَذاِب  َوإَِذا قِيَل لَُھُم اتَّبُِعوا َما أَنَزَل هللاَّ
  .السَِّعيرِ 

بلكه آنچه كه پدرانمان را بر ] نه[گويند  آنان گفته شود آنچه را كه خدا نازل كرده پيروى كنيد مى  و چون به
  ٢١، آيه )٣١(سوره لقمان   ؟سوى عذاب سوزان فرا خواند  شيطان آنان را به حتّی اگر .كنيم ى مىايم پيرو آن يافته

  ٧٨، آيه )١٠(ھمچنين سوره يونس   
  ؟ برابر پيمبران جديد يزدان چگونه بودهواکنش مردمان در 

ْقتَُدونَ  ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِھم مُّ   .إِنَّا َوَجْدنَا آبَاءنَا َعلَى أُمَّ
  ٢٣، آيه )٤٣(سوره زخرف   .كنيم آنان اقتدا مى  پدران خود را بر آئينى يافتيم و بهما 
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ھای ذيل، دانش خود را در  پرسش  که با پاسخگوئی به استقبل از آنکه فصل بعد را مطالعه نماييد، مفيد 
  :مورد آزمون قرار دھيد" خاتميّت عقيده"بارۀ 

 ين الھی است ؟ اگر چنين است، چگونه و از چه طريق آيا شما قطعاً ايمان داريد که اسالم آخرين د
 ايد؟  اين ايمان و يقين رسيده  به

  ايد؟ تحقيق و پژوھش کرده" انبياءخاتم "آيا شما ھرگز در بارۀ معنی عنوان 

  اين اعتقاد که حضرت محّمد آخرين   ؟ و چگونه شما آن را بهداردآيا اين عنوان برای شما چه معنی
 د؟يدھ میپيامبر است ارتباط 

 وجود دارد؟" آخرين"و " مخاتَ "ايد که چه ارتباطی بين کلمات  آيا ھرگز از کسی پرسيده 

 ؟)پايان دھنده" (خاتِم"و ) ُمھر" (خاتَم: "دانيد آيا فرق بين اين دو کلمۀ عربی را می 

 ؟"تِمخا"توصيف شده نه با کلمۀ " خاتَم"ايد که چرا مقام حضرت محّمد با کلمۀ  آيا ھرگز فکر کرده 

 را آخرين پيامبر اعالم دارد؟ رسول اکرمايد که  آيا ھرگز آيۀ ديگری از قرآن ديده 

 آخرين پيامبر خدا است، ابراز  رسول اکرمايد کسی در بارۀ صّحت اين عقيده که  آيا ھرگز شنيده
 شّک نمايد؟

 ؟کننده ظھور پيامبران جديدی از جانب خدا، اشار  ايد که به آيا ھرگز آياتی از قرآن ديده 

دھد و شما را برای  افزايش می عقيدهسئواالت فوق بينش شما را در بارۀ اين درباره پرسيدن و انديشيدن 
  .سازد اين مبحث آماده می

ً کنار بگذاريديعنی عقايد اجدادی خود ، طرف باشيد بی بايدبرای بھره گرفتن از اين کتاب  مانند  .را موقّتا
اين کتاب را بررسی  دالئل و شواھد ،ھای قبلی صفه، بدون گرايشطرف يا عضو ھيئت من  يک قاضی بی

  .کنيد

  پاکقلب 

  گزيند که مسلمانان واقعی باشيم؟ چه کسی ما را برمی

ُ يَْجتَبِي إِلَْيِه َمن يََشاء   .هللاَّ
  ١٣، آيه )٤٢(سوره شوری   .گزيند خداوند ھر كس را بخواھد برمى

  .ِعبَاِدنَانَّْھِدي بِِه َمْن نََّشاء ِمْن 
  ۵٢، آيه )٤٢(سوره شوری   .كنيم ھر كس از بندگان خويش را بخواھيم ھدايت مى

ُ لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمن نُّورٍ    .َمن لَّْم يَْجَعِل هللاَّ

  ٤٠، آيه )٢٤(سوره نور   .او را ھيچ نورى نخواھد بود ھدھر كس نورى ند  خدا به
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ُ لِنُوِرِه َمن يََشاء   .يَْھِدي هللاَّ
  ٣۵، آيه )٢٤(سوره نور   .كند نور خويش ھدايت مى  هخدا ھر كه را بخواھد ب 

َ يَْھِدي َمن يََشاء َوُھَو أَْعلَُم بِاْلُمْھتَِدينَ    .هللاَّ
  ۵٦، آيه )٢٨(سوره قصص   .يافتگان داناتر است راه  كند و او به اھد راھنمايى مىخداست كه ھر كه را بخو

ايم يا  ھای الھيات دريافت کرده گزيند؟ آيا بر اساس مدارکی که از دانشکده برمیبر چه اساسی خداوند ما را 
پاکی قلب بعنوان   گيرد؟ قرآن بطور مکرّر به بر مبنای خلوص و کمال روحانی ما اين گزينش صورت می

ً عاشق حقيقت ھستيد، . کند شرط اين گزينش اشاره می اگر از نعمت قلب خالص برخورداريد، اگر واقعا
  . ما يکی از برگزيدگان خواھيد بود، حتّی اگر يک کلمه ھم عربی ندانيدش

  "خاتميّت آموزه" معنا و مضمون

بھتر است ابتدا آن آيه را زيارت کنيم و بعد در . عقيده خاتّميّت فقط بر پايۀ يکی از آيات قرآن استوار است
  .مورد بررسی قرار دھيمبسياری از آيات مربوطه ديگر، آن را   ھای آينده با توّجه به فصل

ِ َوَخاتََم النَّبِيِّينَ  ُسوَل هللاَّ َجالُِكْم َولَِكن رَّ ٌد أَبَا أََحٍد مِّن رِّ ا َكاَن ُمَحمَّ   .مَّ

  ٤٠، آيه )٣٣(سوره احزاب   .است "خاتَم النبيين"رسول خدا و  او ،ھيچ يك از مردان شما نيست پدر دمحم

اين گروه از مترجمين از ترجمه . اند  سه صورت ترجمه کرده  را به" خاتَم النّبيّين"مسلمانان فارسی زبان 
  :اند  امتناع ورزيده، ھمان واژه عربی را در ترجمه بکار برده" خاتَم"واژه 

  ترجمه  مترجم

  خاتم پيامبران  عبدالمجيد آيتی

  خاتم انبياء  ای  مھدی الھی قمشه

  خاتم پيمبران  محّمد مھدی فوالدوند

  خاتم پيمبران  شاھیخّرمبھاءالّدين 

  :اند  اين صورت ترجمه کرده  را به" خاتم"اين دو مترجم، 

  ترجمه  مترجم

  آخرين پيامبر کاظم پورجوادی

  سرآمد پيغمبران  ابوالقاسم پاينده
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  :اين صورت  دو زبان ترجمه کرده به  اين مترجم قرآن را به

  ترجمه  مترجم

  

 طاھره صفارزاده

  مخاتَ ): در ترجمه فارسی(

آخرين نفر از ): انگليسی در ترجمه(

  گروه پيامبران
The last of the group of Messengers 

 ترجمهکدام از آنھا   اند؟ چرا ھيچ  امتناع ورزيده" خاتم"چرا اکثر مترجمين فارسی زبان از ترجمه واژه 
را فقط در اصطالح " خاتم"اند؟ ما در فارسی واژه   است بکار نبرده" ُمھر"فارسی خاتم را که 

  .بينند  الزم است ايرانيان واژه برابر آنرا در فارسی به. عربی است "خاتَم". بريم  بکار می" کاری  خاتم"

اند؟ آيا آنھا زبان عربی   بکار برده" خاتم"چرا دو مترجم ديگر معانی غير معمول و غير صحيح در مورد 
که ترجمه او از ) مجيد فخری( انگليسی  دانند؟ يکی از مترجمين قرآن به  را از استادان زبان عرب بھتر می

چرا مترجمين فارسی زبان . بکار برده" خاتم"در برابر " ُمھر"ھر نيز تأييد شده، معنی زدانشگاه اال
  اند؟ آيا آنھا قصد دارند معنی اصلی آنرا از ايرانيان پنھان دارند؟  را بکار نبرده" ُمھر"ھيچکدام کلمه 

کند که ھيچيک از  اعطا می رسول اکرم  به یافتخار مخصوص تمواژه خامعتقدند که  مسلمانعلمای 
تنھا دين بر حّق است و  آنھاھمانگونه که يھوديان معتقدند که دين . پيامبران ديگر در آن شريک نيستند

 رسول اکرم" انبياءخاتَم "دانند، مسلمانان نيز معتقدند که عنوان  مسيحيان حضرت مسيح را تنھا ناجی می
خوانی دارد؟ کمتر کسی از   آھنگی و ھم  يا اين اعتقاد با تعاليم قرآن ھمآ. کند را آخرين پيامبر خدا معرفی می

ً آن  مسلمين. شود مکث نموده در بارۀ مفاھيم عميق اين اصل تأّمل و تفّکر نمايد مؤمنين حاضر می صرفا
اين   ، بهنمودند  میرا با دقت بررسی اگر اين موضوع . کنند اش فکر نمی نمايند و در باره را قبول می

که اکثر مؤمنين در انجامش قصور  بحث مطلبی پردازيم  بهبنابراين بھتر است . راحتی آن را نمی پذيرفتند
و  داردرا با دقّت زياد مورد مطالعه قرار دھيم تا دريابيم که واقعاً چه معنائی  آموزهبھتر است اين . کنند می

  : خاتميّت بدين مفھوم است که عقيده. ھای گستردۀ آن چيستآمد بعضی از مفاھيم و پی

 آخرين . با نوع بشر ادامه داد مکالمه  برای مّدت زمانی مشّخص به ی چندخداوند با ارسال پيامبران
 ٢٣پيامبر که  رسالت آن دوران. بود که در قرن ھفتم ميالدی ظاھر شد رسول اکرماين پيامبران 

ھا خداوند ھر چه را  زيرا در طول آن سال. يخ روحانی بشر استسال طول کشيد نشانۀ اوج تار
ھرگونه ھدايتی که بشر برای يک زندگی سرشار از آرامش و —نوع بشر ابالغ کرد  الزم بود به

نياز داشت از طرف خداوند نازل گرديد، سه يا  ميليارد سال بعدرفاه در طی حّداقّل سه يا چھار 
 ! اند سالی که عمر تقريبی خورشيد را تخمين زده ميليارد چھار
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ھرگز کتاب آسمانی ديگری برای نوع بشر . باشد قرآن بيان کامل و نھائی علم الھی برای بشر تا ابد می
صحبت خداوند با پايان رسيد،   ميالدی به ٦٣٢در سال  رسول اکرمھنگامی که زندگی . فرستاده نخواھد شد

  .ارتباط بين خالق و مخلوق برای ھميشه بسته شدپايان رسيد و راه   بشر به



 



  

٢  
   الھی کمال نقشۀ

، بھتر است ابتدا اين عقيده را با ميزان عقل "اصل خاتميّت"قبل از مطالعۀ آيات قرآن در ارتباط با 
  :بسنجيم

  ٨٠، آيه )٢٣(سوره مؤمنون   ؟کنيد نمى تعقّل آيا؟ أَفاََل تَْعقِلُونَ 

  ٨۵، آيه )٢٣(سوره مؤمنون   ؟گيريد آيا عبرت نمى؟ أَفاََل تََذكَُّرونَ 

  ٢٧، آيه )٣٢(سوره سجده   ؟چشم بصيرت نداريد آيا؟ أَفاََل يُْبِصُرونَ 

 ١٨اّول، آيه  فصل، اشعيا  ".تعقّل پردازيم  بياييد تا با يکديگر به" :گويد پروردگار می

خداوند ) سال ٤۵٠٠دورانی در حدود (از آغاز تاريخ تا زمان رسول اکرم  .را در نظر بگيريد اديانتاريخ 
  :حداقّل ھشت بار از طريق پيامبران بزرگی که نامشان در قرآن آمده با نوع بشر سخن گفت

  آدم .١

  نوح .٢

  ھود .٣

  صالح .٤

  ابراھيم .۵

  موسی .٦

  عيسی .٧

  محّمد .٨

 .خداوند پيامبر جديدی برای ساکنان زمين فرستادسال يکبار،  ٦٠٠توان گفت که بطور متوسط ھر  می
  ناگھان اين روند را متوقف سازد؟ چه علت بايد  بنابراين چرا و به

  :خداوند پيامبران ديگری نيز فرستاده است ،عالوه بر پيامبرانی که نامشان ذکر شد

  .نَْقُصْصُھْم َعلَْيكَ َوُرُسالً قَْد قََصْصنَاُھْم َعلَْيَك ِمن قَْبُل َوُرُسالً لَّْم 



٢٢      خاتَم انبياء: محّمد

  

را نيز [بر تو حكايت نموديم و پيامبرانى  آنان را قبالً ] ماجراى[كه در حقيقت ] را فرستاديم[پيامبرانى 
  ١٦٤، آيه )٤(سوره نساء   .ايم ايشان را بر تو بازگو نكرده] سرگذشت[كه ] ايم برانگيخته

توان شرايط  آيا می .اند يارد سال تخمين زدهميل ٤تا  ٣حيات و بقای خورشيد و منظومۀ شمسی ما را بين 
ميليارد سال  ٤تا  ٣چه رسد به تا حتّی تا ھزار سال ديگر تصّور نمود،  کرۀ زمينزندگی بشر را در 

نوع بشر است، آيا از نظر عدل خداوندی   ديگر؟ اگر ظھور پيامبران نشانۀ فضل و عالقه پروردگار به
 زمين کرۀ ار متمادی درصبيشماری که در آينده در طی قرون و اعھای  که انسان استمنصفانه و منطقی 

زندگی خواھند کرد بدون ھدايت و راھنمائی روحانی يعنی بدون ظھور پيامبر جديدی که منشأ علم الھی 
توانيد دليلی بيابيد که چرا خداوند مھربان بايد ناگھان ارتباطش را با نوع  آيا می برای آنھا باشد رھا گردند؟

  متوقف سازد؟ بشر

  روش و سنّت خداوند کامل است

و آيا يک چنين تغيير  قرآن تّوجه کنيم و ببينيم که آيا اين مسئله را روشن ساخته  حال بھتر است به
سازد که خداوند در  چندين آيه در قرآن صريحاً روشن می ؟نموده است تأييدرا در روش الھی  ای  سابقه  بی

  :تّوجه کنيد ريزآيۀ   به .روشی را مقّرر فرموده که ھرگز تغيير نخواھد کردروابط خود با نوع بشر سنّت و 

ِ تَْبِدياًل  ِ الَّتِي قَْد َخلَْت ِمن قَْبُل َولَن تَِجَد لُِسنَِّة هللاَّ   .ُسنَّةَ هللاَّ

  !و ھرگز براى سنت الھى تغيير و تبديلى نخواھى يافت ؛اين سنت الھى است كه در گذشته نيز بوده است
  ٢٣، آيه )٤٨(ه فتح سور  

  :تر اين آيه چنين است  ترجمۀ روان

  )٤٨:٢٣. (ری در اين نظام نخواھد بودنظام و سنّت کلّی خداوند از قبل تعيين شده و ھرگز تغيي

از آنجائی که خداوند  .دھد اينکه خداوند قواعد، قانون يا سنّت خود را تغيير نمی آموزيم؟ از اين آيه چه می 
  :کامل است و سنتّی را که از ابتدا ايجاد کرده نيز کامل است، ھر روش

ْحَمِن ِمن تَفَاُوٍت فَاْرِجِع اْلبََصَر َھْل تََرى ِمن فُطُورٍ  ا تََرى فِي َخْلِق الرَّ   .مَّ

بار ديگر نگاه كن، آيا ھيچ شكاف و خللى ! بينى نمى تفاوت يا تغييریدر آفرينش خداوند رحمان ھيچ 
  ٣، آيه )٦٧(سوره ملک   كنى؟ مشاھده مى

  :دھد کامل بودن خلقت الھی گواھی می  کتاب مقّدس نيز به

  ٤ ه، آي٣٢ فصلسفر تثنيه،   . است  او انصاف ھای   راه  ۀزيرا ھم.  او كامل  و اعمال  است  او صخره 

  ٣٠ ، آيه١٨فصل مزامير ،   .نقص و اّما خدا و طريق او کامل است و کالم خداوند بی

تواند کمال را  چگونه کسی می" :گويند  می ؛دانند ذيل را دليل کامل بودن اسالم می بسياری از مسلمانان آيۀ
  "اصالح کند يا چيزی بر آن بيفزايد؟



کمال نقشۀ الھی: ٢فصل     ٢٣

  

  .اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اإِلْسالََم ِدينًا

] عنوان  به[خود را بر شما تمام گردانيدم و اسالم را براى شما  نعمتامروز دين شما را برايتان كامل و 
  ٣، آيه )۵(سوره مائده   .آيينى برگزيدم

آيات قرآن نشان  .ن تّوجه کنيمآقر  از آنجائی که قرآن برای ھر سئوالی پاسخی دارد، بھتر است ابتدا به
خداوند توسط حضرت موسی  آيا دينی که .کامل است برای مّدت زمان مشخصیدھد که ھر دينی  می

  ؟بود ناقصفرستاد 

  .َوتَْفِصيالً لُِّكلِّ َشْيءٍ ...ثُمَّ آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب تََماًما

  ١۵٤، آيه )٦(سوره انعام   .دھد تفصيل شرح می  را به که ھمه چيز...موسی داديم  بعد کتابی کامل به

ْوِعظَةً َوتَْفِصيالً لُِّكلِّ َشْيءٍ َوَكتَْبنَا لَهُ فِي األَْلَواِح ِمن ُكلِّ َشْيٍء    ..مَّ

  .براى او در ھر موردى پندى و براى ھر چيزى تفصيلى نگاشتيم] تورات[و در الواح 
  ١٤۵، آيه )٧(سوره اعراف   

اگر کتاب حضرت موسی کامل بود و اگر ھمه چيز را توضيح داده بود، بنابراين چرا خداوند انجيل و 
  سپس قرآن را نازل فرمود؟

 .کمال دو جنبه دارد، کمال مطلق و کمال نسبی .حال بھتر است اين سئوال را از ديد منطقی بررسی کنيم
تغيير و رشد از عناصر اصلی کمال نسبی  .ما  خداوند است و کمال نسبی مربوط به  کمال مطلق مربوط به

مادر برای او غذای يک کودک نوزاد در ھنگام تّولد کامل است و شير  .بھتر است مثالی بزنيم .است
شير برای او غذای کاملی ھنوز اين کودک در سن چھار سالگی نيز کامل است، ولی آيا  .کاملی است

آنچه را خداوند بر ھر پيامبری نازل فرموده  .بنی اسرائيل داد برای آنھا کامل بود  بهآنچه را خدا  است؟
يم خداوند کامل بودن کتاب موسی را تأييد ھمانطور که مالحظه کرد .ھمواره برای زمان خودش کامل بوده

  .نموده

ھای اساسی کمال است و بر زيبائی، تنّوع و عظمت  دھد که رشد از ويژگی طرح و کيفيّت خلقت نشان می
ھای تازه  اگر از شادی و نشاط فراگرفتن دانستنی! تصّور کنيد ما بالغ بدنيا می آمديم .افزايد خلقت می

  :آيد می ما ياری  بار ديگر قرآن به !شتلطفی داچه  ،محروم بوديم

ْعلُومٍ  لُهُ إاِلَّ بِقََدٍر مَّ   .َوإِن مِّن َشْيٍء إاِلَّ ِعنَدنَا َخَزائِنُهُ َوَما نُنَزِّ

  .فرستيم اى معين فرو نمى اندازه  ھاى آن نزد ماست و ما آن را جز به و ھيچ چيز نيست مگر آنكه گنجينه
  ١٠١-١٠٢، آيات )۵(وره مائده ؛ ھمچنين س٢١، آيه )١۵(سوره حجر   

ما   آنچه که آيۀ فوق به .رود آيات الھی بکار می وحی  در قرآن برای اشاره به" نازل کردن"اصطالح 
قدر معيّن و بتدريج   بهآموزد اين است که خداوند منبع مطلق و نامحدود علم و حکمت است، ولی فقط  می

  .بخشد  ما می  از آن منبع به



٢٤      خاتَم انبياء: محّمد

  

  :اين آيه تّوجه کنيم  بهبھتر است بار ديگر 

ِ تَْبِدياًل  ِ الَّتِي قَْد َخلَْت ِمن قَْبُل َولَن تَِجَد لُِسنَِّة هللاَّ   .ُسنَّةَ هللاَّ

  !و ھرگز براى سنت الھى تغيير و تبديلى نخواھى يافت ،اين سنت الھى است كه در گذشته نيز بوده است
  ٢٣، آيه )٤٨(سوره حج   

اين تعريفی . است" سنّت"وش کلّی الھی يا نظام خلقت بکار برده شده کلمۀ عربی که برای نشان دادن ر
عنصر اصلی در  .راه، روش، سيرت، طريقه، عادت: است که از اين کلمه در کتاب لغت آمده است

  .گردد يعنی رفتار يا رسمی که بارھا تکرار می –تکرار است " سنّت"

اين ضرورت  .است "انجام امور روش"سنّت آنطور که در قرآن بکار برده شده  عريفشايد بھترين ت
آنقدر مھّم است که بطوريکه —يعنی اينکه خداوند سنّت خود را تغيير نخواھد داد—اساسی روش خلقت

  .ندين بار در قرآن تکرار شدهخواھيم ديد چ

که پيامبرانی پشت  اين بود قبلی بشری چه بود؟ھای  سنّت الھی در نسل .سنّت گذشته خداوند آئينه آينده است
  :سر ھم بفرستد

  ...ثُمَّ أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا تَْتَرا

  ٤٤، آيه )٢٣(سوره مؤمنون   ...فرستاديمخود را پياپى  پيامبرانِ 

 اس اين است که چرا بايد خداوند در قرن ھفتم ميالدی ناگھان روش خود را تغيير دھد؟و حسّ  پرسش مھّم
چرا سنّت مقّرر خود را که ارسال پيامبران  بايستی بطور ناگھانی ارتباط خود را با بشر قطع کند؟ میچرا 

علمش را متوقف " خزائن"بخشی از " نازل نمودن"چرا بايد  برای ارتباط با ما است ناگھان تغيير دھد؟
آيا  .جھان نيست محروم نمودن نوع بشر از اين فيض شگرف تغيير کوچکی درسنّت و روش خالق سازد؟
  ؟نمودصّور تتر   غييری از اين بزرگتوان ت می

ھا  اين است که بچه) سنّت(ضرورت اساسی نظام مدرسه  .پيامبران الھی را با معلمين مدرسه مقايسه کنيد
مّعلم   محصلين من احتياجی به: "تصّور کنيد مثالً يک مّعلم کالس چھارم بگويد .بايد معلّمی داشته باشند

آنھا کتاب کاملی دارند و ھر چه : "و اگر از او سئوال شود چرا، جواب دھد که " خواھند داشتديگری ن
يک چنين ادعائی شبيه اين اعتقاد است که ما ھمۀ چيزھائی که ممکن است  ".اند در آن کتاب است آموخته

  .نداريملم و مّربی ديگری نياز معّ   ايم، بنابراين به احتياج داشته باشيم از خداوند آموخته

اين کتاب مجيد  .آموزد  ما می  بهنمايد  آيد و آنچه را عقل و منطق ايجاب می کمک ما می  بار ديگر قرآن به
دارد که اين  بخصوص فرستادن پيامبران را برای ھدايت بشر سنّت می نامد و با لحنی قاطع اظھار می

  :سنّت ھرگز تغيير نخواھد کرد



کمال نقشۀ الھی: ٢فصل     ٢٥

  

ُسلِنَا َوالَ تَِجُد لُِسنَّتِنَا تَْحِويالً ُسنَّةَ َمن قَْد أَْرَسْلنَا قَبْ    .لََك ِمن رُّ

  .ما تغييرى نخواھى يافت ھرگز در روند و سنّت. قبل از تو سنّتی بوده پيامبرانارسال 
  ٧٧، آيه )١٧(سوره اسرا   

  :مقدسۀ عبرانی نيز تأييد شده استکند در آثار  که سنّت الھی تغيير نمی اين اصل کلّی

  .خواھد شد  كه  است  ھمان  است  شده  خواھد بود، و آنچه  كه  است  ھمان  است  بوده  آنچه
  ٩، آيه ١کتاب جامعه، فصل   

کسانی  تر از مکالمه بين ای يا رسمی مھم ، قاعده"سنّتی"توان  آيا می ترين سنّت بين خدا و بشر چيست؟ مھم
 ترين سنّت آسمانی را لغو کند؟ ن اين مھمّ چرا بايد خداوند ناگھا ؟نمودتصّور که يکديگر را دوست دارند 

چرا  .فرستنده پيام  را بهخداوند  ويک دستگاه گيرنده يعنی تلفن يا راديو تشبيه نمود   توان به پيامبران را می
با کسانی که دوست دارد  را چرا طريق مراوده پروردگار ما ناگاه صحبت کردن با ما را متوقف سازد؟

گز پيامی برای بشر آيا خداوند ديگر ھر از افاضۀ علم نامحدود خود باز ايستد؟چرا ناگھان  ترک نمايد؟
ما يادآور شود که در صلح و آشتی   و به ما بياموزد  ای به خواھد که علم تازه آيا او نمی نخواھد فرستاد؟
  سخنی برای گفتن ندارد؟ ديگر ار ماآيا پروردگ زندگی کنيم؟

ِ َولَْو أَنََّما فِي اأْلَْرِض مِ  ا نَفَِدْت َكلَِماُت هللاَّ هُ ِمن بَْعِدِه َسْبَعةُ أَْبُحٍر مَّ   ...ن َشَجَرٍة أَْقاَلٌم َواْلبَْحُر يَُمدُّ

پايان  وندسخنان خدا ، پشتيبان شودو دريا را ھفت درياى ديگر  شودچه درخت در زمين است قلم و اگر آن
  ٢٧، آيه )٣١(سوره لقمان   ...نپذيرد

  .ااْلبَْحُر ِمَداًدا لَِّكلَِماِت َربِّي لَنَفَِد اْلبَْحُر قَْبَل أَن تَنفََد َكلَِماُت َربِّي َولَْو ِجْئنَا بِِمْثلِِه َمَددً قُل لَّْو َكاَن 

ً دريا بگو اگر  دريا برای کلمات پروردگارم مرکب شود پيش از آنکه کلمات پروردگارم پايان پذيرد قطعا
  ١٠٩، آيه )١٨(سوره کھف   .ياری آن آوريم  خشک ميشود حتی اگر دريای ديگری به

  :اين آيه توّجه کنيد  به

َْمَسْكتُْم َخْشيَةَ اإِلنفَاِق َوَكاَن اإلنَساُن قَتُوًرا   .قُل لَّْو أَنتُْم تَْملُِكوَن َخَزآئَِن َرْحَمِة َربِّي إًِذا ألَّ

ورزيديد  كردن قطعا امساك مىھاى رحمت پروردگارم بوديد باز ھم از بيم خرج  بگو اگر شما مالك گنجينه
   ١٠٠، آيه )١٧(سوره اسرا   .و انسان ھمواره بخيل است

زبان انگليسی، چگونه آيۀ فوق را تفسير   علی، پژوھشگر و مترجم قرآن به توّجه کنيد که عبدهللا يوسف
  :کند می

بشر مانند گروھی دايرۀ محدودی از   ای متّوجه کسانی است که ظھور الھی را منحصر به حال استدالل تازه
يھوديانی اشاره شده که قادر نبودند بفھمند که چگونه غير   در قرآن به .دانند آن متعلّق ھستند می  که خود به

اّما  .دانستند دريافت کنند حتّی برتر از آنچه آنھا حّق مسلّم خود می ھائی  يهيھوديان توانستند ظھورات و ھد
شود که  يک نژاد يا طبقۀ خاص يا يک فرھنگ مدعی می .اين گرايش در بين نوع بشر متداول است

گيرد و خداوند  رحمت الھی ھمه را در بر می .حال آنکه پيام الھی عمومی استو نگاھبان پيام خداوند است، 
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 اتماماين نعم نامحدود . سازد ھای ارزشمند رحمت بالغۀ خود را در بين مخلوقات خود منتشر می گنجينه
آيا ". و از مصرف و تمام شدن آن بيم دارند اندوزند  میسان ھستند که ثروت خود را فقط خسي .ناپذير است

اين   آيا به ؟داريد شما دچار خست روحانی ھستيد که جمعيّت بيشمار بشری را از پيامبران الھی محروم می
ند دليل است که ظھور مّربيان روحانی جديد را که رحمت الھی برای ھمۀ بشريّت و تمامی خلقت ھست

  ].تأکيد افزوده شده [" کنيد؟ انکار می

اين   ھمچنين به کنند؟ محدود می یيک مّدت زمان معين  آيا بيان فوق شامل کسانی نيست که وحی الھی را به
  :آيه تّوجه نماييد

  .َولَْو ِشْئنَا لَبََعْثنَا فِي ُكلِّ قَْريٍَة نَِذيًرا

ً  اگر مى   ۵١، آيه )٢۵(سوره فرقان   .انگيختيم اى برمى در ھر شھرى ھشداردھنده خواستيم قطعا

دوران معينی   ی را بهچقدر غيرمنطقی است که ظھور علم الھ .نامحدود است استخداوند   آنچه مربوط به
  .محدود کنيم

  :فرمايند رسول اکرم می  خداوند بطور مکّرر به .قسمت اعظم قرآن داستان پيامبران گذشته است

  .قَْد أَْرَسْلنَا ُرُساًل مِّن قَْبلِكَ َولَ 

  ٧٨، آيه )٤٠(سوره غافر   .ما پيش از تو رسوالنى فرستاديم

بِيَن َھـَذا بَيَاٌن  لِّلنَّاِس َوُھًدى قَْد َخلَْت ِمن قَْبلُِكْم ُسنٌَن فَِسيُروْا فِي األَْرِض فَاْنظُُروْا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذَّ
  .لِّْلُمتَّقِينَ َوَمْوِعظَةٌ 

 ً پس در زمين بگرديد و بنگريد كه فرجام  .سپرى شده است] بوده و[ھايى   تپيش از شما سنّ  قطعا
براى مردم بيانى و براى پرھيزگاران رھنمود و اندرزى ] قرآن[اين . كنندگان چگونه بوده است تكذيب
  ١٣٧- ١٣٨، آيات )٣(سوره آل عمران   .است

  :شش آيه بعد آمده است

ُسلُ َما  ٌد إاِلَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمن قَْبلِِه الرُّ   .ُمَحمَّ

  ١٤٤، آيه )٣(سوره آل عمران   .نيست اند،  پيامبرانى آمده] ھم[اى كه پيش از او  و محمد جز فرستاده

 .که قبل از او آمدند استمانند ھمۀ پيامبرانی  نيز اينکه حضرت محّمد ما چه می آموزد؟  آيه فوق به
از او  ای  خارق العاده د انتظاراز سنّت خداوندی است و بنابراين ما نباي ای  نمونهعبارت ديگر ظھور او   به

پايان برسد، اگر منظور   به اگر قرار بود سلسلۀ طوالنی توالی پيامبران با ظھور رسول اکرم. داشته باشيم
پايان   به بايد ارسال پيامبران جديد قرآن اين بود که با ظھور حضرت محّمد، سنّت مقّرر و پايدار الھی در

آيا  مقام و موقعيّت بی نظير آن حضرت ذکر شود؟  بهای راجع  رسد، آيا الزم نبود در آخر اين آيه چند کلمهب
پيامبری است مثل ھمۀ پيامبران، باستثنای اينکه او آخرين  شد که رسول اکرم بايستی در آيه گفته می نمی

دھد که ظھور حضرت محّمد ھيچ ويژگی خاصی  روشنی نشان می  بهس، آيه در حاليکه برعک پيامبر است؟



کمال نقشۀ الھی: ٢فصل     ٢٧

  

اين آيه  .ندارد، بلکه او صرفاً پيامبر ديگری است مثل بسياری پيامبران ديگر که قبل از آن حضرت آمدند
  .اشارات ديگری دارد بر اينکه ظھور رسول اکرم آخرين فصل کتاب وحی علم و حکمت الھی نيست

  :کنيدنظر  زيرآيه   بهھمچنين 

ُسلِ  ْن الرُّ بِينٌ ...قُْل َما ُكنُت بِْدًعا مِّ   .َما أَنَا إاِلَّ نَِذيٌر مُّ

  ٤٦، آيه )٩(سوره احقاف   »!دھنده آشكارى نيستم جز بيم...من پيامبر نوظھورى نيستم" :بگو

فرد   به ی منحصررسول اکرم يک پيامبر غيرعادی با مأموريّت: کند اين است آنچه که آيۀ فوق بيان می
  :نمايد نيز ھمين معنا را تأييد می بعدآيۀ  .اند پيامبران بسياری مانند آن حضرت آمده. نيست

ى بِِه نُوًحا يِن َما َوصَّ َن الدِّ ْينَا بِِه إِْبَراِھيَم َوُموَسى َوِعيَسى...َشَرَع لَُكم مِّ   .َوَما َوصَّ

ابراھيم و   بهو آنچه را بر تو وحى فرستاديم و ...نوح توصيه كرده بود  به آيينى را براى شما تشريع كرد كه
  ١٣، آيه )٤٢(سوره شورا   .موسى و عيسى سفارش كرديم

چون مردم  اند؟ اگر اسالم مثل ساير اديان است و ساير اديان مانند يکديگر ھستند، چرا اين ھمه پيامبر آمده
دارند که اطمينان و اميد ) نذير( ای  تازه هيادآوری و ھشدار دھند  بهفراموشکارند و ھر چند قرن يکبار نياز 

چون ھر دينی مانند ديگر اديان  .آنھا ببخشد و از نتايج دنيا پرستی و دوربودن از خدا آنان را آگاه سازد  به
  !تواند اولين يا آخرين دين باشد می یاست، بنابراين ھر دين

  :اين آيۀ شگرف توّجه کنيد  بهھمچنين 

اُكُم اْلُمْسلِميَن    .ِمن قَْبُل َوفِي َھَذاَسمَّ

  ٧٨، آيه )٢٢(سوره حج   .زمانقبال شما را مسلمان ناميد و در اين 

شود که آنھا  آنھا گفته می  به .زيستند خطاب شده است مسلمانانی که در زمان رسول اکرم می  بهاين آيه 
اين آيه مفھومی است آشکار ! مسلمان بودند وقتی که نه اسالم ظاھر شده بود و نه آنھا متّولد شده بودند

رساند که مؤمنين حقيقی که ممکن است در ھر زمانی از تاريخ زندگی کنند،  نمادين دارد و اين پيام را می
از ديدگاه خداوند، اسالم از عالم  .شوند اند، مسلمان محسوب می را نشنيده" اسالم"حتّی اگر ھرگز کلمۀ 

تواند اسالم  و يا خواھد شد می هدينی که تاکنون ظاھر شد اين ترتيب ھر  به .رود زمان و عالم اسم فراتر می
که دين خدا را تأسيس نيز اگر اين امر در مورد دين الھی صادق است، آيا در مورد پيامبران . خوانده شود

باين ترتيب از نظر خداوند ھر پيامبری که تا کنون ظاھر شده يا ھرگز ظاھر خواھد  کنند صادق نيست؟ می
  .خوانده شود) ص(مّحمد تواند  شد می

ای در قرآن  آيا ھيچ آيه ؟"بعد از تو پيامبری نخواھيم فرستاد"اند که  رسول اکرم فرموده  بهآيا ھرگز خداوند 
بر اينکه خداوند ناگھان سنّت گذشته خود را متوقف  کنداشاره  غير مستقيمنحو   بهوجود دارد که حتّی 

بلکه برعکس  .کنداين مفھوم اشاره   نحو بعيدی به  بهکه حتّی  ای وجود ندارد  بھيچوجه، ھيچ آيه سازد؟ می
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بطوريکه خواھيم ديد، خداوند بطور مکّرر وعده داده است که سنّت خود يا رسم خود را در ارسال 
  :پيامبران جديد و کتاب جديد ادامه خواھد داد

  .ْمُحو ّهللاُ َما يََشاء َويُْثبِتُ لُِكلِّ أََجٍل ِكتَاٌب يَ ...َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسالً مِّن قَْبلِكَ 

خدا آنچه را بخواھد محو يا  .براى ھر زمانى كتابى است  ...رسوالنى فرستاديم] نيز[و قطعا پيش از تو 
  ٣٨- ٣٩، آيات )١٣(سوره رعد   .كند اثبات مى

وقتی  .نازل فرمودقرنھا پيش خداوند آثار مقّدس يھود را  ...".لّکل اجل کتاب"در اين عبارت مھّم دقّت کنيد 
 .نمودو بقيه را تأييد ) مانند حکم طالق(حضرت مسيح ظاھر شد، بعضی از قوانين يھود را تغيير داد 

رد، ولی بعضی از تعاليم آن حضرت احکام جديدی آو .حضرت محّمد ھمان سنّت را پيروی فرمود
و بر طبق آيات قرآن برای  دهشاين نظامی است که از ابتدای تاريخ عمل  .قبل را تأييد نمود پيامبران

مانند اينست که ) برای ھر زمانی کتابی است..."(لّکل اجل کتاب"اين بيان که  .ھميشه ادامه خواھد يافت
ظھور  ."...برای کودکان نه ساله کتابی وجود دارد، وقتی ده ساله شدند کتاب ديگری ھست"گفته شود 

  :نيز توّجه کنيد زيرآيات   به .ودش ھرگز متوقف نمی آگاھیتکاملی و تدريجی علم و 

ٍة إاِلَّ خاَل فِيَھا نَِذيرٌ  ْن أُمَّ   .َوإِن مِّ

  ٢٤، آيه )٣۵(سوره فاطر   !اى داشته است ھر امتى در گذشته انذاركننده

ُسوالً  ٍة رَّ   .َولَقَْد بََعْثنَا فِي ُكلِّ أُمَّ

  ٧، آيه )١٣(ھمچنين سوره رعد  ؛٣٦، آيه )١٦(سوره نحل   ...اى برانگيختيم در ميان ھر امتى فرستاده

ھنگامی که خدا جھان را آفريد  .سنّت، عالم روحانی را با عالم مادی مقايسه کنيد شدن مفھومِ  برای روشن 
که ھرگز ) قوانين طبيعت(قوانين کلّی و عمومی بخصوصی را  .نظام و ترتيبی در امور جھان ايجاد نمود

يعنی نظامی که رابطۀ او را با بشر  -مورد نظام و روش روحانی او اين معنا در .اند ارائه داد تغيير نکرده
  قوانين طبيعت را تغيير داده است؟آيا خداوند ھرگز  .نيز صادق است -کند  تعيين می

  :کند خدا تغيير ناپذير است، بلکه ماھيّت انسان نيز تغيير نمی" سنّت"نه تنھا 

ِ الَّتِي فَطََر النَّاَس َعلَ    .ْيَھا اَل تَْبِديَل لَِخْلقِ فِْطَرةَ هللاَّ

  .تغييرپذير نيست يزدانآفرينش  .فطرت اصلی ھمان است که بر اساس آن خداوند مردمان را آفريد
  ٣٠، آيه )٣٠(سوره روم   

اگر ماھيّت و طبيعت ما تغيير ناپذير است و اگر روش الھی در انجام امور نيز تغيير ناپذير است، چرا بايد 
اين ادعا که خداوند ناگھان ارتباطش را با ما قطع کند  سازد تغيير کند؟ با ما مرتبط میپيوندی که خدا را 

يکديگر را متوقف خواھند  بھمان اندازه غير منطقی است که بگوئيم افراد بشر ناگھان صحبت کردن با
  !ساخت
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. أکيد شده استسنّت تغيير ناپذير و ھميشگی خداوند آنقدر با اھميّت است که در سراسر قران بر آن ت
، اين سنّت ھميشگی سه بار در سه جمله با تقريباً کلمات يکسان تکرار شده بعدمالحظه فرمائيد که در آيه 

يری ديگری در قرآن تا اين حّد و با چنين لحن بی نظ موضوعھيچ  .دو بار تکرار گرديده" ھرگز"و کلمۀ 
  :مورد تأکيد قرار نگرفته است

ِ تَْحِوياًل  فََھْل يَنظُُروَن إاِلَّ  ِ تَْبِدياًل َولَن تَِجَد لُِسنَِّت هللاَّ لِيَن فَلَن تَِجَد لُِسنَِّت هللاَّ   .ُسنََّت اأْلَوَّ

سنت  در ھرگزسنت خدا تبديل نخواھى يافت،  در ھرگزآيا آنھا چيزى جز سنت پيشينيان را انتظار دارند؟ 
  ٤٣، آيه )٣۵(سوره فاطر   !نخواھی يافتالھى تغييرى 

  ٨۵، آيه )٤٠(؛ سوره غافر ٦٢و  ٣٨، آيات )٣٣(ھمچنين سوره احزاب   

  :توصيف فرموده هآي اينکه چگونه خداوند خود را در نمائيدتوّجه 

بِّكَ  إِنَّا ُكنَّا ُمْرِسلِينَ ...إِنَّا ُكنَّا ُمنِذِرينَ    .َرْحَمةً مِّن رَّ

  .خاطر رحمتى است از سوى پروردگارت  هب اين !فرستاديم پيوسته پيامبرما ...!ايم ما ھمواره انذاركننده بوده
  ٣-٦، آيات )٤٤(سوره دخان   

که فرستادن پيامبران و ھشداردھندگان دليل فيض و است  د وآن ايننآموز ما می  آيات فوق درس مھّمی به
آيا تغييری در سنّت الھی که با  آيا خداوند فيّاض فيض خود را متوقف خواھد ساخت؟. رحمت الھی است

  دھد، بوجود خواھد آمد؟ نشان میموجودات متفّکر خود   ارسال پيامبران، عشق خود را به

توان نتيجه گيری نمود که ھنگامی که خداوند جھان را طرح ريزی کرد و بشر را آفريد، اين خلقت  می
نحو نيز  ند، بھماننک د تغيير نمینکن ھمانطور که قوانينی که بر جھان حکومت می .طبق يک نقشۀ کامل بود

  .دنمان د تغيير ناپذير باقی میندھ قوانينی که ما را با خالق خود ارتباط می

  اجتماعی  وتعاليم روحانی 

تعاليم روحانی خداوند که پيام اصلی او  .روحانی و اجتماعی :دھد ھر پيامبری دو نوع تعاليم ارائه می
  :کند نوع بشر است در طی قرون و اعضار تغيير نمی  به

ُسِل ِمن قَْبلِكَ َما    .يُقَاُل لََك إاِلَّ َما قَْد قِيَل لِلرُّ

  ٤٣، آيه )٤١(سوره فصلّت   .پيامبران قبل از تو نيز گفته شده  بهھمان است كه  شود  گفته میتو   آنچه به

قبالً توسط  ندفرمود ايشان، چه که آنچه ندای نياورد تعليم تازه رسول اکرمدارد که  آيۀ فوق بيان می
اگر تعاليم روحانی را  را فرستاد؟ رسول اکرماگر چنين است چرا خداوند  .بودشده  بيانپيامبران قبل 

آيد،  پوشاند، وقتی يک پيامبر جديد می لباسی که بدن را می  بدن انسان تشبيه کنيم و تعاليم اجتماعی را به  به
زيرا نه . دھد تر ارائه می ھمان بدن را بشکلی جوانکند، اّما  لباس کھنۀ فرسوده را با لباس نو عوض می

يکی از دالئلی که مردم ھميشه  .شود گردد، بدن نيز سالخورده می تنھا لباس فرسوده، کثيف و کھنه می
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کنند، ولی بدن اصلی را ناديده  لباس تازه نگاه می  کنند اين است که آنھا به پيامبران جديد را رد می
ً پرده  .دادند کردند، ھمۀ خصوصيات آن را تشخيص می قّت میبدن د  اگر به .گيرند می  يااين لباس نو غالبا

  .خص واقعی را در ورای آن بشناسندشود که مردم غافل قادر نيستند ش حائلی می

ى بِِه نُوًحا َن الِديِن َما َوصَّ   ...َشَرَع لَُكم مِّ

  ١٣، آيه )٤٢(وره شورا س  ...نوح توصيه كرده بود  آيينى را براى شما تشريع كرد كه به

دھد که رسول اکرم حقايق جاودانی تورات را تأييد  کند و نشان می دو نوع تعاليم اشاره می  به زيرآيۀ 
  :دادند، ولی بعضی از احکام آن را تغيير فرمودند

َم  قًا لَِّما بَْيَن يََديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوأِلُِحلَّ لَُكم بَْعَض الَِّذي ُحرِّ   ...َعلَْيُكمْ َوُمَصدِّ

اى از آنچه را كه بر شما حرام  و پاره کنماست تصديق ] نازل شده[تورات را كه پيش از من ] ام تا آمده[
  ۵٠، آيه )٣(سوره آل عمران   .گرديده براى شما حالل كنم

  :ھر دو کتاب. بينيم  و شباھت آنھا را بهقرآن را با کتاب مقّدس مقايسه نمائيم  خوبستحال 

  آموزند ما می  خدا بهدر بارۀ.  

  گويند سخن می پيشيندر بارۀ پيامبران.  

 دھند ھای اخالقی تعليم می ما ارزش  به.  

 نمايند تا روحانيت بيشتری پيدا کنيم درگاه الھی می  نيايش و نماز به  ما را تشويق به.  

 دھند ما را از حيات بعد از مرگ خبر می.  

 نمايند پيش بينی می در آينده ظھور پيامبران را.  

 روی از آباء و اجداد خود در بارۀ پيکنند که ذھنی باز و نقّاد داشته باشيم و بدون  ما را تشويق می
 .حقيقت تحقيق کنيم

 گويند در باره عدل الھی و مجازات و مکافات با ما سخن می. 

که " تیامّ "در مورد نيازھای اجتماعی و فرھنگی و شرايط  آنھا قوانين ھای اين دو کتاب چيست؟ اّما تفاوت
از آنجائی که جوامع در حال تغيير ھستند، مقرراتی که بر آنھا  .باشند اند متفاوت می بر آنھا نازل شده

چون طبيعت و ماھيّت انسان غيرقابل تغيير است، تعاليم روحانی که  .کنند نيز بايد تغيير يابند حکومت می
  .استکند نيز تغيير ناپذير  را ھدايت و راھنمائی میاين طبيعت 

مقرراتی مانند ازدواج، طالق، دفن اموات، روزھای تعطيل، روزھای   ھای بين اديان بزرگ به تفاوت
پوشاندن موی سر و غيره مربوط  ،متبّرکۀ مذھبی، حالل و حرام بودن مواّد خوراکی، نحوۀ لباس پوشيدن
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شمرد اگر مثالً بجای جمعه يکشنبه تعطيل  آيا خداوند ما را مردود می .ستاين مقررات اساس دين ني .است
  :آيۀ ذيل توّجه کنيد  به کنيم؟

الَِحاِت ُجنَاٌح فِيَما طَِعُموا   .َوّهللاُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ ...لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ

خدا نيكوكاران را ...اند نيست اند گناھى در آنچه خورده دهبر كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كر
  ٩٣، آيه )۵(سوره مائده   .دارد دوست مى

 .مثالً يک مسلمان نادرست و يک مسيحی درستکار را با ھم مقايسه کنيد ؟طورھای روحانی چ و اّما ارزش
کند، ولی مسلمان نادرست  میآنچه ايمان دارد عمل   او به .البته مسيحی درستکار ؟ندتر  کدام يک شريف

  .تواند در عين حال ھم خود را مسلمان بداند و ھم رياکار باشد او نمی .رياکار است

نزد خدا يک   امکد .را با يک زن يھودی عفيف مقايسه کنيد بی عفّت دار و  حجاب ھمچنين يک زن مسلمان
خشونت،  .مربوط استما  ق و رفتاراخال  پوشيم نيست، به لباسی که می  بسته به ما ؟ دينداریترند  مقبول

  .احکام توّجه دارند و از روح آن غافلند ظاھرِ   زند که به بيرحمی و جنگ از مردمی سرمی

  بين يک مسلمان خوب، يک مسيحی خوب و يک يھودی خوب چيست؟تفاوت   

  ؟چيست بين يک مسلمان متوسط، يک مسيحی متوسط و يک يھودی متوسطتفاوت  

 ؟چيست بين يک مسلمان بد، يک مسيحی بد و يک يھودی بد تفاوت  

آموزد  ما می  آنچه قرآن به  به. مانند ھمنددر ھر يک از اين موارد، آنھا  آيا واقعاً تفاوتی بين آنھا وجود دارد؟
  :توّجه کنيد

ابِئِيَن َمْن آَمَن  ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصالِحاً فَلَُھْم أَْجُرُھْم إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوْا َوالَِّذيَن َھاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّ َّ بِا
  .ِعنَد َربِِّھْم َوالَ َخْوٌف َعلَْيِھْم َوالَ ُھْم يَْحَزنُونَ 

پيروان (آئين يھود گرويدند و نصارى و صابئان   اند، و كسانى كه به ايمان آورده) پيامبر اسالم  به(كسانى كه 
وز رستاخيز ايمان آورند ، و عمل صالح انجام دھند، پاداششان نزد پروردگارشان خدا و ر  ھر گاه به) يحيى

  ٦٢، آيه )٢(سوره بقره   .گونه ترس و اندوھى براى آنھا نيست و ھيچ ؛مسلم است

  :اصول دين تغييرناپذير است

ى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك  يِن َما َوصَّ َن الدِّ ْينَا بِِه إِْبَراِھيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَْن أَقِيُموا َشَرَع لَُكم مِّ َوَما َوصَّ
قُوا فِيهِ  يَن َواَل تَتَفَرَّ   .الدِّ

ابراھيم و   و آنچه را بر تو وحى فرستاديم و به; نوح توصيه كرده بود  آيينى را براى شما تشريع كرد كه به
  !و در آن تفرقه ايجاد نكنيددين را برپا داريد : موسى و عيسى سفارش كرديم اين بود كه

  ١٣، آيه )٤٢(سوره شورا   

، يعنی مردم خودخواه و حسودی که اديان اند  ھا مشکل آفرين انسان .کند  نمیدين ھرگز مشکلی ايجاد 
  :کنند و مدعی ھستند که قطعاتی تقسيم می  دانند و آنھا را به بزرگ الھی را از ھم جدا می
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  .اْلَجنَّةَ إاِلَّ َمن َكاَن ُھوداً أَْو نََصاَرى تِْلَك أََمانِيُُّھْم قُْل َھاتُوْا بُْرَھانَُكْم إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ َوقَالُوْا لَن يَْدُخَل 

: بگو! اين آرزوى آنھاست ".ھيچ كس، جز يھود يا نصارى، ھرگز داخل بھشت نخواھد شد: "آنھا گفتند
  ١١١، آيه )٢(سوره بقره   "!بياوريد) عبر اين موضو(گوييد، دليل خود را  اگر راست مى"

پاسخ  چنين فقط آنھا سزاوار بھشت ھستند که يھوديان و مسيحيان کوته نظر که مدعی بودند  خداوند به
  :دھدمي

ِ َوُھَو ُمْحِسٌن فَلَهُ أَْجُرهُ ِعنَد َربِِّه َوالَ َخْوٌف َعلَْيِھْم َوالَ ُھْم يَْحزَ  ّ ِ   .نُونَ بَلَى َمْن أَْسلََم َوْجَھهُ 

نه ترسى بر  ؛خود را تسليم خدا كند و نيكوكار باشد، پاداش او نزد پروردگارش ثابت است ھر کسآرى، 
  .)بنابر اين، بھشت خدا در انحصار ھيچ گروھى نيست. (شوند آنھاست و نه غمگين مى

  ١١٢، آيه )٢(سوره بقره   

  تاريخی و عملی ديدگاه

 قافله .ديدگاه تاريخی، اجتماعی و عملی مورد بررسی قرار دھيمرا از " اصل خاتميّت"حال بھتر است 
نمود، ولی در طی آن زمان خداوند پيامبرانی تقريباً  کندی پيشرفت می  به رسول اکرمتّمدن تا زمان 

در ميزان پيشرفت تمدن  .دستورات جديدی برای بشر آورد از آنھا ھر يک .سال فرستاد ٦٠٠ھر فاصله   به
ميزانی   سپس در اواخر قرن ھيجدھم جھان شاھد تغيير و تحّوالت به .ھا درھمان سطح باقی ماند قرن طی

بينی   توان پيش بعد تغييرات سرعت پيدا کرد بطوريکه نمی  از آن زمان به. بود که تا آن زمان سابقه نداشت
 ،ا کنون چقدر تغيير کردهتّصور کنيد که جھان از زمان حضرت محّمد ت. نمود که در آينده چه خواھد شد

زمانی که داشتن کنيز يعنی زنان برده در بين اعراب بدوی عربستان آنچنان معمول و مرسوم بود که قرآن 
اين زنان شده است، ولی از مردانی که مالک اين بردگان ھستند   در قرآن اشاراتی به .آن را نسخ ننمود

در  ).٧٠:٣٠ ؛٢٤:٣٣ ,۵٨ ؛٢٣:٦ ؛٢:٢٢١ ؛٣٣:۵۵ قرآن آيات  (خواسته نشده که آنھا را آزاد سازند 
داری حتّی در   برده در زمان ما .داری تا نيمۀ قرن نوزدھم در سراسر جھان قانونی بود  واقع برده

  .کشورھای اسالمی که سعی دارند از قرآن کامالً پيروی کنند غير قانونی است

آيا کشورھای اسالمی اين حکم قرآن را  ).۵:٣٨(مجازاتی که برای دزد تعيين شده توّجه کنيد   ھمچنين به
  شود ؟  آيا اجراء می) ٢٤:٢قرآن آيۀ (مجازاتی که برای زنا تعيين شده  کنند؟ اجراء می

ھای  يکی از ستون .بھتر است چند تعليم اجتماعی ديگر قرآن را که منسوخ شده مورد بررسی قرار دھيم
که در  استدر کشورھای اسالمی بھمان اندازه  کداریانب .تّمدن و اقتصاد امروز جھان بانکداری است

ولی قرآن بھره گرفتن و بھره دادن برای قرض يا سرمايه گذاری را ممنوع کرده است  .کشورھای مسيحی
نيز در بسياری از کشورھای اسالمی ترک شده يا در حال  مجاز استچند ھمسری که در قرآن  ).٢:٢٧۵(

تواند نيازھای  ، چگونه اين کتاب میدر زمان ما منسوخ شدهام قرآن اگر بعضی از احک .ترک شدن است
  سازد؟  ھای آينده را برای ھزاران سال برآورده  اجتماعی نسل
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در قرآن احکام در مورد مسکرات از ستودن  .ھای اصلی کمال است تغيير و تبديل يکی از ويژگی
تو ميوه و   به: "... باشد ھای اوليّۀ اسالم در مکه می سال  کند، اولين اشاره مربوط به پيدا می ممنوعيّت تغيير  به

بعد از آنکه رسول اکرم  ".توانی خوراکی خوب و مسکر بدست آوری ايم که از آن می خرما و انگور داده
مسکرات و قمار سئوال   از تو راجع به: "اين صورت تغيير داده شد  در مدينه اقامت گزيد، اين دستور به

در آخرين آيه در  ".اين ھر دو زيان آورند و فوائدی نيز دارند ولی زيان آنھا زيادتر استکنند، بگو که  می
دست آورد شيطان و نجس است، بّکلی ... مسکرات: "شود بارۀ اين موضوع، تغييرات بيشتری مالحظه می

ضيح قض احکام چنين تونفضل الّرحمن، پژوھشگر معروف پاکستانی، در بارۀ اين  ".از آن دوری کنيد
بعد نماز خواندن در  .شد ھای اوليه بطور آشکار جايز شمرده می مصرف الکل ظاھراً در سال: "دھد می

   ١ ."نھايتاً ممنوعيّت کامل اعالم گرديد... ھنگام مستی ممنوع شد 

  :مشروبات الکلی  تغيير قانون مرتبط بهآيات قرآن در بارۀ 

  .تَتَِّخُذوَن ِمْنهُ َسَكًرا َوِرْزقًا َحَسنًا إِنَّ فِي َذلَِك آليَةً لِّقَْوٍم يَْعقِلُونَ َوِمن ثََمَراِت النَِّخيِل َواألَْعنَاِب 

] ھا[قطعا در اين .گيريد  و خوراكى نيكو براى خود مى مشروبات الکلی ،ورو از ميوه درختان خرما و انگ
  ٦٧، آيه )١٦( سوره نحل  .اى است كنند نشانه براى مردمى كه تعقل مى

  .ِعِھَمايَْسأَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُْل فِيِھَما إِْثٌم َكبِيٌر َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َوإِْثُمُھَمآ أَْكبَُر ِمن نَّفْ 

و منافعى براى مردم  ؛در آنھا گناه و زيان بزرگى است": كنند، بگو در باره شراب و قمار از تو سؤال مى
  ٢١٩، آيه )٢(سوره بقره   ".ا از نفعشان بيشتر استگناه آنھ) ولى( ؛در بردارد

ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجتَنِبُوهُ لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ ...يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوْا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسرُ    .ِرْجٌس مِّ

باشد كه رستگار  .ورى گزينيداز عمل شيطانند پس از آنھا د...ايد شراب و قمار اى كسانى كه ايمان آورده
  ٩٠، آيه )۵(سوره مائده   .شويد

  .دھد که انطباق با شرايط جديد جزئی از نقشۀ کلی الھی است قرآن خود شھادت می

لُ  َكاَن آيٍَة َوّهللاُ أَْعلَُم بَِما يُنَزِّ ْلنَا آيَةً مَّ   .َوإَِذا بَدَّ

  .كند داناتر است تدريج نازل مى  بهآنچه   خدا به .جاى حكم ديگر بياوريم  و چون حكمى را به
  ١٠١، آيه )١٦(سوره نحل   

ْنَھا أَْو ِمْثلَِھا أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ ّهللاَ َعلََى ُكلِّ َشْيءٍ    .قَِديرٌ  َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَھا نَأِْت بَِخْيٍر مِّ

آيا . آوريم ، يا ھمانند آن را مىخير اندازيم، بھتر از آنأت  ھر حكمى را نسخ كنيم، و يا نسخ آن را به
  ١٠٦، آيه )٢(سوره بقره   دانستى كه خداوند بر ھر چيز توانا است؟ نمى

علی،  عبدهللا يوسف چرا بعضی از آياتش منسوخ شده ؟ کند؟ چرا خداوند بعضی از احکام خود را لغو می
  :گويد ھا چنين پاسخ می اين پرسش  پژوھشگر معروف مسلمان، به

ھای  زماناين معنا است که پيام خداوند در   اگر با ديدی کلّی بنگريم به اين تغيير و تحّول چيست؟منظور از 
 .مختلف ھمواره يکسان است ولی شکل و ظاھر آن ممکن است بر طبق نيازھا و مقتضيات زمان فرق کند

بار شکل و  و در ھر حضرت محّمد داده شده  حضرت مسيح و بعد به  حضرت موسی و سپس به  به اين پيام
  ٢...ظاھری متفاوت داشت
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  .ھا سال ديگر ميليون  توان تصّور نمود، چه رسد به تغيير و تحّول جھان را تا ھزار سال ديگر نمی

کسانی که يکديگر را دوست دارند با ھم صحبت  .ارتباط روحانی ما افراد بشر با خدا را در نظر بگيريد 
توان تصّور نمود که ديگرھرگز پيامبری برای  است، چگونه میاگر خداوند جوھر و منشأ محبّت  .کنند می

او   او نياز دارند و شديداً به  ورزد نفرستد، مخلوقاتی که بی اندازه به آنھا عشق می  مخلوقات خود که به
ھائی که در آينده طی قرون و اعضار متمادی در کرۀ زمين زندگی خواھند کرد را  تعداد انسان .اند  متکی

بعد از گذشت يک ميليون يا يک ميليارد  ؟بگيرندکه پيامی از خالق خود  ندارند آيا آنھا نياز .کنيدتصّور 
چقدر با اشتياق ما  يا حکمتی در اين سکوت نھفته است؟ ھدفچه  سال، آيا خداوند سخنی برای آنھا ندارد؟

ن مواھب الھی برای ما تري رتباط با خدا يکی از عالیا خود ھستيم؟ عزيزانای از   منتظر وصول نامه
  چرا بايد او ما را از اين موھبت محروم سازد؟ .است

معنای پايان يافتن   به" خاتميّت عقيده"شود که  و منطقی مالحظه می ،باين ترتيب از نظر عملی، اجتماعی
  :ظھور پيامبران ابداً معقول نيست

 که سنّت خود را در قرن ھفتم  بر اين دارد که نقشه يا نظام اصلی خداوند کامل نبوده، چه داللت
  .ميالدی تغيير داده است

 کند، قوانين و تعاليم اجتماعی که بر زندگی مردم حاکم است نيز بايد  ھمانطور که جھان تغيير می
  .تغيير کند

 و محبّت  از خداوند مھربان بعيد است که رابطۀ خود را با مخلوقات متفّکر خود که از روی عشق
  .متوقف سازد را آفريده است،آنھا 

لقب از " پايان بخشيدن"علمای دينی بدون استدالل و توجيه، معنای  که چطور دھد فصل بعد نشان می
  .اند استباط نموده "خاتم النبيين"

   



  

٣  
  "َخاتََم النَّبِيِّينَ "

  معنی واقعی اين عنوان چيست؟

برخالف آنچه که بيشتر مسلمانان معتقدند، قرآن بھيچوجه باب علم و ظھور جديد الھی را به روی بشر 
قبل از بررسی آياتی که آمدن  .کند عکس آن عمل میدر واقع قرآن درست  .کند بندد و مھر نمی نمی

را در " خاتم"کند، بھتر است ابتدا معنی واقعی کلمۀ  پيامبران جديدی از طرف خداوند را پيش گوئی می
اين فصل روشن سازيم، بھتر است اول ببينيم چگونه و چرا اين کلمه از طرف بسياری از مؤمنين و برای 

  .وء تعبير گرديده استھا اشتباه درک شده و س قرن

اند تا از کلمۀ  در مطالعۀ اين موضوع، قدم اول اينست که تدابيری را که مفّسرين اسالمی بکار گرفته
قدرت اقتدار آميزی که علمای  .را استنتاج نمايند، روشن سازيم" پايان"معنی مورد نظر خود يعنی " خاتم"

اند در پرتو نور دانش و معرفت تقليل  لمه بخشيدهدين از ميان ھزاران کلمۀ ديگر قرآن، به اين يک ک
  .يابد می

و فعل  ،اسم، صفت: شود سه صورت بکار برده می  به) Seal(ليسی گھم در عربی و ھم در ان" خاتم"کلمۀ 
  به عنوان فعل" مخاتَ " دھيم که ھر يک را در اينجا مورد مطالعه قرار می

را  تواند معنی بستن می) ھر کردنمُ " (مخاتَ "، کلمۀ  برای جمله مناسب باشد" بستن"ھنگامی که مفھوم 
من دھان خواھرم را "توان گفت  می حتی دھان کسی را، مثالً  ،ھر کردن پاکت، بطری، لولهبرساند مانند مُ 

خداوند "ھمينطور مصطلح است که بگوئيم " .ھر کردممن خواھرم را مُ "توان گفت  ، ولی نمی"ھر کردممُ 
، ولی مصطلح نيست که گفته شود "کند ھر میياقت مشاھدۀ عظمت او را ندارند مُ ذھن و قلب کسانی که ل

برد، ولی استعمال  را به حالت فعل بکار می" خاتم"قرآن غالباً کلمۀ  ."کند خداوند يک پيامبر را مھر می"
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ھبت کند که لياقت دريافت مو سازگاری دارد و اکثراً به مردمی اشاره می" بستن"آن ھميشه با مفھوم 
  :ھدايت الھی را ندارند

  .اْليَْوَم نَْختُِم َعلَى أَْفَواِھِھمْ 

  ٦۵، آيه )٣٦(سوره يس   .نھيم امروز بر دھانشان مھر مى

  .َختََم ّهللاُ َعلَى قُلُوبِھْم َوَعلَى َسْمِعِھْم َوَعلَى أَْبَصاِرِھْم ِغَشاَوةٌ 

  ٧، آيه )٢(سوره بقره   .اى افكنده شده و بر چشمھايشان پرده ،ھر نھادهخدا بر دلھا و گوشھاى آنان مُ 

  :شود بکار بردن کلمه خاتم در مقام فعل برای رساندن مفھوم بستن و محرمانه بودن در کتاب مقدس نيز ديده می

  ٤، آيه ١٢دانيال، فصل   . ھر كنآخر مُ   را تا زمان  دار و كتاب  یرا مخف  كالم  دانيال  یا تو اامّ 

   ١٠، آيه ٢٢نين مکاشفات يوحنّا، فصل ھمچ  

  به عنوان صفت" مخاتَ "

قرآن ) (شراب مھر و موم شده" (شراب مختوم"شود، مانند  به عنوان صفت نيز بکار برده می" خاتم"کلمۀ 
در مقام صفت ممکن است معنی بستن را برساند، " خاتم"باز کلمۀ  ".بطر شراب مختوم"يا ) ٨٣:٢٨

بطر "، )پاکت مھر شده" (پاکت مختوم"توانيم بگوئيم  می. جمله سازگاری داشته باشدبشرط آنکه با مفھوم 
اين " ،پدر مھرشده"يا " کودک مھر شده"توان گفت  اما نمی" ،دھان مھر شده"يا ) بطر مھر شده" (مختوم
  .مال مصطلح نيستعنوع است

" يک مدرک مختوم" .ره داردبه عنوان صفت به مالکيّت، اختيارات و حفاظت اشا" مختوم"اغلب کلمۀ 
بمعنی يک مدرک تمام شده نيست، بلکه مدرکی است حاوی اختيارات شخصی که مھر تأييدش ) مھرشده(

ً با امضاء بر" خاتم"در اين مورد  .را بر آن نھاده است بدالئل ذيل يک شرکت . ابر استيا مھر تقريبا
  :گذارد خود را بر بطر شراب می" عالمت رسمی"يا " مھر"

که شراب  که انحصاری و ممتاز بودن شراب را نشان دھد ه نشان دھد شراب ساخت کدام شرکت استک
دو بطر شراب را در نظر  را نگاھداری و حفظ کند و ثابت نمايد که بطر باز نشده و شراب اصيل است

 شرابی که مھر شده است ارزش. ، يکی با مھر و ديگری بدون مھربگيريد که ھر دو در بسته است
بعالوه مھر نشانۀ آن است که ھيچکس اين . شرکت مربوطه را دارد" مت رسمیعال"بيشتری دارد، چون 

  .بطر را باز نکرده است

توانيم با چوب پنبه ببنديم و مھر را روی چوب پنبه  توانيم يک بطر شراب را با مھر ببنديم، می ما نمی
ريکا سازمانی وجود دارد که محصوالت مختلف در آم .بگذاريم که حفاظت محتويات آن را ضمانت نمائيم

برچسب معروف مھر تأييد  اگر محصولی با موازين خاص تطبيق داشته باشد، .کند را آزمايش می
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تواند  می" مھرشده"اّما چون مفھوم بستن با بطر سازگاری دارد، صفت  .شود مرغوبيت بر آن زده می
  .مفھوم بستن را نيز برساند

 م به عنوان اسمخاتَ 

حال به سومين مورد استفادۀ کلمۀ خاتم يعنی به عنوان اسم آنطور که در مورد حضرت محّمد به عنوان 
است؟ بھيچوجه " پايان دادن"آيا کلمۀ خاتم در مقام اسم به معنی  .پردازيم خاتم انبياء بکار برده شده می

در مورد انسان نه " خاتم" بکار بردن کلمۀ .مگر آنکه ما با تصورات خود چنين معنائی استنتاج کنيم
اين جمله چه معنائی " من خاتم برادرم ھستم"مثالً اگر شما بگوئيد  .مرسوم و مصطلح است و نه معنا دارد

توان بيان شما را چنين تفسير نمود که شما آخرين  کنند؟ آيا می شنوگان از اين جمله چه استنباط می دھد؟ می
به " من خاتم ھمسايگان خود ھستم"اگر بگوئيد که  .ولد نخواھد شدبرادر ھستيد و بعد از شما برادری متّ 

  چه معنا خواھد بود؟ آيا به اين معنا است که شما آخرين ھمسايه ھستيد؟

مفاھيم مالکيّت، پذيرش، حفاظت و  .رساند به عنوان اسم چه مفھمومی را می" خاتم"بنابراين کلمۀ 
است که برای مّشخص " عالمت رسمی"به معنی يک  به عنوان اسم" خاتم" .رساند اختيارات را می

 به عنوان اسم" خاتم" .در واقع معادل امضاء است .شود ساختن شخص يا نھاد خاصی بکار برده می
 .رساند بلکه بيشتر مفھوم موافقت و تأييد را می .کند به عملی داللت ندارد آنطور که در مقام فعل عمل می
  :به عنوان اسم بکار برده شده است" خاتم"ظر بگيريد، جائی که آيه ذيل از کتاب مقّدس را در ن

   ٢٧ ، آيه٦فصل يوحنّا،   .زده است ]تصويب[ُمھر  ]عيسی[زيرا خدای پدر بر او 

آنطور که در ارتباط با رسول اکرم (به عنوان اسم " خاتم"تعاريف ذيل از دو کتاب لغت تفاوت بين معنی 
  .دھد ل را نشان میو به عنوان فع) بکار برده شده است

  که در مورد رسول اکرم بکار برده نشده است—عنوان فعل  به "مخاتَ "

  :دھد کتاب لغت معانی ذيل را ارئه می

   .بستن يک مدخل، بستن يک پاکت .١
   .معاھده توسط دو دولت امضاء و مھر شد: مثالً  عالمت زدن به يک سند با مھر، .٢
 .حکم بستن، کامالً بستنم .٣

  که در مورد رسول اکرم بکار برده شده است—به عنوان اسم "خاتم"

  :معانی ذيل در کتاب لغت آمده است
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عالمت رسمی، عالمتی که طرحی مخصوص دارد و اختيارات يک شخص يا يک مؤسسه را  .١
  .يک کتاب به مھر رياست جمھوری ممھور شد: مثال .رساند می

مھر . مالکيّت و اختيارات را نشان دھد طرحی نقش شده روی قطعۀ موم يا مادۀ نرم ديگری که .٢
  .شود اياالت متّحده بر روی مدارک مھّم دولتی ديده می

ً بيان می" خاتم"در قرآن کلمۀ  دارد که  فقط به صورت اسم در مورد رسول اکرم بکار برده است؟ صرفا
  ":خاتم انبياء ھستند"آن حضرت 

ِ َوَخاتََم النَّبِيِّينَ  ُسوَل هللاَّ   .رَّ

  ٤٠، آيه )٣٣(سوره احزاب   .كننده و آخرين پيامبران است  خدا و ختمرسول 

" امضاء رسمی"است مانند آنست که گفته شود آن حضرت " خاتم انبياء"اين اظھار که حضرت محمد 
بھيچوجه بيان  .به ھيچ نوع عملی اشاره ندارد" خاتم"اين گونه بکار بردن کلمه  .پيامبران الھی است

قرآن بھيچوجه  .آن حضرت عملکردی داشته و فرايند مستّمری را تغيير داده استدارد که ظھور  نمی
يا ) فعل(اشاره ندارد به اينکه ظھور حضرت محّمد ظھور پی در پی پيامبران الھی را در آينده خاتمه داده 

  .پايان بخشيده است، بلکه فقط عنوانی به آن حضرت داده است

دانيم  اّما ھمانطور که می .م در ارتباط با افراد بشر مصطلح نيستبه عنوان اس" خاتم"بکار بردن کلمۀ 
باشد و به اين حالت است که اين عنوان در مورد  کالم خداوند گاھی بصورت نمادين يا با زبان استعاره می

  .رسول اکرم بکار رفته است

شود، بھتر است  میبرای يک منظور بکار برده " امضاء رسمی"و ) به معنی مھر" (خاتم"از آنجائی که 
کند تا در مورد چگونگی کاربرد اين  اين جايگزينی به ما کمک می .سعی کنيم آنھا را جايگزين ھم سازيم

  :تر باشيم بين عنوان برای آن حضرت واقع

  ])٣٣:٤٠(با تّوجه به معنی آيۀ فوق [  .پيامبران است" امضاء رسمی"رسول خدا و ...محّمد

رساند، چگونه علمای اسالمی چنين معنائی از آن استنباط  را نمی" پايان"ی در مقام اسم معن" خاتم"اگر 
تکيه " اصل تداعی معانی"آنھا برای رسيدن به ھدف خود به دو روش مشّخص که بر اساس  اند؟ کرده

اولين روشی که مفسّرين اسالمی بکار  حال بھتر است اين دو روش را بررسی کنيم. اند دارد، متوسل شده
يعنی بستن و پايان (با معنای فعل ) يعنی امضاء(به عنوان اسم " خاتم"جايگزين کردن معنای  برند می
  :نويسد وی می .يوسف علی، مفّسر و مترجم معروف قرآن، از اين روش استفاده کرده است. باشد می) دادن

ضرت محّمد ح... توان چيزی بر آن افزود شود، آن سند کامل است و نمی ھنگامی که يک سند مھر می"
   ١."سلسلۀ طوالنی پيامبران را پايان داد
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با معنای آن به ) امضاء(را به عنوان اسم " خاتم"گردد يوسف علی معنای کلمۀ  بطوريکه مالحظه می
 ].يک فعل"[شود ھنگامی که يک سند مھر می"گويد  او می .عوض کرده است) پايان دادن(عنوان فعل 
ر پيامبران را ختم کرد يا پايان داد، فقط آن حضرت را يک خاتم گويد که حضرت محمّد ظھو قرآن نمی

شود يوسف علی با بھره  بطوريکه مالحظه می .دھد خواند و لقب افتخار آميزی به ايشان می می) مھر(
" خاتم"ما در ذھن خود معنای  .خواسته استنباط نموده است معنائی که می" اصل تداعی معانی"گرفتن از 

کنيم، ھرچند که کامالً دو معنای جداگانه  فعل با معنای اين کلمه به عنوان اسم عوض میرا به عنوان 
دھد که اين روش  اند، بنابراين نشان می از آنجائی که بسياری از مؤمنين اين نوع استدالل را پذيرفته. دارند

  .کامالً مّؤثر بوده است

اند اينست که به  بکار برده" خاتم"از کلمۀ " يانپا"روش دوم که علمای دينی اسالمی برای استنباط معنای 
علمای دينی  ".تداعی معانی"اين روش نيز مبتنی است بر اصل  .کنند مّحل آن در يک سند اشاره می

در پايان سند است، بنابراين رسول اکرم توالی طوالنی پيامبران ) يا امضاء(گويند که چون مّحل مھر  می
دھد،  د، يکی ديگر از علمای اسالمی و مفسّرين قرآن اين روش را ترجيح میمحّمد اس .را خاتمه داده است

  :نويسد وی می

  ٢...حضرت محمّد آخرين پيامبران بود ھمانگونه که يک مھر عالمت پايان يک سند است

 .خواسته اراده نموده است با مّحل مربوطۀ آن، معنائی که می" خاتم"اينجا نيز مفّسر با مرتبط ساختن کلمۀ  
  : استدالل فوق از چند نظر ناقص است

  ھدف اصلی از گذاشتن يک مھر در زير يک سند اين نيست که سند تمام شده است، بلکه ھدف تأييد
 .اصالت آن است

 اگر به چند نامۀ! شود شود، گاھی کنار يا باالی سند مھر می مھر ھميشه در پايان سند گذاشته نمی 
  .شود کنيد که مھر در جاھای مختلف نامه ديده می ه میقديمی مھر شده دقّت نمائيد، مالحظ

 تواند نامۀ جديدی بنويسد ای را تمام کند و مھر نمايد، ولی ھميشه می يک نويسنده ممکن است نامه. 

نتيجه استنباط شده آن چيزی است : شود اين دو روش يا استدالل موفّق شود اينست که آنچه که باعث می 
تی مخصوص ھستند و دينشان مؤمنين ھر دينی مايلند که به آنھا گفته شود امّ  .بشنوندکه مردم دوست دارند 

گوئی ذيل در مورد پيروان  پيش .متأسفانه ھمۀ ما تا حّدی به اين ضعف بشری مبتال ھستيم .استثنائی است
  : ھمۀ اديان صادق است

کنند و   پيروی می ز اميال خودشانزمانی خواھد آمد که آدميان به تعليم درست گوش نخواھند داد، بلکه ا
  .دارند از زبان آنھا بشنوند برای خود معلمين بيشتری جمع خواھند کرد تا نصايحی را که خود دوست

  ٣ آيه، ٤تيموتاؤس، فصل  رساله دوم پولس به  
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کند را با دقّت بيشتری مورد  به رسول اکرم اعطاء می" خاتم انبياء"حال بھتر است آيۀ قرآن که عنوان 
  :مطالعه قرار دھيم

ِ َوَخاتََم النَّبِيِّينَ  ُسوَل هللاَّ َجالُِكْم َولَِكن رَّ ٌد أَبَا أََحٍد مِّن رِّ ا َكاَن ُمَحمَّ   .مَّ

  .كننده و آخرين پيامبران است ولى رسول خدا و ختم ؛پدر ھيچ يك از مردان شما نبوده و نيست) ص(محمد 
  ٤٠، آيه )٣٣(سوره احزاب   

  : آموزد را در بارۀ رسول اکرم به ما میآيۀ فوق دو مفھوم 

 سازد اول نقشی را که از آن حضرت سلب گرديده مشّخص می.  

 دارد دوم آنکه دو نقشی را که آن حضرت دارا ھستند بيان می.  

اين مفھوم با بسياری از  .سازد که حضرت محّمد پدر ھيچيک از افراد بشر نيست اين آيه ابتدا روشن می
دارد که  آھنگی و سازگاری دارد که در آنھا خداوند به حضرت محّمد اعالم می آيات ديگر قرآن ھم

دارد که رابطۀ  آيۀ فوق اعالم می .اش رساندن پيام الھی است مسئوليّت مشخّصی دارد و اينکه تنھا وظيفه
ھای بسياری در قبال فرزندان خود  يک پدر مسئوليّت .حضرت محّمد با ما رابطۀ پدر و فرزندی نيست

آيات ذيل اين نکته را تأييد  .ھا آن چيزی نيست که خداوند از پيامبران خود انتظار دارد اين مسئوليّت .دارد
  : نمايد می

بُِّكْم فََمِن اْھتََدى فَإِنََّما يَْھتَِدي لِنَْفِسِه َوَمن َضلَّ  َعلَْيَھا َوَما أَنَاْ فَإِنََّما يَِضلُّ قُْل يَا أَيَُّھا النَّاُس قَْد َجاءُكُم اْلَحقُّ ِمن رَّ
  .َعلَْيُكم بَِوِكيلٍ 

يابد به سود خويش ھدايت  بگو اى مردم حق از جانب پروردگارتان براى شما آمده است پس ھر كه ھدايت
  .من بر شما نگھبان نيستم شود و يابد و ھر كه گمراه گردد به زيان خود گمراه مى مى

  ١٠٨، آيه )١٠(سوره يونس   

  .ِھم بَِوِكيلٍ َوَما أَنَت َعلَيْ 

  ٤١، آيه )٣٩(سوره زمر   .و تو مامور اجبار آنھا به ھدايت نيستى

  .فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِھْم َحفِيظًا

  ٤٨، آيه )٤٢(سوره شورا   .ايم قرار نداده) و مامور اجبارشان(حافظ آنان  ]محّمد[ ما تو را

  .ِحَسابَِك َعلَْيِھم مِّن َشْيءٍ َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِِھم مِّن َشْيٍء َوَما ِمْن 

  .چيزى بر عھده آنان نيست] نيز[از حساب آنان چيزى بر عھده تو نيست و از حساب تو 
  ۵٢، آيه )٦(سوره انعام   

  .لَّْسَت َعلَْيِھم بُِمَصْيِطرٍ 

  ٢٢ ، آيه)٨٨(سوره غاشيه   .مجبورشان كنى) بر ايمان(گر بر آنان نيستى كه  تو سلطه

  ٨٦ ؛ سوره ھود، آيه۵٢؛ سوره انعام، آيه ٧٩؛ سوره نساء، آيه ١٠٧و  ١٠٤انعام، آيات  ؛ سوره٩٤مائده، آيه ھمچنين سوره   
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بعد از بيان اينکه حضرت محّمد نقش پدری ندارند، خداوند دو نقش ديگر برای ايشان مشّخص ساخته 
آيات  .کند به بشر ابالغ میفرمايند اولين نقش آن حضرت نقش پيامبر است، پيامبری که پيام الھی را  می

   :نمايند بسيار ديگری اين نکته را تأييد می

ُسوِل إاِلَّ اْلباَلَغُ  ا َعلَى الرَّ   .مَّ

  ٩٩، آيه )۵(سوره مائده   .نيست] رسالت[جز ابالغ ] اى خدا وظيفه[بر پيامبر 

  .إِْن َعلَْيَك إاِلَّ اْلباََلغُ 

  ٤٨ ، آيه)٤٢(ا شور سوره  !تو تنھا ابالغ رسالت است فۀوظي

  .فَإِنََّما َعلَْيَك اْلباَلَُغ َوَعلَْينَا اْلِحَسابُ 

  ٤٠ ، آيه)١٣(سوره رعد   .]آنان[است و بر ما حساب ] پيام[جز اين نيست كه بر تو رساندن 

  .فَإِن تََولَّْوْا فَإِنََّما َعلَْيَك اْلباَلَُغ اْلُمبِينُ 

  ٨٢ ، آيه)١٦(سوره نحل   .تپس اگر رويگردان شوند بر تو فقط ابالغ آشكار اس

ُسِل إاِلَّ اْلباَلُغ اْلُمبِينُ    .فََھْل َعلَى الرُّ

  ٣۵ ، آيه)١٦(سوره نحل   ؟است] اى وظيفه[آيا جز ابالغ آشكار بر پيامبران 

  ٧٢ ، آيه)٢(؛ سوره بقره ٩٢، آيه )۵(ھمچنين سوره مائده   

يعنی کسی که —است) مّصدق(تصديق کننده اند نقش  دومين نقشی که خداوند به رسول اکرم اعطاء فرموده
آياتی  .اند گذارد تا نشان دھد ھمۀ آنھا از طرف خداوند بوده اند می مھر تأييد بر پيامبرانی که قبل از او آمده

که اين مأموريّت را بر عھدۀ رسول اکرم و قرآن گذاشته است متعدد است و در سراسر اين کتاب مجيد 
  : شود ديده می

قًا لَِّما بَْيَن يََدْيهِ َوالَِّذي أَ    ...ْوَحْينَا إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب ُھَو اْلَحقُّ ُمَصدِّ

  ...با كتب پيش از آن كننده و ھماھنگ تصديق و آنچه از كتاب به تو وحى كرديم حق است و
  ٣١، آيه )٣۵(سوره فاطر   

  .تَْصِديَق الَِّذي بَْيَن يََدْيهِ ...

  ١١١، آيه )١٢(سوره يوسف   .است كه پيش از آن بوده] كتابھايىاز [تصديق آنچه  ...

قًا لَِّما َمَعُكم مِّن قَْبلِ  ْلنَا ُمَصدِّ   ...يَا أَيَُّھا الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَاَب آِمنُوْا بَِما نَزَّ

با كننده ھمان چيزى است كه  اى كسانى كه به شما كتاب داده شده است به آنچه فرو فرستاديم و تصديق
  ٤٧، آيه )٤(سوره نساء   .شماست

قاً لَِّما بَْيَن يََدْيِه َوأَنَزَل التَّْوَراةَ َواإِلنِجيلَ  َل َعلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ   .نَزَّ

بر تو ] و به تدريج[باشد به حق  پيش از خود مى] از كتابھاى آسمانى[اين كتاب را در حالى كه مؤيد آنچه 
  ٣ ، آيه)٣(سوره آل عمران   .او انجيل رنازل كرد و تورات 

  ٢٩؛ سوره بقره، آيه ۵٩و  ٤٨؛ سوره مائده، آيات ٣١؛ سوره فاطر، آيه ٤١؛ سوره بقره، آيه ٩٢ھمچنين سوره انعام، آيه   
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  : فرمايند خداوند در ابتدای قرآن مسلمان را چنين تعريف می

ا َرَزْقنَاُھْم يُنفِقُونَ الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َويُقِيُموَن  الةَ َوِممَّ والَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن  الصَّ
  .قَْبلَِك َوبِاآلِخَرِة ھُْم يُوقِنُونَ 

و نماز را برپا  ،آورند ايمان مى) آنچه از حس پوشيده و پنھان است(كسانى ھستند كه به غيب ) پرھيزكاران(
و آنان كه به آنچه بر تو نازل  .كنند ايم، انفاق مى و از تمام نعمتھا و مواھبى كه به آنان روزى داده ،دارند مى

  .و به رستاخيز يقين دارند ،آورند نازل گرديده، ايمان مى) بر پيامبران پيشين(شده، و آنچه پيش از تو 
  ٣-٤، آيات )٢(سوره بقره   

ِ َوَرُسولِهِ  يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوْا آِمنُواْ  ّ   .َواْلِكتَاِب الَِّذَي أَنَزَل ِمن قَْبلُ ...بِا

  .و كتابھايى كه قبال نازل كرده بگرويد...به خدا و پيامبر او !ايد اى كسانى كه ايمان آورده

  ١٣٦، آيه )٤(سوره نساء   

  : اند دارد که پيامبران ديگر نيز ھمين نقش را ايفاء کرده قرآن بيان می

قًا لَِّما بَْيَن يََديَّ ِمَن الَوإِْذ  َصدِّ ِ إِلَْيُكم مُّ ًرا قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم يَا بَنِي إِْسَرائِيَل إِنِّي َرُسوُل هللاَّ تَّْوَراِة َوُمبَشِّ
بِي ا َجاءُھم بِاْلبَيِّنَاِت قَالُوا َھَذا ِسْحٌر مُّ   .نٌ بَِرُسوٍل يَأْتِي ِمن بَْعِدي اْسُمهُ أَْحَمُد فَلَمَّ

من فرستاده خدا به سوى شما ھستم ! اى بنى اسرائيل": ھنگامى را كه عيسى بن مريم گفت) به ياد آوريد(و 
رسولى كه   دھنده به  باشم، و بشارت مى) تورات( كننده كتابى كه قبل از من فرستاده شده  در حالى كه تصديق

با معجزات و داليل روشن به سراغ آنان آمد، ) احمد( ھنگامى كه او  "!آيد و نام او احمد است بعد از من مى
  ٦آيه ) ٦١(سوره صف   "!اين سحرى است آشكار": گفتند

يَّ الَِّذي يَِجُدونَهُ َمْكتُوبًا ِعنَدُھْم فِي التَّْوَراِة َواإِلْنِجيلِ  ُسوَل النَّبِيَّ األُمِّ   .الرَّ

  .يابند و انجيل نوشته مى در توراتاو را نزد خود ] نام[فرستاده پيامبر درس نخوانده كه ...
  ١۵٧، آيه )٧(سوره اعراف   

قًا لَِّما بَْيَن يََدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوآتَْينَاهُ اإِلنجِ  قًا َوقَفَّْينَا َعلَى آثَاِرِھم بَِعيَسى اْبِن َمْريََم ُمَصدِّ يَل فِيِه ُھًدى َونُوٌر َوُمَصدِّ
  .َوُھًدى َوَمْوِعظَةً لِّْلُمتَّقِينَ لَِّما بَْيَن يََدْيِه ِمَن التَّْوَراِة 

درآورديم در حالى كه تورات را كه پيش از او بود ] پيامبران ديگر[و عيسى پسر مريم را به دنبال آنان 
تورات قبل از آن  كننده تصديقدر آن ھدايت و نورى است و  او انجيل را عطا كرديم كه  و به تصديق داشت

  ٤٦، آيه )۵(سوره مائده   .و اندرزى استاست و براى پرھيزگاران رھنمود 

َصدِّقٌ    ...َوِمن قَْبلِِه ِكتَاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً َوَھَذا ِكتَاٌب مُّ

با  ھماھنگ، و اين كتاب )ھاى آن را بيان كرده نشانه(و پيش از آن، كتاب موسى كه پيشوا و رحمت بود 
  ١٢، آيه )٤٦(سوره احقاف   .ھاى تورات است نشانه

قًا لَِّما بَْيَن يََدْيهِ    .ِكتَابًا أُنِزَل ِمن بَْعِد ُموَسى ُمَصدِّ

  ٣٠، آيه )٤٦(سوره احقاف   .ھاى كتابھاى پيش از آن با نشانه ھماھنگكه بعد از موسى نازل شده،  كتابى

  : ھمچنين به آيۀ ذيل تّوجه کنيد
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ُْولِي األَْلبَاِب  َما َكاَن َحِديثًا يُْفتََرى َولَـِكن تَْصِديَق الَِّذي بَْيَن يََدْيِه َوتَْفِصيَل ُكلَّ لَقَْد َكاَن فِي قََصِصِھْم ِعْبَرةٌ ألِّ
  .َشْيٍء َوُھًدى َوَرْحَمةً لِّقَْوٍم يُْؤِمنُونَ 

سخنى نيست كه به دروغ ساخته شده باشد بلكه . تذشت آنان براى خردمندان عبرتى اسبه راستى در سرگ
ت كه پيش از آن بوده و روشنگر ھر چيز است و براى مردمى كه ايمان اس] از كتابھايى[آنچه  تصديق

  ١١١، آيه )١٢(سوره يوسف   .آورند رھنمود و رحمتى است مى

ھر پيامبری که آمد مورد : ترين درس اين است مھّم آموزيم؟ ھای پيامبران گذشته چه درسی می از داستان
مقّدس دين خود را برگرفته آن را سوء تعبير نموده ای از کتاب  انکار مردم قرار گرفت، چون مردم کلمه

  .در تفسير آن غلو نمودند و آن را به عنوان سالح انکار در مقابل پيامبر جديد بکار بردند

ْبتُْم َوفَِريقاً تَْقتُلُونَ    .أَفَُكلََّما َجاءُكْم َرُسوٌل بَِما الَ تَْھَوى أَنفُُسُكُم اْستَْكبَْرتُْم فَفَِريقاً َكذَّ

و از (آيا چنين نيست كه ھر زمان، پيامبرى چيزى بر خالف ھواى نفس شما آورد، در برابر او تكبر كرديد 
  اى را تكذيب كرده، و جمعى را به قتل رسانديد؟ پس عده ،)ايمان آوردن به او خوددارى نموديد

  ٢آيه ، )٢١(؛ سوره انبياء ٨و  ٣، آيات )٢٢(؛ ھمچنين سوره حج ٨٧، آيه )٢(سوره بقره   

بر پيمان و ميثاقی استوار است —يعنی ظھور تدريجی حقايق روحانی—ادامۀ ظھورات متناوب پيامبران
اين ميثاق را ) ٨١سورۀ آل عمران آيۀ (آيۀ ذيل از قرآن کريم  .ترين ميثاق خداوند است که شايد بزرگ

  : کند توصيف می ای بين خداوند و پيامبرانش مکالمه بصورت

ٌق لَِّما َمَعُكْم لَتُ َوإِْذ أََخَذ ّهللاُ  َصدِّ ْؤِمنُنَّ بِِه  ِميثَاَق النَّبِيِّْيَن لََما آتَْيتُُكم مِّن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاءُكْم َرُسوٌل مُّ
َن الشَّاِھِدينَ َولَتَنُصُرنَّهُ قَاَل أَأَْقَرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعلَى َذلُِكْم إِْصِري قَالُوْا أَْقَرْرنَا قَاَل فَاْشَھُدوْا وَ    .أَنَاْ َمَعُكم مِّ

ھنگامى را كه خداوند از پيامبران پيمان گرفت كه ھر گاه به شما كتاب و حكمتى دادم سپس شما ] ياد كن[و 
اى آمد كه آنچه را با شماست تصديق كرد البته به او ايمان بياوريد و حتما ياريش كنيد آنگاه  را فرستاده

ر اين باره پيمانم را پذيرفتيد گفتند آرى اقرار كرديم فرمود پس گواه باشيد و من با فرمود آيا اقرار كرديد و د
  ٨١، آيه )٣(سوره آل عمران   .شما از گواھانم

  :صورت مکالمه چنين است  ترجمۀ اين آيه به

  ]:فرمود[و ھنگامی که خداوند ميثاقی با پيامبران بست 

  وعدۀ خداوند 
  :انتظارات او و

شود که آنچه را  ظاھر می] حضرت محّمد[دھم، سپس پيامبری  حکمت می من به شما کتاب و
آيا پيمان مرا در اين . شما بايد به او ايمان آوريد و از او حمايت نماييد. از قبل آمده تأييد کند

  نماييد؟ موضوع تأييد و تصديق می
  .نمائيم ما اين پيمان را تصديق می  :پيامبرانجواب 

  .که من با شما ھستم و به عنوان يکی از شھادت دھندگان با شما خواھم بودشھادت دھيد   :خداوند
  :دارد سپس در سه آيۀ بعد، خداوند يگانگی ھمۀ پيامبرانی را که فرستاده يا ملھم شدند اعالم می



٤٤      م انبياءخاتَ : محّمد

  

ِ َوَما أُنِزَل َعلَْينَا َوَما أُنِزَل َعلَى إِْبَراِھيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِ  ّ ْسَحَق َويَْعقُوَب َواألَْسبَاِط َوَما أُوتَِي ُموَسى قُْل آَمنَّا بِا
ْنُھْم َونَْحُن لَهُ ُمْسلُِمونَ  ُق بَْيَن أََحٍد مِّ بِِّھْم الَ نُفَرِّ   .َوِعيَسى َوالنَّبِيُّوَن ِمن رَّ

و خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراھيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل گرديده   بگو به
از جانب پروردگارشان داده شده گرويديم و ميان ھيچ يك از آنان ] ديگر[موسى و عيسى و انبياى   آنچه به
  ٨٤، آيه )٣(سوره آل عمران   .گذاريم و ما او را فرمانبرداريم فرق نمى

پاسخ، نھد و در  خود را بر انبياء خود می" خاتم يا مھر تأييد"دھد خداوند  بطوريکه پيمان فوق نشان می
  " خاتم انبياء"اين است معنای  .نھند خود را بر يکديگر می" خاتم يا مھر تأييد"انبياء نيز 

ترين   ترين و عميق اين اصل شايد پراھميّت .يک اعتقاد محوری در اسالم شده است" اصل خاتميّت"
دروغ است، که ھست، اگر اين اعتقاد  .باشد مفھومی است که در اين راستا ذھن بشر قادر به تصّور آن می

چگونه  !شود که مؤمنين ھر پيامبری را که خدا بفرستد انکار کنند و مورد ظلم و ستم قرار دھند باعث می
يک چنين  -" محّل مھر نامه"مانند  -يک چنين استراتژی مشکوکی، يک چنين روش استداللی متزلزلی 

توان چنين ادعای باور نکردنی  گونه میچ گردد؟ آمد عظيمی موجب می اعتقاد عميقی را با يک چنين پی
 آيا قرار دادن سرنوشت ابدی روحانی انسان بر روی چنين شالودۀ سستی عاقالنه است؟ را حمايت نمود؟

  پردازی و تصّور؟ آيا اين اصل حقيقت است يا خيال

  ...إِن يَتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ 

  ٦٦، آيه )١٠(سوره يونس   ...كنند اينان جز از گمان پيروى نمى

اين سوء تعبير جّدی از کالم الھی بسيار قّوی و  .سازد اعتبار می شواھدی قرآنی اين تصّور بی اساس را بی
در اينجا بخاطر مطرح نمودن مطالب ديگر، ادامۀ بحث در مورد معنای کلماتی که در اين  .تأثيرگذار است

  .نمائيم ول میآيه بکار برده شده است را به قسمت ضمائم آخر کتاب موک
   



  

٤  
  مرگ و رستاخيز دين

را " خاتم"ای را که معنا و مفھوم واقعی کلمۀ  بايستی ابرھای تيره شواھدی که در فصل قبل ارائه گرديد می
 ھای  راھنمائیحال که موانع سوء تفاھم رفع گرديد، بھتر است از  .پنھان کرده است زائل نموده باشد

قرآن ارجاع نمائيم تا اين   بھتر است امور را به .کمک گيريم  —يعنی قرآن  —انگيزترين کتاب الھی  اعجاب
الھی برای نوع  ابدی و تغييرناپذير" سنت"يا  هدرک واقعی منظور کلّی و نقش  کتاب کريم ما را به

  :شود ھای قرآن در سه مقولۀ زير طبقه بندی می پيشگوئی .بشرھدايت نمايد

 مرگ روحانی مسلمانان و پايان يافتن عمر اسالم در زمان معيّنی از تاريخ   ھائی که به پيشگوئی
  .کنند  میاشاره 

 ظھور پيامبران جديدی از طرف خداوند برای اعادۀ حيات روحانی ھمۀ مردم   ھائی که به پيشگوئی
  .دتمسلمانان داللت دارو از جمله 

 دنکن آمدن دين جديدی بعد از اسالم اشاره می  ھای که به پيشگوئی .  

  .اختصاص يافتهموضوع دوم و سوم   ھای بعدی به موضوع اّول و فصل  اين فصل به

  زندگی و مرگ روحانی

ابتدا  د،نزندگی و مرگ روحانی اسالم و مسلمانان اشاره دار  ھائی که به برای گشودن رمز پيشگوئی
در کليّۀ کتب مقّدسه " مرگ"و  "زندگی"اصطالحات  .قرآن را مرور نمائيم از آيات بايستی بعضی می
خداوند يکتا ايمان آوردند قبل از   بهکفّار و مشرکين که  .زندگی و مرگ روحانی بکار رفته است معنای  به

  :آنھا چنين خطاب شده است  بهقبول اسالم مرده نبودند ولی در قرآن 

  .َوُكنتُْم أَْمَواتاً فَأَْحيَاُكمْ 

 ٢٨، آيه )٢( سوره بقره  .بوديد، و او شما را زنده كرد) روحى و اجسام بى(شما مردگان 

َعاء إَِذا َولَّْوا ُمْدبِِرينَ  مَّ الدُّ   .فَإِنََّك اَل تُْسِمُع اْلَمْوتَى َواَل تُْسِمُع الصُّ
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  .اند شنوا کنی  تو پشت کرده  و کسانی را که به] معنوی[توانی مردگان و کران   در حقيقت تو نمی
   ٨٠، آيه )٢٧(؛ ھمچنين سوره نمل ۵٢، آيه )٣٠(سوره روم   

آنھا خطاب   بهنور ايمان مّزين شدند   بهبھمين نحو يھوديان از نظر جسمانی مرده نبودند، ولی ھنگامی که 
  :شد

  .تَْشُكُرونَ ثُمَّ بََعْثنَاُكم مِّن بَْعِد َمْوتُِكْم لََعلَُّكْم 

  ۵٦، آيه )٢(سوره بقره   .آوريد یبجا) نعمت او را(سپس شما را پس از مرگتان، حيات بخشيديم شايد شكر 

  :کند  زندگانی و مرگ معنوی اشاره می  يز بهاين آيه ن

ْنَھاأََو َمن َكاَن َمْيتًا فَأَْحيَْينَاهُ َوَجَعْلنَا لَهُ نُوًرا يَْمِشي بِِه فِي النَّاِس َكَمن  ثَلُهُ فِي الظُّلَُماِت لَْيَس بَِخاِرٍج مِّ   .مَّ

اش گردانيديم و براى او نورى پديد آورديم تا در پرتو آن در ميان مردم راه  آيا كسى كه مرده بود و زنده
  ١٢٢، آيه )٦(سوره انعام   ؟آمدنى نيست ھاست و از آن بيرون  كسى است كه گويى گرفتار در تاريكي مانندرود 

  ١٧، آيه )١٧(؛ سوره اسرائيل ٢١، آيه )١٦(؛ سوره نحل ٧٠، آيه )٣٦(؛ سوره يس ٣٠، آيه )١٨(ن سوره کھف ھمچني  

ً " مرگ"و " زندگی"ھای  واژه  روحانیزندگی و مرگ   بهدر کتاب مقّدس يھوديان و مسيحيان نيز غالبا
  :کنند  اشاره می

  )۵١ه فصل ھشتم، آي ،انجيل يوحنّا (حضرت مسيح   .را تا ابد نخواھد ديد مرگند اگر کسی کالم مرا حفظ ک

 ١٤، آيه ٢٢؛ مکاشفات، فصل ٦٣، آيه ٦؛ فصل ٢۵-٢٦، آيات ١١ھمچنين فصل   

دارند که درست ھمانطورکه افراد بشر دورۀ  بطوريکه مالحظه خواھيم کرد کتب مقّدسه ھمچنين اعالن می
سپری  آن دينو وقتی که دورۀ حيات  حيات مشّخصی دارند، ھر دينی نيز دوران حيات بخصوصی دارد

آيا سعی  در اين صورت خداوند چه خواھد کرد؟. رسد پايان می  بهگردد حيات روحانی پيروانش نيز  می
مؤمنين جديد زمان   به رسول اکرم ؟.بخشدبای  آنھا حيات روحانی تازه  به ،کند با فرستادن پيامبر جديدی نمی

آن حضرت پيش بينی  ).٢٨ هبقره آي هسور" (شما زندگی عطا کرد  بهمرده بوديد، خداوند : " خود فرمودند
مانند ديگر کسانی که قبل از آنھا بودند حيات روحانی  د که تاريخ تکرار خواھد شد و مسلمانان نيزندفرمو

در  بلکه !بھيچوجه پس چه خواھد شد؟ آيا خداوند مھربان ساکت خواھد ماند؟ .خواھند دادخود را از دست 
کليه کسانی که   بهپيامبر جديدی خواھد فرستاد تا موھبت حيات را ؛ نجات آنھا خواھد آمد به مقتضی یزمان

  .عطا کند يه ھستندمشتاق دريافت اين ھد

 زمانی که برای اسالم تعيين گرديده است

، ولی از آنجائی اند  ند واضح و قاطعنک پايان يافتن حيات روحانی مسلمانان اشاره می  بهھائی که  پيشگوئی
اعتبار   بی "کند شود و جايگزينی پيدا نمی اسالم ھرگز منسوخ نمی"که  را اين تصّور ريشه دارآنھا که 
با تغيير و کمرنگ نمودن  .اند  نمودهای تحريف  نحو ماھرانه  بهھا را  اين پيشگوئی اسالمد، علمای نساز می
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ھائی   پيشگوئی  —اثر سازند ھا را بکلی خنثی و بی وعدهھا و  پيشگوئیاين  اند  کليدی توانسته واژهفقط سه 
ترين خبرھا برای نوع بشر يعنی مژدۀ ظھور پيامبران جديدی از طرف  بخش ترين و مسّرت که حامل مھّم
  . دنباش خداوند می

معنا و فھم کليد  ھا  واژهاين  .ھای سوء تعبيرشده کامالً ضروری است روشن ساختن معنا و مفھوم دقيق اين واژه
شود  مربوط می طول عمر اسالم  بهاين سه واژۀ عربی که  .مقصود ساير آيات قرآن را نيز در بر دارند
  :آنطور که در قرآن ذکر شده است عبارتند از

 اّمت  

 اجل  

 وسط  

برد، تحقيق خود را با بررسی معنای آن دو کلمه  کار می  بهاّول را با ھم  ۀز آنجايی که قرآن غالباً دو واژا
  :کنيم آنچنان که در فرھنگ لغت آمده شروع می

  اّمت

  .شود گروھی از مردم که برای آنھا پيامبری فرستاده می

 ".اّمت اسالم"جمع پيروان يک دين، مانند 

 دين

 گروھی از مردم، ملّت

  اجل

 .رسد پايان می  بهای از زمان که با مرگ  برھه، ، وقت تعيين شدهطول زمان معيّن، دورۀ مشّخص شده 

 .چيزی، پايان حيات، زمان مردنپايان زمان 

 .مرگ

برای آنکه بتوانيد ترجمه را  .است با ترجمۀ سنتّیپردازيم که شامل اين دو واژه  ای می بررسی آيه  بهحال 
  . ندا  داخل پرانتز آورده شده  —"اجل"و " اّمت"  —ھای کليدی عربی در ھر مورد دنبال کنيد، واژه
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  داود ۀترجم

ٍة أََجٌل فَإَِذا َجاء أََجلُُھْم الَ يَْستَأِْخُروَن َساَعةً َوالَ يَْستَْقِدُمونَ َولُِكلِّ    .أُمَّ

توانند آنرا عقب اندازند يا جلوی آن   آيد، نمی  وقتی زمان آنھا می. ای مّدت زمانی تعيين شده  جامعهبراى ھر 
  ٣٤، آيه )٧(سوره اعراف   .بروند

A space of time [ajal] is fixed for each community [ummat]; when their time [ajal] is come, 
not for one hour shall they delay, nor can they go before it. 

حّساس عربی وفادار مانده و در زير نقل  دو واژۀمعنای   بهترجمۀ فوق را با ترجمۀ ديگری که حال 
   :شود مقايسه کنيد می

رسد،  آنھا فرا می ]اجل[وقتی زمان مرگ  .]اّمت[ه برای پيروان ھر دينی مقّدر شد ]روحانی[ ]اجل[ مرگ
  .تعويق بيفکنند  بهيک ساعت مرگ خود را جلو بيندازند يا  ]حتّی[توانند  نمی ]اعضاء اّمت[آنھا 

که چگونه با تغيير دادن معنای  کنيدمالحظه  .تفاوت زيادی که بين اين دو ترجمه وجود دارد توّجه نماييد  به
 !است نمودهکلّی پنھان   بهرا  پيشگوئیمترجم مقصود حقيقی از اين  "،اجل"و " اّمت"يعنی کليدی  واژه دو

  :نکات زير توّجه نماييد  بهزبان پنھان داشت؟  توان از ديد مسلمانان عربی اين معانی را چگونه می

 را  مسيحپس چرا حضرت  خوانند؟ زبان مادری خود نمی  بهرا  خودۀ آيا يھوديان کتب مقّدس
 ؟پذيرند  نمی

  پس چرا ھمچنان از پذيرفتن  خوانند؟ زبان اصلی نمی  بهآيا بسياری از محقّقين مسيحی انجيل را
  زنند؟ سر باز می رسول اکرم

  رسول اکرم را خوانند؟ پس چرا  زبان مادری خود نمی  بهقرآن را  ممالک عربیآيا مسيحيان
  ؟پذيرند  نمی

را مورد  آنھا ھميشه متون و فقراتی را که معتقدات سنّتی" مراجع و رھبران قوم"که دھد  تاريخ نشان می
 .نمايند تحريف يا سوء تعبير می—خطر می اندازد  بهبخصوص آياتی که منافع آنھا را —دھد ترديد قرار می

آنھا را زير سؤال دھند  خود جرأت نمی  بهکنند و غالباً  اعتماد می "مراجع و رھبران قوم"به ھای مردم  توده
  .شوند سرکوب می سرعت  بهھستند  خالف باورھای متداول ھای جديد که آراء و بينش .ببرند

ھای سنتّی  جمهيکی ديگر از تر. دھيم ادامه می" اجل"و " اّمت"يعنی  مھمتحقيق خود را در بارۀ دو واژۀ 
انجام شده  ،يعنی شاکر ،مسلمان را که توسط يکی ديگر از محققين) سورۀ انفال ٣٤ آيه(ھمان آيه قرآن 

  . نمائيم بررسی می
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 شاکر ۀترجم

  .َو لُِکّل أُّمٍة أَجٌل فَاِذا جاَء أَجلُُھْم اليَْستأِخروَن ساَعةً و اليَْستَْقِدمون

  .مانند  جلو يا عقب نمیرسد، يک ساعت  آنھا فرا می ۀوقتی دور .ای است ھر ملّتی دارای دوره
  ٣٤، آيه )٧(سوره اعراف   

Every nation [ummat] has a term [ajal]; when their term [ajal] comes, they shall not then 
remain behind for an hour, nor can they go before it. 

چگونه ممکن  ؟"ای دوره"چه  چيست؟ "ای است ھر ملّتی را دوره"آيا منظور از اين عبارت که  در اينجا
 ايناز  شما آيا مفھوم و منظور اين عبارات چيست؟ ؟"جلو بيفتد"يا  "عقب بماند"د خو ۀاست ملّتی از دور

  ؟کنيد مفاھيم معنايی درک می

  :مھّم و حّساس وفادار مانده مقايسه کنيم ۀدو واژ  بهای که  جمهفوق را با تر ۀترجمبھتر است يکبار ديگر 

فرا رسد،  ]اجل[وقتی پايان زمانشان . تعيين شده ]اّمت[برای پيروان ھر دين  ]اجل[مشّخصی از زمان  ۀدور
  .افتد  يک ساعت جلو يا عقب نمی ]حتّی[

   

صرفاً اعالم  .دھد فرمائيد ترجمۀ باال معنايی روشن، منسجم، ساده و منطقی ارائه می مالحظه می بطوريکه
بديھی است،  .دارند معنویعمری ھر فرد انسان عمری دارد، پيروان ھر دين نيز  کند که ھمانطور که می

تضعيف   وجود نخواھد داشت،" اّمت اسالم"بعد از " اّمتی"اين پيام ساده و منطقی ديدگاه سنّتی را که ھيچ 
  .دکن  می

اند  آنھا توانسته اند؟ رسيدهچه ھدفی   به، "اّمت"يعنیکليدی،  ۀواژ نخستينذھبی با تغيير معنای علمای م
" ملّت"به " دين"اند افکار آنان را از  آنھا موفّق شده .ی منحرف سازندتوّجه مؤمنين را از موضوع واقع

تغيير شکل يافته اعالم  ۀای يا عمری دارد، ترجم ورهد" ديانتی"گفتن اين مطلب که ھر  بجای .تغيير دھند
با تحريف معنی يک ! آور است چقدر حيرت .ای يا مّدت زمانی است دارای دوره" ملّتی"کند که ھر  می
 مسلمانان را  بهپيام واضح خداوند   —وفادارند حقيقی آيه سنّت بيشتر از معنای  بهکه   —دين، علمای هواژ

حيات و سرنوشت   بهآنھا معنا و مقصود آيه را از حيات و سرنوشت روحانی مؤمنين  .اند خنثی کرده
ه و تفسير شده، مطلقاً مزبور، آنگونه که توّسط علمای مذھبی ترجم ۀآي !اند ھا تغيير داده غيرمذھبی ملّت
که ھشدار در مورد مرگ  مزبور را ۀانتخاب شده مقصود از آي ھای واژه .دين ندارد  بهھيچ ارتباطی 

  .کلّی پنھان داشته بهدر زمان معيّنی در تاريخ است   —يعنی اّمت اسالم  —روحانی مسلمانان

آيه رسد که  نظر می  به .کند کالم الھی را توصيف می تحريفروشنی   به چگونه بعد ۀکه آي فرمائيدتوّجه 
  :ھمين مناسبت نازل شده است  به
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َل الَِّذيَن ظَلَُموْا ِمْنُھْم قَْوالً َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُھمْ    .فَبَدَّ

  .سخن ديگرى تبديل كردند ايشان گفته شده بود به پس كسانى از آنان كه ستم كردند سخنى را كه به
  ١٦٢، آيه )٧(سوره اعراف   

 در ھر دينی پيروانی .کار جديدی نيست مقصود اصلی آنکردن کالم الھی از  منحرفتغيير دادن يا 
  :اند خود ببينند، تحريف، تعديل يا کمرنگ کرده ۀا که مايل نبودند در آثار مقّدساند که حقايقی ر بوده

فُوَن اْلَكلَِم َعن  َن الَِّذيَن َھاُدوْا يَُحرِّ َواِضِعهِ مِّ   .فاَلَ يُْؤِمنُوَن إاِلَّ قَلِيالً ...مَّ

اندك ايمان ] گروھى[جز  در نتيجه...و کنند  مقصود خود منحرف میرا از  يھوديان گفتار خدابرخى از 
  ٤٦، آيه )٤( نساء سوره  .آورند نمى

 آنھا يا معنای واقعیت توانند نيّ  آنھا می ؟رسند  می یھدف چه  به الھی اتعلمای مذھبی با تحريف معنای آيآيا 
پنھان  رسول اکرم ۀدربار را کتاب مقّدس ھای پيشگوئی اين ترتيب است که مسيحيان  به .را پنھان نگه دارند

  :دھد اين واقعيت شھادت می  هقرآن ب .اند نگھداشته

ا ُكنتُْم تُخْ  مَّ   .فُوَن ِمَن اْلِكتَابِ يَا أَْھَل اْلِكتَاِب قَْد َجاءُكْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكْم َكثِيًرا مِّ

را كه ] آسمانى خود[سوى شما آمده است كه بسيارى از چيزھايى از كتاب   بهپيامبر ما  !اى اھل كتاب
  ١٣؛ ھمچنين سوره مائده، آيه ١۵، آيه )۵(سوره مائده   .كند داشتيد براى شما بيان پوشيده مى

  را چگونه" اّمت" ۀقرآن واژ
  بََرد؟ کار می  به

" اّمت" ۀجای واژ  بهرا " جامعه"يا " ملّت"مانند   ای غيرمذھبی، توّجه کرديم، مترجمين واژهھمانطور که 
مھّم و حّساس از  ۀمعنای واقعی ھر واژ  بهپی بردن  از آنجا که آيا کارشان موّجه است؟. برند  میکار   به

بيشتر را " اّمت"سنّتی ۀ ترجم و تحقيق خود ادامه دھيم  به بھتر است اھّميت بسيار برخوردار است،
رجوع " اّمت"معنای  يافتنِ  فرھنگ لغت، شايد بھترين راهِ   بهمراجعه  بجز .محّک آزمايش بگذاريم  به
 :آيۀ زير را در نظر بگيريد .خود قرآن باشد  به

ٍة تُْدَعى ُكلُّ أُمَّ
 إِلَى ِكتَابَِھا.  

  ٢٨ ، آيه)٤۵(سوره جاثيه   .شود ھر امتى بسوى كتابش خوانده مى

کند که ظھورش  پيروان ھر دينی يادآوری می  بهآيد،  کند که وقتی پيامبر جديدی می اين آيه اعالم می
ھای کتاب  حضرت مسيح با پيشگوئی شناسائی به يانيھود .بخشد ھای کتاب مقّدس آنھا را تحقّق می پيشگوئی

 
 مبعوث شده است اّمت يھودیفرمايد که حضرتش دقيقاً برای  حضرت مسيح اعالم می:  

  )٢٤، آيه ١۵انجيل متی، فصل ( . ام اسرائيل فرستاده شده ]اّمت[ من فقط برای گوسفندان گمشده خاندان
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 ۀھمانطور که در آي .استصادق در مورد مسيحيان و مسلمانان نيز معنا ھمين .خوانده شدند خودشان فرا
مؤمنينی که پيرو کتابی   بهبلکه  .ھای غيرمذھبی ندارد ھيچ ارتباطی با گروه" اّمت" ۀ، واژبينيم  میفوق 
  .اشاره دارد ھستند

. در اين صورت، ھر ملّتی بايد کتابی داشته باشد .باشد" ملّت"معنای   به" اّمت"حال، فرض کنيم که 
ايتالياييان يا ايرانيان   ھنديان، سوی آن دعوت گردند؟  به بايدآن  ۀوسيل  بهکه  دارند" کتابی"مريکاييان چه آ

  .ھيچ ارتباطی با اين آيه ندارد" ملّت" ۀ، واژشود مالحظه می دارند؟ ھمانطور که" کتابی"چه 

" اّمت" ۀدھند که قرآن با استفاده از واژ گردد بيش از پيش نشان می آياتی که در سطور زير نقل می
  .ھای غيرمذھبی يا احزاب سياسی اشاره دارد نه گروه ا ديانتی معيّنبگروھی از مؤمنين   به

 ِ ٍة َجَعْلنَا َمنَسًكا لِيَْذُكُروا اْسَم هللاَّ   .َولُِكلِّ أُمَّ

  ٣٤، آيه )٢٢(سوره حج   .قرار داديم تا نام خدا را ياد كنند "رسوم مقّدسی"و براى ھر امتى 

  ٦٧ھمچنين سوره حج، آيه   

ُسولَُھا َكذَّبُوهُ    .ُكلَّ َما َجاء أُمَّةً رَّ

  ٤٤، آيه )٢٣(سوره مؤمنون   .آمد او را تكذيب كردند یتى پيامبرھر بار براى امّ 

ٍة بَِرُسولِِھمْ  ْت ُكلُّ أُمَّ   .َوَھمَّ

  ۵، آيه )٤٠(سوره غافر   .)و آزار دھد(ھر امتى در پى آن بود كه توطئه كند و پيامبرش را بگيرد و 

ٍة إاِلَّ خاَل فِيَھا نَِذيرٌ  أَنَت إاِلَّ نَِذيرٌ إِْن  ْن أُمَّ   .إِنَّا أَْرَسْلنَاَك بِاْلَحقِّ بَِشيًرا َونَِذيًرا َوإِن مِّ

اى  و ھر امتى در گذشته انذاركننده ،اى، ما تو را بحق براى بشارت و انذار فرستاديم تو فقط انذاركننده
  ٢٣-٢٤، آيات )٣۵(سوره فاطر   !داشته است

آياتی که ذيالً   به .کند را تأييد می ااين معن نيز قرآن .است" اّمت" يکی از معانی" دين" ،تافرھنگ لغ بنابر
ھا و مذاھب مختلف  فرقه  بهخدا را  واحد مؤمنينی اشاره دارند که دين  به اين آيات .فرماييدشود توّجه  نقل می

  :ندا  هتقسيم نمود

تُُكْم أُمَّةً    .فَاتَّقُوِن فَتَقَطَُّعوا أَْمَرُھم بَْينَُھمْ ...َواِحَدةً َوإِنَّ َھِذِه أُمَّ

  .را ميان خود قطعه قطعه كردند  ]امر[ دين ]اّما آنھا...[شماست كه امتى يگانه است و در حقيقت اين امت
  ۵٢- ۵٣، آيات )٢٣(سوره مؤمنون   

  :آن پيروان  بهدين اشاره دارد نه   به" اّمت"زير نيز  ۀدر آي

ْقتَُدونَ إِنَّا  ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِھم مُّ   .َوَجْدنَا آبَاءنَا َعلَى أُمَّ

 
 در اينجا اشاره به آن چيزی دارد که . و غيره) در جمع امور(دارای معانی بسيار است مانند فرمان، دين، کار " امر"عربی  ۀواژ

 توانند تقسيم نمايند؟ را مردم می چه چيز ديگری، جز دينشان. ما استدھد و آن اعتقادات  ما می خداوند به
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  ٢٣ ، آيه)٤٣(سوره زخرف   .كنيم آثار آنان اقتدا مى  بهما پدران خود را بر آئينى يافتيم و 

  :است" اجل"و " اّمت"، يعنی مھم ۀحاوی ھر دو واژ—در قرآن نازل شده بارکه دو —بعد ۀآي

ٍة أََجلََھا َوَما يَْستَأِْخُرونَ َما تَْسبُِق ِمْن    .أُمَّ

  ٤٣ ، آيه)٢٣(سوره مؤمنون   .ماند گيرد و نه باز پس مى ھيچ امتى نه از اجل خود پيشى مى

  ۵، آيه )١۵(ھمچنين سوره حجر   

کند و آن اين که اسالم دارای مّدت  اين فصل را تأييد می پيشينکه پيام  بينيم  یمديگری از قرآن  مطلب حال
 از پيشکه  را ای آيات زير ھمان پيام آيه .زمان و عمر معيّنی است که خداوند از قبل مقّدر فرموده است

 :ندی آن قدری متفاوت استب کند اّما جمله تأييد می )٣٤ هاعراف، آي هسور(مطالعه کرديم 

ُسو ٍة رَّ ْم ٌل فَإَِذا َجاء َرُسولُُھْم قُِضَي بَْينَُھم بِاْلقِْسِط َوُھْم الَ يُْظلَُموَن َويَقُولُوَن َمتَى َھـَذا اْلَوْعُد إِن ُكنتُ َولُِكلِّ أُمَّ
ٍة أََجٌل إَِذا َجاء أََجلُُھْم فاَلَ يَْستَأِْخُروَن َساَعةً َوالَ يَْستَْقِدُمونَ ...َصاِدقِيَن قُل   .لُِكلِّ أُمَّ

. عدالت داورى شود و بر آنان ستم نرود  بهپس چون پيامبرشان بيايد ميانشان  .پيامبرى استو ھر امتى را 
ھر امتى را زمانى ... ":بگو" ؟شود  واقع میگوييد اين وعده چه وقت  اگر راست مى"گويند  مى ]آنھا[
  ٤٧- ٤٩آيات ، )١٠(سوره يونس   ".شود  ساعتی پس و پيش نمی ،سر رسد  آنگاه كه زمانشان به .است] محدود[

   :دنرا که در حال مطالعۀ آنھا ھستيم در بر دار مھمیفوق تمام کلمات  آيات

 اّمت  

  اجل  

  :ھستندسه کلمۀ مھّم ديگر نيز شامل  آيات پيش

 رسول[پيامير[  

 وعده  

  ساعت  

 داللت الھیپيروان پيامبر   به" اّمت" يعنید که قبالً بيان شد نکن ديدگاھی را تأييد می ر ديگربا فوق اشارت
عمل  ۀاين وعده کی جام: "ؤال نھفته استس در ايند که ندھ دست می  بهسرنخی ديگر  آيات پيش .دارد

چه  ؟اين وعده چيست .استمرتبط ای  وعده  به" اّمتی"که مرگ ھر  دھد  اين سؤال نشان می "خواھد پوشيد؟
در ساعت " اّمتی" بخشيدن بهکه برای زندگی  تر از وعده ظھور پيامبر جديدی باشد تواند منطقی امری می

 حّساس مرگ آنھا، خواھد آمد؟

يعنی با خرد و —ذھن خود  بهتوانيم با مراجعه  در قرآن، می "اّمت" ۀواژ نحوۀ بکار بردناز  نظر  صرف
، مفّسرين قرآن فرض را بر آن شود ھمانطور که مالحظه می .معنای اين لغت را درک کنيم—استدالل
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فرض معقول و منطقی اين آيا  .ھا اشاره دارد ھای غيرمذھبی مانند ملّت گروه  هبمزبور  ۀکه آياند  نھاده
جھان   بهفرھنگی غنی و   ھزاران سال وجود داشته برای ، مصر و ايرانھايی مانند چين، ھند تملّ  است؟

استراليا، يا کانادا،  چگونه کشورھائی مانند عنوان يک ملّت ناپديد شوند؟  بهچرا بايد  .اند هداشتعرضه 
اين و با  اند بعضی از کشورھا بارھا مغلوب شده ؟شوند اياالت متّحده در ساعتی معيّن از روی زمين محو

  بايد وجود داشته باشد؟ مرگیچرا چنين  .اند  حيات خود ادامه داده  بهعنوان ملّت   بهحال 

اگر عربستان سعودی،  شود؟ معيّنی از تاريخ بايد معدوم ۀای در لحظ چه دليل ھر ملّت يا جامعه  به
 برای جھان خواھد داشت ؟ ای فايدهنابود شوند، چه  آرژانتين، برزيل، يا انگلستان

ھای غيرمسلمان  شھروندان يک کشور اشاره داشته باشد، دربارۀ مسلمانانی که در ميان ملّت  به" اّمت"اگر 
واژۀ  تنھا در صورتی که بايد گفت؟ کنند، مانند کسانی که در چين يا ھند سکونت دارند، چه زندگی می

 یتواند معنا و مفھوم ھمۀ مسلمانان، ھر جا که سکونت داشته باشند، اطالق شود، آيۀ مزبور می  به" اّمت"
  .داشته باشد

، اين قانون کنيممعنای ملّت باشد، مجبوريم ملل اسالمی را نيز مشمول   به" اّمت"حتّی اگر فرض کنيم که 
ً کلّيه ملل اسالمی خواھند   به .کند اشاره می" تیھر امّ "زيرا آيه به  اين ترتيب، بايد نتيجه بگيريم که نھايتا

آيا  آيا خداوند ساکت خواھد ماند؟ در اين صورت چه اتّفاقی خواھد افتاد؟ .مرد و از ميان خواھند رفت
  ببخشد؟ تازهآنھا زندگی   بهپيامبر ديگری نخواھد فرستاد تا 

اين نظريه که ھر ملّتی در ساعت معيّنی از : سازد گيری رھنمون می اين نتيجه  به اين مالحظات ما را ھمۀ
ھيچيک از ايرادھايی که  اّما .نيستتاريخ نابود خواھد شد و از ميان خواھد رفت معنی ندارد و معقول 

که  ھنگامی(معيّنی از تاريخ " ساعت"اديان در  ھر يک ازپيروان  روحانیذکر شد در مورد مرگ 
وارد  )دارد روزی جديد را اعالم می طلوعشود و پايان يک عصر و  پيامبری جديد در جھان ظاھر می

  .نيست

 .مورد بررسی قرار دھيم نيز عقل و منطق خوبست از نظريونس را  ۀسور ٤٧-٤٩تفسير سنّتی آيات 
دقيق و " ساعت"مرگ آنھا در  ۀکه لحظ کنند  میبينی  پيش د،ناشاره دار" اّمتی"پايان حيات ھر   بهآياتی که 

چرا بايد بدانيم که  .وجود داردجھان در  حکومتملّت و  ٢٠٠اکنون متجاوز از . معيّنی فرا خواھد رسيد
چه ارزشی نھفته اين اطالع ھر يک از آنھا در ساعت معيّنی از ميان خواھد رفت يا خواھد مرد؟ در 

ديانت پيشين  ی،در ساعت ظھور ھر پيامبر: دعکس قضيه مصداق دار ،است؟ اّما با اين واقعيت تلخ
—آن ديانت پيروانبرای  .دھد  میای از قوای روحانی خود را از دست  و بخش عمده شود  میمنسوخ 

 ؟دھند  نمیافتد؟ آيا آنھا نيز در اين صورت حيات روحانی خود را از دست  چه اتّفاقی می آن "اّمت"يعنی 
  :فرمايند می رسول اکرممگر نه اين است که 
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  .ُكنتُْم أَْمَواتاً فَأَْحيَاُكمْ 

  ٢٨، آيه )٢(سوره بقره   .بوديد ، و او شما را زنده كرد) روحى و اجسام بى(شما مردگان 

ً با مرگ روحانی " اّمتی"اين که ھر  روبرو خواھد شد واقعيتی دردناک است که ھر يک از ) اجل(نھايتا
ی که بر جھان حکمفرما است خود نشانۀ مرگ ايمان در قلوب آيا وضع .پذيرند  به آن را بايد تامّ  آن افراد

  :بينی فرموده است حضرت مسيح چه پيشمالحظه فرماييد که  نوع بشر نيست؟

  ٨، آيه ١٨انجيل لوقا، فصل   يافت؟ خواھد زميندر  ايمان اثری از آيا ،آيد  می انسان پسر ھنگامی که

 :ظه نماييدآور قرآن را نيز مالح بينی حيرت اين پيش

  .يَا َربِّ إِنَّ قَْوِمي اتََّخُذوا َھَذا اْلقُْرآَن َمْھُجوًرا

   ٣٠، آيه )٢۵(سوره فرقان   .ندا  هاين قرآن را رھا كرد ]مسلمين[ پروردگارا قوم من

  : ديگر از ھمين آيه اين است ۀترجم

  .اند ای پروردگار من، قوم من اين قرآن را رھا کرده متروک گذاشته

اکنون محتاج پيامبری  آيا جھان ھم زمان ما، وقت تجديد حيات روحانی نوع بشر فرا نرسيده است؟آيا در 
ما را با يکديگر متّحد نمايد و صلح و آرامش را در دنيای نامتّحد و  ،جديد نيست که از سوی خداوند بيايد

آيا محتاج آن نيستيم که بار ديگر مژدۀ مواھب آسمانی خداوند را  فقر روحانی برقرار سازد؟  بهمبتال 
  پی آمدھای روی برتافتن از آن مواھب واقف گرديم؟  بهبشنويم و 

اند، ولی اين مرگی است که آنھا  است که مردم ھميشه آن را انکار کرده" مرگ"پايان دورۀ يک دين نوعی 
آيا اين انکار در قرآن  .شود ی پيامبری جديد ظاھر میيعنی وقت—آن اعتراف نمايند  بهبايد در ھر عصری 

  :انگيز، جامع و کامل بينی شده است؟ قرآن کتابی است بسيار عجيب و حيرت پيش

  .َوتَْفِصيَل ُكلَّ َشْيءٍ 

  ١١١، آيه )١٢(سوره يوسف   .روشنگر ھر چيز است

د که اين پديده يک بار ديگر کن بينی می قطعاً پيش—انگيز معرفت و حکمت اين دائرةالمعارف حيرت—قرآن
 :اين که مردم مرگ روحانی خود را انکار خواھند کردتکرار خواھد شد، 

  .َوأَْن َعَسى أَن يَُكوَن قَِد اْقتََرَب أََجلُُھْم فَبِأَيِّ َحِديٍث بَْعَدهُ يُْؤِمنُونَ 
  ؟آورند قرآن ايمان مى ]بينی  پيش[ كدام سخن بعد از  بهپس  .ھنگام مرگشان نزديك شده باشد چه بسا

  ١٨۵، آيه )٧(سوره اعراف   

  :کند فوق چنين سؤاالتی را مطرح می ۀآي

  آيا آن را باور دارند؟. مرگ آنھا نزديک استزمان 
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 توانند اين واقعيت را انکار کنند؟ چگونه می .شود زمان مرگ آنھا نزديکتر می

 اين کدام عمر در زمان نزولآيا  .آينده بيان شده است زمان با فعلآيه اين  کيست؟" آنھا"ضميرمقصود از  
زندگی آنھا " پايان"آنھا يا " مرگ"که  کنند چه کسانی انکار می .فقط عمر اسالم پايان نرسيده بود؟  بهآيه 

آيه در کمال ظرافت اين پيام را  .اند آيه زندگی کرده اين فقط مسلمانان که بعد از نزول شود؟ نزديک می
زمان تعيين شده برای  سرانجام ديگر خداوند چه بايد بگويد تا مسلمانان را قانع سازد که" :که دکن بيان می
اين باور در واقع پيشگوئی است و  اين آيه "؟شود تر مینزديک مرگ روحانی آنھا رسد و  میپايان  آنھا به

آنھا و عمر روحانی  زندگی روحانی ديانت: که معتقدند کند می گوئیمسلمانان را پيش اشتباه در ميان
  .خودشان ھرگز پايانی نخواھد داشت

  :کند ھمين پيام را تأييد می ۀ ديگری از قرآنآي

سّمًى ِعنَدهُ ثُمَّ أَنتُْم تَْمتَُرونَ    .ُھَو الَِّذي َخلَقَُكم مِّن ِطيٍن ثُمَّ قََضى أََجالً َوأََجٌل مُّ

نزد  ]ديگری[ل مقرر داشت و اج] عمر شما براى[آنگاه مدتى را  .ل آفريداوست كسى كه شما را از گِ 
  ٢، آيه )٦(سوره انعام   .که در او شک داريداوست 

که  یديگر" اجل. "مرگ جسمانی است" ،مرگ"يا " اجل"اّولين  .دو عمر يا مرگ اشاره دارد  بهآيۀ فوق 
ھر کسی   به يعنیتمامی نوع بشر  بايد توّجه داشته باشيم که آيۀ مزبور به توّسط خداوند مقّدر شده چيست؟

چه  پس به .تعاليم روشن و واضح قرآن شّکی ندارند مسلمانان نسبت به. اشاره دارد" از ِگل ساخته شده"که 
ای يا عمری است که درست ھمانطور که ھر  اين که ديانت آنھا نيز دارای دوره  به چيزی شک دارند؟

 .رسد  پايان می  عمرش بهّدر فرموده، ميرد، ھر ديانتی نيز در زمانی معيّن، که خداوند مق شخصی می

ھائی  اّما واژه کند، دورۀ خاّص تعيين شده برای ھر پيام اشاره می  بهای کوتاه نيز ھست که  قرآن حاوی آيه
  :علی اين آيه را چنين ترجمه کرده است يوسف .برد کامالً متفاوت بکار می

ْستَقَرٌّ َوَسْوَف تَْعلَُمونَ    .لُِّكلِّ نَبَإٍ مُّ

  .خواھيد دانست زودی به .معيّنی وجود دارد ۀوقت محدودی يا دور ]نبأ[ھر پيامی  ]تحقّق[ برای
  ٦٧، آيه )٦(انعام  رهسو  

وضوح آياتی را که مطالعه   بهاين آيه . دارای مفھوم دينی است" خبر"يا " پيام"معنای   به" نبأ" ۀواژ
مزبور با اين  پيشگوئی .يا عمر معيّنی است" اجلی"يعنی اين که ھر پيامی دارای  ،کند ايم تأييد می کرده

 در آيندهچه خبری را مردم فرصت دارند : پرسيدبايد ." خواھيد دانستزودی  به" :يابد کالم خاتمه می
 .خاّصی استدارای معنای " زودی به" ۀخداوند واژاز نظر  .خبر آمدن پيامبر جديد از سوی خداوند بدانند؟

سجده،  ۀسور(کنند که يک روز نزد خداوند عبارت از ھزار سال است  قرآن و نيز کتاب مقّدس اعالم می
  ).۵ هآي
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  "اجل"معنای 

. غافل شويم" اجل"ديگر يعنی  مھماگر بخواھيم از اين بحث نتيجه گيری کنيم، نبايد از معنای دقيق واژۀ 
در کنار " اّمت" ۀزمان تعيين شده برای مسلمانان از واژ ارهبقرآن درفرماييد  مالحظه می ھمانطور که

مانند  تر،  ل ماليماين لغت مھم، با انتخاب معاد ۀدر تفسير يا ترجم باز علمای دين .کند استفاده می" اجل"
را خنثی " اجل"معنای " شود مرگ منتھی می  بهمعيّنی از زمان که  ۀبرھ"جای   به" وقت تعيين شده"

مايل نيستند که در بارۀ  اکثراً  مردم .اند يعنی مرگ را، حذف نموده" اجل"ترين معنای  آنھا مھم. اند کرده
 مرگ ناخوشايند است، اعم از اين ۀانديش .فانی بودن خود و اين که در ساعتی معيّن خواھند مرد فکر کنند

کرده باشند که  تصّورمؤمنين قبالً  اگر بخصوصشخص مربوط شود و يا دين او،  زندگی خود  به که
دو مفھوم " اجل"طبق فرھنگ لغت، بر ، شود مالحظه می ھمانطور که. ديانتشان فناناپذير و ابدی است

  :داردھم   به وابسته

 مرگ  

 يک مّدت زمان معيّن  

وجود داشته " پايان"بدون " مّدت زمانی معيّن"آيا ممکن است . فرقی ندارد که کدام معنی را انتخاب کنيم
  .حتمیپايانی  و پايان استباشد؟ مرگ 

پايان مّدت  بغير ازای  بينيم قرآن در زمينه  هکه ب استکامالً روشن است، اّما مفيد " اجل"اگرچه معنای 
ابتدا ) ٦٧ هآي، غافر هسور( دو موردقرآن در  .برد کار می  بهرا چگونه  واژه زمان عمر اسالم، آن

را برای " اجل" ۀکند و سپس واژ اشاره می—نیمانند کودکی و جوا—مراحل گوناگون زندگی بشر  به
" اجل"معنای لغت  شود می نقل ذیالً  که آیاتی .برد ر میکا  بهيابد  نھايی که زندگی پايان می ۀمرحل

  :سازد را بھتر روشن می

ُ نَْفًسا إَِذا َجاء أََجلَُھا َر هللاَّ   .َولَن يَُؤخِّ

  ١١، آيه )٦٣(سوره منافقون   .اندازد نمى تاخير  خداوند ھرگز مرگ كسى را كه اجلش فرا رسد به

ُر لَْو ُكن ِ إَِذا َجاء اَل يَُؤخَّ َسّمًى إِنَّ أََجَل هللاَّ ْرُكْم إِلَى أََجٍل مُّ   .تُْم تَْعلَُمونَ يَْغفِْر لَُكم مِّن ُذنُوبُِكْم َويَُؤخِّ

ھنگامى كه اجل الھى فرا  .ددھ آمرزد و تا زمان معينى شما را عمر مى خدا گناھانتان را مى ]اگر چنين كنيد[
  ٤ ، آيه)٧١(سوره نوح   !دانستيد خيرى نخواھد داشت اگر مىأرسد، ت

  ۵، آيه )٢٢(؛ سوره حج ٦٠، آيه )٦(ھمچنين سوره انعام    

د، بلکه نآموز ما می  بهمھّم و حياتی  درسینه تنھا  .اند  آموزندهکامالً " اجل"و " اّمت"مھّم  ۀدو واژ ۀمطالع
  :دنساز آن آگاه می ۀپيامدھای گستردما را از 
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تواند  ی که نمیذھن بشر برای تحريف معنای بيانات ساده و روشنتوانائی نامحدود   :درس
  .آنھا را با الگوی مورد انتظارش تطبيق دھد

  .کليدی ۀيک واژمعنای حتّی  يا تحريف تغيير از ويرانگر نتايج  :پيامدھای گسترده

بينی مّدت زمان عمر  حّساسی خواھيم پرداخت که قرآن در پيش ۀسومين واژ ۀمطالع  بهدر فصل بعد، 
منظور حفظ و تثبيت تصّور   هکه علمای دين آن را نيز ب است "وسط"اين واژه  .بََرد کار می محدود اسالم به

  .اند ديرينۀ خود يعنی خاتميّت تحريف نموده



 



  

5  
  قرار دارد تی که در وسطامّ 

 سوی خداوند اشاره دارند،ز و ظھور پيامبران جديد ا عمر اسالمپايان يافتن دوره يا   که به ھائی پيشگوئی
  :نمائيم بررسی مید نباش ھای زير می ھائی را که دارای ويژگی پيشگوئی حال .متعددند

 دنمسلمانان باش  بطور خاّص خطاب به  

  ّدنت خطاب کنآنان را ام.  

 دندھ ھا قرار  آنھا را در وسط ساير امت.  

ُسوُل َعلَْيُكْم َشِھيًدا   .َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم أُمَّةً َوَسطًا لِّتَُكونُوْا ُشَھَداء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ

  ١٤٣، آيه )٢(سوره بقره   .باشد شاھدو پيامبر ھم بر شما  ،باشيد شاھدتا بر مردم  قرار داديم وسطت شما را امّ 

  :از ھمين آيه ديگر ای ترجمه

  .شما را مشاھده نمايدھم  رسول اکرمو  تا نوع بشر را مشاھده کنيد ھستيد" وسطاّمت "شما 

ً " َجَعل"عربی  کلمۀ فرھنگ لغت  .دارای معانی متعّدد استشود  ترجمه می" منصوب کردن"که غالبا
   :دھد ارائه می رازير معانی 

 ساختن، سبب بودن يا شدن  .١

  ايجاد کردن .٢

  گذاشتن، قرار دادن، نھادن در محّل يا جايگاه .٣

  .منصوب کردن، مّعين کردن .٤

محّل و   بهزيرا  ،سومين معنی دارد؟" وسط" کلمۀرا با  ارتباطترين  يک از معانی فوق نزديک کدام
جايگاه  .رار داديمق را در وسط" شما  امت" ما: کند که مزبور بيان می ۀبنابراين آي .جايگاھی اشاره دارد

  .است وسطشما در 
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 باشند؟" اّمتی که در وسط قرار دارد"يا " وسطاّمت "اّما مسلمانان  ،تواند آخرين دين باشد می اسالم چگونه
ۀ خود وظيفدر اينجا ھر عالم مذھبی  .مسلمانان است مرسوماعتقاد   هی بيھی است، اين آيه تھديدی جدّ بد
 .نحوی مخفی نگه داشته شود  معنای حقيقی آن بايد بهزيرا  !که معنای ديگری برای اين آيه پيدا کندداند  می

حضرت محّمد ظھور   مسيحيان و يھوديان ھمين تدبير را برای پنھان نگه داشتن اشارات کتاب مقّدس به
  :دان کار برده  به

ا ُكنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتَابِ  مَّ   ...يَا أَْھَل اْلِكتَاِب قَْد َجاءُكْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكْم َكثِيًرا مِّ

را كه ] شماآسمانى [سوى شما آمده است كه بسيارى از چيزھايى از كتاب   پيامبر ما به !اى اھل كتاب
  ١۵، آيه )۵(ده سوره مائ  .داشتيد براى شما بيان كند پوشيده مى

چه روش مؤثّری برای اين کار وجود  دارند؟ معنای کالم الھی را مخفی نگه میی دين علماچگونه اّما 
و  کند کار تغيير نمی ۀقاعد .برند کار می  به" استهناخو"ھای  واژه تمام برای ی کهھمان روشدر واقع  ؟دارد

در اينجا  .پيدا کنندعنای ديگری برای آن منمايند و در آيه تعيين را " آفرين  مشکل ۀواژ" آن اين است که
ً ھم ی ديننيزعلما . است" وسط" کلمۀ فوق چيست؟ پيشگوئیدر  استهناخوۀ واژ !اند کردهکار را  يندقيقا

کار   به معنی آنبرای تحريف و تغيير  ی دينچيست و تدابيری را که علماکلمه حال ببينيم معنای واقعی اين 
  :شده است نقلمعانی زير " وسط" ۀدر فرھنگ لغت برای واژ .ی قرار دھيمساند مورد برر برده

  در وسط بودن، در مرکز قرار داشتن  .١

  در وسط يا در مرکز قرار دادن  .٢

  ميان  .٣

  واسطه، ميانه   .٤

  حّد وسط، متوسط  .۵

 معتدل، ميانه رو  .٦

  معمولی  .٧

  ترين متمرکز، مرکزی  .٨

  وسط راه، ميانۀ راه  .٩

  :توان يافت می" وسط"معانی زير را برای کلمۀ  فرھنگی ديگر در

  نقطۀ ميانی  .١

  )وسط روز(نقطۀ ميانی زمان    .٢

  کيفيّت متوسط   .٣
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  نه خوب نه بد   .٤

 در عربی را که" وسط" اّوليهبر مبنای دو فھرستی که در باال ذکر شد، آيا دليلی وجود دارد که معنای 
اّما پذيرفتن معنای  !چنين دليلی وجود ندارد ،بھيچوجه است، رد کنيم؟در فارسی " وسط"معادل دقيق 

 .نمايد را متزلزل يا حّداقل تضعيف می" خاتميت اصل"خودی خود،   به" وسط"اللّفظی  معمول و تحت
 .را انتخاب کنند" معمولی" يا "متوّسط "توانند  آنھا می ؟توانند اين مشکل را حل کنند  چطور می ی دينعلما
  متوّسط باشد؟ يا خواھد معمولی چه کسی می .ھای مطلوبی نيستند اينھا گزينه اّما

ای بر معنا اگرچه اين .است بودن رو ميانه و معتدلرسد و آن  نظر می  مثبت بهھست که معنای ديگری اّما 
بعضی از آنھا حتّی  .اند انتخاب کرده ی دينااّما معنايی است که بسياری از علم—موّجه نيست"وسط"کلمۀ 

آورد، پس عادل ھم  افراط و تفريط روی نمی  رو به ميانه کنند که چون شخص اّدعا میرفته قدمی فراتر 
 در مسلمين اين است که" اّمت وسط"مقصود واقعی خداوند از  که کنند گيری می نتيجه باين ترتيب .ھست

   .ھستند" یاّمت عادل" سبک زندگیامور سياسی و اداره مملکت و 

اند  با ھم ترکيب کرده آنھا دو واژه را .دارند ديگریعلی، رويکرد  يوسف جمله محقّقين از از ديگر بعضی
 متعادل ای نحو عادالنه  به" يعنی" وسط"مدعی ھستند که  آنھا .پيدا کنند" وسط"برای ديگری ی تا معنا
" عادل و متعادل" یھا واژه ھا  فرھنگ زيچيک اھدر اّوالً  آيا چنين تعبيری منطقی و معقول است؟ ".بودن
نحو غير   به"تواند  ص میآيا شخ ؟بودن يعنی چه" ای متعادل نحو عادالنه  به"ثانياً  .نيامده" وسط"معنای   به

  باشد؟" نامتعادل ای نحو عادالنه  به"يا " متعادل ای عادالنه

ای را  وقتی مردم محتوای آيه که کند بار ديگر اين نکته را ثابت می اند برگزيده گوناگونی که علما معانی
برای آن که متوّجه  .خود منطبق سازند اميالدھند تا آن را با توقّعات و  دوست ندارند، معنايش را تغيير می

 يک فرض کنيد در .مثالی توّجه کنيم  بھتر است بهدھند  شويم مؤمنين چرا و چگونه کالم الھی را تغيير می
در مسابقه شنويد که شما  در پايان مسابقه از داور مسابقه می .ايد سواری شرکت کرده دوچرخه ۀمسابق

نوعی انکار   چه خواھيد کرد؟ شايد به .اّما اين سخنی نيست که شما مايل بوديد بشنويد. متوسط ھستيد
ً مطلب ديگری را در ذھن داشته است :، مثالً فکر کنيدبپردازيد دانم که خيلی عالی  من می .داور حتما
رقابت منصفانه   به و ھستم" منصفی"که بگويد من آدم  هاين بود" متوسط"شايد مقصودش از . ھستم
چه کسی مايل است يا  .اند اتّخاذ کرده و ترويج داده ی دينتدبيری است که علما درست ھمان اين! معتقدم

دھند که ديانتشان را باالتر و برتر از فرا ی گوش سخنان رھبران  مردم مايلند به ؟داردت اعتراض أحتّی جر
آن بخصوص اگر   آنھا دوست دارند توجيھاتی برای باورھای خود داشته باشند، .دھند تمام اديان قرار می

رھبران مذھبی کشف  عامه اين رازی است که .دندھ جلوهنظير  باورھا ديانت آنھا را استثنايی يا بی
  !است شده دچار تفرقه و پريشانیجھان  ھمين سبب  بهگيرند،  خود اختياراند تا زمام امور را در  کرده
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تواند  که می است کسی تنھا— ناجی است تنھامسيحيان مشتاقند از رھبرانشان بشنوند که حضرت مسيح 
ھمين حالت در مورد اکثر پيروان  .سوی بھشت رھنمون گردد  سبب رستگاری روح آنھا شده آنھا را به

پسند اجدادش  فردی از مؤمنين جرأت کند باورھای مردم ممکن است ندرت  به .کند صدق میساير اديان نيز 
 .زير سئوال ببرد— باشند که نامعقول ھم ھر قدر— را

  :صادق استبينی زير نه تنھا در مورد مسيحيان و يھوديان، بلکه در خصوص مسلمانان نيز  پيش

سراغ معلمينی خواھند رفت   حقيقت گوش فرا نخواھند داد، بلکه به  انی خواھد رسيد که مردم ديگر بهزم
پيغام راستين کالم خدا نخواھند نمود، بلکه کورکورانه   ايشان توجھی به. که مطابق ميلشان سخن گويند

  ٣آيه  ،٤تيموتاؤس، فصل  رساله دوم پولس به  .دنبال عقايد گمراه کننده خواھند رفت  به

، کامالً انطباق دارد ايم ھستند با تمام آياتی که مطالعه کرده" وسطاّمت "بيان اين مطلب که مسلمانان 
  :دنکن عمومی و کلّی زير را بيان می بخصوص آياتی که اصل

ٍة أََجلٌ    .َولُِكلِّ أُمَّ

  ٣٤، آيه )٧(سوره اعراف   .و براى ھر امتى اجلى است

يا آ .گردداگر ھر اّمتی مّدت عمری داشته باشد، در اين صورت در زمان معيّن بايد با مرگ روبرو 
ما،   ای از خزانۀ معرفتش به فزاينده فرستادن پيامبران جديد جھت تعليم دادن سھم را در خداوند عھد خود

رھايشان نخواھد حال خود   ھرگز خدای مھربان بندگانش را ترک نخواھد کرد و به اھد کرد؟نقض خو
 پيامبران .استھمراه خداوند، مرگ ھميشه با موھبت زندگی جديدی سنّت ھميشگی و پايدار   بنا به .ساخت

  .اند  ھمين سبب ظاھر شده  به

متداول در بين  ۀدھد که خداوند از عقيد خودی خود نشان می  اند به ناميده شده" وسطاّمت "اين که مسلمانان 
که در  نمايدآنھا يادآوری   چرا بايد بهصورت،  در غير اين .ھستند، کامالً مطّلع بوده" آخرين اّمت"که  آنھا

  را دارند؟" وسط"ھا، جايگاه  اّمت سلسلۀ

قرآن مراجعه کنيم   و سپس به آزمون عقل بگذاريم  را به" وسط"پسند و معمول  ابتدا تفسير مردمبھتر است 
  .کند که در اينجا ارائه شده تأييد میو ببينيم که آيا تفسيری را 

  متعادل ای نحو عادالنه  بهرو، يا  عادل، ميانه"مسلمانان  که بود که بيان کند آنخداوند مقصود اگر "
را " وسط"چرا  وضوح اين صفات را بيان کند؟  گزيد تا به صريحی را برنمیکلمۀ ھستند، آيا 
  را بيان کند؟" عادل"برگزيده تا 

 گاھی اوقات برای عادل بودن بايد  .ھميشه با ھم سازگار نيستند" رو ميانه"و " لعاد"ھای  واژه
، چگونه شد برخورد می" روی و اعتدال يانهم"اگر با ھيتلر با  .ای زد العاده اقدامات فوق  دست به

  .عدالتی ِصرف بود بیمورد اعتدال در اين  ؟بود
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  ھايی  مثالً آيا در فضيلت .آيد حساب می  به فضيلت یحيات بشر ھای جنبهدر بعضی از  تنھااعتدال
ابداً پسنديده اخالقی  فضائلميانه روی در  ؟پسنديده استبودن " رو ميانه"مانند عدالت يا صداقت، 

  .نيست

 خود  اند برگزيده" وسط" ۀآيا نفس اين واقعيت که علمای مختلف حّداقّل سه معنی متفاوت برای واژ
فرھنگ لغت بطوريکه مالحظه شد  سخت لرزان است؟ت آنھا ھای قضاو دھد که پايه نشان نمی

ذکر نکرده " وسط" ۀمھجور برای واژ دور و عنوان معانی  را حتّی به" تعادل يافته"و " عادل"
  .است

 دارد که نحو سنتّی ترجمه شده بيان می  اين آيه آنطور که به :  

   ١٤٣، آيه )٢(سوره بقره   .قرار داديم" عادل"را ملّت  ]مسلمانان[شما  ]خداوند[بنابراين ما 

 نموده آيا خداوند مسلمانان را خلق ؟داردچه معنی " ما شما را ملّت عادل قرار داديم"اين جمله که 
ً داللت بر آن ندارد که خداوند به يا مجبور کرده که عادل باشند؟ نحوی   آيا چنين فرضی تلويحا

رو باشند، اّما پيروان ساير اديان را رھا کرده که ستمگر يا  ادل يا ميانهمسلمانان کمک کرده که ع  به
  !افراطی باشند

 ای در قرآن وجود دارد که چنين تعبيراتی را تأييد کند؟ آيا آيه  

 تر از  تر يا عادل دھد که مسلمانان معتدل ما می  به ای   هيا اشار آيا تاريخ اسالم ھيچ سند و مدرکی
  اند؟ ، مسيحيان، زرتشتيان، و ديگران بودهيانھا، يھود مانند ھندوھا، بودايیپيروان ساير اديان، 

  با اعتقادات عميقاً متفاوت در مورد جانشينی حضرت محّمد تقسيم شده ۀ اصلی دو فرق  اسالم بهدين
ترين موضوع اسالم، يعنی اين که چه کسی جانشين  در رابطه با مھم توانند آيا ھر دو فرقه می .است
  باشند؟ "متعادل ای نحو عادالنه  به" ق حضرت محّمد است، عادل ياحّ   به

مقصود از  دھد که  بار ديگر نشان می خواند می )١٤٣ ۀبقره، آي" (اّمت وسط"لمانان را ای که مس آيه
ھای بسيار  ملّت  اسالم معتقدند و به  آنھا افرادی ھستند که به .مسلمانان ملّت نيستند .نيست" ملّت" "اّمت"

  . تعلّق دارند

، ما است" وسط"معنای   در واقع به" وسط"ارائه شده که نشان دھد  تمام شواھدی که در اينجاصرفنظر از 
ً با مطالع می در  ار ديگر آيه راب بھتر است .کلمات پايانی آيه، معنای واقعی آن را دريابيم ۀتوانيم، صرفا

  :سه عبارت مجّزا، مطالعه نماييم

ُسوُل َعلَْيُكْم َشِھيًدا   .َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم أُمَّةً َوَسطًا لِّتَُكونُوْا ُشَھَداء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ

  قرار داديم "وسطت امّ "شما را،  
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  باشيد شاھدتا بر مردم،   

  باشد شاھدو پيامبر ھم بر شما.  

  :ديگر ۀترجم

  .شاھد بر مردمان باشيد و پيامبر ھم شاھد بر شما باشدتا بتوانيد  ايم را برگزيده" وسطجايگاه "ما برای شما 

 که خواھد از آنھا می ؟خواھد چه می از مسلماناناين آيه  چيست؟" شاھد بر مردمان باشيد"معنای عبارت 
 .از تاريخ درس بگيرند که خواھد از آنھا می. کنند مشاھده نمايند عمل کرده و می انطريقی را که مردم

ی نشان تاريخوقايع  ، زيراآموزيم عبرت از گذشتگان درسکه  خواھد مکّرراً از ما می آيات قرآنساير 
دقيقاً  تازه پيامبران  العمل آنھا به عکس. کنند مردم از اجداد خود تقليد می و شود که تاريخ تکرار مید ندھ می

  .مانند واکنش اجدادشان است

ھشدار  چنين آنھا  به دھد؟ مسلمانان می  چه پيامی به چيست؟" دپيامبر شاھدی بر شما باش" منظور از عبارت
ھايی از تاريخ بگيريد، پيامبر  کنيد تا درس ھا را نظاره می ھمانطور که شما مسلمانان ساير اّمت" :دھد می

فرا  الزم راھای  کنيد، آيا درس چگونه رفتار می شما نيز شاھد و ناظر بر شما خواھد بود تا ببيند
تاريخ دينی نوع بشر توّجه کنيد   به: رساند اين آيه ھشداری است برای مؤمنين و اين پيام را می "؟گيريد می

اين پيام در ساير آيات  .اند عمل نکنيد آنگونه که اکثريت عظيمی از مردم رفتار کرده. و مغرور نباشيد
  :قرآن نيز تکرار شده است

ُسوُل َشِھيًدا َعلَْيُكْم َوتَكُ    .ونُوا ُشَھَداء َعلَى النَّاسِ لِيَُكوَن الرَّ

  ٧٨، آيه )٢٢(سوره حّج   .باشيد شاھدباشد و شما بر مردم  شاھد ]مسلمانان[ بر شما ]رسول اکرم[تا پيامبر

  ١۵آيه  ،)٧٣(سوره مزمل   
  : اين آيات توّجه نمائيد  ھمچنين به

  .ثُمَّ َجَعْلنَاُكْم َخالَئَِف فِي األَْرِض ِمن بَْعِدِھم لِنَنظَُر َكْيَف تَْعَملُونَ ...َجاءْتُھْم ُرُسلُُھم بِاْلبَيِّنَاِت َوَما َكانُوْا لِيُْؤِمنُوا

آنگاه شما را پس از آنان در ...پيامبرانشان داليل آشكار برايشان آوردند ولى بر آن نبودند كه ايمان بياورند
  ١٣- ١٤، آيات )١٠(سوره يونس   .كنيد زمين جانشين قرار داديم تا بنگريم چگونه رفتار مى

سنّت بواسطۀ اذھان آنھا . اند اين که مردم ھميشه پيامبرانشان را انکار کرده آموزند؟ ما چه می  به اين آيات
 آنھا نيستيم؟ انآيا ما جانشين .خداوند آنھا را قانع نساخت" دالئل آشکار"آنچنان تيره و تار شده بود که 

ما نيز فرصتی خواھيم داشت تا پيامبران جديد خداوند را  .گرفتروزی ما نيز در جايگاه آنھا قرار خواھيم 
بايستی سنّت باشيم يا  اسيرآيا بايد  آنھا درس بگيريم؟ رفتارآيا نبايد از  .بپذيريم يا از آنھا روی برگردانيم

 خداوندوضوح اشارت بدان دارند که پيامبران جديد   به پيش آيات ؟ئل واضح خداوند را تصديق نماييمدال
که خداوند ناظر بر احوال آنھا خواھد بود تا ببيند چگونه شده مسلمانان گفته   چرا بهگرنه و، خواھند آمد
  کنند؟ عمل می
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  :کند، مانند ھای معيّنی واگذار می پيامبرانش مأموريت  دھد که خداوند به قرآن نشان می

 تأييد نمودن حقانيّت پيامبران پيشين.  

  مؤمنين و نيز مژدۀ آمدن پيامبران جديد برکات الھی برای  بهدادن بشارت.  

 تافتن از پيامبران الھیوخيم روی بردر مورد عواقب  انمردم  به دادن ھشدار. 

 شاھد و ناظر بودن بر اعمال پيروانشان . 

  :سه رسالت و مأموريت مزبور اشاره دارد  گردد به ای که ذيالً نقل می آيه

ًرا َونَِذيًرايَا أَيَُّھا النَّبِيُّ إِنَّا    .أَْرَسْلنَاَك َشاِھًدا َوُمبَشِّ

  ٤۵ ، آيه)٣٣(احزاب  سوره  !دھنده و انذاركننده فرستاديم و بشارت شاھدما تو را ! اى پيامبر

طبق قرآن، وقتی خداوند از بر .خويش عمل فرمود عنوان شاھد و ناظری بر پيروان  بهحضرت مسيح نيز 
تعبير نموده بودند، سؤال فرمود، حضرت مسيح  ءسومسيحيانی که تعاليم الھی را  ۀحضرت مسيح دربار

  :پاسخ داد

ا ُدْمُت فِيِھمْ  ْبُھْم فَإِنَُّھْم ِعبَاُدكَ ...َوُكنُت َعلَْيِھْم َشِھيًدا مَّ   .إِن تَُعذِّ

  .بندگان توانداگر عذابشان كنى آنان ...بودم شاھد ]مسيحيان[ بر آنان ]مسيح[ تا وقتى در ميانشان بودم
  ١١٧- ١١٨، آيات )۵(سوره مائده   

  : ايفای نقش شاھد توسط مسلمانان اشاره دارد  آيۀ زير نيز به

ُسوُل َشِھيًدا َعلَْيُكْم َوتَُكونُوا ُشَھَداء َعلَى النَّ  اُكُم اْلُمْسلِميَن ِمن قَْبُل َوفِي َھَذا لِيَُكوَن الرَّ   .اسِ ُھَو َسمَّ

 شاھدتا پيامبر بر شما  و ھمچنين در اين زمان،شما را مسلمان ناميد  ]قبل از ظھور اسالم[ او بود كه قبال
  ٧٨، آيه )٢٢(سوره حج   .باشيد شاھدباشد و شما بر مردم 

  
  

  .بعد از ظھور اسالم مسلمانان اعمال شاھد و ناظر بر  :حضرت محّمد

آمده از ظھور اسالم  بعدو  قبلکه  "مسلمانانی"شاھد و ناظر بر اعمال ھمه مردم يعنی   :مسلمانان
  آيند  و می
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زيستند ظھور فرمودند، پيامبرانی نيز  از اسالم می قبلکه " مسلمانانی"ھمانطور که پيامبرانی برای ھدايت 
عنوانی " مسلمان"کلمۀ  .کنند خواھند آمد از ظھور اسالم زندگی می بعدکه " مسلمانانی"برای ھدايت 
و  ظھور حضرت محّمد پيامبران قبل از  مؤمنين به اعّم از—که قرآن برای پيروان کلّيه اديانعمومی است 
" اسالم" شمردناين مفھوم باعث کوچک  .برد  کار می  بهاز حضرت محّمد پيامبران بعد   مؤمنين به

  .بخشد آن عظمت و اعتبار می  شود، بلکه به نمی

  :به اين آيه توّجه کنيد

  .َجَعلَُكْم َخاَلئَِف فِي اأْلَْرِض فََمن َكفََر فََعلَْيِه ُكْفُرهُ ُھَو الَِّذي 

  .زيان خودش خواھد بود  ھر كس كافر شود، كفر او به .قرار داد ]خود[جانشين  اوست كه شما را در زمين
  ٣٩، آيه )٣۵(سوره فاطر   

در واقع  .اند را انکار نکردهآنھا حقيقت  .مسلمانان است که بر صراط مستقيم قرار دارند  فوق خطاب بهۀ آي
اين آيه  توانند انکار کنند بغير از پيامبری که بعد از حضرت محّمد خواھد آمد؟ مسلمانان چه حقيقتی را می

ھای پيشين باشند، اّما  توانند شاھد سرنوشت اّمت کند که اگرچه مسلمانان می می گوئی در کمال ظرافت پيش
  .خواھند گرفتبسياری از آنھا درس الزم را فرا ن

  :شويم سه آيه بعد، با اين مفاھيم روبرو می

ا َجاء ِ َجْھَد أَْيَمانِِھْم لَئِن َجاءُھْم نَِذيٌر لَّيَُكونُنَّ أَْھَدى ِمْن إِْحَدى اأْلَُمِم فَلَمَّ َّ ا َزاَدُھْم إاِلَّ َوأَْقَسُموا بِا ُھْم نَِذيٌر مَّ
ِ تَْحِوياًل  فََھْل يَنظُُروَن إاِلَّ ُسنَّتَ ...نُفُوًرا ِ تَْبِدياًل َولَن تَِجَد لُِسنَِّت هللاَّ لِيَن فَلَن تَِجَد لُِسنَِّت هللاَّ   .اأْلَوَّ

ترين امتھا   آيد، ھدايت يافته برای ايشاننده خدا سوگند خوردند كه اگر پيامبرى انذاركن  آنان با نھايت تاكيد به
آيا ...!چيزى بر آنھا نيفزود) حق(گرفتن از  براى آنان آمد، جز فرار و فاصله اما چون پيامبرى ؛خواھند بود

نخواھى يافت، ھرگز براى  یھرگز براى سنت خدا تبديل را انتظار دارند؟ آنھا چيزى جز سنت پيشينيان
  ٤٢-٤٣، آيات )٣۵(سوره فاطر   !نخواھی يافتسنت الھى تغييرى 

  :يابيم که رمیپردازيم د آيات فوق می ۀمطالع  وقتی به

  ھای پيشين باشند شاھد سرنوشت اّمت که شدهاز مسلمانان خواسته.  

 بسياری از آنھا پيامبران آينده را انکار خواھند کرد. گيرند ھای الزم را فرا نمی اّما آنھا درس.  
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 اند، عمل  ديانت پيشين عمل کرده نحوی که پيروان  اند که به خورده پيروان ھر دين جديدی سوگند
  .ندنکن

 مخالفت   به او اب هردعمل ک ينھای پيش اّما وقتی پيامبر جديدی ظاھر شد، درست مانند اّمت
  . برخاستند

 کنند  آيا تصّور می انتظار دارند در آينده رفتار متفاوتی داشته باشند؟—از جمله مسلمانان—آيا مردم
 ھای قبل رفتار نخواھند کرد؟  مانند اّمتکه 

 فرستادن  روش خود را دررفتار خود را تغيير نخواھند داد و خداوند نيز  آنھا بھيچوجه نحوۀ
 .پيامبران تغيير نخواھد داد

   :نمايد است صبر و عدالت خداوند را بيان می که بعد از آيات فوق ذکر شده ای  هدو آي

  عدالت خداوند

ةً أََولَْم يَِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَيَنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَّ    .ِذيَن ِمن قَْبلِِھْم َوَكانُوا أََشدَّ ِمْنُھْم قُوَّ

 ھمانھا كه از اينان قويتر—پيش از آنھا بودند چگونه بود آيا آنان در زمين نگشتند تا ببينند عاقبت كسانى كه
  ٤٤، آيه )٣۵(سوره فاطر   ؟بودند

  خداوندصبر و عدالت 

ُ النَّاَس بَِما  َسّمًى فَإَِذا َجاء أََجلُُھْم َولَْو يَُؤاِخُذ هللاَّ ُرُھْم إِلَى أََجٍل مُّ َكَسبُوا َما تََرَك َعلَى ظَْھِرَھا ِمن َدابٍَّة َولَِكن يَُؤخِّ
َ َكاَن بِِعبَاِدِه بَِصيًرا   .فَإِنَّ هللاَّ

نخواھد اى را بر پشت زمين باقى  اند مجازات كند، جنبنده سبب كارھايى كه انجام داده  اگر خداوند مردم را به
او نسبت  .زمان روبرو شدن با اعمالشان فرا رسد تا خواھد داد زمان معينی مھلتآنھا را تا اّما ! گذاشت

  ٤۵، آيه )٣۵(سوره فاطر   .بندگانش بيناست  به

   :با فعل زمان آينده بيان شده است بايد توّجه داشته باشيم که ھشدار نھايی

ُرُھْم إِلَى أََجٍل مُّسَ    ...ّمًىَولَِكن يَُؤخِّ

  ٤۵، آيه )٣۵(سوره فاطر   .خواھد دادفرصت معينى  زمانآنھا را تا  ]به لطفش[ولى 

بطوريکه در آيۀ قبل بيان شد، بعد از آنکه مردم  حاکی از آن است که مجازات الھی، آنبسياری از آيات قر
ھشدار پيشين که با فعل زمان آينده بيان شده  .پيامبر جديد خداوند را انکار نمايند شامل حال آنھا خواھد شد

داستان ظھور پيامبری جديد و مخالفت و انکار مردم بار ديگر تکرار و در تاريخ نمايانگر آن است که 
   .ثبت خواھد شد
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ً بر اين تصّورند که آنھا از اين قاعده مستثنی ھستند  فکری باز و بر اين باورند که آنھاو  افراد بشر غالبا
خود را باالتر از آنچه ھستند ارزيابی دھد که مردم غالباً  نشان می سیطالعات روانشنام .دارندشاده قلبی گ
را  یمؤمن هآيا شيع ديگری را ترجيح دھد؟ ۀايد که اعتقادات فرق ای را ديده از فرقه فردیآيا شما  .کنند می
چرا يافتن  معتقدی که باورھای شيعيان را مرّجح شمرد؟ یسنّ  يا دترجيح دھ ھا را ايد که معتقدات سنّی ديده

  :آنچه که دارند خشنودند  زيرا مردم به نی دشوار است؟اچنين مؤمن

قُوا ِدينَُھْم َوَكانُوا ِشيًَعا ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِھْم فَِرُحونَ ِمَن    .الَِّذيَن فَرَّ

  .است دلخوش شاد و داردنچه از آھر حزبى  .دفرقه شدن  قطعه كردند و فرقه  كسانى كه دين خود را قطعه
  ٣٢، آيه )٣٠(سوره روم   

ً تمامی افراد بشر متداول است اين انديشه که ما مانند  .احساس رضايت خاطر از خويشتن در ميان تقريبا
رفتار مسيحيان با اسالم  ۀنحو .تمايل فکری است اينديگری از  نمونۀھای پيشين عمل نخواھيم کرد  اّمت

يعنی —ھا سنّت اسيريا  دھند  میروشنفکری و گشاده قلبی از خود نشان  آيا آنھا .را در نظر بگيريد
انجيل  ۀھا در سراسر طول تاريخ طبق اين آي اّمت ھمۀآيا  ند؟ھای والدين خويش و رھبران مذھبی خود گفته

  :اند کردهنعمل ) ٢٩-٣٠، آيات ٢٣فصل متی، (

يادبود مقدسين  بناھايی را که به سازيد و ھای پيغمبران را می  شما مقبره !انرياکار  ای ...ر شماوای ب
ما در زمان پدران خود زنده بوديم ھرگز با آنان در قتل  اگر": گوئيد  میو  دھيد  یساخته شده تزيين م
  ٢٩-٣٠، آيات ٢٣انجيل متی، فصل   ."کرديم پيامبران شرکت نمی

از اين روش  عمل کرده باشند، چرا بايد مسلمانان) سنّتبر طبق (معيّن  نحوی  ھا ھميشه به اّمت ھمۀاگر 
 ،بھيچوجه آيا مسلمانان اّولين اّمتی ھستند که باور دارند ديانت آنھا آخرين دين است؟ کلّی مستثنی باشند؟

  :فرمائيداين آيه توّجه   به .رود می تر  پيش سابقۀ تاريخی دارد که از ظھور اسالماعتقاد آنھا بلکه 

ُ ِمن بَْعِدِه َرُسواًل ...ِمن قَْبُل بِاْلبَيِّنَاتِ  َولَقَْد َجاءُكْم يُوُسفُ    .إَِذا َھلََك قُْلتُْم لَن يَْبَعَث هللاَّ

ھرگز خداوند بعد از او ": زمانى كه از دنيا رفت، گفتيد...ن يوسف داليل روشن براى شما آوردپيش از اي
  ٣٤ ، آيه)٤٠(سوره غافر   "!نخواھد كردپيامبرى مبعوث 

ً " خاتميت" ۀبايد توّجه داشته باشيم که انديش  .اند نموده ترويج و پذيرفته مسيحيان تمامی را تقريبا
 : تّوجه نماييدمسيحی، دکتر جيمز کندی،  دانشمند زير از اظھارات  به

ظاھر کنندۀ بزرگ اراده او بعنوان   جميع انبياء به. عصر عھد عتيق بود" ستارۀ درخشان"حضرت موسی 
پيامبر بزرگ ديگری  اسرائيل اميد دادند که  بنی  به حضرت موسیبا اين حال  .کردند و کالم الھی نگاه می
رساله (آخرين وحی خداوند را برای انسان خواھد آورد  ]حضرت مسيح[اين پيامبر  .ظھور خواھد کرد

عنوان تجلّی نھايی اراده،   آيا او را به پيامبر شما است؟آيا مسيح  ١).١-٣، آيات١فصل عبرانيان،   به
اين آن چيزی  ايد؟ پذيرفتهحقيقت  تمامی منشأ عنوان  آيا او را به کنيد؟ مقصود و شخصيت الھی مالحظه می
  ٢.رود است که از ما مسيحيان انتظار می
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  :نيز توّجه نماييد ذيل آيات  به

نِس  َن اإْلِ ُ َوأَنَّهُ َكاَن ِرَجاٌل مِّ َن اْلِجنِّ فََزاُدوُھْم َرَھقًا َوأَنَُّھْم ظَنُّوا َكَما ظَنَنتُْم أَن لَّن يَْبَعَث هللاَّ يَُعوُذوَن بِِرَجاٍل مِّ
  .أََحًدا

و ! شدند بردند، و آنھا سبب افزايش گمراھى و طغيانشان مى مردانى از جن پناه مى  به نوع انسانمردانى از 
نخواھد مبعوث  )نبوت  به(كه خداوند ھرگز كسى را —كرديد شما گمان مىگونه كه   ھمان—آنھا گمان كردند

  ٦-٧ ات، آي)٧٢(سوره جّن   !کرد

  :شود الً نقل میذي) ٧ ۀجّن آي سوره(اين آيه قسمت آخر تری از  دقيق ۀترجم

ُ أََحًدا   .َوأَنَُّھْم ظَنُّوا َكَما ظَنَنتُْم أَن لَّن يَْبَعَث هللاَّ

 ھرگزکه خداوند نيز گمان کرديد ] مسلمانان[گمان کردند ھمچنان که شما  ]گذشتهمؤمنان رياکار [و آنھا 
  ٧، آيه )٧٢(سوره جّن   .نخواھد فرستاد ]پيامبری  به[کسی را 

ً  که "بعث " عربی ۀ کلمۀفوق ريش ۀدر آي است  مه شدهترج" برخيزاندن از ميان مردگان"معنای   به غالبا
  :استصلی دارای دو معنی ا

 بيدار کردن، زندگی بخشيدناحياء کردن ،  

 پيامبری  فرستادن، مبعوث کردن به  

  :غالباً در قرآن در رابطه با فرستادن پيامبران استفاده شده است" بعث" ۀواژ

ِريَن َوُمنِذِرينَ    .فَبََعَث ّهللاُ النَّبِيِّيَن ُمبَشِّ

  ٢١٣، آيه )٢(سوره بقره   .تا مردم را بشارت و بيم دھند برانگيختخداوند، پيامبران را 

بِيَن َحتَّى نَْبَعَث َرُسوالً    .َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

  ١۵، آيه )١٧) (اسرائيل  بنی(سوره اسرا   .کنيم  را مبعوث نکنيم، مردمان را مجازات نمیما تا پيامبرى 

  ١٠٣، آيه )٧(سوره اعراف ھمچنين   

  :اندازيمنگاھی ديگر ) ٧٢(جّن  ۀھفتم سور ۀآي  حال به

ُ أََحًداَوأَنَُّھْم    .ظَنُّوا َكَما ظَنَنتُْم أَن لَّن يَْبَعَث هللاَّ

پنداشتيد که خداوند  ]مسلمانان مخلص و صادق[پنداشتند ھمانطور که شما  ]مؤمنين رياکار گذشته[و آنھا 
  .دفرستا نخواھد] با مقام پيامبری[ را ھرگز کسی

 ؟زنده کردن کسی از ميان مردگان يا پيامبری  مبعوث کردن کسی به :تر است  بتفوق مناس ۀدر آيکدام معنا 
يک   مزبور به ۀاّما آي .مردم اشاره داشت ھمۀ  احتمال زياد به  ، بهزنده کردن مرده بود اگر موضوع آيه
فرستادن   دھد که آيه به نشان می گروه مشّخص  اشاره به در" بعث" ۀانتخاب واژ .اشاره دارد گروه مشّخص

  . مردگان جسد  نه زندگی بخشيدن بهکند و  اشاره می رسول اکرمپيامبری بعد از 
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  :نمايد میتأييد نقل شده ای را که در اينجا  ترجمه ھاللی،. ت. از جمله ترجمۀ دکتر مھا،  بعضی از ترجمه

  ٧ ۀ، آي)٧٢(جّن  سوره  .پيامبری نخواھد فرستاد خداوندشما تصّور کرديد که  ھمانطور کهو آنھا تصّور کردند 

کار يا دورو ھستند که مؤمنين واقعی را  پنھانافراد چه کسانی ھستند؟ آنھا غالباً، و نه ھميشه، " ھا جنّ "
مومنين   شوند به ناميده می" جنّ "نام   اين آيه حاکی از آن است که مؤمنين رياکار که به. کنند گمراه می

ری بعد از حضرت محّمد ظھور نخواھد گويند ھيچ پيامب می—اند ھا که اِنس ناميده شده يعنی انسان—یواقع
  .کرد

کند که برخی از مؤمنين  اين آيه اعالم می .مسلمانان است  جّن خطاب به ۀورھفتم س ۀ، آيبر اين الوهع
که ھيچ کس  کنيد، گمان میکردند، ھمچنان که شما مسلمانان گمان رياکار گذشته، مانند مسيحيان، 

زيرا مسلمانان  .ندارد برخيزاندن از ميان مردگان  به ای هشارا" مبعوث شدن" کلمۀ .نخواھد شد" مبعوث"
 ً آنچه که  .روز رستاخيز موضوعی مھّم و عمده در قرآن است .معتقدند که مردگان بر خواھند خاست قطعا

اين است که خداوند ديگر ھرگز حتّی يک پيامبر را بعد از کنند  گمان میغلط   بسياری از مسلمانان به
 اصل"نادرستی   به است ديگریۀ جّن اشار ۀسور ٦ ۀآي .پيامبری مبعوث نخواھد کرد  به رسول اکرم

 ."تخاتميّ 

  :تصديق نمائيمرا بفھميم و " بعث" ۀمعنای حقيقی واژ که کند ما کمک می  زير به ۀدو آي ۀمقايس

ُ ِمن بَْعِدِه َرُسواًل    .قُْلتُْم لَن يَْبَعَث هللاَّ

  ٣٤ ، آيه)٤٠(سوره غافر   "!مبرى مبعوث نخواھد كردھرگز خداوند بعد از او پيا": گفتيد

ُ أََحًدا   .َوأَنَُّھْم ظَنُّوا َكَما ظَنَنتُْم أَن لَّن يَْبَعَث هللاَّ

پنداشتيد که خداوند  ]مسلمانان مخلص و صادق[پنداشتند ھمانطور که شما  ]مؤمنين رياکار گذشته[و آنھا 
  ٧ ، آيه)٧٢(سوره جّن   .فرستادنخواھد ]با مقام پيامبری[ را ھرگز کسی

يا اِنس  انسانانديش را که  نقش متمايز جّن در گمراه کردن پيروان سادهشود  مینقل  در زيرای که  آيه
  :کند شوند، توصيف می ناميده می

َن اإِلنِس َوقَاَل أَْولِيَآُؤُھم َن اإِلنِس َربَّنَا اْستَْمتََع بَْعُضنَا  َويَْوَم يِْحُشُرُھْم َجِميًعا يَا َمْعَشَر اْلِجنِّ قَِد اْستَْكثَْرتُم مِّ مِّ
ْلَت لَنَا قَاَل النَّاُر َمْثَواُكْم َخالِِديَن فِيَھا إاِلَّ َما َشاء ّهللاُ إِ    .نَّ َربََّك َحِكيٌم َعليمٌ بِبَْعٍض َوبَلَْغنَا أََجلَنَا الَِّذَي أَجَّ

آدميان  ميان اى گروه جنيان از" :]يدفرما و مى[آورد  روزى را كه ھمه آنان را گرد مى] ياد كن[و 
پروردگارا برخى از ما از " :خواھند گفتانسان ] نوع[و ھواخواھان آنھا از  ."فراوان يافتيد] پيروان[

] پروردگار[ ."پايانى كه براى ما معين كردى رسيديم  و به ]استثمار[ يمبرخى ديگر بھره بردارى كرد
كه خود تخفيف [در آن ماندگار خواھيد بود مگر آنچه را خدا بخواھد  ،جايگاه شما آتش است" :فرمايد مى
  ١٢٨، آيه )٦(سوره انعام   ."آرى پروردگار تو حكيم داناست .]دھد
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اّما ھمانطور که آيه گويای آن  رھبران مذھبی نيستند؟ آنھا آيا کنند؟ چه کسانی ھستند که مردم را گمراه می
 توانند خود را شوند، نمی گمراه می) ھا جنّ (توّسط رھبرانشان  که) افراد انسان(است، مؤمنين صادق 

ھمانطور که قرآن  .اند رھبرانشان آنھا را گمراه کنند آنھا مسئولند چون اجازه داده .معاف بدانند معذور و
  .دھد، ھر دو گروه مسکن و مأوای خود را در جھنّم خواھند يافت تعليم می

ظھور پيامبران جديد، مردم را  آغازد که رھبران مذھبی، بخصوص در کنن بيان می بسياری از آيات قرآن
  :اين آيات توّجه کنيد  به .کنند از معرفت حقيقی دور می

ُسواَل َوقَالُوا َربَّنَ  َ َوأَطَْعنَا الرَّ أَطَْعنَا َساَدتَنَا َوُكبََراءنَا ا إِنَّا يَْوَم تُقَلَُّب ُوُجوُھُھْم فِي النَّاِر يَقُولُوَن يَا لَْيتَنَا أَطَْعنَا هللاَّ
  .فَأََضلُّونَا السَّبِياَل َربَّنَا آتِِھْم ِضْعفَْيِن ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعْنُھْم لَْعنًا َكبِيًرا

) شوند و از كار خويش پشيمان مى(دگرگون خواھد شد ) دوزخ(در آن روز كه صورتھاى آنان در آتش 
و  پيشوايانما از ! پروردگارا": گويند و مى "!را اطاعت كرده بوديم شاى كاش خدا و پيامبر": گويند مى

آنان را از عذاب، دو چندان ده و آنھا را ! پروردگارا! بزرگان خود اطاعت كرديم و ما را گمراه ساختند
  ٦٦-٦٨، آيات )٣٣(احزاب  سوره  "!لعن بزرگى فرما

  ٢٧- ٣٣، آيات )٣٧(؛ سوره صافات ٣١-٣٣، آيات )٣٤(؛ سوره سبا ٢٩، آيه )٤١( فّصلت ھمچنين سوره  

آيا  توانند مردم، از جمله مسلمانان، را گمراه کنند؟ چه کسانی ھستند که می" بزرگان"و " پيشوايان"اين 
چرا آنھا بايد کسانی باشند که مردم  نيستند؟ ھا ھا، مالّھا، و امام ھا، کشيش اخامخ يعنی—رھبران مذھبیآنھا 

 .ترسند منصب و مقام خود را از دست بدھند میاوالً قدرت اين کار را دارند، ثانياً  کنند؟ زيرا را گمراه می
 حقيقی پيامبرحضرت محّمد "در کليسايش اعالم کند که کشيشی  کنيد فرض: دنمايياين مثال توّجه   به

که  نمايد مسلمان در مسجد اعالم پيشواياناگر يکی از يا  برای او چه اتفاقی خواھد افتاد؟ !"خداوند است
  بر سر او خواھد آمد؟ چه!" حضرت محّمد آخرين پيامبر خدا نيست! کرديم می اشتباهما "

 آنھا. ندبعضی از آنھا ھمچون ستارگان درخشان .نيستند يکسانبايد توّجه داشت که رھبران مذھبی ھمه 
  :ھستندنمونۀ عدالت و خرد و مصداق زنده و بارز اين آيۀ قرآن 

َ َعلِيٌم َخبِيرٌ إِنَّ أَْكَرَمكُ  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ   .ْم ِعنَد هللاَّ

  ١٣، آيه )٤٩(سوره حجرات   !خداوند دانا و آگاه است .ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست گرامى

اين   آيات قرآن اکثراً خطاب به .، فقط مّحرک تّعصب، جنگ و خشونت ھستنداز پيشوايان بعضی ديگر
 .گيرد تفصيل مورد بحث قرار می  اين موضوع بعداً در اين کتاب به .استدسته از رھبران 

، برای رّد و انکار اعصارھا و  اين فصل، تدابيری را که مردم، در کلّيه زمان  برای پايان بخشيدن به
  : ترين آنھا است از جمله معمولموارد زير . دھيم اند مورد بررسی قرار می کار برده  پيامبران به

 خشک و گرا با ذھنی لغت، ھا بخصوص پيشگوئی، کالم الھی تعبير. 



٧٢      خاتَم انبياء: محّمد

  

  برایخود  با انتظارات سنّتی ھاانطباق آن منظور  بهکتب مقّدسه عبارات  از بعضیتغيير يا تحريف 
 :ھا  از جمله اين تحريفمنصب قدرت قرار دارند،  کسانی که در مقام حفظ

 "است" روی ميانه"يا " ،عدالت"" ،تعادل"معنای   بلکه به ،نيست" وسط"معنای   به" وسط.  

 "جامعه"يا " ملّت"بلکه به  .، مانند مسيحيان يا مسلمانان، اشاره نداردپيروان يک دين  به" اّمت "
  .اشاره دارد" نامشّخصمردم "يا گروھی از 

 "مبعوث   اشاره دارد نهزنده کردن مردگان   در آيات، مانند آنچه که ما بررسی کرديم، به" بعث
  .پيامبرانکردن 

 "امضای خود را در پايان نامه يا سند  ُمھر و يا" خاتم"است زيرا مردم " پايان"معنای   به" خاتم
  !در باال يا دو طرف آن نه گذارند و می

شواھد و داليل  ).١٦٢ ۀاعراف، آي ۀسور( انپيامبريک از آغاز ظھور ھر  رفتار مردم در ۀنحو است اين
يکی از  رسول اکرمظھور پيامبران جديد بعد از ۀ وعد .دسنّت پيروز شوآور  بر قوای الزامد توان نمی

روشنی خورشيد است، اّما   اين وعده به .ھايی است که خداوند در قرآن بيان فرموده است مؤّکدترين وعده
ھائی  ھا و فرضيه نظريه—ھای علمای دينی پنھان مانده است ھا و فرضيه در پشت ابرھای تيره و تار نظريه

  .قلوب و اذھان مؤمنين حقيقی راه يابد  دھند نور دانش و بينش به که اجازه نمی پيشوايانیبا سلطه که 
   



  

٦  
  پيامبران جديد ظھوروعدۀ 

  قسمت اّول

در  واضحیزياد و  اشاراتقرآن مجيد  .گيرند متعددند در تضاد قرار می" نظريۀ خاتميت"آيات قرآن که با 
دھيم   میای که در اين فصل مورد بررسی قرار  آيه .دھد در اختيار ما قرار میبارۀ پايان يافتن دورۀ اسالم 

  :ای آمده است که در فصل قبل مطالعه نموديم يعنی آيۀ زير بالفاصله بعد از آيه

ٍة أََجٌل فَإَِذا َجاء أََجلُُھْم الَ يَْستَأِْخُروَن َساَعةً َوالَ يَْستَْقِدُمونَ    .َولُِكلِّ أُمَّ

  .ساعتى آن را پس اندازند و نه پيش] توانند مى[فرا رسد نه و براى ھر امتى اجلى است پس چون اجلشان 
  ٣٤، آيه )٧(سوره اعراف   

ما   بشاراتی به—از جمله امت اسالم—"تیامّ "خالق ھستی بالفاصله بعد از اعالم مرگ روحانی ھر 
ما   به .سازد که ما را در آن شرايط وخيم، در چنگال مرگ، رھا نخواھد کرد او ما را مطمئن می .دھد می

ای که آيه .ما باز گردانند  دھد که پيامبران جديدی خواھد فرستاد تا حيات روحانی را مجدداً به وعده می
مفھوم خاتميت را  تنھائی  به ايم، خودخواھيم مورد بررسی قرار دھيم، مانند آياتی که قبالً مطالعه نموده  می

برای روياروئی با اين آيه از ھمان روشی رود، علمای دينی  ھمانطور که انتظار می. سازدمتزلزل می
کلّی پيامش را يا معنای آن را تغيير داده يا به يعنی .اند اند که در مورد آيات ديگر بکار برده استفاده کرده
برای آن که بررسی جامعی از اين آيه داشته باشيم، دو ترجمه از آن را که يکی توّسط يک  .اند ناديده گرفته

  :کنيمه و ديگری توّسط يک مسيحی صورت گرفته با ھم مقايسه میمسلمان انجام شد

وَن َعلَْيُكْم آيَاتِي فََمِن اتَّقَى َوأَْصلََح فاَلَ َخْوٌف َعلَْيھِ يَا بَ  نُكْم يَقُصُّ ا يَأْتِيَنَُّكْم ُرُسٌل مِّ   .ْم َوالَ ُھْم يَْحَزنُونَ نِي آَدَم إِمَّ
   ٣۵ ه، آي)٧(اعراف  هسور  
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  يوسفعلی ۀترجم

آنھايی  .ھای مرا بر شمابيايند شما را پيامبرانی از ميان شما، بازگو نمايند نشانه ھنگامھر  !ای فرزندان آدم
  .غمی نه واھد بود وخترسی از برای آنھا نه ، مصلحارند و ککه پرھيز

  رادِول ۀترجم

ھای مرا بر بازگو کنند نشانه تا شما، بينسوی شما خواھند آمد از   به ]رسوالنی[پيامبرانی  !ای فرزندان آدم
د، ترسی از برای آنھا نخواھد بود و دچار حزن نخواھند نو کارھای نيکو کند نبترسکه از خدا  انیکس .شما
  .گشت

  :تر استدھم که چرا اين ترجمه صحيحکنم و سپس توضيح میرا بيان می خود ۀحال من ترجم

آنھا آيات مرا برای شما خواھند ! بيايند که البتّه خواھند آمداگر پيامبرانی از ميان شما  !ای فرزندان آدم
  .ھر کس متّقی و مصلح است نه ترسی دارد نه غمی. خواند

  :کندفوق اين پيام را بيان می ۀآي

آنھا خواھند آمد تا پيام مرا . خود راه دھيد  در مورد ظھور پيامبران جديد ابداً نبايد ترديد به مردم جھانای 
ی در انتظار با تصديق پيامبر جديد، نه ترس .اگر مؤمن واقعی باشيد، نبايد نگران باشيد .ندشما بدھ  به

  .شماست، نه غمی

چرا کسانی که در جھنّم ھستند  .کند که ترس و حزن برای اھل جھنّم مقّدر شده استقرآن مکّرراً اعالم می
 دترسناک يا از طرح اين سؤال برای خو ھای ناخوشايند وصحنه ۀيا از مشاھد ؟نمايندترس را تجربه بايد 

غفلت و سرکشی  چرا مردم محزون خواھند بود؟ زيرا .جھنّم را تحّمل نمايند تا ابدتوانند که چگونه می
فرد در انتخاب سرنوشت  اين که ؟کدام تعليمات .خاطر خواھند آورد  از تعليمات خداوند در قرآن به را خود

، اين که ھا يا مجتھدين پيروی نمايد ھا، اماممالّھا، کشيشروحانی خويش ھر گز نبايد از والدين خود يا از 
از  ھا و تميز دادن حق از باطل،آزمودن نظريه خويش در عقلبکار بردن من ھرگز نبايد بدون ؤفرد م

  .عقايد و سنّن متداول تبعيّت نمايد

اين  شايد بھترين راه ارزيابی آنھا صحيح است؟ک ي  کدام عقيدۀ شما  به ؟توّجه نموديد پيش ترجمهسه   بهآيا 
ما  جستجواين  ؟باشد که در قرآن جستجو کنيم تا ببينيم آيا ترکيب ھمين کلمات در جای ديگر ھم آمده است

   :کند  ھدايت می زير هآي  را به

نِّي ُھًدى  ا يَأْتِيَنَُّكم مِّ   ١٢٣، آيه )٢٠(سوره طه   .فََمِن اتَّبََع ُھَداَي فاََل يَِضلُّ َواَل يَْشقَىفَإِمَّ

  : کنداين آيه را يوسف علی اينگونه ترجمه می

ھرکس از ھدايت من پيروی کند، گمراه نخواھد  که يقيناً خواھد آمد، سوی شما آيد،  بهاگر ھدايتی از نزد من 
  .مشقّت نيز گرفتار نخواھد گشت  بهشد و 
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بيايد،  اگر" توان ديد، يوسف علی آن را ھمانطور که می .است..." فَاِّما يأتينُّکمْ "فوق  ۀارت مھّم در آيعب
  .کردهترجمه " که يقيناً خواھد آمد

ما  زيراغيرعاّدی است  .ھا در آيۀ فوق تا حّدی غيرعاّدی است، اّما درک آن دشوار نيستترکيب واژه
ً (را با يقين ) اگر(ترديد   ؟اند  شدهترکيب " ترديد"و " يقين"دو مفھوم  در اين آيه چرا .کنيم ترکيب نمی) يقينا

برد، سپس سؤال يا شّکی را که  کار می  خداوند ابتدا عبارت شرطی را به. اين ترکيب يک تمھيد ادبی است
   :سازددر واقع، او ابتدا شرط ممکن را مطرح می .دھدممکن است ايجاد شود با يقين کامل جواب می

  ...آيدسوی شما   به از نزد مناگر ھدايتی 

  :سازدبرطرف می مشروط، خداوند شک ما را با تأکيداين بيان  بعد ازبالفاصله 

  .د شديقيناً چنين خواھ

  :بردکار می  ، خداوند ھمين تمھيد ادبی را به)٣۵ هاعراف، آي( آينده پيامبران ۀديگر دربار ۀدر آي

  .اِّما يأتينُّکْم ُرُسلٌ 

که از  را سپس ھرگونه شّکی .جنبه شک در آن ھستکند که شروع می" اگر" ۀرا با واژ گفتارشاو 
  :سازدبا اين عبارت خنثی میشود  ناشی می" اگر"

  .يأتينُّکمْ 

  !شما خواھند آمد برای ]پيامبران[ مطمئنّاً آنھا

زمان "عنوان   عربی به زبان که دربرای آن که ھر گونه شّکی برطرف شود، خداوند با استفاده از آنچه 
  :دھدزبان است، جواب می آنفرد   منحصر به ھای ويژگیيکی از و شود  شناخته می" تأکيدی ۀآيند

  !سوی شما خواھند آمد  البتّه پيامبرانی به :يَأتيَنّـُکْم ُرُسلٌ 

اين  از مؤّکدترتر و ای روشنتوان وعدهسختی می  به ھا ترديد نمود؟توان در معنای اين واژهچگونه می
  .نمود تصّور

آنھا از نشان . ندا  هدو طريق کمرنگ جلوه داد  مھم را به ۀ، مترجمين و مفّسرين قرآن معنای اين آيباز اينجا
  :ندا  هخودداری نمودزير دادن نکات 

 آينده اشاره دارد  اين آيه به.  

  استبيان شده " تأکيدی ۀآيند" ا با فعلاست زير مؤّکدوعده.  

 معنای مؤّکده آينده ترجمه  را در سوره طه به "اِّما يأتينُّکمْ "معنای ساير محقّقين و مترجمين مسلمان نيز 
  :شودذيالً چند نمونه ذکر می .ندا  کرده
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  عربی هآي
  فَاِّما يأتينُّکْم ِمنّی ُھًدی

  ١٢٣ ه، آي)٢٠(طه  هسور

 انگليسی  مترجم به  )از ترجمۀ انگليسی(ترجمۀ فارسی 
  محّمد اسد  سوی شما خواھد آمد  يقين ھدايت من به  به

  موالنا محّمدعلی  مطئمنّاً ھدايت از سوی من برای شما خواھد آمد

  شکير  مطمئنّاً ھدايت از سوی من برای شما خواھد آمد

که  استای مربوط وعده  به .کندمعنای آن را کامالً روشن می" فاِّما يأتينُّکْم ِمنّی ھًُدی" جملهمحتوای 
  :داده استحضرت آدم و نسل او   خداوند به

نِّي ُھًدى فََمِن اتَّبََع ُھَداَي فاََل يَِضلُّ َواَل يَْشقَى َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري فَإِنَّ  ا يَأْتِيَنَُّكم مِّ لَهُ َمِعيَشةً َضنًكا  فَإِمَّ
نِي أَْعَمى َوقَْد ُكنُت بَِصيًرا قَاَل َكَذلَِك أَتَْتَك آيَاتُنَا فَنَِسيتََھا َوَكَذلَِك َونَْحُشُرهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة أَْعَمى قَاَل َربِّ لَِم َحَشْرتَ 

  .اْليَْوَم تُنَسى َوَكَذلَِك نَْجِزي َمْن أَْسَرَف َولَْم يُْؤِمن بِآيَاِت َربِِّه َولََعَذاُب اآْلِخَرِة أََشدُّ َوأَْبقَى

ً براى شما  ھدايت من پس اگر شود و نه  وى كند نه گمراه مىھر كس از ھدايتم پير !خواھد آمد بيايد که يقينا
خواھد داشت و روز ] و سختى[و ھر كس از ياد من دل بگرداند در حقيقت زندگى تنگ . بخت  هتير

" ؟پروردگارا چرا مرا نابينا محشور كردى با آنكه بينا بودم"گويد  مى .كنيم رستاخيز او را نابينا محشور مى
امروز ھمان گونه فراموش  ،فراموشى سپردى  ھاى ما بر تو آمد و آن را به طور كه نشانه  مانھ"فرمايد  مى
دھيم  سزا مى  است ايمان نياوردهھاى پروردگارش  افراط گراييده و به نشانه  و اين گونه ھر كه را به شوى مى

 ً   ١٢٣- ١٢٧، آيات )٢٠(سوره طه   ".تر و پايدارتر است  تآخرت سخ عذاب و قطعا

  :سازدروشن میما  ی دقيق آيات فوق نکات زير را بربررس

 دھد که آنھا را بدون ھدايت، بدون پيامبرانی که انھا را ای مؤّکد مینسل حضرت آدم وعده  خداوند به
  .سوی خدا راھنمايی کنند، نخواھد گذاشت  به

 و آن را نپذيرند تابندمردم آزاد خواھند بود که از ھدايت خداوند روی بر.  

  کسانی بايد متوّجه باشند که در زندگی بعدی با عواقب انکار خود روبرو خواھند شدچنين.  

 پذيرند از لحاظ جسمانی دارای بينايی ھستند اّما از لحاظ روحانی کسانی که پيامبران خدا را نمی
  .کورند

 شوندمتوّجه نابينايی روحانی خود می ،روند  از اين جھان می آنھا وقتی.  

 سوی شما   ھای ما بهپيام"آنھا جواب داده خواھد شد،   پرسند، بهيل نابينايی خود میاز دل ھنگامی که
  ."شويد نيز مورد غفلت واقع میشما  اکنون .آمد، اّما شما از آنھا غفلت ورزيديد
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 آنھا از ھدفی که برای آن  .دھندخود را ھدر می زندگانیپيامبران جديد خدا را انکار کنند  کسانی که
  .ورزنداند غفلت میم آمدهاين عال  به

 انی در جھان زندگ لیيابد ومراتب شديدتر است، زيرا اين زندگی خاتمه می  مجازات زندگی بعدی به
  .اندم پايدار می پسين

ھرگز  پروردگارحضرت آدم و فرزندانش و آن اين که   د از سوی خداوند بهنپيمانی اشاره دار  آيات فوق به
اگر در  تواند در اين عھد و پيمان شّکی داشته باشد؟آيا کسی می .گذاشتنخواھد نوع بشر را بدون ھدايت 

ً با ھمين عبارات  رسول اکرماين پيمان شک کنيم، ممکن است در ھمين عھد که توّسط  تکرار شده تقريبا
  :نيز ترديد روا داريم

  از من برای شما خواھد آمدمطمئنّاً ھدايت  فَاِّما يأتينُّکْم ِمنّی ھًُدی  آدم و فرزندانش  وعده به

تکرار مجّدد وعده توّسط حضرت 
  محّمد

  مطمئنّاً پيامبرانی برای شما خواھند آمد  اِّما يأتينُّکْم ُرُسلٌ 

  کنند؟را تحريف می خداوندچرا مردم معنای کالم 

فُوَن اْلَكلَِم ِمن بَْعِد َمَواِضِعهِ ...   ...يَُحرِّ

  ٤٦ ، آيه)٤(ھمچنين سوره نساء  ؛٤١ ، آيه)۵(مائده  سوره  .كنند مىكلمات را از جاھاى خود دگرگون 

  :ه ديگرترجم

  ].سازندمی خارجخود  ۀآنھا کلمات را از زمين[ .دھندرا تغيير می ]خدا[آنھا معنای واقعی کلماِت 

در يک  کنند؟دو طريق متفاوت ترجمه می  را به" اِّما يأتينُّکمْ "علی و ساير محقّقين مسلمان کلمات چرا يوسف
ً يا  مطمئنّا ۀنحوی صحيح کلم  دوران قبل از اسالم است به  مورد، وقتی مربوط به  ۀدر آي .افزايندرا می يقينا

معنای آيه را بکلی کنند و ھمين حذف را حذف می اسالم اشاره دارد، آنھا آن بعد ازدوران   ديگر که به
  .کند  عوض می

اين ترجمه پيام اصلی  .تر استصّحت نزديک  ديگران و به تر ازول، که مسيحی است، دقيقدرا ۀترجم
کند که پيامبرانی خواھند آمد، فقط عنصر تأکيد وضوح بيان می  دھد و بهنحوی صحيح انتقال می  قرآن را به
  .کندرا حذف می

ً با استدالل آنمعنای  ،ظاھر آيهاز  صرفنظر وقتی خداوند سخن می .دريافتتوان  می عقالنی را صرفا
مانند افراد بشر شّک و شبھه  انجام اين وعدهآيا درکرد  را بيان می "يأتينُّکْم ُرُسلٌ اِّما " ھنگامی کهفت، گ

" اِّما" ۀپس چرا واژ سوی ما خواھد فرستاد؟  بهآيا خالق ما اطمينان نداشت که پيامبران ديگری را  داشت؟
  :گرددکر میذ در زير احتمالیبعضی از داليل  را در آيه وارد کرد؟) اگر(
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 شدهعنوان يک ابزار ادبی استفاده   به "اِّما" واژه از.  

 ظھور پيامبران جديد را ۀ نحوی ظريف ترديد متداول در ميان مسلمانان دربار  به" اِّما" ۀواژ
  .کند  می بينی پيش

 خواھد گرفتاين موضوع بعداً در اين کتاب مورد بحث قرار . (کار رفته  برای آزمايش ما به(.  

ً با استفاده از دليل و برھان، می به اين ھا يا عباراتی چون توانيم نتيجه بگيريم که واژهترتيب صرفا
" ً ً "، "مطمئنّا ً "، "يقينا انگاشته فقط انتظارات پيش .در عمق آيه تثبيت شده است" البتّه"، يا "گمانبی"، "قطعا

  .پذيرند  حقيقت را بهيعنی  ،نندطور عينی عمل ک  مانع از آن است که مترجمين مسلمان در کار خود به

ھر حال   زيرا به کند، تناقض پيدا میخاتميت  اصلھم با  سنّتی اين آيه را بپذيريم، باز ۀحتّی اگر ترجم
  .ظھور پيامبران جديد اشاره دارد مکانا هب

  :بردکار می  ھای مشابه بهقرآن در رابطه با ظھور پيامبران گذشته واژه

وَن َعلَْيُكْم آيَاتِيأَلَْم يَأْتُِكْم  نُكْم يَقُصُّ   ؟...ُرُسٌل مِّ

  ١٣٠، آيه )٦(سوره انعام   ؟...آيا از ميان شما فرستادگانى براى شما نيامدند كه آيات مرا بر شما بخوانند

  :آينده  و ديگری به استربوط مگذشته   پردازيم که يکی به ه میبمشاۀ دو آي ۀمقايس  به

  :گذشته ۀدربار

ْن أَنفُِسُكمْ  لَقَْد َجاءُكمْ    .َرُسوٌل مِّ

  ١٢٨، آيه )٩(سوره توبه   .از ميان شما برای شما آمده است ]رسول اکرم[پيامبری 

  :آيندهۀ دربار

  .يأتينُّکْم ُرُسٌل ِمْنُکمْ  ]اِذا[اِّما 

  ٣۵، آيه )٧(سوره اعراف   .ھنگامی که البتّه بيايند پيامبرانی از ميان خود شما

  ؟داللت دارد رسول اکرمپيامبرانی بعد از ظھور   بهفوق  ۀکه آيتوان ترديدی داشت آيا می

آينده   ای که تحقّقش بهوعده  اشاره بهبرای " زمان مؤّکد آينده" فعلبا " اّما" ۀباز در آيات ديگر، قرآن از واژ
  :شودخود حضرت محّمد داده می  ، وعده بهشدهذکر  در زيردر موردی که  .کند، استفاده میشود مربوط می

ا نُِريَنََّك بَْعَض الَِّذي نَِعُدُھْم أَْو نَتََوفَّيَنَّكَ  ِ َحقٌّ فَإِمَّ   .فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد هللاَّ

ايم در  آنھا وعده داده  قسمتى از مجازاتھايى را كه به يا. صبر كن كه وعده خدا حق است) اى پيامبر(پس 
  .ايم  بردهاز دنيا  را که تو )از آن سپ( دھيم، يا  نشان میتو   حياتت به طی

  ٦٨ ، آيه)٦(؛ ھمچنين سوره انعام ٧٧آيه  ،)٤٠(غافر  سوره  
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  :کنيم ی بيانزبان امروز  فوق را بهۀ حال آي

از  بعضی پسو ]ای محّمد[بعضی از آنھا در زمان حيات تو  .ايم قطعی استتحقّق آنچه که وعده داده
  .د يافتنت تو تحقّق خواھرحل

تأکيدی  ۀآيند فعلاستفاده از  .آينده اشاره دارد  وضوح به  مزبور به ۀآي شود مالحظه میھمانطور که 
اين ترتيب استفاده از   به .داده شده حتمی است رسول اکرم  ای که بهدھد که تحقّق وعدهنشان می" نُريَنَّکَ "

  :شود رھنمون میھای زير گيرینتيجه  ما را به" تأکيدی ۀآيند فعل"با " اِّما" ۀواژ

 حقّق پيام در آينده فرا خواھد رسيدزمان ت.  

 وعده قطعی، کامل و بدون قيد و شرط است.  

بنی آدم است و   خطاب به) ٧(اعراف  ۀسور ٣۵ ۀآيگردد اينست که  سئوال ديگری که اينجا مطرح می
ً خطاب به خداوند در  تواند مّدعی شود که مسلمانان مستثنی ھستند؟آيا کسی می .مسلمانان نيست  مستقيما

 در اشاره" بنی آدم"از عبارت  ،٣۵ ۀدرست چھار آيه قبل از آي .کمال حکمت اين مسأله را حّل کرده است
چه کسانی غير از مسلمانان در  .پردازند استفاده کرده استعبادت خداوند می  کسانی که در مسجد به  به

  پردازند؟عبادت می  مسجد به

  ...ُكلِّ َمْسِجدٍ يَا بَنِي آَدَم ُخُذوْا ِزينَتَُكْم ِعنَد 

  ٣١، آيه )٧(سوره اعراف    ...ای فرزندان آدم بپوشيد بھترين لباستان را در ھر مسجدی

  که پيامبران مکافات و مجازات کسانی
   کنند را قبول يا رد می جديد 

ای آيه ، بايداين پرسش  پاسخ به برای کنند؟دانست که بيشتر مسلمانان پيامبران آينده را رّد میآيا خداوند می
  :مالحظه کنيم است ای که بالفاصله بعد از آن آمدهمزبور است ھمراه با آيه ۀرا که حاوی وعد

وَن َعلَْيُكْم آيَاتِي فََمِن اتَّقَى َوأَْصلََح فاَلَ َخْوٌف عَ  نُكْم يَقُصُّ ا يَأْتِيَنَُّكْم ُرُسٌل مِّ  لَْيِھْم َوالَ ُھْم يَْحَزنُونَ يَا بَنِي آَدَم إِمَّ
بُوْا بِآيَاتِنَا َواْستَْكبَُروْا َعْنَھا أُْولَـَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُھْم فِيَھا َخالُِدونَ َوالَّ    .ِذيَن َكذَّ

براى شما بيايند و آيات مرا بر شما بخوانند پس ھر كس  ميان شمااى فرزندان آدم چون پيامبرانى از 
 نسبتكسانى كه آيات ما را دروغ انگاشتند و  اّما .دارد و نه غمیپرھيزگارى و صالح گرايد نه بيمى   به
  ٣۵- ٣٦، آيات )٧(سوره اعراف   .و در آن جاودانند !آنھا تكبر ورزيدند ھمدم آتشند  به

مؤمنانی که   به ٣٦ۀ آي .مدآگويد که پيامبران جديد قطعاً خواھند ما می  به ٣۵ ۀآي .اند  مرتبطفوق با ھم  ۀدو آي
  .دھد ھشدار می، کنند  مینکار را ااين وعده 
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داند که اکثر مؤمنان پيوند و اّما می. بديھی است خالق ما ميل ندارد که ما پيامبران او را انکار کنيم
برای آن که اين افراد  .مادرش وابسته است  که کودک به آنچنانوابستگی نزديک و محکمی با سنّت دارند، 

برای آن که اطمينان  .گردد  تش جھنّم متوّسل میآ  تھديد کردن آنھا به  سنّت رھايی بخشد، بهنفوذ را از 
پيامدھای ترسناک انکار پيامبران جديدش   آيه را به ١٣گيرند، حاصل شود که آنھا اين تھديد را جّدی می

  :بعضی از اين آيات توّجه نماييد  به .دھداختصاص می

بُوْا بِآيَاتِنَا َواْستَْكبَُروْا َعْنَھا الَ  تُفَتَُّح لَُھْم أَْبَواُب السََّماء َوالَ يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َحتَّى يَلَِج اْلَجَمُل فِي َسمِّ إِنَّ الَِّذيَن َكذَّ
  .اْلِخيَاطِ 

و در  شود  آنھا باز نمی  بهآنھا تكبر ورزيدند درھاى آسمان   نسبت بهكسانى كه آيات ما را دروغ شمردند و 
  ٤٠، آيه )٧(سوره اعراف   !دبگذرسوراخ سوزن  ازآيند مگر آنكه شتر  بھشت درنمى

در آياتی که ذيالً  .کنند ھمچنان ادامه داردکسانی که پيامبران جديد خداوند را انکار می  ھشدارھا خطاب به
  :توّجه نماييد مؤمنين و منکرينبين  ۀمکالم  شود بهنقل می

ا َوَعَد َربُُّكْم َحقًّا قَالُوْا نََعْم َونَاَدى أَْصَحاُب اْلَجنَِّة أَْصَحاَب النَّاِر أَن قَْد َوَجْدنَا َما َوعَ  َدنَا َربُّنَا َحقًّا فََھْل َوَجدتُّم مَّ
ٌن بَْينَُھْم أَن لَّْعنَةُ ّهللاِ َعلَى الظَّالِِمينَ  وَن َعن َسبِيِل ّهللاِ َويَْبُغونََھا ِعَوًجا فَأَذََّن ُمَؤذِّ   .الَِّذيَن يَُصدُّ

 ارمان به ما وعده داده بود درستما آنچه را پروردگ"دھند كه  بھشتيان دوزخيان را آواز مى  :اھل بھشت
  "؟افتيدي تآنچه را پروردگارتان وعده كرده بود راست و درس] نيز[آيا شما  .افتيمي

خدا بر ستمكاران  لعنت"دھد كه  اى ميان آنان آواز درمى پس آوازدھنده !"آرى" :گويند مى  :اھل جھنّم
نشان  كج ]جاده مستقيم الھى را[دارند و  از راه خدا باز مى] مردم را[ھمانان كه  .ادب

  ٤٤- ٤۵، آيات )٧(سوره اعراف   ."ھندد مى

 ين افراددر جميع اعصار، ا دارند چه کسانی ھستند؟کسانی که ديگران را از پيروی راه خدا باز می
آنھا کسانی ھستند که با تصديق . رھبران مذھبی بودند که ھراس داشتند مبادا قدرت خود را از دست بدھند

کنيد برای کشيشی تصّور می .شوندھای ظاھری را متحّمل میحقانيت پيامبران جديد خداوند بيشترين زيان
محّمد پيامبر واقعی از سوی ! ايمردهخطا ب  ه بهاما مسيحيان ر"که بر منبر بايستد و ناگھان اعالم کند که، 

 تواند شغلش را حفظ کند؟افتد؟ آيا حتّی برای يک روز میچه اتّفاقی می" خدا است و ما بايد مسلمان شويم
را زير سؤال ببرند، آيا ھمين —"خاتميت اصل"مانند —ای تثبيت شدهاگر رھبران مذھبی مسلمان عقيده

  يا آنھا از اين قاعده مستثنی ھستند؟آ سرنوشت در انتظارشان نخواھد بود؟

  :شمارند ھمچنان ادامه داردکنند و کسانی که آنھا را مردود میپيامبران اقبال می  بين کسانی که بهۀ مکالم

ا َرَزقَُكُم ّهللاُ  َمُھَما َعلَى َونَاَدى أَْصَحاُب النَّاِر أَْصَحاَب اْلَجنَِّة أَْن أَفِيُضوْا َعلَْينَا ِمَن اْلَماء أَْو ِممَّ قَالُوْا إِنَّ ّهللاَ َحرَّ
ْنيَا فَاْليَْوَم نَنَساُھْم َكَما نَُسوْا لِ  اْلَكافِِرينَ  ْتُھُم اْلَحيَاةُ الدُّ قَاء يَْوِمِھْم َھـَذا َوَما الَِّذيَن اتََّخُذوْا ِدينَُھْم لَْھًوا َولَِعبًا َوَغرَّ

  .َكانُوْا بِآيَاتِنَا يَْجَحُدونَ 
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پيامبران منکرين 
  :جديد

دھند كه از آن آب يا از آنچه خدا روزى شما  دوزخيان بھشتيان را آواز مى
  .بخشيد  ما به  بهكرده 

پيامبران   مقبلين به
  :جديد

ھمانان كه دين خود  .خدا آنھا را بر كافران حرام كرده است" :گويند مى] آنھا[
گونه كه   پس ھمان .را سرگرمى و بازى پنداشتند و زندگى دنيا مغرورشان كرد
امروز ] ھم[كردند ما  آنان ديدار امروز را از ياد بردند و آيات ما را انكار مى

  ۵٠- ۵١، آيات )٧(سوره اعراف   ."بريم آنان را از ياد مى

ای که بعد دو آيه ؟کند پيدا نمیشمارند مصداق که اسالم را مردود می یآياتی که ذکر شد در مورد کسان آيا
کتاب خدا که در آينده، يعنی بعد  ۀاّولين آيه دربار .دھدمی ھمۀ شواھد الزم را ارائه ذکر شدهاز آيات فوق 

  :گويدنوع بشر داده خواھد شد، سخن می  از حضرت محّمد، به

ْلنَاهُ َعلَى ِعْلٍم ُھًدى َوَرْحَمةً لِّقَْوٍم يُْؤِمنُونَ    .َولَقَْد ِجْئنَاُھم بِِكتَاٍب فَصَّ

ھدايت و  ۀوسيل ]که[کتابی . کندتفسير می ]الھی[علم   را به ]يعنی قرآن[کتابی برای آنھا آورديم که آن 
  ۵٢، آيه )٧(سوره اعراف   .ايمان بياورند ]به آن کتاب[که  ]است[رحمت برای کسانی 

کسانی مربوط   که گفتگوی بين ساکنان جھنّم و بھشت به دھد دست می  بهبيشتری  شواھدفوق  ۀبعد از آي ۀآي
  :کنندآيند انکار میمی رسول اکرمبعد از شود که پيامبرانی را که می

  .َھْل يَنظُُروَن إاِلَّ تَأِْويلَهُ يَْوَم يَأْتِي تَأِْويلُهُ 

  بيايد؟ ]که مقّدر شده[در روز تأويلش  ]اشمعنای حقيقی باطنی[که تأويلش  انتظار دارندآيا غير از اين 
  ۵٣، آيه )٧(سوره اعراف   

تفسير و تأويل دارد قرآن است، زيرا حاوی بسياری   ؟ کتابی که نياز بهاينجا منظور است چه کتابیتأويل 
ً مفّسرين درباراين علّ   به .دشوار و پيچيده است عباراتاز   معنای بسياری از آيات قرآن ۀت است که غالبا

مبرانی که خداوند در فقط پيا د؟ندانواقعی آيات مزبور را میی تأويل انچه کس .دارند نظر با ھم اختالف
انچه که  د؟باش معصوم و مّوثق د مرجعیتوانیآيا ھيچ يک از افراد بشر م .فرستدمی معيّن روز يا زمان

  .ناپذير باشيمما نبايد در تفسير يا درک کالم الھی خشک و انعطاف که آموزد اين استما می  آيه به

مگر نه آن که تفسير واقعی انجيل  .قرآن از سوی خداوند توّسط پيامبران جديدش خواھد آمدتفسير واقعی 
) است ه شخصس که خدا(آيا مثالً آن حضرت اصل تثليث را  دست بشر رسيد؟  توّسط حضرت محّمد به

  توانستند بفھمند توضيح نداد؟آيا قرآن برای يھوديان آنچه را که نمی مردود نشمرد؟

  .اْلقُْرآَن يَقُصُّ َعلَى بَنِي إِْسَرائِيَل أَْكثََر الَِّذي ُھْم فِيِه يَْختَلِفُونَ  إِنَّ َھَذا

  .دھد  توضيح میاش اختالف دارند  گمان اين قرآن بر فرزندان اسرائيل بيشتر آنچه را كه آنان در باره بى
  ٧٦، آيه )٢٧(سوره نمل   

  :به اين آيات نيز توّجه کنيد
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ا َجاءُكم بِِه َحتَّى إَِذا َھلََك  يُوُسُف ِمن قَْبُل بِاْلبَيِّنَاتِ َولَقَْد َجاءُكْم  مَّ ُ ِمن بَْعِدِه فََما ِزْلتُْم فِي َشكٍّ مِّ قُْلتُْم لَن يَْبَعَث هللاَّ
ِ وَ ...َرُسواًل  ِ بَِغْيِر ُسْلطَاٍن أَتَاُھْم َكبَُر َمْقتًا ِعنَد هللاَّ ُ الَِّذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آيَاِت هللاَّ ِعنَد الَِّذيَن آَمنُوا َكَذلَِك يَْطبَُع هللاَّ

  .َعلَى ُكلِّ قَْلِب ُمتََكبٍِّر َجبَّارٍ 

پيش از اين يوسف داليل روشن براى شما آورد، ولى شما ھمچنان در آنچه او براى شما آورده بود ترديد 
 ..."!پيامبرى مبعوث نخواھد كردھرگز خداوند بعد از او ": گفتيد سپس. تا زمانى كه از دنيا رفت ،داشتيد

خشم عظيمى ) اين كارشان( .خيزند مجادله برمى  آنكه دليلى برايشان آمده باشد به ھمانھا كه در آيات خدا بى
ھر اين گونه خداوند بر دل ھر متكبر جبارى مُ  .آورد بار مى  اند به نزد خداوند و نزد آنان كه ايمان آورده

  ٣٤-٣۵ ، آيات)٤٠(سوره غافر   !نھد مى

  :آموزد را می مھّم و حّساس دو نکتۀ ما  به آيات فوق

 دارندھای گذشته ھمان اعتقادی را داشتند که امروزه مسلمانان اّمت.  

 مانند حالبا اين  .آخرين کالم خداوند را در دست دارند آنھا ھيچ توجيھی برای اين اّدعا نداشتند که ،
آيا ھيچ مؤمنی منصفانه اّدعا  .پيامبر ديگری نخواھد فرستادکردند که خداوند مسلمانان امروز، اّدعا می

اگر پيامبر جديدی با داليل واضح و روشن بيايد چه خواھد  کالم خدا است؟" قثّ مو"کند که او مفّسر می
 کنيم؟ يد با او مجادله کنيم و او را ردن که دارای اختياری برای تفسير کالم الھی باشيم باآآيا بدون  شد؟

کسی که  .او اختيار تاّم داده باشد  تنھا کسی که خداوند به ؟کسی دارای تفسير حقيقی قرآن استپس چه 
 دانست؟را می مسيحچه کسی معنای واقعی کلمات حضرت  .با داليل واضح و روشن از سوی او بيايد

 ن تغيير کند؟چرا اين قانون بايد ناگھا .کتاب مقّدس بود مّوثقتنھا او مفّسر حقيقی و  .رسول اکرمفقط 
بندد، چگونه روی ظھور جديد علم الھی می  پس آيا نبايد درھا را باز بگذاريم؟ مؤمنی که درھا را به

  :اين سؤال پاسخ خواھد داد  به

ْبتُم بِآيَاتِي َولَْم تُِحيطُوا بَِھا ِعْلًما   ؟أََكذَّ

  ٨٤، آيه )٢٧(سوره نمل   ؟شتيدھاى مرا دروغ گرفتيد و حال آنكه از نظر علم بدانھا احاطه ندا آيا نشانه

 ۀواژ .کند که تفسير حقيقی قرآن از سوی خداوند خواھد آمدشود بيش از پيش تأييد میای که ذيالً نقل میآيه
  :بعد از زمان نزول قرآن—زمان بعد اشاره دارد  به" پس"

  .ثُمَّ إِنَّ َعلَْينَا بَيَانَهُ 

  ١٩، آيه )٧۵(سوره قيامت   !بر عھده ماست) نيز(آن ) توضيح(سپس بيان و 

  :ديگر ۀترجم

  .پس، بر ما واجب است که آن را روشن سازيم

اگر پيامبر جديدی بيايد و کتابی مانند قرآن بياورد، "اين است که  مطرح کنندمسلمانان بايد  ھمۀسؤالی که 
جای آن که در کنار يا باالی نامه گذاشته شود بر   به" ُمھر"گويند که ما می  اين دليل که علما به  آيا صرفاً به



قسمت اّول  —وعدۀ ظھور پيامبران جديد: ٦فصل     ٨٣

  

آيا چنين واکنشی منصفانه، منطقی يا موّجه  شود، بايد او را منکر شويم و رّد کنيم؟پايين آن گذاشته می
آيا  ؟برند  ه و میکار برد  به رسول اکرم رد کردن برای نيست که مسيحيان روشیآيا اين ھمان  است؟
حضرت  آيات انجيلبا تعبير نادرست  آنھا آيا منتظرش ھستند بايد از آسمان بيايد؟گويند که پيامبری که   نمی

  چه کسی تعبير و تفسير صحيح انجيل را بيان کرد؟ کنند؟محّمد را رّد نمی

، منکرين پيامبران جديد  خطاب به) ۵٠-۵١اعراف، آيات  ۀسور(شدارھايی قرآن نه تنھا تھديدھا و ھ
 بھترين وۀ کسانی که پيامبران مزبور را بپذيرند وعد  ند، بلکه بهکبيان می بطوريکه قبالً ذکر شد

  :دھدھا را میپاداش شکوھمندترين

الَِحاِت الَ نَُكلُِّف نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَھا أُْولَـئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ُھْم فِ    .يَھا َخالُِدونَ َوالَِّذيَن آَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ

قدر توانش   ھيچ كسى را جز به ].رسند  پاداش خود می  به[ اند يمان آورده و كارھاى شايسته كردها كسانى كه
  ٤٢، آيه )٧(سوره اعراف   .اند  ھميشه در بھشتآنان  .كنيم تكليف نمى

آن ." گذاريمما بر دوش کسی فوق طاقت و توانش باری نمی: "فوق توّجه نماييد ۀمھّم در آي ۀبه اين نکت
  چيست؟" بار"

 حّس مسئوليت برای انتخاب سرنوشت روحانی خويش.  

 آن اعتقاد   باورھای سنّتی که اکثريت مؤمنين به  خبر ظھور پيامبران جديد بدون توّجه به ۀتحقيق دربار
  .دارند

  کسانی که خبر ظھور پيامبران جديد را مورد تحقيق و بررسی  :اين باور  بهايمان مطلق و کامل داشتن
  :تطبيق دھندخداوند  ۀارادخود را با  اراده شوند تاتأييد میدھند کمک و قرار می

َ لََمَع اْلُمْحِسنِينَ    .َوالَِّذيَن َجاَھُدوا فِينَا لَنَْھِديَنَُّھْم ُسبُلَنَا َوإِنَّ هللاَّ

خدا با نيكوكاران  نماييم و در حقيقت ھاى خود را بر آنان مى اند به يقين راه و كسانى كه در راه ما كوشيده
  ٦٩، آيه )٢٩(سوره عنکبوت   .ستا

 ۀآي .چه چيزی معتقد باشند  بگويند که به آنھا  به که رھبران دينی آنھا بايد باورنداديان بر اين  ھمۀمؤمنين 
دھند کسانی که اجازه می .اساس و نزد خداوند غير قابل قبول استکلّی بیدھد که اين تفّکر بهفوق نشان می
که  ديديمدر فصل نخست  .خداوند مؤمن و وفادار نيستند  به ،کنندبينند و فکر   هجای آنھا ب  رھبرانشان به

مؤمنينی  چنين .کند  ی، سرزنش مبر پايه تقليد از والدين آنھا قرار گرفتهخداوند مومنينی را که ايمانشان 
ناگھان ھر   بهموجی که  کنند  یبنا م ساحلی ناپايدار ھای  ماسهروی  برسرنوشت جاودانی خويش را  گوئی

  .سازد  میمحو اند آنچه را که ساخته

مسلّماً  ؟درست است کتابْ  نزد رھبر دينی خود برويد و از او بپرسيد که آيا اين صالح استبنابراين آيا 
خود مراجعه نماييد اين مثال را در نظر  پيشوای  اّما قبل از آن که به .توانيد چنين کاری بکنيداگر مايليد می
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ھا،  شما ساعت .کنيدمی معرفیيک مسيحی يا يھودی   کنيد که ديانت اسالم را بهفرض  .داشته باشيد
کشيش   اگر او در اين خصوص به .دھيداو نشان می  ھا شکوه و جالل قرآن را به ھا و حتّی سالروزھا، ماه

صاف با ذھنی باز و قلبی  پيشوان چقدر احتمال دارد که آ ؟چه خواھد شد اخام خود مراجعه کندحيا 
اسالم تشويق  ۀاش در مطالعپيگيری  دارد که او را به وجود احتمالتا چه حّد اين  د؟پرداز  هقرآن ب ۀمطالع  به

  وجود دارد؟احتمال اين ليون حتّی يک در مآيا  کنند؟

ديگران   بهخود را  سرنوشتانتخاب تواند مسئوليت معيارھای خداوند، ھيچکس نمی ر طبق موازين وب
بينيد آيا منطقی است، آيا خطاھای   هکتاب را چند بار بخوانيد تا ب ايناين است که بھترين راه  .واگذارد
  .شما را ھدايت نمايد آنگاه خالصانه دعا کنيد که خداوند ؟ای در آن وجود دارد عمده

مؤمنينی از اين  .که قرآن را درک کنند دانند نمیکافی عربی  ۀانداز  گويند که بهمثالً بعضی از مسلمانان می
ۀ اذيت و آزار حضرت محّمد پرداختند در زمر  به خاطر داشته باشند که بعضی از کسانی که  قبيل بايد به

و شعرای بزرگی بودند که عربی را  ،شناسان، نويسندگانآنھا زبان. ترين محقّقين زمان خود بودندبرجسته
  .دانستندیمسلمان زمان ما م دينی بھتر از اکثر رھبران

دست رھبران دينی   آنھا نيز سرنوشت خود را به .کنندمی عنوانبعضی از مسيحيان نيز ھمين بھانه را 
العاده متمايز و چشمگير زندگی فوق ۀبدون اين که قرآن را خوانده باشند، يا حتّی دربار .سپرند  میخود 

از انبيای  آن رسولتحقيق پرداخته باشند، فرض مسلّم آنھا اين است که   خداوند، به ۀ، برگزيدرسول اکرم
زبان عبری يا   که به تصّور آنھا بار مسئوليت برای انتخاب سرنوشت خود را نيز با اين .دروغين است

کنند که قادر  آنھا احساس می .دھند  دست کشيش خود می  بهيونانی آشنا نيستند که کتاب مقّدس را بخوانند، 
از شناخت شکوه و جالل قرآن که چون آفتاب نشانۀ  معنویدرک اين مسائل نيستند و از اين رو از نظر   به

انکار ھمچنان  ايناّما  ،انکار رسول اکرم مانند انکار خورشيد است .ندعظمت و قدرت الھی است ناتوان
  .ادامه دارد

خاطر داشته باشند   مسيحيان نيز بايد به .پيامبران ندارد نبه اين ترتيب، دانستن زبان ھيچ ارتباطی با شناخت
—يعنی حنّان و قيافا—را انکار کردند مسيحترين رھبران مذھبی که حضرت  که دو تن از برجسته

قضاوت بشری  ،شودسبب غرور می" يادگيری کتابی"غالباً  .ازمحقّقين بزرگ زبان عبری و يونانی بودند
  .دھدطرف تعّصب سوق می  نسان را بهو ذھن ا ،سازد دگرگون میرا 

ا َكانُوا بِِه يَْستَھْ  َن اْلِعْلِم َوَحاَق بِِھم مَّ ا َجاءْتُھْم ُرُسلُُھم بِاْلبَيِّنَاِت فَِرُحوا بَِما ِعنَدُھم مِّ   .ِزُؤونفَلَمَّ

ولى آنچه  .نددخوشحال بو داشتند دانشى كه خود  به ند،درسوالنشان داليل روشنى براى آنان آوركه  ھنگامى
  ٨٣، آيه )٤٠(سوره غافر   !گرفتند آنان را فراگرفت تمسخر مى  را به
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اين شناخت  .داردارتباط قلب و روح انسان   به امری است کهآيد پيامبر جديدی که از سوی خدا میشناخت 
دکترا در ۀ داشتن درج  اين دستاورد بزرگ ھيچ ارتباطی به .علمی آموزشخرد روحانی است نه  ۀثمر

نه تحت اختيار و فرمان يد قدرت الھی است،   بهموھبت ايمان  .الھيات يا تسلّط بر زبانی خارجی ندارد
  .رھبران و محقّقين دينی

  .َوَما َكاَن لِنَْفٍس أَن تُْؤِمَن إاِلَّ بِإِْذِن ّهللاِ 

  ١٠٠، آيه )١٠(سوره يونس   .خداوند ۀاجاز  تواند ايمان بياورد مگر بهھيچ کسی نمی

  ١١١، آيه )٦(ھمچنين سوره انعام   

تعّصب و اميال خودخواھانه باشد، تمام مدارک و   اگر قلب انسان فاقد خرد و حکمت باشد، اگر مبتال به
  :کند  را خنثی میمدارج دانشگاھی دنيا 

  .َوإِن يََرْوْا ُكلَّ آيٍَة الَّ يُْؤِمنُوْا بَِھا

 ١٤٦، آيه )٧(سوره اعراف   ..ايمان نخواھند آورد باز ھم بينند،  هھا يا شواھد را باگر آنھا کلّيه نشانه

  :دھدچه نوع مردمی را خالق ما مورد عنايت خود قرار می مالحظه فرماييد

  .َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي اأْلَْرِض َونَْجَعلَُھْم أَئِمَّةً َونَْجَعلَُھُم اْلَواِرثِينَ 

و وارثاِن  مردمرھبران  و] آنھا را مورد لطف قرار دھيم[منّت گذاريم مايليم که بر ضعيفان روی زمين 
  ۵، آيه )٢٨(سوره قصص   .قرار دھيم خود

آنھا  مردم ممتاز جامعه چگونه با آن حضرت برخورد کردند؟ نوح پيروی کردند؟ حضرت چه مردمی از
  :گفتند

ثْ    .َما نََراَك اتَّبََعَك إاِلَّ الَِّذيَن ُھْم أََراِذلُنَالَنَا وَ َما نََراَك إاِلَّ بََشًرا مِّ

از تو  بينيم که  نمی را کسی ديگر ،بينيم و جز جماعتى از فرومايگان ما تو را جز بشرى مثل خود نمى
  ٢٧، آيه )١١(سوره ھود   .پيروی کند

مردم معمولی وطبقات پائين مردمان ممتاز جامعه يا  چه نوع مردمی از حضرت مسيح پيروی کردند؟
  جامعه؟

. نام متٰی برخورد که در محل وصول باج و خراج نشسته بود  يک باجگير به  عيسی بر سر راه خود به
يک روز عيسی و . متٰی فوراً برخاست و ھمراه او رفت!" بيا و مرا پيروی کن: "او فرمود  عيسی به

ھر نيز شای از باجگيران و اشخاص بدنام   عّده. متٰی بر سر سفرۀ غذا نشسته بودند شاگردانش در خانۀ
چرا استاد شما : "شاگردان عيسی گفتند  وقتی روحانيون اين را ديدند، اعتراض کنان به. مھمان متٰی بودند

   ٩- ١١ اتآي ،٩فصل  ،انجيل متی  "کند؟  با اين قبيل افراد نشست و برخاست می

ورود و سکونت ابدی در . کوچک شمردنبايد آن را  .انکار کردن پيامبران الھی خطا و گناھی بزرگ است
بخت   به سرنوشتیآيا ھيچ مؤمنی بايد سرنوشت روحانی خود را در ارتباط با يک چنين  .است مطرح جھنّم
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از آنجائی که اين موضوع حائز اھميّت بسيار است، اين فصل را با مطالعۀ  و اقبال واگذار نمايد؟
ھا  اين وعده .رسانيم پايان می  پذيرش آنھا به ان جديد و نتايج انکار ياھای خداوند در مورد پيامبر وعده

   :عبارتند از

ا يَأْتِيَنَُّكْم ُرُسلٌ    ...إِمَّ

  ٣۵، آيه )٧(سوره اعراف   ...خواھند آمد البتّهبه سوی شما آيند، که  یاگر پيامبران

  :چنين است نتايج انکار يا قبول پيامبران آنطور که در سورۀ ديگر قرآن بيان شده

نُكْم َوِسيَق الَِّذيَن َكفَُروا إِلَى َجَھنََّم ُزَمًرا َحتَّى إَِذا َجاُؤوَھا فُتَِحْت أَْبَوابَُھا َوقَاَل لَُھْم َخَزنَتَُھا أَ  لَْم يَأْتُِكْم ُرُسٌل مِّ
قِيَل  بَلَى َولَِكْن َحقَّْت َكلَِمةُ اْلَعَذاِب َعلَى اْلَكافِِرينَ يَْتلُوَن َعلَْيُكْم آيَاِت َربُِّكْم َويُنِذُرونَُكْم لِقَاء يَْوِمُكْم َھَذا قَالُوا 

َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّھْم إِلَى اْلَجنَِّة ُزَمًرا َحتَّى إَِذا  اْدُخلُوا أَْبَواَب َجَھنََّم َخالِِديَن فِيَھا فَبِْئَس َمْثَوى اْلُمتََكبِِّرينَ 
ِ الَِّذي َصَدقَنَا  بَُھا َوقَاَل لَُھْم َخَزنَتَُھا َساَلٌم َعلَْيُكْم ِطْبتُْم فَاْدُخلُوَھا َخالِِدينَ َجاُؤوَھا َوفُتَِحْت أَْبَوا َّ ِ َوقَالُوا اْلَحْمُد 

أُ ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث نََشاء فَنِْعَم أَْجُر اْلَعاِملِينَ  ةَ َحافِّيَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش َوتََرى اْلَماَلئِكَ  َوْعَدهُ َوأَْوَرثَنَا اأْلَْرَض نَتَبَوَّ
ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ  َّ ِ   .يَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّھْم َوقُِضَي بَْينَُھم بِاْلَحقِّ َوقِيَل اْلَحْمُد 

رسند، درھاى آن گشوده  دوزخ مى  وقتى به .شوند سوى جھنم رانده مى  و كسانى كه كافر شدند گروه گروه به
سويتان نيامدند كه آيات   آيا رسوالنى از ميان شما به": گويند آنھا مى  ن دوزخ بهشود و نگھبانا مى

آرى، ": گويند مى "پروردگارتان را براى شما بخوانند و از مالقات اين روز شما را بر حذر دارند؟
افران مسلم ولى فرمان عذاب الھى بر ك!) پيامبران آمدند و آيات الھى را بر ما خواندند، و ما مخالفت كرديم(

چه بد جايگاھى است  .از درھاى جھنم وارد شويد، جاودانه در آن بمانيد": شود آنان گفته مى  به .شده است
  "!جايگاه متكبران

رسند  آن مى  ھنگامى كه به .شوند سوى بھشت برده مى  و كسانى كه تقواى الھى پيشه كردند گروه گروه به
! اين نعمتھا بر شما گوارا باد! سالم بر شما" :گويند آنان مى  شود و نگھبانان به درھاى بھشت گشوده مى

وعده   حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه به": گويند آنھا مى "!داخل بھشت شويد و جاودانه بمانيد
را ميراث ما قرار داد كه ھر جا را بخواھيم منزلگاه خود قرار ) بھشت(خويش درباره ما وفا كرد و زمين 

  "!وست پاداش عمل كنندگانچه نيك .دھيم

 .گويند تسبيح مىرا اند و پروردگارشان  بينى كه بر گرد عرش خدا حلقه زده فرشتگان را مى) در آن روز(
حمد مخصوص خدا پروردگار جھانيان ": گفته خواھد شد) سرانجام(شود و  در ميان بندگان بحق داورى مى

 ٧١- ٧۵، آيات )٣٩(سوره زمر   "!است

  



  

٧  
  وعدۀ ظھور پيامبران جديد

  موّ دقسمت 

چند آيۀ ديگر  .توان يافت ھای قرآن می وعدۀ ظھور پيامبران جديد از طرف خداوند را در بسياری از سوره
  : دھيم را مورد بررسی قرار می

يَن َحتَّى تَأْتِيَُھُم اْلبَيِّنَةُ لَْم يَُكِن الَِّذيَن  طَھََّرةً  َكفَُروا ِمْن أَْھِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكيَن ُمنفَكِّ ِ يَْتلُو ُصُحفًا مُّ َن هللاَّ  َرُسوٌل مِّ
  .َوَذلَِك ِديُن اْلقَيَِّمةِ ...فِيَھا ُكتٌُب قَيَِّمةٌ 

ھای خود را ترک نخواھند کرد  راه—کافران ازکسانی که کفر ورزيدند اعم از آن که از اھل کتاب باشند يا 
و از برای آنھا صفحات مقّدس  که رسولی از سوی خداوند—بيايد ]دليل[ "بيّنه"تا وقتی که برای آنھا 

  ١-۵، آيات )٩٨(سوره بيّنه   .حّق استآن دين ...بخواند، ھايی يافت کتابتوان  می که در آن را مطھّری

مردم  و  —پذيرند  نمیکه اسالم را   —اھل کتاب آموزند کهمی ما  بهاين آيات  ؟آموزيم میآيات فوق چه از 
در آن زمان فرصت جديدی  .اعراض خود ادامه خواھند داد تا زمانی که پيامبر ديگری بيايد  بهدين   بی
  .دپذيرن  هيک بار ديگر آنھا اين فرصت را خواھند يافت که حق را ب .آنھا داده خواھد شد  به

   :نکات زير تّوجه کنيد  به ؟دنچه کسانی اشاره دار  بهآيات فوق 

 يا اسالم ندارند رسول اکرم  بهای آيات مزبور ھيچ اشاره.  

 رفتار مردم در زمان آينده اشاره دارندۀ نحو  به اين آيات.  

  خواھد آمد) بيّنه" (دليل"ظھور پيامبری از سوی خداوند اشاره دارند که با   بهآنھا.  

 فقط يک کتاب آورد رسول اکرم(خواھد آورد  ئیھاپيامبر جديد کتاب.(  

 از غير ديانتی  به يعنی آينده اشاره دارد،  به" آن"کلمۀ  .يابند  پايان می" دين آن"با عبارت  فوق آيات 
  .اسالم
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 تشکيل شده استيک سئوال تأکيدی و پاسخ آن،  از ، يعنیکه از دو قسمت یديگرۀ بررسی آي  بهحال 
  :پردازيم می

  :کنيم میابتدا سؤال را بررسی 

ْنهُ َوِمن قَْبلِِه ِكتَاُب ُموَسى إََماًما َوَرْحَمةً  بِِّه َويَْتلُوهُ َشاِھٌد مِّ   .أَفََمن َكاَن َعلَى بَيِّنٍَة مِّن رَّ

مسلمين [بخواند ] حقانيت خود[عنوان شاھد   اگر کسی با دليل محکمی از جانب پروردگارش بيايد و آنرا به
] حقّانيت او و شاھد[پيشوا و رحمت موسى  قبل از او کتاب ]ھمانطوری که[؟ د با او رفتار کنندچگونه باي

  ١٧، آيه )١١(سوره ھود    ؟بود

  :شودنقل می تر از اين آيه در زير ۀ روانترجم

عنوان   بهرا  الھی پيامبری که آيات—آيدپيامبری که با دالئل واضح و روشن از سوی پروردگارش می  به
مؤمنين چگونه بايد [—ھمانطور که کتاب موسی شاھد بر رسالت او بود خواندبر رسالت خود می شاھدی

  ]جواب دھند؟او   به

با پيامبری که با دالئل : پرسد  از ما میدر واقع  .که جواب را در بر دارد کندفوق سؤالی را مطرح میۀ آي
 آيا بايد ؟شوندروبرو او  امؤمنين چگونه بايد ب آيد چگونه بايد رفتار کرد؟واضح از سوی پروردگارش می

  تحقيق بپردازند؟  بهپيامش ۀ کنند، يا دربار انکار او را

  :پردازيم می دوم ھمان آيه که شامل جواب است قسمت ۀمطالع  بهحال 

بَِّك َولَـِكنَّ أُْولَـئَِك يُْؤِمنُوَن بِِه َوَمن يَْكفُْر بِِه ِمَن األَْحَزاِب فَالنَّاُر َمْوِعُدهُ فاَلَ  ْنهُ إِنَّهُ اْلَحقُّ ِمن رَّ تَُك فِي ِمْريٍَة مِّ
  .أَْكثََر النَّاِس الَ يُْؤِمنُونَ 

پيروان اديان [ مختلف ھاى  گروه از که کسانى اما .آورند  می ايمان او  به ]بينند  می را اھدش اين که کسانی[
 او حقّ  .ھيچ شکى نداشته باش] موعود[ درباره او .آورند، دوزخ در انتظار آنھاست  ینم ايمان او  به ]جھان
  ١٧، آيه )١١(سوره ھود     .آورند  نمیايمان  ]او  به[ ، اما اکثر مردمآمده از جانب پروردگار تو و است

آورند ايمان می" او"به  که" آنھا" .سازدبخش دوم آيه معنای بخش اّول را کامالً روشن می  به کوتاه ینگاھ
کسانی که  ،کسانی که دارای خردمندی روحانی ھستند ،مؤمنين واقعی ھستند" آنھا" چه کسانی ھستند؟

که با داليل واضح و روشن از سوی —کالم پيامبر جديد  بهکسانی که  ،ذھنی باز و قلبی صاف دارند
 .دھند گوش فرا می  —خواند عنوان شاھدی از سوی حضرتش می  بهآيد و آيات او را  پروردگارش می

شوند که  ھمان سرنوشتی دچار می  بهآنھا  ؟بودد کنند چه خواھ کسانی که پيامبر جديد را انکار می سرنوشت
  .آتش دوزخ  بهمنکرين ھميشه با آن روبرو بوده اند يعنی ابتالی ابدی 

پيامبر موعود برطرف  ۀدربار را دھد تا کلّيه ترديدھای ماما می  بهمھربان  پروردگاراطمينانی که   بهلطفاً 
  :کنيد، توّجه زدسا
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بِّكَ  ْنهُ إِنَّهُ اْلَحقُّ ِمن رَّ   .فاَلَ تَُك فِي ِمْريٍَة مِّ

  ١٧، آيه )١١(سوره ھود   .آمده تو جانب پروردگار از حق است و] پيامبر جديد[ او ،مکن او ]درباره[ ھيچ شکى

با دليل واضح و حتّی اگر  .نمايد پيشگوئی میپيامبر جديد را  سرنوشت سخت و دشوار کلمات پايانی آيه
چرا  ."آورنداو ايمان نمی  بهاکثر مردم "عليرغم تمام اينھا —قانع کننده بيايد، حتّی اگر آيات خدا را بخواند

خداوند "را که  اين تصور نادرستزيرا آنھا از قبل  کنند؟چنين پيامبر بزرگی را انکار می مسلمينبيشتر 
متداول ميان  عقيدهوضوح   بهاين آيه . اندپذيرفته "رستادھرگز بعد از حضرت محّمد پيامبری را نخواھد ف

از آثار مقّدسه بيايد که ھر کدام از آنھا  یکه حتّی اگر پيامبری با چندين کتاب: کندبينی میمسلمانان را پيش
قتل   به يازندانی کنند او را شايد حتّی —مانند قرآن باشکوه و ممتاز باشد، باز ھم او را رد خواھند کرد

  .نقض کرده است—را" النّبيّينخاتم" يعنی اصل—ترين اعتقاد آنھازيرا او اساسی—رسانندب

  :شدهزير نيز ديگربار تأييد  ۀھمين پيام در آي

ْستَقَرٌّ َوَسْوَف تَْعلَُمونَ  َوَكذََّب بِِه قَْوُمَك َوُھَو اْلَحقُّ قُل لَّْسُت َعلَْيُكم بَِوِكيلٍ    .لُِّكلِّ نَبَإٍ مُّ

برای  .شما نيستم يا مسؤل من نگھدار"بگو، . است او حقّ اند، اگر چه   را تکذيب کرده او ]مسلمانان[ تو قوم
  ٦٦- ٦٧، آيات )٦(سوره انعام   ."زود است که بدانيد. تحقّق ھر خبری زمان خاّصی معيّن شده

 برای تی چنددر اينجا نکا .گويدپيروان آن حضرت سخن می ۀفوق، خداوند با حضرت محّمد دربار ۀدر آي
  :کندحضرت بيان میآن 

 او را انکار خواھند ) مسلمانان(کند، با اين حال اّمت تو پيامبر موعود حّق است و حق را بيان می
  .کرد

 مسئول انکار آنھا  رسول اکرم .کسانی که او را انکار کنند با پيامدھای انکارشان روبرو خواھند شد
  .د بودننخواھ

  معينی داردتحقّق ھر خبری زمان.  

  تحقّق يافته است پيشگوئیوقتی اين پيامبر بيايد، متوّجه خواھی شد که اين .  

  :اين آيات را نيز مالحظه کنيد

بِّ اْلَعالَِمينَ  ا تَنِزيُل اْلِكتَاِب اَل َرْيَب فِيِه ِمن رَّ بَِّك لِتُنِذَر قَْوًما مَّ أَتَاُھم مِّن  أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ بَْل ُھَو اْلَحقُّ ِمن رَّ
  .نَِّذيٍر مِّن قَْبلَِك لََعلَُّھْم يَْھتَُدونَ 

جعل گويند آن را  مى. نازل شده از طرف پروردگار جھان ،شك در آن نيست] جاى[كه ھيچ  ،اين كتاب
و از جانب پروردگار توست تا مردمى را كه پيش از تو  است حق او] نه چنين است[ .است کرده
  ٢-٣، آيات )٣٢(سوره سجده   .شايد ھدايت يابند .دنيامده است ھشدار دھ اى براى آنان دھنده بيم

خواھد آمد و کتابی که بعد از  رسول اکرمپيامبری که بعد از ۀ دربار ھائی است پيشگوئیآيات فوق در 
  :دنشوداليل آن ذيالً بيان می .قرآن فرستاده خواھد شد
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 ۀدھندبيم" (او"و ) حضرت محّمد" (تو"عنوان   بهوضوح   بهدو فرد اشاره دارند که   به اين آيات 
  .شوند مشّخص می) آينده

 ای کنند که ھشداردھنده برای کسانی خواھد آمد که برای آنھا ھنوز ھشداردھندهبيان می ياتآ
مردم عربستان برای جديد باشد، زيرا  ۀتواند اين ھشداردھندحضرت محّمد نمی. فرستاده نشده است
   .فرستاده شده بود ایقبالً ھشداردھنده

  پيامبر آينده تکرار شده   بهچندين مرتبه در سراسر قرآن در اشاره  )او حق است( "ھو الحقً "عبارت
  .است

د که فقط مسلمانانی که عرفان واقعی و ايمان حقيقی دارند پيامبر ندھد نشان مینشوآياتی که ذيالً نقل می
  :جديد را خواھند شناخت

َ لََھاَولِيَْعلََم  بَِّك فَيُْؤِمنُوا بِِه فَتُْخبَِت لَهُ قُلُوبُُھْم َوإِنَّ هللاَّ ِد الَِّذيَن آَمنُوا إِلَى ِصَراٍط الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمن رَّ
ْستَقِيمٍ    .مُّ

 او ايمان  پس به، فھمند که او حق است و از سوی پروردگارت آمده  میآنھا دانش عطا شده   کسانى که به
راه   را به ]مسلمين حقيقی[ مؤمنان وندمطمئنا ً، خدا. را خواھد پذيرفت اوشان فورا ً خواھند آورد و قلب
  ۵٤، آيه )٢٢(سوره حج   .]کند  شناختن موعود موفق می  به[ نمايد  راست ھدايت مى

  مؤمنين در راه راست ھستند، چه نيازی دارند که دوباره براه راست ھدايت شوند؟

بَِّك ُھَو اْلَحقَّ َويَْھِدي إِلَى ِصَراِط اْلَعِزيِز الْ    .َحِميدِ َويََرى الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم الَِّذي أُنِزَل إِلَْيَك ِمن رَّ

کسی که از جانب پروردگار تو  فھمند  می  ، شناسند  يعنی آيات قرآن را میايشان علم داده شده،   كسانى كه به
  .كند راه خداوند عزيز و حميد ھدايت مى  و به از جانب خداست ]الھی نازل شدهاز آسمان اراده [آمده 

  ٦، آيه )٣٤(سوره سبا   

  :اين آيات نيز توّجه نماييد  به

َ بِِعبَاِدِه لَخَ  قًا لَِّما بَْيَن يََدْيِه إِنَّ هللاَّ ثُمَّ أَْوَرْثنَا اْلِكتَاَب  بَِصيرٌ بِيٌر َوالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب ُھَو اْلَحقُّ ُمَصدِّ
ْقتَِصٌد َوِمْنُھْم َسابٌِق بِاْلَخْيَراتِ  ِ َذلَِك ُھَو اْلفَْضُل  الَِّذيَن اْصطَفَْينَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمْنُھْم ظَالٌِم لِّنَْفِسِه َوِمْنُھم مُّ بِإِْذِن هللاَّ

  .اْلَكبِير

تصديق  ]مانند قرآن[ آنچه پيش اوست. جانب خداست ازتو وحی کرديم   به در کتاب کسی که درباره او
گروھى از بندگان برگزيده   را به) قرآن(سپس اين كتاب  !بندگانش خبير و بيناست  خداوند نسبت به. کند  می

و گروھى به  اى ميانه رو بودند، اى بر خود ستم كردند، و عده از ميان آنھا عده) اما( .ميراث داديم  خود به
  !است یپيشى گرفتند، و اين، فضيلت بزرگ) از ھمه(ھا   یاذن خدا در نيك

  :دھيم میمحتوای آيات فوق را مورد بررسی قرار 

  او  ۀشود که، ھمانطور که در قرآن ثبت شده، خداوند دربارشخص معيّنی شروع می  بهآيه با اشاره
  .گويد  میبا حضرت محّمد سخن 
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  خواندمی ، يعنی از جانب خود،او را حقّ خداوند.  

  کند، يعنی قرآن را، تأييد مینازل شدهاو  قبل ازآنچه را که.  

 برخی با رّد کردن او : دھند او جواب می دعوت  بهسه طريق   بهمسلمانان،  او در ھنگام ظھور
اّما سومين  .مانند می تفاوت  او بی  بهگيرند يا نسبت او را نديده می بعضیدارند؛ خود ظلم روا می  به

عنوان   بهدھند و او را او پاسخ می دعوت  بهخداوند،  ۀاجاز  بهھستند،  واقعیگروه، که مسلمانان 
  .گيرند  قرار میاين مسلمانان مورد فضل الھی  .کنندپيامبر جديد تصديق می

فصل، بايد توّجه داشته  آنقبل از بررسی  .کندای اشاره می"وعده" بهمکّرراً ) يونس( قرآن دھم هسور
  :استفاده شده است رسول اکرمدر رابطه با ظھور " وعده"ۀ باشيم که واژ

  .َويَقُولُوَن ُسْبَحاَن َربِّنَا إِن َكاَن َوْعُد َربِّنَا لََمْفُعوالً 

  ."يابد  تحقق میمنزه است پروردگار ما كه وعده پروردگار ما قطعا " ،گويند و مى
  ١٠٨آيه ) ١٧(اسرائيل   سوره بنی  

ظھور  ۀدربار" قرآنی ۀتصوير معّماگون"از  را قطعات بسياری) ١٠(يونس  ۀسور ۵۵تا  ٤٦آيات 
  :کنيم مرور میاختصار   بهآيات مزبور را  .دھدمی ارائهخداوند  طرفپيامبری جديد از 

 حضرت محّمد رخ خواھد داد رحلتبعد از  خاّصیرويدادھای   :٤6 يهآ.  

 ھر اّمتی دارای پيامبری خواھد بود  :٤٧ هآي.  

 تحقّق خواھد يافت؟ یک وعدهاين " :پرسندمردم می  :٤٨ هآي"  

 ٤٩ هآي 
  ):اّول قسمت(

  ).گيرد چه زمانی وعده تحقّق يابداو تصميم می(خداوند حاکم حقيقی است 

 ٤٩ هآي 
  ):بخش دوم(

  .معيّنی است عمرھر اّمتی دارای ) خاطر داشته باشيد که  بهاّما بايد (

 ظھور پيامبری جديد مجازاتی است برای . (انتظار عذاب باشندمنکرين وعده بايد در   :۵٠ هآي
  .)او اقبال نمايند  بهکسانی که او را انکار کنند و فضلی است برای کسانی که 

  :نمايد ظھور پيامبری جديد اشاره می  به) ۵١ هيونس، آي(بعد  ۀآي

  .أَثُمَّ إَِذا َما َوقََع آَمْنتُم بِهِ 

  ۵١، آيه )١٠(سوره يونس   ؟آوريد  قّق يابد، ايمان میکه آن واقعه تح  آيا پس از اين

  :تر  ساده ۀترجم

  پذيريد؟می آيا موعود را، يابدوقتی وعده تحقّق 
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ظھور پيامبری جديد از سوی خداوند در ساعتی   بهد که آنھا نکنوضوح اين معنا را بيان می  بهآيات  سلسلۀ
  .معيّن اشاره دارند

ً وعدهزندگی میکفّاری که در زمان حضرت محّمد  آنھا . گرفتندمسخره می  بهھای خداوند را کردند، غالبا
 رسول اکرمجانب   بهخواستند ببينند که آيا حق آنھا می." ھای شما زودتر تحقّق يابدباشد که وعده"گفتند، می
و يا بعد از آن نخواھد  مقرر ، حتّی يک ساعت، قبل از موعدھا  وعدهپاسخ خداوند اين بود که تحقّق  ؟است
تحقّق  بعد ازآيا، حتّی . گرفتيدمسخره می  بهخداوند را " وعده"شما : پرسدقبلی از افراد شّکاک می ۀآي .بود

  وعده و ظھور موعود، باز ھم تمسخر خواھيد کرد؟

  :کنندمی مجازاتی اشاره دارد که در انتظار کسانی است که پيامبر جديد را انکار  به) ۵٢يونس، (بعد ۀ آي

  .ثُمَّ قِيَل لِلَِّذيَن ظَلَُموْا ُذوقُوْا َعَذاَب اْلُخْلِد َھْل تُْجَزْوَن إاِلَّ بَِما ُكنتُْم تَْكِسبُونَ 

انتظاری جز روبرو شدن با محصول زندگی خود آيا . عذاب ابدى را بچشيد" :ستمکاران گفته خواھد شد  به
  ۵٢، آيه )١٠(سوره يونس   "؟داريد

  :ظھور پيامبر جديد اشاره دارد  بهيک بار ديگر ) ۵٣يونس، (بعد  ۀآي

  .َويَْستَنبِئُونََك أََحقٌّ ُھَو قُْل إِي َوَربِّي إِنَّهُ لََحقٌّ َوَما أَنتُْم بُِمْعِجِزينَ 

و شما  است حق قطعاً  اوپروردگارم كه   سوگند به ،آرى" :بگو "؟است او حقآيا " :پرسند  میو از تو 
  ۵٣، آيه )١٠(سوره يونس   .جلوی او را بگيريدتوانيد  نمى

  :دھديک بار ديگر وعده را مورد تأييد قرار می ۵۵ ۀآي

  .أاَلَ إِنَّ َوْعَد ّهللاِ َحقٌّ َولَـِكنَّ أَْكثََرُھْم الَ يَْعلَُمونَ ...

  ۵۵، آيه )١٠(سوره يونس   .وعده خدا حقيقت است، اما اکثرشان نمى دانند ،مسلما ً ...

اين آيه توّجه   به .دانندنمیھا را  منظور از اين پيشگوئی دھد که اکثر مردمفوق يک بار ديگر نشان می ۀآي
  :نماييد

  .َوأَنِذْرُھْم يَْوَم اْلَحْسَرِة إِْذ قُِضَي اأْلَْمُر َوُھْم فِي َغْفلٍَة َوُھْم اَل يُْؤِمنُونَ 

 ندآنھا بکلى غافل. رسد  انجام می  به] نقشه خدا[خدا حکم ھنگاميکه —آنھا درباره روز پشيمانى ھشدار بده  به
  ٣٩، آيه )١٩(سوره مريم   .آورند  و ايمان نمی

دھد که وضوح نشان می  بهاّما آيه  .اشاره دارد" روز قيامت"به فوق  ۀکه آي کنند تصّور میمفّسرين  اکثر
  ظھور فرمود چه اتّفاقی افتاد؟ رسول اکرموقتی  .کند میپيامبر جديد خداوند اشاره   بهواکنش مردم  طرز  به

 توّجه بودندمردم در خصوص سرنوشت روحانی خود بی.  

  نياوردندايمان  آن رسول  بهآنھا.  
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توّجه باشد چگونه ممکن است کسی در زندگی بعدی غافل و بی .شودانکار منجر می  بهتوّجھی و غفلت بی
خواھد " حسرت"—رحلتيعنی بعد از —بعدیاحساس آنھا در زندگی  و از ايمان آوردن خودداری نمايد؟

زمان ظھور پيامبر   بهديگری رۀ اشا" روز حسرت"اين ترتيب   به .پاسخ ندادند يزدانندای   بهبود که چرا 
  .جديدی از سوی خداوند است

  :است محّمد ۀسور ۀن آيات اّوليآقر ھای پيشگوئیانگيزترين يکی از حيرت

وا َعن  ِ أََضلَّ أَْعَمالَُھمْ الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّ ٍد  َسبِيِل هللاَّ َل َعلَى ُمَحمَّ الَِحاِت َوآَمنُوا بَِما نُزِّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
بِِّھْم َكفََّر َعْنُھْم َسيِّئَاتِِھْم َوأَْصلََح بَالَُھمْ  اِطَل َوأَنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َذلَِك بِأَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا اتَّبَُعوا اْلبَ  َوُھَو اْلَحقُّ ِمن رَّ

ُ لِلنَّاِس أَْمثَالَُھمْ  بِِّھْم َكَذلَِك يَْضِرُب هللاَّ   .اتَّبَُعوا اْلَحقَّ ِمن رَّ

و كسانى كه ! كند اعمالشان را نابود مى) خداوند(از راه خدا بازداشتند، ) مردم را(كسانى كه كافر شدند و 
حق است و از سوى  اوو —نازل شده دمحمّ ند و به آنچه بر ايمان آوردند و كارھاى شايسته انجام داد

اين  !كند بخشد و كارشان را اصالح مى نيز ايمان آوردند، خداوند گناھانشان را مى—آمده پروردگارشان
تبعيت  حقى كه از سوى پروردگارشان بودبخاطر آن است كه كافران از باطل پيروى كردند، و مؤمنان از 

  ١-٣، آيات )٤٧(سوره محّمد   !ندز  یاوند براى مردم مثل مگونه خد اين .نمودند

اّما  .حضرت محّمد اشاره دارند  بهتواند شّک داشته باشد که آنھا فقط ھر کسی که آيات فوق را بخواند نمی
حضرت   بهآنھا ممکن است نه تنھا : دھد که آنھا معنای دوگانه دارندنھا نشان میآتحليلی دقيق از محتوای 

  .آيد اشاره داشته باشندکه از سوی خداوند می ای هآيند پيامبر  بهبلکه  ،محّمد

  :گذاشته شده بخوانيد [ ]برای درک دو معنی، آيات مزبور را با کلماتی که در ميان 

شود آنچه که فرو فرستاده می  بهند و ايمان آورند ادايمان آورند و اعمال شايسته انجام د ]اسالم  به[ کسانی که
 خداوند—آمده آنھا از سوی پروردگارو  است حقّ  ]يعنی پيامبر جديد[ او و  —]پيامبر جديد[ محّمدبر 

  .اصالح خواھد کرد را آنھاحال  خواھد بخشيد و را ]مؤمنين جديد[ آنھاگناھان 

کسی که بعد از او خواھد آمد   بهحضرت محّمد، بلکه   بهاّول نه  ۀتوان گفت که آيات فوق در وھلچگونه می
   :اشارۀ مھّم را که در آيۀ دوم پنھان است در نظر گيريد د؟ اينناشاره دار

دٍ ...َوالَِّذيَن آَمنُوا َل َعلَى ُمَحمَّ   .َوآَمنُوا بَِما نُزِّ

  .نازل شده ايمان آوردند دمحمّ و به آنچه بر ...كسانى كه ايمان آوردند

پس از چه رو اين آيه  .دھد ايمان دارندمیآنچه که قرآن تعليم   به—يعنی مسلمانان—بديھی است که مؤمنين
آيا منطقی  ؟"ايمان دارند نازل شده آنچه که بر محّمد  رب" ھمو " ايمان دارند" ھم کسانی اشاره دارد که  به

مؤمنينی اشاره داد که آنچه را که بر حضرت محّمد دربارۀ پيامبر   بهنيست که فرض کنيم که عبارت دوم 
—شده معرفی" و او حّق است از سوی پروردگار آنھا"عنوان   بهکه  کسی درباره—جديد نازل شده

بِِّھمْ "يا " ُھَو اْلَحقُّ "عبارت  مالحظه نموديم، عالوه، ھمانطور که قبالً ب ؟پذيرند می بيان " ھَُو اْلَحقُّ ِمن رَّ
  .برد کار می  بهدفعات برای مشّخص کردن پيامبر جديد   بهفردی است که قرآن   بهمنحصر 
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آيد باز ھم محّمد اگر نام پيامبر جديد که بعد از حضرت محّمد می. احتمال ديگر را ھم در نظر بگيريديک 
اگر اين احتمال را  ھايی باشد که نام مزبور را در بر بگيرد چه خواھد شد؟يا ترکيبی از اسم—باشد

  :مزبور اين پيام را بيان خواھد کرد بپذيريم، آيۀ

ھم  ]پيامبر جديد از سوی خدا[" محّمد"به  و اعمال شايسته انجام دھند و  ايمان آورند ]اسالم  به[ کسانی که
 ]مؤمنين جديد[ آنھا گناھان خداوند—]مؤمنين جديد[ آنھا از سوی پروردگار است حقّ  او و—ايمان آورند

 که یمسلمانان[ ئی کهاين بدان جھت است که آنھا .آنھا ياری خواھد نمود  خواھد بخشيد و بهرا 
 که یمسلمانان[ که کنند، در حاليکه کسانی پيروی می از باطل دارندنايمان  ]قرآن ھای پيشگوئی  به
اينچنين خداوند . کنندپيروی می است آنھا حقّی را که از سوی پروردگار دارندايمان  ]قرآن ھای پيشگوئی  به

  .آوردمثال می از برای مردمان

  : اين آيه گويای آن است که .سوم نکات بيشتری برای راھنمايی ما در بر دارد ۀآي

از باطل پيروی نمايند در حالی که کسانی که ايمان آورند  ]مسلمانان رياکار[آنان که ايمان نياورند 
  .پيروی نمايند استآنھا  حقّی که از جانب پروردگاراز  ]مسلمانان حقيقی[

چنين مؤمنينی مؤمنين  .خوانند ايمان ندارندآنچه که می  بهانند اّما واقعاً وخرا می بسياری از مسلمانان قرآن
آنچنان ، اّما مؤمنين واقعی .اينان اگر با پيامبر جديد مواجه شوند، او را انکار خواھند کرد .واقعی نيستند
  :داردکه آيه بيان می

  .پيروی نمايند است آنھا حقّی که از جانب پروردگاراز 

مثال ھميشه ." آورد خداوند از برای مردماناينچنين مثال می: "اشاره ديگر در بر دارد ٣ ۀکلمات پايانی آي
مقصود از استفاده از  نامد؟اين آيات را مثال می خداوند چرا گرنهو .دارای معانی متعّدد يا مخفی است

  .مھّم است معانی باطنی و پنھانی اين آيات  بهجلب کردن توّجه ما " مثال" کلمۀ

آيد، دست می  به از کّل طرح تصوير بھتری، کنار ھم گذاشتن قطعات يک عکس بادرست ھمانطور که 
بعضی از آياتی را که قبالً مطالعه  حال .کندمیحاصل آيات مرتبط در کنار ھم نيز ھمين نتيجه را  ۀمشاھد
  :بينيم  جامعی از آنھا به عکستا دھيم  قرار می ايم کنار يکديگرکرده

ُسوٌل فَإَِذا َجاء َرُسولُُھْم قُِضَي بَْينَُھم بِاْلقِْسِط َوُھْم الَ يُْظلَُمونَ  ٍة رَّ َويَقُولُوَن َمتَى َھـَذا اْلَوْعُد إِن ُكنتُْم  َولُِكلِّ أُمَّ
ا َوالَ نَْفًعا إاِلَّ َما َشاء ّهللاُ لُِكلِّ أُمَّةٍ  أََجٌل إَِذا َجاء أََجلُُھْم فاَلَ يَْستَأِْخُروَن َساَعةً َوالَ  َصاِدقِيَن قُل الَّ أَْملُِك لِنَْفِسي َضّرً

  .َويَْستَنبِئُونََك أََحقٌّ ُھَو قُْل إِي َوَربِّي إِنَّهُ لََحقٌّ َوَما أَنتُْم بُِمْعِجِزينَ ...يَْستَْقِدُمونَ 

  :١ترجمه 
، بدون کوچکترين بى شودبيايد ميانشان به عدالت داورى  رسولشانچون . است ، رسولىاّمتیبراى ھر 
بگو،  "؟، اگر راست مى گوييديابد  وعده تحقق میچه موقع اين : "آنھا به حالت مبارزه مى گويند .عدالتى

مدت عمر  اّمتیھر ." فقط آنچه خدا بخواھد انجام مى شود ،من ھيچ قدرتى بر نفع و ضرر خودم ندارم"
تو را ...عقب يا جلو بياندازند  توانند آن را يک ساعت به، آنھا نمى اجل آنھا فرا رسدھنگاميکه . معينى دارد
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او پروردگارم،   ، قسم بهبله"بگو، " ؟او حق استآيا " پرسند  از تو می. به مبارزه مى طلبند تا پيش بينى کنى
  ."مانع او شويداست و شما ھرگز نمى توانيد  حق

  ٢ ترجمه
آنھا ظلمی   شود و به  د، بين آنھا بعدالت حكم ميوقتی پيغمبرشان برای آنھا آم. ھر گروھی پيغمبری دارند

من " :بگو "؟رسد  انجام می  بهای كه ميدھی چه موقع  اگر راست ميگوئيد اين وعده" :گويند  مي. شود  نمي
وقتی  .شود  اّمتی با اجل روبرو میھر  ".برای خودم، مالك نفع و ضرری نيستم، جز آنچه خدا بخواھد

ای که   وعده(آيا آن " :پرسند  یاز تو م...آنرا ساعتی عقب يا جلو بيندازندتوانند   ینم اجلشان فرا رسد
توانيد جلوی آنرا   یخداوندم كه راست و درست است و شما نم  قسم به" :بگو "راست است؟) دھی  می

  ٤٧- ۵٣ ، آيات)١٠(سوره يونس   ".بگيريد

  :اشاره دارد آينده  بهشود نيز ای که ذيالً نقل میآيه

ْلنَا بَِھا قَْوًما لَّ أُْولَـئَِك  ةَ فَإِن يَْكفُْر بَِھا َھـُؤالء فَقَْد َوكَّ   .ْيُسوْا بَِھا بَِكافِِرينَ الَِّذيَن آتَْينَاُھُم اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ

اگر اين مردم ايمان نياورند، عده . آنھا کتاب آسمانى، حکمت، و پيامبرى داده ايم  آنھا افرادى بودند که به
  ٨٩، آيه )٦(سوره انعام   .گرى را جانشين آنھا خواھيم کرد، و آن مردم جديد کافر نخواھند بوددي

  :مختصر را نيز مّد نظر قرار دھيد ۀاين آي

ُسُل أُقِّتَتْ    .َوإَِذا الرُّ

  ١١، آيه )٧٧(سوره مرسالت   !رسد  رسوالن فرا می] ظھور[ھنگامی که زمان 

نه " برانپيام"—صورت جمع است  بهاشاره دارد  پيامبرانظھور   بهاگر توّجه کرده باشيد، اکثر نبّواتی که 
 ھا اين پيشگوئی .صورت مفرد است  بهجديدی اشاره دارد تماماً  ديانتظھور   بهکه  ھائی پيشگوئی ."پيامبر"
باشد که خداوند بيش از يک  ای اشارهتواند می خود اين .د نه اديانناشاره دار) دين حقيقت(يک ديانت   به

 .اتّفاق افتاد يّتمسيحپيامبر خواھد فرستاد تا يک ديانت را تثبيت نمايند، درست ھمانطور که در مورد 
يوحنای تعميد دھنده و حضرت مسيح مبعوث شدند تا يک ديانت، يعنی ديانت مسيحی را تأسيس و تثبيت 

  .نمايند

ۀ از نقش یھم مالحظه شوند، تصوير واضح ظھور پيامبران جديد در کنار ۀدربار ی قرآنھا پيشگوئیوقتی 
ايجاد  دراند و در عوض ديده گرفتهارا ن ھا پيشگوئی متأّسفانه، علمای مسلمان اين .شود ظاھر میالھی 

 تی در قرآناچه اشار .کنندمسلمانان با غرور در آن زندگی می ھمۀاند که تقريباً قصری عظيم توفيق يافته
؟ چون نهوگچ! روی يک نامه" ُمھر"محّل يک : يک کلمه ۀکند؟ معنای تحريف شداز اين قصر حمايت می

کند که حضرت محّمد آخرين پيامبر از سوی خدا شود، اين ثابت میُمھر يا امضاء در پايين نامه گذاشته می
بينی ز سوی خدا را پيشکه ظھور پيامبران جديد ا—تمامی اين آيات واضح قرآن! باورنکردنی است !است
محّل ُمھر استوار است، زنده نگه  ۀاساس، که بر پايبی اصلیديده گرفته شده، اّما اتحريف يا ن—کنندمی

قفلی که ھرگز کسی نتواند آن را  ،شده قفل کامالً قصری عالی تبديل گرديده با دری که   بهداشته شده و 
  .بندددری را نمی، قرآن ھيچ اّما در حقيقت چنين نيست !بگشايد
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  :توّجه نماييد ۀ اعجاب انگيزمعنای عميق اين آي  به

  .ى َما فََعْلتُْم نَاِدِمينَ يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَھالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَ 

 از او[ تحقيق کنيد رى خبرى براى شما آورد، شما اول بايداى کسانى که ايمان داريد، اگر شخص شرو
، سپس از آنچه عدالتى رفتار کنيد  با بعضى از مردم با بى، تا مبادا از روى نادانى، ]دليل روشن بخواھيد

  ٦، آيه )٩(سوره حجرات   .متأسف و پشيمان شويدايد   انجام داده

  :دنپيامبری جديد اشاره دارظھور   بهنحوی ظريف   بهچند دليل   بهآيات فوق 

  ،به  "فَتَبَيَّنُوا" عربیکلمۀ ھمانطور که خواھيم ديد ً شود ترجمه می" روشن بياوريددليل "که غالبا
  .رودکار می  بهکنند داليلی که پيامبران عرضه می  بهدر سراسر قرآن در اشاره 

 ريشه استھم" نبی"و با رود کار می  بهمعنی خبر نيز در رابطه با پيامبران   به" نبأ" کلمۀ.  

  زيرا آيه  .يک موضوع شخصی نيست .دارد" دليل"که نياز به  کند  خبری اشاره می  بهبخش دوم آيه
پيروان ديانت —گروھی از مردمان، ممکن است اگر دليل نخواھيم و تحقيق نکنيمکند که بيان می
اسالم را  بخواھندآن که دليلی مثالً، بسياری از مسيحيان بدون  .جھالت متّھم نماييم  بهرا —جديد

زنند  کسانی که تھمت می .سازند متّھم می" نفوس گمراه"جھالت يا   بهکنند و مسلمانان را انکار می
از بعد از آن که  گيرند؟ شوند و طريق ندامت در پيش می اند پشيمان می چه زمانی از کاری که کرده

  .برند حقيقت پی می ۀنرفتار خود در انکار نابخردا  بهتنھا در آن زمان است که  .درگذشتنداين جھان 

  با خبر ظھور پيامبران معنی و  همزبور تنھا در رابط ۀآي شود؟ما داده می  بهچرا چنين دستوری
جای آن که دليل و حّجت بطلبند،   بهزيرا مردم در طول تمام اعصار و قرون  .کندمفھوم پيدا می

برای آن که در غلبه بر اين . تاد نديده و نشنيده گرفتندسادگی خبر کسانی را که خداوند فرس  به
بطلبيم، حتّی اگر  برھاندھد که دليل و ما شده باشد، خداوند ما را تعليم می  بهتعّصب قوی کمکی 

عبارت ديگر، لزوم   به .ثمر است  جستجو بی ،علّت غيرموثّق بودن منبع خبر  بهتصّور نماييم که 
  .ريمرا بدون بررسی دقيق مردود شم نبايد ھيچ اّدعايیتحقيق آنقدر مبرم است که ما 

کار رفته،   به) ٦ ۀحجرات، آي(فوق  ۀکه در آي" دليل واضح"معنای   به" بيّنه" کلمۀاھّميت   بهبرای پی بردن 
  :دھيم ظھور پيامبران جديد اشاره دارند مورد بررسی قرار می  بهآن را در متن چند آيه، از جمله آياتی که 

  ٨٨ آيه، )١١(ھود 
  ٦٣  آيه، )١١(ھود 
  ٢٨ آيه ،)١١(ھود 

بِّي   .بَيِّنٍَة مِّن رَّ

  .است از جانب پروردگارم دليل روشنى
    

  .لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَيِّنَاتِ   ٢۵، آيه )۵٧(حديد 

  .فرستاديم داليل روشنما رسوالن خود را با 
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  .ُرُسلُُھم بِاْلبَيِّنَاتِ َجاءْتُھْم   ١٣، آيه )١٠(يونس 

  .نزدشان رفتند داليل روشنرسوالنشان با 

  ...ثُمَّ بََعْثنَا ِمن بَْعِدِه ُرُسالً إِلَى قَْوِمِھْم فََجآُؤوُھم بِاْلبَيِّنَاتِ   ٧٤، آيه )١٠(يونس 

برايشان  داليل آشكار ما بعد از او رسوالنى بر مردمانشان فرستاديم و آنھا
  ...آوردند

بُِر َوبِاْلِكتَاِب اْلُمنِيرِ   ٢۵، آيه )٣۵(فاطر    .َجاءْتُھْم ُرُسلُُھم بِاْلبَيِّنَاِت َوبِالزُّ

  .ھاى آسمانى روشنگر نزدشان رفتند  و کتاب روشن داليلرسوالنشان با 

  .تَّأْتِيِھْم ُرُسلُُھم بِاْلبَيِّنَاتِ   ٢٢، آيه )٤٠(غافر 

  .آمدند مى برای آنھا پيامبرانشان با داليل روشن

ا َجاءْتُھْم ُرُسلُُھم بِاْلبَيِّنَاتِ   ٨٣، آيه )٤٠(غافر    ...فَلَمَّ

  ...رسوالنشان داليل روشنى براى آنان آوردندچون 

  :اشاره دارند آيندهپيامبران   به، اند  در ھمين فصل نقل شده و دنشوآياتی که ذيالً نقل می

ِ َحتَّى تَأْتِيَُھُم ...  ١-٢، آيات )٩٨(بيّنه  َن هللاَّ   ...اْلبَيِّنَةُ َرُسوٌل مِّ

  ...پيامبرى از سوى خدا—براى آنھا بيايد دليل روشنى تا  ...

ْنهُ   ١٧، آيه )١١(ھود  بِِّه َويَْتلُوهُ َشاِھٌد مِّ ْنهُ إِنَّهُ اْلَحقُّ ِمن ...أَفََمن َكاَن َعلَى بَيِّنٍَة مِّن رَّ فاَلَ تَُك فِي ِمْريٍَة مِّ
بِّكَ    .رَّ

عنوان شاھد   با دليل محکمی از جانب پروردگارش بيايد و آنرا به اگر کسی
 باره اوپس در...]مسلمين چگونه بايد با او رفتار کنند؟[بخواند ] حقانيت خود[

  .]آمده است[از جانب پروردگارت ] و[حق است  اوترديد مكن كه 

آنھا نشان . نشانه مھم استچھار  حاوی )٤٩(حجرات  ۀسور از ششم ۀنماييم که آي میگيری چنين نتيجه
  :ای معيّن در آينده اشاره داردواقعه  بهمزبور  هآي دھند که  می

 دليل واضح  

 خبر  

  تحقيق  بهتأکيد بر نياز  

  يک شخص واحد  بهگروھی از مردمان، نه   بهتھمت جھالت زدن.  

خبر آمدن پيامبری با  دھد که  مسلمين ھشدار می  ند که قرآن مجيد در آن آيه بهدھمزبور نشان می اشارات
ای علّت فرضيه  بهنبايد چنين اّدعايی را . کنندنيرند و غفلت نگداليل واضح از سوی خداوند را نشنيده 

ناديده يا اند،  کوھی عظيم تبديل کرده  بهپرداز که مردمان خيال—يک کلمه رۀدربا تصّوری—نادرست
  !دروغ گيرند



 



  

٨  
  جديد نیظھور ديۀ وعد

بعضی از  .رندظھور پيامبران جديد اشاره دا  بهھای گذشته آياتی را مورد بررسی قرار داديم که  در بحث
بار  .کنند میجديد از سوی خداوند اشاره  نیديظھور   بهجای سخن گفتن از پيامبران جديد،   به، ديگر آيات

چگونه آنھا مالحظۀ آنکه  برای .اندتغيير دادهنيز  معنای اين آيات را با تصّوری غلط، علمای دينديگر، 
تلفّظی مشابه اّما معنايی متفاوت دارند عربی را که  ۀاند، بايد تفاوت بين دو واژاين کار را انجام داده

  :بياموزيم

  معنی  واژه

  قرض، وام  )فتح دال  به(َدْين 

  آيين، امر، اعتقاددين،     )دالکسر   به(ين دِ 

 نويسندگان .بکار رفتهمعنای کلّی   بهاسالم و دين   بهدر اشاره  در قرآن بارھا) آئينمعنای   به" (دين" ۀواژ
اشاره چند نمونۀ آن   به .اسالم يا اديان گذشته اشاره دارد  بهمعنای اين واژه وفادارند که   بهمسلمان زمانی 

  :شودمی

  ...ُھَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُھَدى َوِديِن اْلَحقِّ 

  ٣٣، آيه )٩(سوره توبه   ...فرستاد حقرا با ھدايت و دين  ]حضرت محّمد[ او كسى است كه پيامبرش

  ٢٨آيه ) ٤٨(ھمچنين سوره فتح   

استفاده  faith ۀاز واژ religion ۀجای واژ  بهشود، يوسفعلی در ترجمه انگليسی در مثالی که ذيالً نقل می
  :آزادی ما در انتخاب عقايد خويش اشاره دارد  بهمزبور  ۀآي .کرده است

ْنيَا  َواآلِخَرِة َوأُْولَـئَِك أَْصَحاُب النَّاِر َوَمن يَْرتَِدْد ِمنُكْم َعن ِدينِِه فَيَُمْت َوُھَو َكافٌِر فَأُْولَـئَِك َحبِطَْت أَْعَمالُُھْم فِي الدُّ
  .ُھْم فِيَھا َخالُِدونَ 
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در ميان شما کسانى که از دين خود برگردند و کافر بميرند، اعمالشان را ھم در اين دنيا و ھم در آخرت 
  ٢١٧ه ، آي)٢(سوره بقره   .اين افراد ساکنان دوزخ ھستند، جايى که تا ابد در آن مى مانند. باطل کرده اند

  :زير در مورد آزادی انتخاب است ۀآي

  .لَُكْم ِدينُُكْم َولَِي ِدينِ 

  ٦، آيه )١٠٩(سوره کافرون   .براى خودم ھم دين شما براى خودتان، و دين من

  ؛٣٢و  ٣٠، آيات )٣٠( روم هسور ؛۵۵ ه، آي)٢٤( نور ه؛ سور٢٦ ه، آي)٢٣(ون مؤمن هسورھمچنين   

  ٩٢ و ٨٨-٩٠انعام، آيات ۀ ؛ سور٧٧ ۀمائده، آي ۀ؛ سور٤٠ ه، آي)١٢( يوسف هسور  

را " ِدين" واژه هآيا علمای مسلمان در ترجم .بردکار می  بهرا " دين الحق"قرآن چندين مرتبه عبارت 
 آيهوقتی  .برند  بکار میمعيار  دوتوان انتظار داشت، آنھا ھمانطور که می ؟کنند  يک صورت ترجمه می  به
بعد اشاره دارد،  ندي  بهکنند، اّما وقتی ترجمه می" دين حق"ح به يطور صح  بهاسالم اشاره دارد، آن را   به
چگونه وجدان  !آور استحيرتواقعاً  !گردانند  یبرم" حق  بهھای  وام"يا " ضقر"يا " َدين"عنوان   بهن را آ

معنای ديانت   به" ِدين"معنای بدھی و   به" َدين"دھد چنين کنند؟ ھمانطور که مشاھده شد، آنھا اجازه می
و " ديانت"چه ارتباطی بين  .رسند، اّما دارای معانی کامالً متفاوتی ھستندنظر می  بهھا مشابه واژه. است

  وجود دارد؟" قرض"

  :اندهکردترجمه  چطور علمای مسلمان را" دين الحق"اين دو آيه که دقيقاً عين ھم ھستند  در حال ببينيم

  الماس ۀدربار

  ديانت حقيقی: ِديَن اْلَحقِّ 

  ترجمه فارسی  آيه عربی
ھَُو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلھَُدى 

  ِديِن اْلَحقِّ وَ 
سوره توبه، آيه ( فرستاد حقاو كسى است كه پيامبرش را با ھدايت و دين 

٣٣(  

  )٢٩توبه، آيه  سوره( مى کنندناز دين حق پيروى که ] کسانی[  ِديَن اْلَحقِّ الَ يَِدينُوَن 

  ديانت آينده ۀدربار

  ديانت حقيقی: ِديَن اْلَحقِّ 

  دکتر رشاد خليفترجمه   آيه عربی
 ُ سوره نور، آيه (... در آن روز، خدا جزاى کامل اعمالشان را خواھد داد  ...ِدينَُھُم اْلَحقَّ يَْوَمئٍِذ يَُوفِّيِھُم هللاَّ

٢۵(  
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  استاد فوالدوندترجمه   آيه عربی
 ُ سوره نور، (... دھد طور كامل مى  بهآن روز خدا جزاى شايسته آنان را   ...ِدينَُھُم اْلَحقَّ يَْوَمئٍِذ يَُوفِّيِھُم هللاَّ

  )٢۵آيه 

  :کنيم میطور کامال مالحظه   بهديانت آينده است  ۀفوق را که دربار ۀآي

ُ ِدينَُھُم اْلَحقَّ  َ ُھَو اْلَحقُّ اْلُمبِينُ يَْوَمئٍِذ يَُوفِّيِھُم هللاَّ   .َويَْعلَُموَن أَنَّ هللاَّ

در آن موقع خواھند دانست که خداوند حّق  .آنھا عطا خواھد کرد  بهآنھا را " ديانت حق"در آن روز، خداوند 
  ٢۵، آيه )٢٤(سوره نور   ].ھای خود صادق استدر وعده[مطلق است 

ابتدا از مفّسرين . کنيم پيروی دستوراز اين  .نماييم و بينديشيمخواھد تأّمل کنيم، استدالل قرآن از ما می
   :پرسيم  بهسئوال  سنّتی چند

  ؟ چه "مردم را خواھد پرداخت» قروض«خداوند در آن روز "چه معنی است که،   بهاين عبارت
  کند؟مفھومی درک میاز اين عبارت ؟ آيا کسی مطالباتکدام ضی؟ وقر

  دھند و قرار می" ديانت"جای   بهرا " قروض"چرا  گذارند؟ديگر میجای معنای   بهچرا معنايی را
کامالً مشّخصی مانند دين را  ۀگذارند؟ چرا معنای واژمی" حق"جای   بهرا  "کامل"يا  "شايسته"

  تأييد نمايند؟ تداوم يافتهعلّت قوای حاکم سنّت و تعبّد   بهای را که صرفاً دھند تا فرضيه تغيير می

بکار " روز تصميم"يا " ،آن روز" "،روز پروردگار" "،روز آخر"چون  یمقّدسه عباراتدر جميع آثار 
 ۀيکی از اين عبارات در اّولين سور .بينيممی" دين الحق"و " يوم الّدين"در قرآن نيز عباراتی مانند  .رفته

 .کنيم میاختصار بررسی   به است ۀ کوتاهقط ھفت آياين سوره را که دارای ف .شودقرآن مشاھده می
  :شودنقل میدر اينجا ھا است، علی که نمايانگر ساير ترجمهيوسف ۀمضمون ترجم

ِحيمِ  ْحمـَِن الرَّ ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ  بِْسِم ّهللاِ الرَّ ّ يِن إِيَّاَك نَْعبُُد وإِيَّاَك نَْستَِعينُ  اْلَحْمُد  ِحيِم َمـالِِك يَْوِم الدِّ ْحمـِن الرَّ  الرَّ
َراطَ الُمستَقِيمَ ا اھِدن الِّينَ  الصِّ   .ِصَراطَ الَِّذيَن أَنَعمَت َعلَيِھْم َغيِر الَمغُضوِب َعلَيِھْم َوالَ الضَّ

ھا است؛  جھان ۀخدای را که پرورنده و نگاھدارند .مھربان حمد ۀنام خداوند بخشند  به): يوسفعلی ۀاز ترجم(
راه راست را . خواھيمپرستيم و از تو کمک می  تو را می. است روز داوریمالک . رحمن و رحيم است

آنھا خشم نيست و گمراه ) سھم(آنھا عنايت کردی؛ کسانی که   بهراه کسانی که فضل خود را  ،ما نشان ده  به
  ١-٧، آيات )١(سوره فاتحه   .اندنشده

" جديدروز دين : "شود و ھر دو صحيح است  دو معنا استنباط می" روز دين"در آيات پيش، از اصطالح 
 روز  در آن .نيز ھست" داوری و جدايی"روز " ديانت جديد"زيرا روز  ."روز داوری و جدائی"و 

  :شوند، از يکديگر جدا میدھند نشان می جديد ندي  بهکنشی که نسبت مؤمنين مورد قضاوت واقع شده با وا

  

 که در چند سوره " روز ديانت"ای به   اند، اما اشاره  معنای روز رستاخيز، روز داوری و روز حساب را ذکر کرده" الدَّينيوم"لغت برای  ھای  فرھنگ
  .اند  قرآن آمده ننموده
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  .الَِّذي ُكنتُْم بِِه تَُكذِّبُونَ َھَذا يَْوُم اْلفَْصِل  َوقَالُوا يَا َوْيلَنَا َھَذا يَْوُم الدِّينِ 

  .کرديدکه شما انکار می استاين روز جدايی  ".است روز دين بر ما؛ اين ای وای" :گويندو می
      ٢٠- ٢١، آيات )٣٧(سوره صافات   

سر   بهآنھا ھمچنان جدا از يکديگر  ؟شدچه خواھد  رفتند،بعد از آن که مؤمنين و منکرين از اين عالم 
يک گروه  .اند  دنيا عضو آن بودهگروھی خواھند پيوست که در اين   بهآنھا ھريک از . خواھند برد

 .)دوزخ(در سمت چپ ) منکرين( گروه ديگرقرار خواھند گرفت و  )بھشت( در سمت راست) مؤمنين(
  :اين مفھوم ھم در انجيل ذکر شده و ھم در قرآن

ْؤَصَدةٌ  َوالَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاتِنَا ُھْم أَْصَحاُب اْلَمْشأََمةِ  ُب اْلَمْيَمنَةِ أُْولَئَِك أَْصَحا...الَِّذيَن آَمنُوا   .َعلَْيِھْم نَاٌر مُّ

نيستند ھمراھان سمت  آيات ما  به آنھا ھمراھان سمت راستند؛ اّما کسانی که مؤمن...کسانی که ايمان دارند
  ١٩-٢٠، آيات )٩(؛ ھمچنين سوره توبه ١٧- ٢٠آيات  ،)٩٠(سوره بلد   .چپند؛ آنھا را آتشی در خواھد پوشاند

در مقابل من  ھای روی زمين  تمام قوم...بيايم...ھنگامی که من، مسيح موعود، با شکوه و جالل خود
طور که يک چوپان، گوسفندان را از بزھا جدا   ن را از ھم جدا خواھم کرد، ھماناخواھند ايستاد و من ايش

عنوان پادشاه،   آنگاه به. دھم و بزھا را در طرف چپم  راستم قرار می گوسفندھا را در طرف .کند  می
بياييد تا شما را در برکات ! بياييد ای عزيزان پدرم: "کسانی که در طرف راست منند خواھم گفت  به

کسانی که   سپس به...."ملکوت خدا سھيم گردانم، برکاتی که از آغاز آفرينش دنيا برای شما آماده شده بود
آتش ابدی داخل شويد که   ھا از اينجا برويد و به  ای لعنت شده: "چپ من قرار دارند، خواھم گفت در طرف

  ٣١-٤١، آيات ٢۵ فصل ،انجيل متّی  ."شيطانی آماده شده است حبرای شيطان و اروا

 شامل اين سوره نه تنھا .يابيممی آندر  یبيشتر اشارات، مبذول داريم اّول قرآن توّجھی دقيق ۀسور  بهاگر 
که بعد از اسالم  نیيبرای شناسائی دبرای آن نازل شده که و  ھستدعا نيز  شامل پيشگوئی است، بلکه

  . خواھيمآيد از خداوند کمک   می

الِّينَ  َراطَ الُمستَقِيَم ِصَراطَ الَِّذيَن أَنَعمَت َعلَيِھْم َغيِر الَمغُضوِب َعلَيِھْم َوالَ الضَّ   .اھِدنَــــا الصِّ

اى؛ نه آنانکه سزاوار خشم اند و نه   آنھا نعمت داد  راه کسانى که به راه راست ھدايت فرما؛  ما را به
  ٦-٧، آيات )١(سوره فاتحه   .گمراھان

به  قبالً ن ناآيا مسلما نشان دھد؟ آنھا  بهرا " راه راست"د که ناز خداوند بخواھ انچرا بايد مسلمان: سؤال
کفّار   بهاين لغت  اند؟  چه کسانی) گمراھان" (ضالّين" ؟اند  فتهدست نيا) ١۵٣ يۀانعام، آ" (صراط مستقيم"

پس چرا بايد  .انداسالم باز مانده  بهو ايمان  شناسائیو از  کسانی که راه خود را گم کرده  به ،اشاره دارد
حقيقت را   به که راه رسيدند ن، از خدا بخواھاند  قرار گرفته راه راستدر  و ھدايت شده قبالً نی که نامسلما

  نشان دھد؟ آنھا  به

موضوع مورد  اّولينآينده بايد  نظھور دي يعنی خبر )نبأ عظيم(آور است که خبر بزرگ چقدر حيرت
—که مسلمانان دھند  آيات قرآن نشان می اختصاص دھد؟خود   بهقرآن را  ۀسور اّولينتوّجه خداوند باشد و 
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دھد که دعا کنند که آنھا تعليم می  به خداوند .جديد را انکار خواھند کرد ندي—مانند پيروان کلّيه اديان قبل
دھد که تنھا با تقديم ذھنی ما تعليم می  به بارھاقرآن  .ترين ھديه را داشته باشندشايستگی دريافت باشکوه

  .شويم  میارمغان ھدايت  اليق ساحت او،  بهجويا و قلبی پاک و دعای ملتمسانه و صادقانه 

سوی قلب و   بهتمامی اشارات قرآن  کند؟خداوند چگونه مھمانان دائمی ضيافت آسمانی خود را انتخاب می
 شناختنارتباطی با  ھای خارجی ھيچ عربی و ديگر زبان دانستن .معلوماتذھنی پر از   بهروح است نه 

نه  پذيرد،  ر ملکوتش میدل را د  تنھا مؤمنين خردمند، فروتن، و پاکخداوند  .خداوند و پيامبرانش ندارد
تا با توھّمات و خياالت باطل آنھا  کنند  میکالم او را تحريف مردمانی که   —متکبّر خودپسند را عالمان

  .متناسب گردد

  :کندباز ھم از بيان ديگری با معنای مشابه استفاده می آينده نظھور دي  بهقرآن در اشاره 

  )دين حقيقی(دين القيّم 

يُن َذلَِك    )٤٠ هسوره يوسف، آي( َولَـِكنَّ أَْكثََر النَّاِس الَ يَْعلَُمونَ  اْلقَيِّمُ الدِّ

  ]که راستين است[دانند اّما بيشتر مردمان نمی دين راستينآن است 

 که نداين نکته غافل  بهو از توّجه   —کند  میاشاره  آيندهدين   بهکنند که اين آيه چون مترجمين تصّور نمی
  .کنندرا درست ترجمه می دين ۀواژ  —شدهاستفاده " آن"از " اين"جای   به

تحقيق خود ادامه   بهگويند از سوی خداوند سخن می آيندهظھور دين ۀ که دربار با بررسی آيات ديگر قرآن
  :دھيم

يَن لََواقِعٌ  إِنََّما تُوَعُدوَن لََصاِدقٌ      .َوإِنَّ الدِّ

  .دين واقع خواھد شد ]ظھور ۀوعد[البتّه . ايد صحيح استشدهآن وعده داده   بهمطمئنّاً آنچه که 
  ۵- ٦، آيات )۵١(ذاريات  هسور  

  :رسدپايان می  بهفوق است با اين ھشدار  ۀای که حاوی وعدسوره

  .فََوْيٌل لِّلَِّذيَن َكفَُروا ِمن يَْوِمِھُم الَِّذي يُوَعُدونَ 

  ٦٠، آيه )۵١(سوره ذاريات   .کنندپس وای بر کسانی که روز وعده داده شده را انکار 

مزبور تلويحاً داللت بر آن دارد که بعضی از مردم رسيدن روز موعود را انکار  ۀتوّجه داشته باشيد که آي
ھای الھی را کنند تحقّق وعدهمردم جرأت می—نه در روز رستاخيز يا داوری—الّدينتنھا در يوم. کنندمی

در اين صورت چگونه قدرت يا  کند؟م را خوف و ھراس احاطه نمیآيا در روز قيامت مرد .انکار کنند
اند باز ھم آن آن که شاھد قوای مھيب خداوند شده بعد ازآيا آنقدر احمقند که  تمايل انکار را خواھند داشت؟

  را انکار نمايند؟

  :اين آيه نيز توّجه کنيد  به
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بُوَن بِيَْوِم الدِّينِ الَِّذيَن  َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لِّْلُمَكذِّبِينَ      .يَُكذِّ

  .کنندانکار میرا " روز دين" کسانی که —در آن روز وای بر کسانی که انکار نمايند

  ١٠- ١١، آيات )٨٣(مطفّفين  هسور  

بُوَن بِالدِّينِ    .َكالَّ بَْل تَُكذِّ

  ٩آيه ، )٨٢(سوره انفطار   .کنيدرا انکار می] موعود[ديِن ] ای مسلمانان[خير؛ بلکه شما 

آيا  .دھد ھشدار میکنند، را انکار می" يوم الّدين"کسانی که ظھور   به، قرآن شود مالحظه میھمانطور که 
مسلمانان است که چنين  عقيده متداول ميان ،اين پيشگوئیشواھد تحقّق  فوق تحقّق يافته است؟ پيشگوئی

  .دينی ظاھر نخواھد شد و چنين روزی ھرگز ديگر در اين جھان فرا نخواھد رسيد

ن کلمات و مالحظه کنيد که با کمتري) فرستاده شدگان= مرَسالت  ۀسور(قرآن  ٧٧ه آيات زير را از سور
  :شده است زبانی شاعرانه بيان  به

  .ُعْرفًاَواْلُمْرَساَلِت   ١سوره مرسالت، آيه 

  .اند  رسوالنی که پی در پی فرستاده شده  بهسوگند 

  .فَاْلفَاِرقَاِت فَْرقًا  ٤سوره مرسالت، آيه 

  ].مؤمنين را از منکرين[کنند آياتی که جدا می  به سوگند

  .فَاْلُمْلقِيَاِت ِذْكًرا  ۵ سوره مرسالت، آيه

  .دھند  را تحويل می] يک پيامبر[ذکر که  ]فرشتگانی[آنان   به سوگند

  .ُعْذًرا أَْو نُْذًرا  ٦سوره مرسالت، آيه 

  .تا ھر بھانه يا بيمی را از ميان بردارند

  .إِنََّما تُوَعُدوَن لََواقِعٌ   ٧سوره مرسالت، آيه 

  !خواھد شد واقع شده،آنچه به شما وعده داده 

ُسُل أُقِّتَتْ   ١١سوره مرسالت، آيه    .َوإَِذا الرُّ

  !]اند  آمده[شده تعيين  در وقت كه پيامبرانزمانی 

لَتْ   ١٢سوره مرسالت، آيه    .أِلَيِّ يَْوٍم أُجِّ

  خير افتاده؟أت  به آمدن آنھا چه روزى  به

  .لِيَْوِم اْلفَْصلِ   ١٣سوره مرسالت، آيه 

  .روز جدائی  به

  .َوَما أَْدَراَك َما يَْوُم اْلفَْصلِ   ١٤سوره مرسالت، آيه 

  ؟دانى روز جدايى چيست تو چه مى
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  .َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لِّْلُمَكذِّبِينَ   ١۵سوره مرسالت، آيه 

  !کنندتکذيب  ]حقيقت را[ وای در آن روز بر کسانی که

لِينَ   ١٦سوره مرسالت، آيه    .أَلَْم نُْھلِِك اأْلَوَّ

  ؟ھاى پيشين را ھالک نکرديم  آيا ما نسل

  .ثُمَّ نُْتبُِعُھُم اآْلِخِرينَ   ١٧سوره مرسالت، آيه 

  .]تا سرنوشت خود را دريابند[ھمچنين عمل خواھيم کرد با نسلھای بعدی 

  

  .َكَذلَِك نَْفَعُل بِاْلُمْجِرِمينَ   ١٨سوره مرسالت، آيه 

  !كنيم رفتار مى ]منکرين[ اين گونه با مجرمان

  .َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لِّْلُمَكذِّبِينَ   ١٩سوره مرسالت، آيه 

  .وای در آن روز بر انکار کنندگان

لِينَ   ٣٨ سوره مرسالت، آيه   .َھَذا يَْوُم اْلفَْصِل َجَمْعنَاُكْم َواأْلَوَّ

  .کنيم  میما شما و نسل ھاى قبلى را احضار . اين روز تصميم گيرى است

  .فَإِن َكاَن لَُكْم َكْيٌد فَِكيُدونِ   ٣٩سوره مرسالت، آيه 

  .ای بر ضد من داريد اجرا کنيد  پس اگر نقشه

  .َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لِّْلُمَكذِّبِينَ   ٤٠ سوره مرسالت، آيه

  .وای در آن روز بر منکران

  .َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لِّْلُمَكذِّبِينَ   ٤٩سوره مرسالت، آيه 

  .وای در آن روز بر منکران

  .فَبِأَيِّ َحِديٍث بَْعَدهُ يُْؤِمنُونَ   ۵٠سوره مرسالت، آيه 

  چه گفتاری بعد از اين ايمان داريد؟  به

بررسی   بهحال  .ندروز رستاخيز مربوط  به ھای فوق فرض را بر آن نھاده اند که پيشگوئی اسالمعلمای 
  :پردازيم فرضيات آنھا می

 شودشروع می) ۵ هآي(ای و يادآوری کننده) ١ هآي(ظھور پيامبران   به اخباربا  مرسالت سوره. 
 مقررپيامبران در زمان  يعنی): ٧ هآي(الھی تحقّق خواھد يافت  ۀدھد که وعدما اطمينان می  بهسپس 

 را ظھور پيامبران ،)فرستاده شدگان( "مرسالت"حتّی عنوان سوره، يعنی ). ١١ هآي(خواھند آمد 
  . نمايد یتأييد م
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 مردمان شدن زمان جدا  به )اين سوره ٣٨، و ١٤، ١٣، ١٢ از جمله آيات( قرآن ھای پيشگوئی—

  .دناشاره دار—کنند  انکار می ياپذيرند  پيامبران جديد را می آنھايعنی زمانی که 

 اند  بکار رفتهظھور پيامبران   به اشارهھر دو در  "ھشدار دھنده"و " ندهيادآور" ھایواژه.  

 مرتبط  )نه يک رسول( "رسوالن"را به " زمانی معيّن" ١١ های اشاره دارد و آيوعده  به ٧ هآي
  .کنندبينی میپيامبر را در ميقات معيّن پيشدو آيه ظھور حّداقل دو اين واضح است که  .سازد  می

  د که پيامبران خود را در گذشته انکار کرده و مجازات نھايی داراّمت  هباشاره  ١٨و  ،١٧، ١٦آيات
  .گويدھا و سرنوشت ھولناک آنھا سخن میچنين اّمت ۀقرآن مکّرراً دربار .اندشده

 پردازنددسيسه می  بهعليه پيامبران جديد او کند که دشمنان سرسخت خداوند را توصيف می ٣٩ ۀآي. 
در نه  ،توانند با خدا و پيامبرانش مخالفت کنندتنھا در اين زندگی و در اين جھان است که مردم می

  . عالم بعد و ھنگام رستاخيز

 خواھند  اين سوره شکّ  ھای پيشگوئیدھد که بسياری از مسلمانان در نشان می ۵٠ هيعنی آيآخر  هآي
آنچه  ،کننددارند و آن را انکار نمیروز رستاخير شّک روا نمی ۀمسلمانان مخلص دربار .داشت

  .جديد از سوی خداوند استنی کنند ظھور دييا انکار می دارند شکّ  درباره آن بسياری از آنھا

 فقط در  اوالً  .يعنی ھر پنج آيه يک بار—شدهده بار تکرار " وای در آن روز بر انکار کنندگان" هآي
جای ميل   مردمان بهروز رستاخيز در  .توانند حقيقت را انکار کنندجديد است که مردم می نروز دي

ً  .د بودخواھ از خوف و ھراس روحشان آکنده انکار،  به دھد که تا چه   نشان میتکرار اين تھديد  ثانيا
   .دھند  خرج می  ھا مقاومت به  حد مردمان در برابر پذيرش اين پيشگوئی

ً ) ٨٣(و مطفّفين ) ٨٢(ھای انفطار هسور  ظھور ديانتی جديد، روز دين جديد و سرنوشت  بهنيز تماما
ھا را بررسی چند آيه از اين سوره .دنکنند اختصاص دارشکوھمندی را انکار می ۀکسانی که چنين واقع

  :کنيم می

  .لِيَْوٍم َعِظيمٍ 

  ۵، آيه )٨٣(سوره مطفّفين   .برای روزی بزرگ

  .يَقُوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعالَِمينَ يَْوَم 

  ٦، آيه )٨٣(سوره مطفّفين   .آن ھمان روزى است که تمام مردم در مقابل پروردگار جھان خواھند ايستاد

بُوَن بِيَْوِم الدِّينِ  َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لِّْلُمَكذِّبِينَ    .الَِّذيَن يَُكذِّ

  ١٠- ١١، آيات )٨٣(سوره مطفّفين   .كنند را انكار مى دين ھمانھا كه روز !كنندگان واى در آن روز بر تكذيب

بِِّھْم يَْوَمئٍِذ لََّمْحُجوبُونَ    .َكالَّ إِنَُّھْم َعن رَّ

  ١۵، آيه )٨٣(سوره مطفّفين   !مانند  می محرومآنھا در آن روز از پروردگارشان  !پندارند چنين نيست كه مى
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وْا بِِھْم يَتََغاَمُزونَ  الَِّذيَن آَمنُوا يَْضَحُكونَ إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرُموا َكانُوْا ِمَن  َوإَِذا انقَلَبُوْا إِلَى أَْھلِِھُم انقَلَبُوْا  َوإَِذا َمرُّ
  .َوإَِذا َرأَْوُھْم قَالُوا إِنَّ َھُؤاَلء لََضالُّونَ  فَِكِھينَ 

مسخره [خندند اند میآوردهکسانی که ايمان   به، ]کنندمی ظلممؤمنين جديد   به[که گناھکار شدند  ئیآنھا
کنند و چون برگردند نزد ايشان اشاره می  به] مسخره  به[گذرند، با چشم و ابرو و چون بر ايشان می] کنند  می

 را] يعنی مؤمنين جديد[شوند و وقتی که ايشان شادمان و مسرور می] مسلکان خويشھم[مردم خود 
  ٢٩- ٣٢، آيات )٨٣(مطفّفين سوره   .گويند که اينان گمراھانند  میبينند   می

  .َوَما أُْرِسلُوا َعلَْيِھْم َحافِِظينَ 

  ].يعنی مسئول انکار کنندگان نيستند[عنوان حافظ و نگھبان فرستاده نشدند   به] مؤمنين جديد[و آنھا 
  ٣٣ه ، آي)٨٣(مطفّفين  هسور   

  .فَاْليَْوَم الَِّذيَن آَمنُوْا ِمَن اْلُكفَّاِر يَْضَحُكونَ 

  ].دين جديد را[خواھند خنديد بر کسانی که انکار کردند ] جديد[، مؤمنين ]زندگی بعد در[امروز 
  ٣٤ ه، آي)٨٣(مطفّفين  هسور  

  .َعلَى اأْلََرائِِك يَنظُُرونَ 

  ٣۵ ه، آي)٨٣(مطفّفين  هسور  !نگرند مى) به سرنوشت شوم آنھا(در حالى كه بر تختھاى آراسته بھشتى نشسته و 

َب    .اْلُكفَّاُر َما َكانُوا يَْفَعلُونَ َھْل ثُوِّ

  ٣٦ ه، آي)٨٣(مطفّفين  هسور  گرفتند؟نآيا كافران پاداش اعمال خود را 

  :کنيم میبعضی از آنھا را بررسی  .کوتاه است هآي ١٩دارای ) انفطار( ٨٢ هسور

َك بَِربَِّك اْلَكِريمِ  نَساُن َما َغرَّ   .يَا أَيَُّھا اإْلِ

  ٦، آيه )٨٢(سوره انفطار   در برابر پروردگار كريمت مغرور ساخته است؟چه چيز تو را ! اى انسان

بُوَن بِالدِّينِ    .َكالَّ بَْل تَُكذِّ

  ٩، آيه )٨٢(سوره انفطار   .کنيدرا انکار می ]جديد[، شما دين ]کنيد  که فکر می[ نه چنين است

  .الدِّينِ ثُمَّ َما أَْدَراَك َما يَْوُم  َوَما أَْدَراَك َما يَْوُم الدِّينِ 

  ١٧-١٨، آيات )٨٢(سوره انفطار   چيست؟ "دينروز " که دانى باز چه مى چيست؟ "دينروز "دانى  تو چه مى

 ِ َّ ِ   .يَْوَم اَل تَْملُِك نَْفٌس لِّنَْفٍس َشْيئًا َواأْلَْمُر يَْوَمئٍِذ 

  !امور در آن روز از آن خداست ۀو ھمنفس ديگرى کمک کند،   تواند به  آن روزى است که ھيچ نفسى نمى
  ١٩، آيه )٨٢(سوره انفطار   

، مردم بايد گزينشی جديد داشته بيايدوقتی دين جديد : شود اين استحاصل می آيات پيشآنچه که از فحوای 
  .ھمه مسئولند خبر ظھور پيامبر جديد را مورد تحقيق و تفّحص قرار دھند. باشند

انی نيستند که خبر اّما آنھا مسئول کس .خبر بزرگ را اعالم و ابالغ کنند وظيفه دارند کهمؤمنين جديد 
  :نندک  یمزبور را رد م
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  .َوَما أُْرِسلُوا َعلَْيِھْم َحافِِظينَ 

  ].يعنی مسئول انکار کنندگان نيستند[عنوان حافظ و نگھبان فرستاده نشدند   به] مؤمنين جديد[آنھا 
  ٣٣ه ، آي)٨٣(مطفّفين  هسور   

  :نمودندپيام مشابھی دريافت  رم نيزرسول اک

  .فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِھْم َحفِيظًا

  ٤٨ه ، آي)٤٢( اشور هسور  .آنھا نفرستاديم يا حفاظت را براى مراقبت ]حضرت محّمد[ ما توپس 

  ١٠٤ ۀانعام، آي ه؛ سور٩٤ همائده، آي ه؛ سور٢٢ هغاشيه، آي ه؛ سور٤١ هزمر ، آي هرھمچنين سو  

پيشين در آن زمان اّمت  .زمان استھا ھمگذشته، زمان ظھور پيامبران جديد با انحطاط فضيلت ايناز 
  :اند  خود را از دست داده معنویحيات 

ٍة أََجلٌ    .لُِكلِّ أُمَّ

  ٤٩، آيه )١٠(سوره يونس   ].مردن برای ھر اّمتی حتمی است[اجلی دارد ھر اّمتی 

بر قلوب مؤمنين واقعی که  گيرد وخداوند دين خود را در اختيار میآيد، بار ديگر وقتی پيامبر جديدی می
  .کند تشنۀ حقيقتند حکمرانی می

 ِ َّ ِ   .َواأْلَْمُر يَْوَمئٍِذ 

  ١٩، آيه )٨٢(سوره انفطار   !امور در آن روز از آن خداست ۀو ھم

توان اينگونه نيز ترجمه فوق را می ۀبرد، آيکار می  بهجای دين   بهرا " امر" ۀچون قرآن گاھی اوقات واژ
  "!در آن روز از آن خداست ھا  دينو ھمۀ  ": کرد

بطور ، يما هکرد ۀکه قبالً در اين فصل مطالع )٨٣ هسور(ھا بررسی بعضی از آيات يکی از سوره  بهحال 
  :پردازيممی متوالی

بِينَ  يِن  َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لِّْلُمَكذِّ بُوَن بِيَْوِم الدِّ ُب بِِه إاِلَّ ُكلُّ ُمْعتٍَد أَثِيٍم إَِذا تُْتلَى َعلَْيِه آيَاتُنَا قَاَل أََساِطيُر الَِّذيَن يَُكذِّ َوَما يَُكذِّ
بِِّھْم يَْوَمئٍِذ لََّمْحجُ  ا َكانُوا يَْكِسبُوَن َكالَّ إِنَُّھْم َعن رَّ لِيَن َكالَّ بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِِھم مَّ وا وبُوَن ثُمَّ إِنَُّھْم لََصالُ اأْلَوَّ

  .ثُمَّ يُقَاُل َھَذا الَِّذي ُكنتُم بِِه تَُكذِّبُونَ  اْلَجِحيمِ 

تنھا كسى آن را انكار  .نندکرا انکار " روز دين"کسانی که  —در آن روز وای بر کسانی که انکار نمايند
اينھا "ھنگامى که آيات ما براى او خوانده مى شود، مى گويد،  !كند كه متجاوز و گنھكار است مى

، در آن روز آنھا از راستی  به. ھايشان با گناھانشان پوشيده شده  ، قلبراستی  به !"است ھاى قديمى  افسانه
اين ھمان چيزى "، شود  میآنھا گفته   به .دوزخ انداخته خواھند شد  سپس به .پروردگار خود جدا خواھند شد
  ١١- ١٧، آيات )٨٣(سوره مطفّفين   ."است که قبال ً انکار مى کرديد

فقط در اين  .و مجازات در دنيای بعد دھددھند که انکار در اين دنيا رخ میوضوح نشان می  بهآيات فوق 
دھند که منکرين، آيات   ما خبر می  بهھمچنين  .جھان است که مردمان آزادی و قدرت انکار حقيقت را دارند
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ھای قرآن در مورد   بينی  انکار پيش  آيا اين انکار مرتبط به. خوانند  پايه پيشين می  ھای بی  الھی را افسانه
  ظھور پيامبران جديد نيست؟

  :کنندرا انکار می" روز دين"و " دين"مردمانی است که  ۀآيات زير نيز دربار

بَُك بَْعُد بِالدِّينِ    ٧ .فََما يَُكذِّ

  ٧آيه  ،)٩۵(سوره تين   را انكار كنى؟ دينروز ) داليل روشن(شود كه بعد از اين ھمه  پس چه چيز سبب مى

ُب بِالدِّينِ    .أََرأَْيَت الَِّذي يَُكذِّ

  ١، آيه )١٠٧(سوره ماعون   ؟کند  را تکذيب مى ]وعده داده شده[دين دانى چه کسى واقعا ً   آيا مى

ُب بِيَْوِم الدِّينِ    .َوُكنَّا نَُكذِّ

  ٤٦، آيه )٧٤(سوره مدثّر   .کرديمانکار می روز دين را ما

  :نماييدآيات زير نيز توّجه   به

فَأَقِْم َوْجَھَك ...ْرِجُعونَ ظََھَر اْلفََساُد فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاِس لِيُِذيقَُھم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّھْم يَ 
ِ يَْوَمئِذٍ  يِن اْلقَيِِّم ِمن قَْبِل أَن يَأْتَِي يَْوٌم الَّ َمَردَّ لَهُ ِمَن هللاَّ دَُّعونَ  لِلدِّ َمن َكفََر فََعلَْيِه ُكْفُرهُ َوَمْن َعِمَل َصالًِحا  يَصَّ

الَِحاِت ِمن فَْضلِِه إِنَّهُ اَل يُِحبُّ اْلَكافِرِ    .ينَ فأَِلَنفُِسِھْم يَْمَھُدوَن لِيَْجِزَي الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

تا آنھا  شود  می چنين .اند  دم مرتکب شدهبال و مصيبت در خشکى و دريا رواج يافته ، بخاطر آنچه که مر
دين بنابراين، بايد خود را کامال ً وقف اين ...نتايج بعضى از کارھاى خود را بچشند، باشد که باز گردند

 جدا و مجّزادر آن روز، آنھا . م کرده استکنى، قبل از آنکه روزى بيايد که خدا آن را مسلّ  راست و درست
کسانى که زندگى پرھيزکارانه  اّماشود،   ضرر نفس خويش کافر مى  شود، به ھر کس که کافر .خواھند شد

از  فضل خويش  بهزيرا او  .کنند  گيرند، براى تقويت و پرورش نفس خويش چنين مى  در پيش مى
. پاداش خواھد داد گيرند  اى را در پيش مى  آورند و زندگى پرھيزکارانه  کسانى که ايمان مى  ھايش به  نعمت

  ٤١ ,٤٣- ٤۵، آيات )٣٠(سوره روم   .ا دوست ندارداو کافران ر

  ؟آموزند میما   بهرا  نکاتیآيات فوق چه 

 ھا و انحطاط عدالتی، فروپاشی خانوادهجنگ، خشونت، فقر، بی—زمان ما وحشتناکِ  شرايطِ  ٤١ هآي
  .کندبينی میرا پيش—ھای اخالقیدر ارزش

 سوی دين راست و   بهخواھد که از ما می .کندراه حلّی را برای اين مسائل جھانی تجويز می ٤٣ هآي
  .تا ما را از جھالت و گمراھی نجات دھد تّوجه کنيم فرستددرست که خداوند می

 پذيريم  هخواھد قبل از فرا رسيدن روزی که نتوان آن را بازگرداند، دين مزبور را بسپس از ما می .
گذاشتن اين زندگی با آن روبرو  از پشت سر پسبايد  یمخوف داوری است که ھر فرد روزِ آن 
  .شود

 کسانی که دين جديد را رد کنند با عواقب کفر خود روبرو خواھند شد.  
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  و آسايش زندگی در بھشت را  جديد مبادرت نمايند راحت دينِ   بهاقبال  عمل نيکویِ   بهکسانی که
  .تجربه خواھند کرد

 از جمله پذيرش ( دھندنشان می نيک مؤمنين واقعی کسانی ھستند که ايمان خود را از طريق اعمال
  ).پيامبر جديد

  :ديگری ذکر شده استۀ آينده باز ھم در آي ۀدر رابطه با وعد" دين" ۀواژ

  .يَْوَم ُھْم َعلَى النَّاِر يُْفتَنُونَ  يَْسأَلُوَن أَيَّاَن يَْوُم الدِّينِ 

  !شوند  آزموده میھمان روزى است كه آنھا بر آتش  "چه موقع است؟ دينروز ": پرسند  می
  ١٢- ١٣، آيات )۵١(سوره ذاريات   

استعاره" آتش. "آئين تازه  العمل خود به  عکسبا  ؟شوند می آزمودهجديد  نمردم در زمان ظھور ديچگونه 
را به " روز"ظھور آن  ۀشود، مانند قرآن، وعدزير که از کتاب مقّدس نقل می ۀآي .ای است برای آزمايش

  :دھدارتباط می" آتش"

رفتار و روز  آن در. ظاھر خواھد نمود ]ھای مردمان راقابليت يا انگيزه[آن  ،]موعود[زيرا که آن روز ...
    ١٣، آيه ٣قرنتيان، فصل   رساله اّول پولس به  .طينت ھر کسی با آتش آزموده و آشکار خواھد شد

تا  ،بيازمايد ما را آورد تامیاين جھان   بهقرآن، خداوند ما را  شھادت طبقبر بايد توّجه داشته باشيم که 
و سپس،  آزمايدخداوند ما را در اين زندگی می .خود را آشکار سازيم طينت درونیما فرصتی دھد که   به

  . و مکافات خواھد رساندمجازات   به ايم ما رااعمالی که انجام داده برحسبدر زندگی بعد، 

  .لِيَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ 

  .او مرگ و زندگی را آفريد تا شما را بيازمايد که کدام يک از شما دارای اعمال نيکو ھستيد
  ٢، آيه )٦٧(سوره ملک   

از ظھور آورنده آن ، )١٢-١٣ذاريات، آيات (کند بينی میجديد را پيش نقرآن که ظھور ديۀ سور ھمان
  :دھد  دين نيز خبر می

ْثَل َما أَنَُّكْم تَنِطقُونَ     .فََوَربِّ السََّماء َواأْلَْرِض إِنَّهُ لََحقٌّ مِّ

حقانيت او مانند سخن گفتن شما با يکديگر واقعی . حّق است ]پيامبر[پروردگار آسمان و زمين که او   بهقسم 
  ].اگر از شنيدن صدای خود شک داريد، درباره اين وعده وحقانيت او ھم شک کنيد[ است

  ٢٣آيه ) ۵١(سوره ذاريات   

. جديد و پيامبر جديد شک خواھند کرد نکند که مردم در مورد ظھور ديفوق يک بار ديگر ثابت می ۀآي
. رؤياھای نادرست ريشه دارد توھّمات و و ھا انتظارات غلطداند که ترديدھای آنھا در قرنخداوند می

آنھا اطمينان   به رسول اکرم بارھا، ھستند يا در شّک و ترديد خواب در که کسانیبرای بيدار کردن 

  

 "داوری نيز ھست روزدين  روزاز اين لحاظ، . گيرندآزموده شده مورد داوری قرار می مردمان با روبرو شدن با دين جديدزمانی است که " يوم دين.  
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کند که درست يادآوری می آنھا  به ، سپس")پروردگار آسمان و زمين  بهقسم ("خورد  ابتدا قسم می .دھد می
در  نبايد ھم دارند، ھمينطورکردن ترديد روا نمیھمانطور که در شنيدن صدای خود ھنگام صحبت 

  .نمايند شکّ  خود خدای دۀوع شکوھمندترينحقيقت اين 

کند تا  را با ھم ترکيب می دو مفھوم مھّم و مرتبط پيشگوئیاين  .نيز توّجه نماييد پيشگوئی بی نظير زير  به
  :مقصود خداوند رھنمون گردد  بهنسبت  یتر عميق درک  بهما را 

ْستَقَرٌّ َوَسْوَف تَْعلَُمونَ    .َوَكذََّب بِِه قَْوُمَك َوُھَو اْلَحقُّ قُل لَّْسُت َعلَْيُكم بَِوِكيٍل لُِّكلِّ نَبَإٍ مُّ

اگر او را [وکيل و نگھبان شما نيستم [ محّمد[بگو من . او حّق است—او را انکار کردند ]مسلمين[ قوم تو
زمانی معيّن وجود دارد و  ]مانند پيام اسالم[ برای ھر پيامی. ]خود شما است ۀعھد  بهانکار کنيد، مسئوليتش 

  ٦٦- ٦٧آيات ) ٦(سوره انعام   .زودی خواھيد دانست  به

انکار و تکذيب را تأييد   بهمربوط  ھای پيشگوئی، آيات فوق بار ديگر شود مالحظه میھمانطور که 
زمان " يافتنپيامبر جديدی را که بعد از پايان  ،مسلمانانکنند که وضوح اعالم می  به اين آيات .نمايد می

  .انکار خواھند کرد ،رسد  ظھور می  به "اسالم

استفاده " دين"جای   به" امر" ۀجديد، از واژ نظھور دي  بهدر اشاره  خداوند ،ھا پيشگوئیدر بعضی از 
  :کند می

   .الَ يَْھِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسقِينَ فَتََربَُّصوْا َحتَّى يَأْتَِي ّهللاُ بِأَْمِرِه َوّهللاُ 

  .کندخداوند گناھکاران و سرکشان را ھدايت نمی. را بياورد" امرش"صبر کنيد تا خداوند پس 
  ٢٤، آيه )٩(سوره توبه   

خواھد صبر کنيم مزبور از ما می ۀآي .دارای معانی متعّدد، مانند فرمان، تصميم و حکم است" امر" ۀواژ
برای ما  "جديد آئينی"خداوند از طريق پيامبرانش چه چيزی را جز  .خود را بياورد" امر"تا خداوند 

  آورد؟  یم

" امر"که  نشانۀ ديگری استاين نيز . يابدمزبور با موضوع ھدايت الھی خاتمه می ۀ، آيبر اين الوهع
آيۀ  ۀبا مطالع کند؟سوی خداوند ھدايت   بهتواند ما را می ير از دينغ چه چيز ديگری .است ندي  بهاشاره 
  :را دريافت" امر"توان معنی  زير می

  .فَتَقَطَُّعوا أَْمَرُھم بَْينَُھْم ُزبًُرا ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِھْم فَِرُحونَ 

  .خوش است آنچه دارد دل  تقسيم کردند؛ ھر فرقه به ]لفتھاى مخ  فرقه  به[خود را  امر ولى آنھا
  ۵٣، آيه )٢٣(سوره مؤمنون   

  ؟نمايند تقسيمتوانند چه چيزی را مردم میبغير از دين،  :توان پرسيد اينجا میباز 

خداوند آگاه  زيرا ؟تکرارچرا اينھمه  .بسيارندکنند بينی میرا پيش یجديد نکه آمدن دي ھائی پيشگوئیتعداد 
ھمانطور که . داشتس خود، يعنی قرآن، نيز اعتماد نخواھند کتاب مقد  بهکه اکثر مسلمانان حتّی  است
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وعود خداوند در شّک   به، باز ھم اکثر مسلمانان ھمچنان نسبت با وجود اينھمه يادآوری، شود مالحظه می
دھد که آنھا ھمان رفتاری را خواھند داشت که پيروان ساير شود نشان میای که ذيالً نقل می آيه .و ترديدند

  :انداديان در گذشته داشته

َن اْلُمنتَِظِرينَ فََھْل يَنتَِظُروَن إاِلَّ    . ِمْثَل أَيَّاِم الَِّذيَن َخلَْوْا ِمن قَْبلِِھْم قُْل فَانتَِظُروْا إِنِّي َمَعُكم مِّ

با شما  ھمكه من  در انتظار باشيد"بگو  ؟آيا جز اين انتظار دارند که رويدادھای روزگار گذشته تکرار شود
  ١٠٢، آيه )١٠(سوره يونس   ."در انتظارم

آيا مردم از زمان حضرت . شوداين است که تاريخ تکرار می آموزيم میاز تاريخ  ی کهھائ درس ی ازيک
 پيشگوئی زير  بهانکار روی خواھند آورد؟   به مانند مردم آن زمان آيا بار ديگر اند؟نوح تا کنون تغيير کرده
  :يدتوّجه نماي بيان فرموده رجوعشوضعيت روحانی جھان در زمان  ۀکه حضرت مسيح دربار

  .ھمانطور که در زمان نوح بود ھمانطور ھم در زمان رجوع پسر انسان خواھد بود
  ٣٧ ه، آي٢٤فصل انجيل متی،   

  :کندپيامبران جديد خداوند اشاره می  بهنسبت  )سنّت(روش مردم   به بارھا قرآن

ْبتُْم َوفَِريقاً تَْقتُلُونَ أَفَُكلََّما َجاءُكْم َرُسوٌل بَِما الَ تَْھَوى أَنفُُسُكُم اْستَْكبَْرتُْم     .فَفَِريقاً َكذَّ

پس  ؟ما آورد، در برابر او تكبر كرديدكه ھر زمان، پيامبرى چيزى بر خالف ھواى نفس ش جز اين استآيا 
  ٨٧، آيه )٢(سوره بقره   .اى را تكذيب كرده، و جمعى را به قتل رسانديد عده

  :توّجه نماييد نيز اين آيه  به

ُسوٍل إاِلَّ َكانُوْا بِِه يَْستَْھِزُؤوَن َكَذلِكَ َولَقَْد  لِيَن َوَما يَأْتِيِھم مِّن رَّ نَْسلُُكهُ فِي قُلُوِب  أَْرَسْلنَا ِمن قَْبلَِك فِي ِشيَِع األَوَّ
لِينَ    .اْلُمْجِرِميَن الَ يُْؤِمنُوَن بِِه َوقَْد َخلَْت ُسنَّةُ األَوَّ

ھر وقت رسولى نزدشان رفت، آنھا او را مسخره  .ايم  فرستاده) نىرسوال(ما پيش از تو براى جوامع گذشته 
 .]شويم  خاطر عدم لياقت آنھا، مانع ايمان آنھا می  به[ھای منکرين را در اختيار داريم   اين چنين دل .کردند

  .اين روشى است که از نسل ھاى گذشته بوده است. نخواھند آورداو ايمان   در نتيجه، آنھا به
  ١٠-١٣، آيات )١۵(سوره حجر   

  :توّجه نماييد ١٣ ۀاز آي قسمتاين   به

  ... الَ يُْؤِمنُوَن بِهِ 

  ...ايمان نخواھند آورد او  بهآنھا 

ايمان نخواھند تو   بهآنھا "شد،  نوشته می طورباشد، بايد اين رسول اکرم  بهاگر اين آيه خطاب  کيست؟" او"
  :اين آيات نيز توّجه نماييد  به "؟آورد

   .مَّن يُْؤِمُن بِِه َوِمْنُھم مَّن الَّ يُْؤِمُن بِِه َوَربَُّك أَْعلَُم بِاْلُمْفِسِدينَ َوِمنُھم 

] حال[و پروردگار تو به  ايمان نخواھند آورد او  به او ايمان خواھند آورد؛ و برخی از آنھا  بهبعضی از آنھا 
  ٤٠، آيه )١٠(سوره يونس   .فسادگران داناتر است
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  .َوقََع آَمْنتُم بِهِ أَثُمَّ إَِذا َما 

  ۵١، آيه )١٠(سوره يونس   ؟فتد، آيا ايمان خواھيد آورداتفاق بي] واقعه[ اگر آن

جديد را  نکه مردم خبر دي ھای قرآن حاکی از آن است پيشگوئیاين نکته آموزنده است که اکثر   بهتوّجه 
  :کنندتصديق میکسانی است که ظھور را  ۀتنھا يک آيه دربار .انکار خواھند کرد

بُوَن بِيَْوِم الدِّينِ    .الَِّذيَن يَُكذِّ

  ١١، آيه )٨٣(سوره مطفّفين   .کنندانکار می روز دين را ]ظھور[کسانی که 

قُوَن بِيَْوِم الدِّينِ    .َوالَِّذيَن يَُصدِّ

  ٢٦، آيه )٧٠(سوره معارج   .کنندروز دين را تصديق می] ظھور[کسانی که 

کنند که بينی می، پيشديگر آيات، مانند بسياری از گرفتقرار آيات متعّددی که در اين فصل مورد مطالعه 
بطوريکه  .احتمال زياد مورد اذيت و آزار قرار خواھد گرفت  بهپيامبر جديد خداوند مجّدداً رّد خواھد شد و 

مردم در رد " سنّت"کند، نه تغيير میالھی در فرستادن پيامبران جديد " سنّت"، نه شود مالحظه میکه 
  !پيامبران آن کردن

  ساعت

ً در اشاره " ساعت" ۀکلم . رود  کار می  بهزمان ظھور پيامبران بزرگ خداوند   بهدر کتب مقّدسه غالبا
  :شود توّجه نماييد حضرت مسيح که ذيالً نقل می پيشگوئی  به .ھستند کامالً آشنا" ساعت"مسيحيان با معنای 

  .آمدن من مطّلع نخواھی شد ساعتمانند دزد بر تو خواھم آمد و از  ]عيسی[من 
  ٣، آيه ٣مکاشفات يوحنا، فصل   

" ساعت"کلمۀ زمان ظھور پيامبر بزرگی از سوی خداوند از   بهقرآن نيز، درست مانند انجيل، برای اشاره 
قرآن و کتاب مقّدس  یھا پيشگوئیمقايسه کردن " ساعت"بھترين راه برای کشف معنای  .کنداستفاده می

  .است

 .دھدمورد تأييد قرار می هللارجعت روح  بهکتاب مقّدس را  دهکه قرآن وع آگاه نيستندبسياری از مسلمانان 
  :شود مقايسه کنيدآيات زير را که از دو کتاب مقّدس مزبور نقل می

  :از قرآن

اَعِة فاََل تَْمتَُرنَّ بَِھا...َمثاًَل لِّبَنِي إِْسَرائِيلَ إِْن ُھَو إاِلَّ َعْبٌد أَْنَعْمنَا َعلَْيِه َوَجَعْلنَاهُ  َھْل يَنظُُروَن إاِلَّ ...َوإِنَّهُ لَِعْلٌم لِّلسَّ
اَعةَ أَن تَأْتِيَُھم بَْغتَةً َوُھْم اَل يَْشُعُرونَ  َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَْينَُھَما َوِعندَ ...السَّ هُ ِعْلُم َوتَبَاَرَك الَِّذي لَهُ ُمْلُك السَّ

  .السَّاَعةِ 
  

 ربّ " ۀدر کتاب مقّدس و نيز در قرآن واژ. اين اعتقاد نادرست است. بسياری از مسيحيان معتقدند که حضرت مسيح تجّسم و تجّسد خدا است "
 خداحضرت محّمد ھمانقدر روح  .کند صدق میدر مورد جميع انبيای بزرگ خداوند " هللا  روح"عنوان . رودکار می  به" ربّ روح "   صورِت مخفّفِ   به

  .فرستد آيد، بلکه فقط نورش را میزمين نمی  خورشيد به. ا ھستندخد نورخدا نيستند، بلکه  پيامبرانْ . سيح بودبود که حضرت م
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و ...او جز بنده اى نبود که ما مورد عنايت قرار داديم و او را بعنوان مثالى براى بنى اسرائيل فرستاديم
ى نداشته آن ھيچ شکّ  ۀتا شما ديگر دربار ،ساعتعالمتى است براى دانستن  ]حضرت عيسی[ او درستی  به

... ؟يکمرتبه برايشان بيايد ھنگامى که اصال ً انتظارش را ندارند ساعتآيا منتظر ھستند که آن ...باشيد
  .است كسى كه حكومت آسمانھا و زمين و آنچه در ميان آن دو است از آن اوست مبارک

  ۵٩- ٨۵، آيات )٤٣(سوره زخرف   

  .إِنَّ السَّاَعةَ آَلتِيَةٌ الَّ َرْيَب فِيَھا َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يُْؤِمنُونَ 

  .]آورند  ايمان نمی[ ھيچ شکى در آن نيست، اما اکثر مردم باور نمى کنند .خواھد آمد ساعتمسلما ً، 
  ۵٩، آيه )٤٠( سوره غافر  

  :از انجيل

پس بيدار باشيد زيرا ...آسمان جز پدر من و بس ۀھيچ کس اطاّلع ندارد حتّی مالئک ساعتاز آن روز و 
لھذا شما نيز حاضر باشيد زيرا در ساعتی که گمان نبريد ...آيدخداوند شما می ساعتدر کدام  دانيد که نمی

  ٣٦-٤٤، آيات ٢٤انجيل متی، فصل   .آيدپسر انسان می

نگذاريد پرخوری، ميگساری، و غم و  !پس مراقب باشيد که بازگشت ناگھانی من شما را غافلگير نکند
    ٣٤، آيه ٢١انجيل لوقا، فصل   .خود مشغول سازند  ھای زندگی شما را مانند ساير مردم دنيا به  غّصه

فوق که از حضرت مسيح نقل شده مقايسه  ھای پيشگوئیگردد با نقل میدر زير قرآن را که  ھای پيشگوئی 
  :نماييد

َھاِدَي لَهُ َويََذُرُھْم فِي طُْغيَانِِھْم َمن يُْضلِِل ّهللاُ فاَلَ  َعَسى أَن يَُكوَن قَِد اْقتََرَب أََجلُُھْم فَبِأَيِّ َحِديٍث بَْعَدهُ يُْؤِمنُونَ 
اَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَھا قُْل إِنََّما ِعْلُمَھا ِعنَد َربِّي الَ يَُجلِّيَھا لَِوْقتَِھا إاِلَّ ُھوَ  يَْعَمُھونَ   ثَقُلَْت فِي يَْسأَلُونََك َعِن السَّ

َماَواِت َواألَْرِض الَ تَأْتِيُكْم إاِلَّ بَْغتَةً    .ْلُمَھا ِعنَد ّهللاِ َولَـِكنَّ أَْكثََر النَّاِس الَ يَْعلَُمونَ عِ ...السَّ

چه پيامی   به: معنی دّوم[ ؟آورند ايمان مى سخن او  جز بهكدام سخن   پس به .نزديك شده باشد اجلشانشايد 
د و ھر آن کسی را که خداوند گمراه سازد، راھنمايی برای او نخواھد بو ]غير از اين ايمان خواھند داشت؟

رھا خواھد کرد تا در سرکشی خود  ]اندروی ھداياتش بسته  بهمردمانی که قلوب خود را [آنھا  ]خدا[او 
 .پرسند که چه زمانی فرا خواھد رسيدمی ساعتۀ دربار] ای محّمد[آنھا از تو  .حيران و سرگردان بمانند

بر ] اين حادثه[. در وقتش کند آن را مگرظاھر نمی. درستی که علمش نزد پروردگارم است  به" :بگو
  ."دانند ولى بيشتر مردم نمى...رسد جز ناگھان به شما نمى .آسمانھا و زمين گران است

  ١٨۵- ١٨٧، آيات )٧(سوره اعراف   

  :سازدزير رھنمون می نتايج  بهچشمگير بين کلمات حضرت مسيح و حضرت محّمد ما را مشابھت 

 را بدانند ساعت مردم مايلند زمان.  

 از جمله اسرار است و نه حضرت مسيح بر آن واقف است و نه حضرت محّمد ساعتوع زمان وق.  

 فقط خداوند واقف بر آن است.  

  آگاه خواھد ساخت ساعتدر زمان مقتضی و مقّرر خداوند ما را از ظھور.  
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 ناگھان واقع خواھد شد ساعت.  

  عاجزند ھا پيشگوئیاکثر مؤمنان از درک معنی يا اھّميت اين.  

  :نيستکتاب مقّدس  ھای پيشگوئیکه در  چند نکته ھست، شدکه از قرآن نقل  آياتیدر 

 ؟چه کسانی است  اشاره به" آنھا. "شود  وارد می" آنھا"بر ) اجل(در پايان زمان تعيين شده  ساعت 
  .کشندرا انتظار می ساعتيا پيروان اديان گوناگونی که فرا رسيدن " ھااّمت" اشاره به

 را انکار خواھند کرد اّمت خود  بهتن زمان اختصاص يافته مردم پايان ياف.  

 :دپرس  یمخالق ما از ما  "ايمان خواھند داشت؟ غير از اين  به چه پيامی  به" :نماييد توّجهمعنای اين سؤال   به
بيشتر بود، آيا  ده برابر فرض کنيد که شواھد و مدارک "ديگری الزم داريد تا متقاعد شويد؟ دليلچه "

 ذکر آيات ؟يا سنّت و ھمرنگی با جماعتاست  دليل و برھانآيا باورھای مردم مبتنی بر  کرد؟ تفاوتی می
 .باشد دليل و برھانمبتنی بر  ھاکه ايمان آن گردد يقين و اطمينان می  بهدر صورتی سبب رسيدن مؤمنان 

در تعيين باورھای آنھا نقش زيادی ايفا نمی برھاندليل و درصد از مؤمنين،  ٩/٩٩متأّسفانه برای بيش از 
 شديد؟آيا مسيحی نمی .شده بوديد بند مسيحی متولّدبسيار معتقد و پایۀ فرض کنيد شما در يک خانواد .کند

اين واقعيت ساده بايد ھر مؤمنی را چون کودکی  خدا بود؟ حضرت مسيحشديد که  آيا شما نيز معتقد نمی
  .سازد متواضعخردسال 

بسياری  ھای آنھا دروغ. دارند چنين باشند و حق ھستند که مردم زمان ما بسيار شّکاک است مانع ديگر اين
حضرت مسيح وضع  .خود اعتماد ندارند ۀکتب مقّدس  بهآنھا حتّی  .اند و ديگر کسی را باور ندارندشنيده

 :بينی فرمودند  معنوی مردم عصر ما را پيش

  ٨ ه، آي١٨ فصلانجيل لوقا،   ؟ايمان را بر زمين خواھد يافتيد، آيا بياچون پسر انسان 

—آور استجديد از سوی خداوند حيرت دينن در رابطه با ظھور پيامبران جديد و آشواھد قر آيات و حجم

اين خبر   به و آيات در اشارهشواھد  .باشد یيقين ضرور  به رسيدن مراتب بيش از آن است که برای  به
کاھی در پر متزلزل احتمالی عليه آن مانند " شواھد. "دزن  میفلک   بهکوھی سر  مانند شکوھمندعظيم و 
موفّق  و پيشوايان علما حالبا اين  .است" خاتم" ۀغلط استنباط شد  به ۀکاه واژاين  .تندباد است برابر
  !کوه شواھد را با اين ذّره کاه از ميان بردارند آن اند شده

—اناند از ديگر آنھا ترجيح داده. اندکار و ھمرنگ جماعت بودهمحافظه ،اعصار و قرون ھمهدر  انمردم

خود   به دست باد بسپارند نه آن که  بهخود را  سرنوشت اندآنھا ترجيح داده .ی کنندپيرو—پيشوايانمعموالً 
 باکتشمار علم و حکمتی را که در  حفّاری پرداخته جواھرات بی  بهکوه بروند و  کنار  به زحمت داده

  .است کشف نمايند پنھانشان  ّدسهمق
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ن حضرت مسيح را پيامبری آقر .تأّمل بپردازيد  به نکات زير بارۀدر  .گرديم میشواھد باز   به ديگر بار
قرآن اعتبار و صّحت اين  .دھد  می روحش را رجعت ۀحضرت مسيح وعد .داندمانند حضرت محّمد می

که پيامبری مانند حضرت محّمد ديگربار ظاھر  ؟گيريم  میھا چه نتيجه   اين وعدهاز . کند  وعده را تأييد می
بعد از حضرت محّمد شک و ترديد ر ظھور حّداقل يک پيامبر ديگ  بهپس چرا کسی بايد نسبت  .خواھد شد
ھمانطور که ذکر  .کندبينی میرا پيش" روح"چه وضوحی ظھور   بهن آتوّجه داشته باشيد قر روا دارد؟

  .خواندمی" هللاروح"شد، حضرت محّمد حضرت مسيح را 

وُح َواْلَماَلئَِكةُ َصفًّا الَّ يَتََكلَُّموَن إاِلَّ َمْن أَِذَن لَهُ الرْحَمُن َوقَاَل َصَوابًا َذلَِك اْليَْوُم اْلَحقُّ فََمن َشاء  يَْوَم يَقُوُم الرُّ
  .اتََّخَذ إِلَى َربِِّه َمآبًا

اذن خداوند   يك، جز به  ايستند و ھيچ در يك صف مى " مالئكه"و   قيام خواھد کرد] روح خدا[ كه روح روزى
ً خواھد [ است "روز حق"آن ! گويند درست مى) گويند مى سخن آنگاه كه(گويند، و  رحمان، سخن نمى يقينا

  ٣٨- ٣٩، آيات )٧٨(نبأ سوره   !سوى پروردگارش برگزيند  راھى به ]آزاد است که[ خواھد  میھر كس  ].آمد

   :بار ديگر نگاه کنيد آخر ۀآي  به

  .سوى پروردگارش برگزيند  راھى به خواھد  میھر كس 

کنند که نحوی ظھور خواھد فرمود که مردم احساس آزادی می  بهآن دارد که پيامبر جديد   بهاين آيه اشاره 
ھمانطور که در حضرت مسيح و ديگربار در  در پيامبری تازه، "روح خدا"ظھور  .او اقبال ننمايند  به

 ۀما آزادی تاّم داريم که اين وعد .شدهتأييد ای است که ھر دو کتاب مقّدس ظاھر شد، وعده رسول اکرم
  .بسيار مؤّکد خداوند را بپذيريم يا انکار کنيم

ھم  .است جهجالب توّ  يارکتاب مقّدس و قرآن وجود دارد، بس ھای پيشگوئیبسياری که بين  ھای مشابھت
   :آھنگی بين دو کتاب مقّدس را که در آيات زير نشان داده شده مورد تأّمل و تعمّق قرار دھيد

  ٣١ ه، آي٢۵ فصلانجيل متی،   ...خويش آيد فرشتگانپسر انسان در جالل خود با جميع  ھنگامی که

وُح َواْلَماَلئَِكةُ َصفًّا   . يَْوَم يَقُوُم الرُّ

  ٣٨، آيه )٧٨(سوره نبأ   .قيام کند و مالئکه در صف ايستاده باشند ]انسانپسر [روزی که روح 

  

  ٣٢ ه، آي٢۵ فصلانجيل متی،   .کنداز ھمديگر جدا می را ]مؤمنين و منکرين[آنھا  ]پسر انسان[او 

  .إِنَّ يَْوَم اْلفَْصِل َكاَن ِميقَاتًا

  ١٧، آيه )٧٨(سوره نبأ   !است ]خدا[روز جدايى، ميعاد 

  

  

 برد به کار می" روح"قرآن آن را به صورت اختصاری  .است" هللا روح"برند  ترين عنوانی که مسلمانان در اشاره به حضرت مسيح به کار می معمول.  
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  ٣٢ ه، آي٢۵ فصلانجيل متی،    ...ھا در حضور او جمع شونداّمتجميع 

  .فَتَأْتُوَن أَْفَواًجا

  ١٧، آيه )٧٨(سوره نبأ   .پس فوج فوج خواھيد آمد

  
  ٣١ ه، آي٢٤ فصلانجيل متی،   ...شيپور خواھم فرستادبلند  صدایفرشتگان خود را با من 

ورِ    .يَْوَم يُنفَُخ فِي الصُّ

  ١٨، آيه )٧٨(سوره نبأ   .شيپور دميده شود در روزى که

  ٢٩ ه، آي٢٤ فصلانجيل متی،   .لرزه خواھند آمد  اند به  نيروھايی که زمين را نگاه داشته...

  .يَْوَم تَُموُر السََّماء َمْوًرا

  ٩، آيه )۵٢(سوره طور   .آيد آن روزى است كه آسمان به شدت به حركت درمى

  ٣١ ه، آي٢۵ فصلانجيل متی،   ...تمام فرشتگانبا ...

  .َواْلَماَلئَِكةُ َصفًّا

  ٣٨، آيه )٧٨(سوره نبأ   .ايستند  و مالئکه در صف می

  :رسانيمپايان   بهديگر از قرآن  ۀاين فصل را با چند آي

  .فاَلَ تَْحَسبَنَّ ّهللاَ ُمْخلَِف َوْعِدِه ُرُسلَهُ 

  ٤٧، آيه )١٤(سوره ابراھيم   .کند دھد وفا نمی پيامبرانش می  بهای که وعده  بهابداً تصّور نکنيد که خداوند 

َر أُْولُوْا األَْلبَابِ ...َھـَذا باَلٌَغ لِّلنَّاِس َولِيُنَذُروْا بِهِ    .لِيَذَّكَّ

  .و تا صاحبان خرد پند گيرند...تا بدين وسيله ھشدار داده شوندابالغى براى مردم است ] قرآن[اين 
  ۵٢، آيه )١٤(سوره ابراھيم   

  .إِنَّ ّهللاَ َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقِّ 

   ٢٢، آيه )١٤(سوره ابراھيم   .]قطعی است[درست است ای   شما وعده  خداوند بهوعدۀ 

  .إِنَّ َما تُوَعُدوَن آلٍت َوَما أَنتُم بُِمْعِجِزينَ 

  .شويدمانع آن توانيد   وقوع خواھد پيوست، و شما ھرگز نمى  شما وعده داده شده است، به  آنچه به
  ١٣٤، آيه )٦(سوره انعام   

  .إِنََّما تُوَعُدوَن لََواقِعٌ 

  ٧، آيه )٧٧(سوره مرسالت   .شما وعده داده شده واقع خواھد شد  بهراستی آنچه که   به

  .فََوْيٌل لِّلَِّذيَن َكفَُروا ِمن يَْوِمِھُم الَِّذي يُوَعُدونَ 
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  ٦٠، آيه )۵١(سوره ذاريات   .انکار نمايند آنھا وعده داده شده است  بهوای بر کسانی که يومی را که 

يَن لََواقِعٌ  إِنََّما تُوَعُدوَن لََصاِدقٌ    .َوإِنَّ الدِّ

  .شما داده شده حتماً تحقّق خواھد يافت  وعدۀ ظھور دينی که به. درست استآنچه به شما وعده داده شده 
  ۵- ٦، آيات )۵١(سوره ذاريات   



  

٩  
  تفاوت بين رسول و نبی چيست؟

برای اثبات آنکه ظھور پيامبران الھی با حضرت محّمد خاتمه " خاتم النبيين"در استفاده از عنوان 
کسانی که از طرف خدا در زبان عربی دو واژه برای توصيف  .پذيرد، نقطه ضعف ديگری وجود دارد  می

  :شوند وجود دارد که عبارتند از فرستاده می

اصوالً توصيف کنندۀ پيامبران بزرگی است که مؤسس دين جديد ھستند مانند حضرت موسی،  :رسول
شناخته " پيامبران اولوالعزم"عنوان   بهطور اخّص   بهاين پيامبران  .حضرت مسيح و حضرت محّمد

  ).٣۵ ه، آي)٤٦(احقاف  هقرآن سور(شوند  می

است که دين جديدی تأسيس نمی نمايند، بلکه خود در ظل اديان بزرگ  فرستادگانیتوصيف کنندۀ  :نبی
  .ھستند مانند اشعيا و دانيال

 با .باشد" رسول"تواند نمی" نبی"نيز ھست، اّما " نبی"دارای مقام يا جايگاه " رسول"بديھی است که 
 .شودجايگزين ديگری میگاھی بندرت يکی از واژه ھا  .ھستنديکديگر  باقابل جايگزينی  ۀدو واژ حالاين

دو اين د که ندھآيات زير نشان می .باشد خود می اصلیارای معنا و کاربرد کدام از آنھا د، ھرحالبا اين 
  :يکسان نيستند واژه

ُسوٍل َواَل نَبِيٍّ    ...َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبلَِك ِمن رَّ

  ۵٢، آيه )٢٢(سوره حج   ...نبیفرستاديم و نه  رسولىما قبل از تو نه 

يقِيَن  دِّ َن النَّبِيِّيَن َوالصِّ ُسوَل فَأُْولَـئَِك َمَع الَِّذيَن أَْنَعَم ّهللاُ َعلَْيِھم مِّ الِِحيَن َوَمن يُِطِع ّهللاَ َوالرَّ َھَداء َوالصَّ َوالشُّ
ول فأولئک مع الّذين أنَعَم هللاُ عليھم من النَبيَين و الّصّديقين و َو َمن يُطع هللا و الّرسَوَحُسَن أُولَـئَِك َرفِيقًا 

  .الّصالحين و َحُسَن أولئک رفيقا
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که مورد رحمت خدا قرار  پيوندند  مردمانی می  بهاطاعت مى کنند،  ]محّمد[ رسولآنان که از خدا و 
  .اند  و رفيق مصاحباين افراد بھترين . ارانک، شھدا و پرھيزراستان، انبياءمانند  گيرند،  می

  ٦٩، آيه )٤(سوره نساء   

  ...َوإِْذ أََخْذنَا ِمَن النَّبِيِّيَن ِميثَاقَُھْم َوِمنَك َوِمن نُّوٍح َوإِْبَراِھيَم َوُموَسى َوِعيَسى

  ...و از نوح و ابراھيم و موسى و عيسى ]محّمد[ توپيمان گرفتيم، وھمچنين از  انبياءھنگامى كه از 
  ٧، آيه )٣٣(سوره احزاب   

 ۀزيرا واژ دانستن جواب اين سئوال حائز اھميّت است، ؟رسول اکرم رسالت بود يا نبّوت صلیا مقامآيا 
ما بگويد که حضرت محّمد   بهخواست اگر خداوند می ".رسول"به  ربط داده شده نه" نبی"به " خاتم"

 ؟سازدمرتبط " رسول"با بجای آنکه  اختمرتبط س" نبی"را به " خاتم" ۀ، چرا واژاستآخرين رسول 
  .سازد را بسيار روشن می" اصل خاتميّت" تفاوت بين اين دو عنوان ۀمطالع

بھترين راه درک تفاوت بين اين دو عنوان اين است که قرآن را مطالعه کنيم و ببينيم اين کلمات در اين 
  .ندا  هرفتکتاب مبين چگونه بکار 

  هللارسول

  مأموريت اصلیعنوان رسمی و 
  و ساير پيامبران بزرگ رسول اکرم

را " نبی"کلمۀ  نحوۀ بکاربردن برد و سپس کار می  بهرا چگونه " رسول" کلمۀقرآن  بينيم  در آغاز به
ند ا  هکسانی که ديانت جديدی تأسيس نمود  بهدر سراسر قرآن در اشاره " رسول"عنوان  .ماييمنبررسی 
کند که پيامی از سوی خداوند برای نوع بشر کسانی را توصيف می" رسمی"اين واژه عنوان  .بکار رفته

  :آوردند می

 ِ   .الَِّذيَن يُبَلُِّغوَن ِرَسااَلِت هللاَّ

  ٣٩، آيه )٣٣(سوره احزاب   .کنندھای الھی را ابالغ میکسانی که پيام

  :ھا را مورد نظر قرار دھيد  اين نمونه

ِ   .دھيم که تو رسول خدا ھستى ما شھادت مى  ١، آيه )٦٣(سوره منافقون    .نَْشَھُد إِنََّك لََرُسوُل هللاَّ

 که بر شما شاھد باشد ايم  ما رسولى نزد شما فرستاده  ١۵، آيه )٧٣(سوره مزمل 
  .ھمانطور که نزد فرعون رسولى فرستاديم

إِنَّا أَْرَسْلنَا إِلَْيُكْم َرُسواًل 
َشاِھًدا َعلَْيُكْم َكَما أَْرَسْلنَا إِلَى 

  .فِْرَعْوَن َرُسواًل 

َ َوَرُسولَهُ   .کسانى که از خدا و رسولش نافرمانى کنند  ٢٣، آيه )٧٢(سوره جّن    .َمن يَْعِص هللاَّ

ُسولَ   .فرعون از رسول نافرمانى کرد  ١٦، آيه )٧٣(سوره مزمل    .فََعَصى فِْرَعْوُن الرَّ
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ِ َوَرُسولِهِ   .بياوريدخدا و رسول او ايمان   به تا  ٤، آيه )۵٨(سوره مجادله  َّ   .لِتُْؤِمنُوا بِا

َ   .جنگند  کسانى که با خدا و رسولش مى  ۵، آيه )۵٨(سوره مجادله  وَن هللاَّ إِنَّ الَِّذيَن يَُحادُّ
  .َوَرُسولَهُ 

ھاى آسمانى   روشن و زبور و کتاب ليدالرسوالنشان با   ٢۵، آيه )٣۵(سوره فاطر 
  .روشنگر نزدشان رفتند

َجاءْتُھْم ُرُسلُُھم بِاْلبَيِّنَاِت 
بُِر َوبِاْلِكتَاِب اْلُمنِيرِ    .َوبِالزُّ

  .لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَيِّنَاتِ   .روشن فرستاديم ليھا و دال  نشانهما رسوالن خود را با   ٢۵، آيه )۵٧(سوره حديد 

 .َكانَت تَّأْتِيِھْم ُرُسلُُھم بِاْلبَيِّنَاتِ   .روشن نزدشان رفتند ليدالرسوالنشان با   ٦، آيه )٦٤(سوره تغابن 

ِ َوَرُسولِهِ   .خدا و رسولش ايمان بياوريد  به  ٨، آيه )٦٤(سوره تغابن  َّ   .فَآِمنُوا بِا

  ...إِنََّك لََرُسولُهُ   ...ھستى اوتو رسول   ١، آيه )٦٣(سوره منافقون 

تََعالَْوا يَْستَْغفِْر لَُكْم َرُسوُل   .تا رسول خدا برايتان طلب بخشش کندبياييد   ۵، آيه )٦٣(سوره منافقون 
 ِ   .هللاَّ

ِ   .رسول خدا  ٧، آيه )٦٣(سوره منافقون    .َرُسوِل هللاَّ

گردان شويد،  و اگر روى .از خدا و رسول اطاعت کنيد  ١٢، آيه )٦٤(سوره تغابن 
  !ى نداردا  وظيفه پيامرسول ما جز ابالغ 

َ َوأَِطيُعوا  َوأَِطيُعوا هللاَّ
ُسوَل فَإِن تََولَّْيتُْم فَإِنََّما  الرَّ

  .َعلَى َرُسولِنَا اْلباََلُغ اْلُمبِينُ 

ِ َوَرُسولِهِ   .خدا و رسولش ايمان بياوريد  تا شما به  ٩، آيه )٤٨(سوره فتح  َّ   .لِتُْؤِمنُوا بِا

ُسوُل َواْلُمْؤِمنُونَ   .رسول و مؤمنان  ١٢، آيه )٤٨(سوره فتح    .الرَّ

پيامبران "آنھا را  :نظير و يکتا داده است رسوالن عنوانی بی  بهرسوالن از انبياء، خداوند  تميز دادنبرای 
در مقابل  آنھا و ثبات و پايداری ،جزمو  صبر، عزماظھار مقصود از اين عنوان  .هخواند" اولوالعزم

  :توصيه شده رسول اکرم چنين  به .است منکرانو نفی  ردا و ھ  رنج

ُسلِ    .فَاْصبِْر َكَما َصبََر أُْولُوا اْلَعْزِم ِمَن الرُّ

  ٣۵، آيه )٤٦(سوره احقاف   .صبر كردند  پيامبران اولو العزمكه  ھمانطورپس صبر كن 

  "نبی"

  پيامبران بزرگ ثانویرسالت 

که  جای شگفتی است. کنداستفاده می رسول اکرم  بهدر اشاره " نبی" ۀقرآن در موارد معدودی از واژ
 ديگرۀ بيش از ھر سور" نبی" ۀواژ در آن ای کهسوره ھمان در) احزاب ۀسور(" النّبيّينخاتم"عنوان 

احزاب  ۀموضوع اصلی سور است، يا دليلی دارد؟ تصادفیآيا اين مطلب  .رسول اکرم مرتبط شده  به
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زندگی  ۀدربار هخواستدھد که وقتی خداوند میمیاين سوره نشان  .است رسول اکرمزندگی زناشويی 
خداوند  در اين سوره .ه استکار برد  بهرا " نبی"ۀ شخصی يا زناشويی حضرت محّمد سخن بگويد، واژ

 ۀنبی که در سور ۀواژ .ساختهکند مخاطب را مانند پدری که با فرزند عزيزش گفتگو می رسول اکرم
بين خالق عالم و پسر فروتن و متواضعش که در  را و نزديکی کار رفته، احساسی از صميميت  بهاحزاب 

 ۀفقط در سور" خاتم" ۀاز آنجا که واژ .دھد  نشان میکند،  کمال ايثار و از خودگذشتگی از پدر اطاعت می
  :دھيم سه طريق مورد مطالعه قرار می  بهمزبور را  ۀشود، سوراحزاب مشاھده می

  .اند  شدهخوانده " نبی" رسول اکرمدر آنھا آياتی که ۀ مطالع .١
  .کنند  اين دو لقب ھم تغير میچگونه با تغيير موضوع،  آنھا در آياتی که بررسی .٢
  .خواندھا که خداوند حضرت محّمد را رسول می از ساير سورهمطالعۀ آيات ديگری  .٣

 ھمسران، رسول اکرمشود که ھا، عنوان نبی غالباً موقعی استفاده میو ساير سوره )٣٣( احزاب ۀدر سور
  :گيرند شخصی، مخاطب قرار می مسائليا مؤمنين مستقيماً، بخصوص در رابطه با  آن حضرت

  ٦ هاحزاب، آي
   :شخصی

مؤمنان نزديکتر است تا آنھا   پيامبر به
  .يکديگر و زنان او مانند مادران آنھا ھستند  به

النَّبِيُّ أَْولَى بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمْن أَنفُِسِھْم 
َھاتُُھمْ َوأَْزَواُجهُ    أُمَّ

  ٢٨ هآي ،احزاب
  :شخصی -مستقيم

َْزَواِجكَ   ...ھمسرانت  بهای نبی، بگو    ...يَا أَيَُّھا النَّبِيُّ قُل ألِّ

  ٣٠ هآي ،احزاب
  مستقيم

  ...يَا نَِساء النَّبِيِّ   ...ای ھمسران نبی

  ٣٢ هآي ،احزاب
  شخصی - مستقيم

  ...ا نَِساء النَّبِيِّ يَ   ...ای ھمسران نبی

  ٣٨ هآي ،احزاب
  :شخصی

در آنچه خدا بر او  نبیھيچ گونه منعى بر 
  .واجب كرده نيست

ا َكاَن َعلَى النَّبِيِّ ِمْن َحَرٍج فِيَما  مَّ
ُ لَهُ    فََرَض هللاَّ

  ۵٠ه آي ،احزاب
  :شخصی –مستقيم 

  .لََك أَْزَواَجكَ يَا أَيَُّھا النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَْلنَا   .براى تو حالل کرديم زنانت را ، مانبیاى 

  ۵٩ه آي ،احزاب
  :شخصی -مستقيم 

َْزَواِجكَ   ...ھمسرانت  بهای نبی بگو    ...يَا أَيَُّھا النَّبِيُّ قُل ألِّ

  ٤۵ه آي ،احزاب
  :شخصی

، ما تو را بعنوان شاھد، مژده دھنده و نبیاى 
  .نيز ھشدار دھنده فرستاده ايم

َشاِھًدا  يَا أَيَُّھا النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسْلنَاكَ 
ًرا َونَِذيًرا   .َوُمبَشِّ

  :شود ھا نيز مشاھده میھمين نمونه در ساير سوره
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  ١٢، آيه )٦٠(ممتحنه 

  :شخصی -مستقيم 

ھنگامى كه زنان مؤمن نزد تو ! نبیاى 
  ...آيند

  ...يَا أَيَُّھا النَّبِيُّ إَِذا َجاءَك اْلُمْؤِمنَاتُ 

  ١، آيه )٦۵(طالق 

  :شخصی -مستقيم 

  ...يَا أَيَُّھا النَّبِيُّ إَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساء  ...دھيد  وقتی زنان را طالق می! ای نبی

  ١، آيه )٦٦(تحريم 

  :شخصی -مستقيم 

آنچه را ] بر خود[چرا حرام کنی  !ای نبی
  که خداوند برای تو حالل کرده است؟

ُ لَكَ  ُم َما أََحلَّ هللاَّ   ؟يَا أَيَُّھا النَّبِيُّ لَِم تَُحرِّ

  ٣، آيه )٦٦(تحريم 

  :شخصی

ھنگامى كه پيامبر يكى از رازھاى خود را 
  ...بعضى از ھمسرانش گفت  به

  ...َوإِْذ أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَْعِض أَْزَواِجهِ 

  ٨، آيه )٦٦(تحريم 

  :شخصی

ُ النَّبِيَّ   كند خوار نمى نبی را آن روزى كه خداوند   ...يَْوَم اَل يُْخِزي هللاَّ

؛ توبه ٩، آيه )٦٦(تحريم 
  ٧٣، آيه )٩(

  :مستقيم

، عليه کافران و منافقان مبارزه ای نبی
  .کن

  .يَا أَيَُّھا النَّبِيُّ َجاِھِد اْلُكفَّارَ 

  ١١٣، آيه )٩(توبه 

  :شخصی

و کسانيکه ايمان دارند نبايد براى  نبی
  .مشرکان طلب بخشش کنند

َما َكاَن لِلنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمنُوْا أَن 
  .لِْلُمْشِرِكينَ  يَْستَْغفُِرواْ 

  پيام بر حسباحزاب  هتغيير عنوان در سور

رسول   بهھايی که نقش بر حسبرا، " نبی"عنوان ) ٣٣(احزاب  هتوّجه نماييد که خداوند چگونه در سور
 ،)هللا  رسول( "خدا"با واژۀ " رسول"واژۀ  از هاستفاد  به .دھد تغيير می" هللارسول"به ، نمايد میواگذار  اکرم

  :کنيد توّجه نيز )هللا  نبی( "خدا" با" نبی"واژۀ و عدم ترکيب 

َْزَواِجكَ   ...ھمسرانت  به، بگو نبیای   ٢٨آيه    ...يَا أَيَُّھا النَّبِيُّ قُل ألِّ

و دنيای  رسولش و خدا  بهاّما اگر تمايل داشته باشيد   ٢٩آيه 
  ...بعد

 َ اَر َوإِن ُكنتُنَّ تُِرْدَن هللاَّ َوَرُسولَهُ َوالدَّ
  ...اآْلِخَرةَ 

  !يَا نَِساء النَّبِيِّ   !نبیای ھمسران   ٣٠آيه 

ِ َوَرُسولِهِ   .اطاعت کنيد خدا و رسولشاز   ٣١آيه  َّ ِ   .َوَمن يَْقنُْت ِمنُكنَّ 

  !ا نَِساء النَّبِيِّ يَ   !نبیای ھمسران   ٣٢آيه 

َ َوَرُسولَهُ أَِطْعَن وَ   .اطاعت کنيد خدا و رسولشاز   ٣٣آيه    .هللاَّ
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ُ َوَرُسولُهُ   ...قضاوت کرده باشند خدا و رسولشوقتی   ٣٦آيه    .إَِذا قََضى هللاَّ

َ َوَرُسولَهُ   ...)سرکشی کند خدا و رسولشکسی که از   ٣٦آيه    ...َوَمن يَْعِص هللاَّ

در آنچه خدا بر او واجب كرده  نبیھيچ گونه منعى بر   ٣٨آيه 
  .نيست

ا َكاَن  َعلَى النَّبِيِّ ِمْن َحَرٍج فِيَما فََرَض مَّ
ُ لَهُ    هللاَّ

، ما تو را بعنوان شاھد، مژده دھنده و نيز ھشدار نبیاى   ٤۵آيه 
  .دھنده فرستاده ايم

ًرا  يَا أَيَُّھا النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسْلنَاَك َشاِھًدا َوُمبَشِّ
  .َونَِذيًرا

  .يَا أَيَُّھا النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَْلنَا لََك أَْزَواَجكَ   .کرديم، ما زنانت را براى تو حالل نبیاى   ۵٠ه آي

َْزَواِجكَ   ...ھمسرانت  بهبگو  ،نبیای   ۵٩ه آي   ...يَا أَيَُّھا النَّبِيُّ قُل ألِّ

َ َوَرُسولَهُ   ...اطاعت کند رسولشو  خداکسی که از   ٧١آيه    ...َوَمن يُِطْع هللاَّ

  هللارسول

 ۀواژ .عنوان رسمی و اصلی حضرت محّمد است" هللانبی"و نه " هللارسول"شد، ھمانطور که مالحظه 
ساير پيامبران اولواالعزمی که شارع ديانت جديدی  ۀبلکه در بار ،نه تنھا در مورد حضرت محّمد" رسول"

را نيز ديگر  ۀعلّت اھّميت بارز آن، عالوه بر آنچه که ذکر شد، چند اشار  به .کار رفته است  بهند، ا  هبود
ً توّجه داشته باشيد، .نماييم میمالحظه  زندگی شخصی پيامبران ارتباطی   بهھيچيک از اين موارد  لطفا

  .در سورۀ احزاب اشاره داشت" نبی"ندارد، آنطور که واژۀ 

ِ َوَرُسولِهِ   ...خدا و رسولش ايمان نياورد  کسی که به  ١٣، آيه )٤٨(فتح  َّ   ...َوَمن لَّْم يُْؤِمن بِا

  ...َعلَى َرُسولِِه َوَعلَى اْلُمْؤِمنِينَ   ...بر رسولش و بر مؤمنان  ٢٦، آيه )٤٨(فتح 

ْؤيَا  .خداوند رؤيای رسولش را تحقّق بخشيد  ٢٧، آيه )٤٨(فتح  ُ َرُسولَهُ الرُّ   .لَقَْد َصَدَق هللاَّ

  .ُھَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ   .اوست که رسولش را فرستاد  ٢٨، آيه )٤٨(فتح 

ُسولِ وَ   ...رسول  عصيان نسبت به  ٨، آيه )۵٨(مجادله    ...َمْعِصيَِت الرَّ

ُسولِ وَ   ...رسول  عصيان نسبت به  ٩، آيه )۵٨(مجادله    ...َمْعِصيَِت الرَّ

ُسولَ   .خواھيد با رسول خدا نجوا كنيد ھنگامى كه مى  ١٢، آيه )۵٨(مجادله    .إَِذا نَاَجْيتُُم الرَّ

َ َوَرُسولَهُ   .خدا و رسولش اطاعت کنيداز   ١٣، آيه )۵٨(مجادله    .أَِطيُعوا هللاَّ

َ َوَرُسولَهُ   ورزند  کسانی که با خدا و رسولش دشمنی می  ٢٠، آيه )۵٨(مجادله  وَن هللاَّ   .إِنَّ الَِّذيَن يَُحادُّ

  .أَنَا َوُرُسلِي  .و رسوالنم] خدا[من   ٢١، آيه )۵٨(مجادله 
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َ َوَرُسولَهُ   و رسولش دشمنی ورزيد کسی که با خدا  ٢٢، آيه )۵٨(مجادله    .َمْن َحادَّ هللاَّ

َ َوَرُسولَهُ   .آنھا با خدا و رسولش مخالفت کردند  ٤، آيه )۵٩(حشر    .َشاقُّوا هللاَّ

  ...َرُسولِهِ   ...رسولش  ٦، آيه )۵٩(حشر 

َ يَُسلِّطُ ُرُسلَهُ   .فرمايد  خداوند رسوالنش را مسلط می  ٦، آيه )۵٩(حشر    .هللاَّ

  ...َرُسولِهِ   ...رسولش  ٧، آيه )۵٩(حشر 

  ...َرُسولَهُ   ...رسولش  ٨، آيه )۵٩(حشر 

ُسولَ   .کنند  رسول را اخراج می  ١، آيه )٦٠(ممتحنه    .يُْخِرُجوَن الرَّ

  .لَقَْد َجاءُكْم َرُسولٌ   .رسولی برای شما آمده است  ١٢٨، آيه )٩(توبه 

کنيم بدون اينکه اول ما ھرگز تنبيه نمى   ١۵، آيه )١٧(اسرائيل 
  .رسولى بفرستيم

بِيَن َحتَّى نَْبَعَث َرُسوالً وَ    .َما ُكنَّا ُمَعذِّ

ِ   .خواند  رسولى که آيات خدا را براى شما مى  ١۵، آيه )٦۵(طالق  ُسواًل يَْتلُو َعلَْيُكْم آيَاِت هللاَّ   .رَّ

من !...اى قوم من: "قومش گفت  موسى به  ۵، آيه )٦١(صف 
  .سوى شما ھستم  رسول خدا به

أَنِّي ...َوإِْذ قَاَل ُموَسى لِقَْوِمِه يَا قَْومِ 
ِ إِلَْيُكمْ    َرُسوُل هللاَّ

من رسول خدا : " موقعی که عيسی فرمود  ٦، آيه )٦١(صف 
رسولى   دھنده به  و بشارت...سوى شما ھستم  به
  .آيد كه بعد از من مى] محّمد[

ِ إِنِّي َرُسوُل ...َوإِْذ قَاَل ِعيَسى هللاَّ
ًرا بَِرُسوٍل يَأْتِي ِمن ...إِلَْيُكم ُمبَشِّ
  .بَْعِدي

  .ُھَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ   .اوست که رسولش را فرستاد  ٩، آيه )٦١(صف 

ِ َوَرُسولِهِ   .خدا و رسولش ايمان دارند  به  ١١، آيه )٦١(صف  َّ   تُْؤِمنُوَن بِا

ميان جمعيت كسى است كه در ] خداوند[  ٢، آيه )٦٢(جمعه 
  .سواد رسولى از خودشان برانگيخت  بی

يِّيَن َرُسواًل    .ُھَو الَِّذي بََعَث فِي اأْلُمِّ

اى را نابود   و پروردگار تو ھرگز ھيچ جامعه  ۵٩، آيه )٢٨(قصص 
کند بدون اينکه رسولى در ميانشان   نمى

  .بفرستد

َوَما َكاَن َربَُّك ُمْھلَِك اْلقَُرى َحتَّى يَْبَعَث 
َھا َرُسواًل فِي    .أُمِّ

ُسوِل إاِلَّ اْلباََلُغ اْلُمبِينُ   .است) پيغام( ابالغتنھا ماموريت رسول   ١٨، آيه )٢٩(عنکبوت    .َوَما َعلَى الرَّ

ِ أُْسَوةٌ   .رسول خدا مدل خوبى است براى شما  ٢١، آيه )٣٣(احزاب  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ
  .َحَسنَةٌ 

  .فََكذَّبُوا ُرُسلِي  .رسوالن مرا انکار کردند  ٤۵، آيه )٣٤(سبا 
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حکمت قرآن که تو از رسوالنی   قسم به  ٦و  ٢-٣، آيات )٣٦(يس 
تا ھشدار دھی مردمانی را که ...ھستی

  .والدينشان ھرگز ھشدار داده نشده بود  به

َواْلقُْرآِن اْلَحِكيم إِنََّك لَِمَن 
ا ...اْلُمْرَسلِينَ  أُنِذَر لِتُنِذَر قَْوًما مَّ

  .آبَاُؤُھمْ 

ھر ! چقدر تأسف انگيز است وضعيت مردم  ٣٠، آيه )٣٦(يس 
تمسخر   بار رسولى نزدشان رفت، آنھا او را به

  .گرفتند

يَا َحْسَرةً َعلَى اْلِعبَاِد َما يَأْتِيِھم مِّن 
ُسوٍل إاِلَّ َكانُوا بِِه يَْستَْھِزُؤون   رَّ

ُسلَ   .انکار کردندجميع آنھا رسوالن را   ١٤، آيه )٣٨(ص    .إِن ُكلٌّ إاِلَّ َكذََّب الرُّ

ٍة بَِرُسولِِھمْ   .ھر اّمتی رسول خود را اذيت کرد و آزار داد  ۵، آيه )٤٠(غافر  ْت ُكلُّ أُمَّ   .َوَھمَّ

رسوالنشان با داليل آشکار آمدند، اّما آنھا   ٢٢، آيه )٤٠(غافر 
  .ايمان نياوردند

  .اْلبَيِّنَاِت فََكفَُروَكانَت تَّأْتِيِھْم ُرُسلُُھم بِ 

ھايى که   کتاب آسمانى و پيغام  کسانى که به  ٧٠، آيه )٤٠(غافر 
  .اند  ايم ايمان نياورده  توسط رسوالنمان فرستاده

الَِّذيَن َكذَّبُوا بِاْلِكتَاِب َوبَِما أَْرَسْلنَا بِِه 
  ...ُرُسلَنَا

اى   آيهتواند بدون اجازه خدا   ھيچ رسولى نمى  ٧٨، آيه )٤٠(غافر 
  .ارائه دھد

َما َكاَن لَِرُسوٍل أَْن يَأْتَِي بِآيٍَة إاِلَّ وَ 
 ِ   .بِإِْذِن هللاَّ

روشن نزد  داليلھنگامى که رسوالنشان با   ٨٣، آيه )٤٠(غافر 
شتند اآنھا رفتند، آنھا با دانشى که خود د

  .دلخوش بودند

ا َجاءْتُھْم ُرُسلُُھم بِاْلبَيِّنَاِت فَِرُحوا  فَلَمَّ
َن اْلِعْلمِ    .بَِما ِعنَدُھم مِّ

تو گفته شد، دقيقا ً ھمان چيزى است که   آنچه به  ٤٣، آيه )٤١(فصلت 
  .رسوالن قبلى گفته شد  به

ُسِل ِمن  َما يُقَاُل لََك إاِلَّ َما قَْد قِيَل لِلرُّ
  .قَْبلِكَ 

ِ َوُرُسلِهِ َوالَِّذيَن   .خدا و رسوالنش ايمان دارند  و کسانی که به  ١٩، آيه )۵٧(حديد  َّ   .آَمنُوا بِا

خدا و رسوالنش ايمان   برای کسانی که به  ٢١، آيه )۵٧(حديد 
  ...دارند

ِ َوُرُسلِهِ  َّ   ...لِلَِّذيَن آَمنُوا بِا

است، خداوند، در ھمان  رسالتنيست، بلکه  نبّوتحضرت محّمد  اصلیکه مأموريت اين اثباتبرای 
  :دھد  تفاوت بين دو واژه را اينطور نشان میخواند، می" النّبيّينخاتم"را  رسول اکرمای که  سوره

يثَاقًا َوإِْذ أََخْذنَا ِمَن النَّبِيِّيَن ِميثَاقَُھْم َوِمنَك َوِمن نُّوٍح َوإِْبَراِھيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْريََم َوأََخذْ  نَا ِمْنُھم مِّ
  .َغلِيظًا

و از نوح و ابراھيم و موسى و  ]محّمد[ توپيمان گرفتيم، وھمچنين از  انبياءخاطر آور ھنگامى را كه از   به
  ٧، آيه )٣٣(سوره احزاب   .محکمی گرفتيم عھدما از ھمۀ آنھا . پسر مريم عيسى
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مانند حضرت محّمد،  رسوالن اولوالعزمرا از  انبياءوضوح   به، چقدر فوق ۀتوّجه نماييد که خداوند در آي
اين  ميثاق مزبور چيست؟ .کندحضرت نوح، حضرت ابراھيم، حضرت موسی و حضرت عيسی جدا می

يک بار ديگر آن را در  .مورد بحث قرار گرفت "چيست؟" النّبيّينخاتم"معنای "،مموضوع در فصل سوّ 
  :دھيم اينجا مورد بحث قرار می

 .بزرگترين ميثاق الھی است اين شايد. است خداوند عھد و ميثاقمبتنی بر پياپی پيامبران ظھور مستمر يا 
  :کند بيان می ئشو انبيا وندگفتگويی بين خداشکل   بهگردد، اين عھد و پيمان را ای که ذيالً نقل میآيه

ٌق لَِّما َمَعُكْم لَتُْؤِمنُنَّ بِِه َوإِْذ أََخَذ ّهللاُ ِميثَاَق النَّبِيِّْيَن لََما آتَْيتُُكم مِّن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاءُكْم  َصدِّ َرُسوٌل مُّ
َن الشَّاِھِدينَ َولَتَنُصُرنَّهُ قَاَل أَأَْقَرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعلَى َذلُِكْم إِْصِري قَالُوْا أَْقَرْرنَا قَاَل فَاْشَھُدوْا َوأَنَاْ مَ    .َعُكم مِّ

  ٨١، آيه )٣(سوره آل عمران   

  :صورت گفتگو  بهاين آيه  ۀذيالً ترجم

بعد از آن، رسولى خواھد آمد که تمام . شما کتاب آسمانى و حکمت خواھم داد  من به  :او انتظار و الھی ۀوعد
او ايمان آوريد و او را   ، شما بايد بهتأييد و ثابت خواھد کردھاى آسمانى موجود را   کتاب

  ؟انجام برسانيد  بهبنديد که اين ميثاق را   آيا با اين موافق ھستيد و پيمان مى. حمايت کنيد

  .ما موافق ھستيم  :جواب انبياء

  .دھم  ايد و من ھم ھمراه با شما شھادت مى  پس شما شھادت داده  :وندخدا

شود ای که در زير نقل میآيه .شود آيات ديگری ھم وجود دارد که تمايزی بين رسوالن و انبياء قائل می
  :نبی بود دھد که حضرت داودنشان می

ْلنَا بَْعَض النَّبِيِّيَن َعلَى بَْعٍض َوآتَْينَا َداُووَد َزبُوًرا   .لَقَْد فَضَّ

  ۵۵، آيه )١٧(سوره بنی اسرائيل   .به داود زبور داديم ]مثالً [. را بر بعضى ديگر ترجيح داديم انبياءما بعضى از 

 ۀنقش دادن نشان يا نبّوت از عبارت انبياءی دھد که مأموريت اصلشود نشان می نقل می زير درای که آيه
  :خداوند برای نوع بشر است ۀآيند

ةَ َواْلِكتَابَ  يَّتِِھَما النُّبُوَّ   ...لَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا َوإِْبَراِھيَم َوَجَعْلنَا فِي ُذرِّ

  .و کتاب آسمانى عطا کرديم نبّوت] مقام يا وظيفه[ما نوح و ابراھيم را فرستاديم و به فرزندانشان 
  ٢٦، آيه )۵٧(سوره حديد   

يابيم که حاوی کنيم درمی را بررسی می—مانند داود، دانيال، و اشعيا—ھای انبياء بنی اسرائيل وقتی کتاب
  .دنباش می—حضرت محّمد مانند حضرت عيسی و—ۀ ظھور پيامبران جديدھايی دربارگوئیپيش

بينی، خبر دادن پيشگويی، پيش: کندفرھنگ لغت آن را چنين تعريف میاست که  "نبّوت"ريشۀ از " نبی"
اين ترتيب، از لحاظ لغوی،   به .استپيغام بردن  معنای  بهريشه است، که ھم" رسالت"با " رسول" .از آينده
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و رسول کند بينی کسی اشاره دارد که بعضی وقايع آينده، از جمله ظھور رسوالن، را پيش  به" نبی" ۀواژ
  .وردبياکسی اشاره دارد که پيام ديانت جديد را از سوی خداوند   هب

  :ھستنداز کسانی است که دارای مقام يا منصب نبّوت  ھای ديگر گردد، مثال آياتی که ذيالً نقل می

يقًا نَّبِيًّا   .َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْدِريَس إِنَّهُ َكاَن ِصدِّ

  ۵٦، آيه )١٩(سوره مريم   .نبی مخلصی بوداو . و در کناب آسمانى به ادريس اشاره کن

  .َوَھْبنَا لَهُ إِْسَحَق َويَْعقُوَب َوُكاّلً َجَعْلنَا نَبِيًّا

  ٤٩، آيه )١٩(سوره مريم   .او اسحق و يعقوب را عنايت کرديم و ھر يک را نبی قرار داديم  به

  .ى إِنَّهُ َكاَن ُمْخلًَصا َوَكاَن َرُسواًل نَّبِيًّاَواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب ُموسَ 

  .]دھد  رسولی که خبر می[ نبی و او مخلص بود و رسول. موسى اشاره کن  در کتاب آسمانى به
  ۵١، آيه )١٩(سوره مريم   

  :فرمودندبينی  را پيشظھور رسول اکرم ، زيرا ندنبی بود حضرت موسی خود

 خود كالم و كرد، خواھم مبعوث تو مثل ايشان برادران ميان از ايشان برای را ای  نبی...من گفت  بهو خداوند 

  ١٧-١٨، آيات ١٨ فصلتثنيه،   .گذاشت خواھم دھانش به را

  :عنوان نبی ذکر شده است  به، ھارون، ویعنوان رسول و نبی، برادر   بهحضرت موسی   بهبعد از اشاره 

ْحَمتِنَا أََخاهُ    .َھاُروَن نَبِيًّاَوَوَھْبنَا لَهُ ِمن رَّ

  ۵٣ ه، آي)١٩(مريم  هسور  .او عطا کرديم  به نبیعنوان   رحمت خويش، برادرش ھارون را به  و ما به

  :اّمت است ھر خداوند برای نوع بشر اعزام رسول برای ۀنقش بارزھای  يکی از نشانه

ُسولٌ  ٍة رَّ   .َولُِكلِّ أُمَّ

  ٤٧ ه، آي)١٠(يونس  هسور  .و ھر امتى را پيامبرى است

ای آيه ھيچ .داده نشده است نبی ۀدربار—اعزام رسول برای ھر اّمتیوعدۀ يعنی —ایاّما، چنين وعده
ديگران، مانند  ،ھا ابداً نبی نداشتندبعضی از اّمت ."ای استبرای ھر اّمتی نبی"وجود ندارد که اعالم کند، 

  .انداّمت يھود، انبيای زيادی داشته

" مرسلين"اين واژه  .نبی  بهرسول اشاره دارد و ھم   بهکه ھم —بردکار می  بهديگری را ھم  ۀقرآن واژ
  :معنای فرستاده شدگان است  به

  .إِنََّك لَِمَن اْلُمْرَسلِينَ 

  ١٢٢- ٢٣، آيات )٣٧(صافات  هسور ھمچنين؛ ٣ ه، آي)٣٦(يس  هسور  .ھستى شدگان  فرستادهدرستی که تو از   به



تفاوت بين رسول و نبی چيست؟: ٩فصل     ١٢٩

  

  هللا و خاتم النّبيّينرسول
 ٤٠ ه، آي)٣٣(احزاب سوره 

  :پردازيم  میکه ھمراه آن است  یآيات  بهبا تّوجه  است "خاتم" ۀحاوی واژ ای که هآيۀ مطالع  بهحال 

ِ فِي الَِّذيَن َخلَْوا ِمن قَْبُل َوَكاَن أَ  ُ لَهُ ُسنَّةَ هللاَّ ا َكاَن َعلَى النَّبِيِّ ِمْن َحَرٍج فِيَما فََرَض هللاَّ ِ قََدًرامَّ ْقُدوًرا  ْمُر هللاَّ مَّ
ِ َحِسيبًا َّ َ َوَكفَى بِا ِ َويَْخَشْونَهُ َواَل يَْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّ هللاَّ ٌد أَبَا أََحٍد مِّن  الَِّذيَن يُبَلُِّغوَن ِرَسااَلِت هللاَّ ا َكاَن ُمَحمَّ مَّ

ُ بِ  ِ َوَخاتََم النَّبِيِّيَن َوَكاَن هللاَّ ُسوَل هللاَّ َجالُِكْم َولَِكن رَّ ًرا   ...ُكلِّ َشْيٍء َعلِيًمارِّ يَا أَيَُّھا النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسْلنَاَك َشاِھًدا َوُمبَشِّ
نِيًرا ِ بِإِْذنِِه َوِسَراًجا مُّ   .َونَِذيًرا َوَداِعيًا إِلَى هللاَّ

از  لھیاسنّت چنين است . انجام دھد بر او واجب کردهخطايى مرتکب نمى شود اگر ھر کارى که خدا  نبی
و فقط  الھی را ابالغ می کنندکسانى که پيام ھاى  .يفه اى است مقدسظفرمان خدا و. ن نسل ھاى اوليهزما
 .خدا دقيق ترين حسابرس است. ھيبت و حرمت او ارج مى نھند، ھرگز نبايد از کسى بجز خدا بترسند  به

آگاه  الً ھمه چيز کام خدا از. خاتم انبياءاو رسول خدا بود و . يک از مردان شما نبود  د پدر ھيچمحمّ 
که بر طبق خواست او،  ، ما تو را بعنوان شاھد، مژده دھنده و نيز ھشدار دھنده فرستاده ايمنبیاى ...است

  ٣٨-٤٦ ، آيات)٣٣(سوره احزاب   .سوى خدا دعوت کنى  به ]مردمان را[ مانند نورى ھدايت کننده

  :آن عبارت است از ۀھای عمدپيام آيات فوق بيانگر چيست؟

 بايد آنچه را خداوند برای او مقرر داشته او  .را خداوند تجويز کرده رسول اکرمھای  زدواجا
  .پذيرد  به

  ھمين طريق رفتار   به نيز ، خداوند با رسوالن قبل از اوزندگانی شخصی پيامبراندر رابطه با
  .ايراد گيردزندگی زناشويی آنھا  ۀھيچکس حق ندارد دربار .کرده

  و ولّی آنھا  ، يعنی حافظباشد خود بايد مراقب فرزندان مانند پدر نيست که اين رسول اکرمنقش
  .گردد

  پيشبر انبيايی است که پيام الھی را  و تصويبتأييد  ھرمُ مردم و گذاشتن   بهنقش او ابالغ پيام الھی 
  .اندهآورد از او

  خواھد که او میاز  .فرمايد محّول می رسول اکرم  به وظائف ديگری، خداوند فوقبعد از پيام 

 کنندگواه و شاھد باشد بر پيروانش تا ببيند آنھا چگونه رفتار می.  

  کنند می زندگیمؤمنينی که طبق تعاليم قرآن   بهمژده دھد.  

  ندھست کنند و نيز کسانی که منکر اسالمنمی زندگی معتقداتشان بر طبقمؤمنينی که   بهھشدار دھد.  

که  متفاوتیھای نقش  به" نبی"و " رسول"ھای د که واژهندھآياتی که در اين فصل نقل شد نشان می
 اصلی و عمدهھيچ ترديدی وجود ندارد که نقش يا مأموريت  .دنحضرت محّمد محّول شده اشاره دار  به
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" نبی" به" خاتم" ۀواژ چراپس  .عبارت از مأموريت نبی نبود، بلکه مأموريت رسول بود حضرت محّمد
  .اين نکته بسيار مھم است ؟"رسول"به  نه اتّصال يافته

اّولين يا آخرين نبی بودن   بهھيچ ارتباطی  "خاتم"کلمۀ  احزاب حاکی از آن است که ۀاز سور ٤٠ ۀمتن آي
ھايی را ھا و مأموريت شويم که خداوند جميع نقش کنيم، متوّجه میآيات بعد از آن نگاه می  بهوقتی  .ندارد

دھد که جميع رسوالنی که وضوح نشان می  بهقرآن  .نمايد  وده وصف میحضرت محّمد عنايت فرم  بهکه 
  .ھا را داشتندقبل از حضرت محّمد آمدند دقيقاً ھمان مأموريت

 ٣٩ ۀآي  به ٣٨ ۀآخر آي ۀشويم که چند کلم احزاب را مطالعه کنيم، متوّجه می ۀسور ٣٩و  ٣٨اگر آيات 
  :مرتبط است

ِ فِي الَِّذيَن  ِ فِي[ وَ  َخلَْوا ِمن قَْبلُ ُسنَّةَ هللاَّ ِ ...] ُسنَّةَ هللاَّ   .الَِّذيَن يُبَلُِّغوَن ِرَسااَلِت هللاَّ

 در موردسنّت الھی  چنين استو ...که از پيش آمدند کسانی ]دربارۀ زندگی زناشوئی[ لھیاسنّت چنين است 
  .کنند  ابالغ می] رسول اکرمبعد از [الھی را  ھای  کسانی که پيام

  :تغييرناپذير اشاره دارند دو سنّت  بينيم آيات پيش به  یمھمانطور که 

 دارد در رابطه با زندگی زناشويی رسوالنش سنّتی وندخدا.  

 دارد یدر رابطه با ابالغ پيامش نيز سنّت وندخدا.  

زندگی زناشويی  ۀمعيّنی دربار یخداوند قواعد يا رھنمودھا .واضح است پيش مفاھيم ضمنی دو آيه
که چگونه با نوع بشر ارتباط  اين بارۀھمچنين قواعد و رھنمودھايی دراو  .رده استک تعيينرسوالنش 

اين دو  ۀاين قواعد و رھنمودھا دربار .نيز برقرار خواھد کرد وضع نموده است آيندهبرقرار کرده و در 
  .عمل تغيير نخواھد کرد ۀنحو

در  النّبيّين خاتمکه واژه ( احزاب ۀسوردر  ٤٠ ۀآياگر اند، پذيرفته مسلميناين ترتيب بر خالف آنچه اکثر   به
مخالف آنچه اکثر مسلمين  کامالً  ای  نتيجه  ما را به نمائيمبا آياتی که ھمراه آن است بررسی  )آن بکار رفته

آموزد که سنّت خداوند چه در مورد   ما می  اين آيه مانند بسيار از آيات ديگر به. رساند  اند می  پنداشته
  .و چه در مورد ارسال آنھا برای ھدايت بشر ھرگز تغيير نخواھد کرد زندگانی پيمبرانش

  :نماييم میحضرت محّمد عنايت فرموده بررسی   بهھايی را که خداوند بار ديگر کلّيه مأموريت

  از سوی خداوند ای  يا فرستاده رسول .١

  گذاردخود را بر انبياء و رسوالنی که قبل از او آمدند می يعنی ُمھر تأييد و تصويب کسی که خاتم  .٢

  کنندگواھی بر پيروانش که ببيند چگونه رفتار می ياشاھد   .٣



تفاوت بين رسول و نبی چيست؟: ٩فصل     ١٣١

  

  دھدمؤمنين حقيقی می  بهکسی که مژده   .٤

  دھد را ھشدار می متظاھرکسی که منکرين و مؤمنين   .۵

  ئول واکنش آنھا نيستمس مانند پدر خواند، اّما سوی خدا می  بهکسی که مردم را   .٦

  برای نوع بشراست  و رحمت نور ھدايتکسی که   .٧

محتوای اين فصل ما را . اند  ھا ھمه در آن ذکر شده  ای است که اين مأموريّت  سوره احزاب تنھا سوره
  :رساند  اين نتايج می  به

  کند ثابت می ،دارندباور  انانقاً مخالف آنچه را که اکثر مسلممطلبی دقي" النّبيّين خاتم"عنوان.  

 رسول اکرم صلید که مأموريت اندھوضوح نشان می  به دنقل ش که در باال بسياری از آيات قرآن 
 بياموزد که رسول اکرم آخرين رسول است،ما   بهخواست اگر خداوند می ."نبّوت"بود نه " رسالت"

  ؟"الّرسلخاتم"و نفرمود " النّبيّينخاتم"چرا فرمود، 



 



  

١٠  
  پيامبران ارسال از اصلی ھدف

  
  : ھدف اصلی پيامبران اين است که ،دھد می وضوح نشان  قرآن بهبطوريکه 

 ما را از رفتار ناشايسته و انکار فرستادگان يزدان برحذر دارند .  

  نيک با خبر کنندنتايج ايمان و رفتار ما را از.  

  :ھای قرآن تکرار شده استسوره تمامتقريباً در  از اين قبيلعباراتی 

ٍة إاِلَّ خاَل فِيَھا نَِذيرٌ  إِْن أَنَت إاِلَّ نَِذيرٌ  ْن أُمَّ بُوَك فَقَْد َكذََّب الَِّذيَن  إِنَّا أَْرَسْلنَاَك بِاْلَحقِّ بَِشيًرا َونَِذيًرا َوإِن مِّ َوإِن يَُكذِّ
  ...قَْبلِِھمْ ِمن 

ای   ھيچ اّمتی نيست که در ميانشان ھشدار دھنده. ھشدار دھنده و مژده دھنده فرستاديمعنوان   بهما تو را 
  ٢٣-٢۵، آيات )٣۵(سوره فاطر   ...نبوده

بِينٌ    .إِْن أَنَا إاِلَّ نَِذيٌر مُّ

  ١١۵، آيه )٢٦(سوره شعرا   .اى آشكار نيستم من جز ھشداردھنده:] حضرت محّمد[

بِينٌ     .إِْن أَنَا إاِلَّ نَِذيٌر مُّ

  ١١۵، آيه )٢٦(سوره شعرا   .اى آشكار نيستم من جز ھشداردھنده:] نوححضرت [ 

ُسلِ  ةٌ بَْعَد الرُّ ِريَن َوُمنِذِريَن لِئاَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َعلَى ّهللاِ ُحجَّ بَشِّ ُسالً مُّ   .رُّ

در مقابل خدا براى مردم  حجتى] بھانه و[ ،آنھا آمدنز تا پس ا دارندبشارتگر و ھشداردھنده  نقش پيامبران
  ١٦۵، آيه )٤(سوره نساء   .باقی نماند

ِريَن َوُمنِذِرينَ    .َوَما نُْرِسُل اْلُمْرَسلِيَن إاِلَّ ُمبَشِّ

  ٤٨، آيه )٦(سوره انعام   .عنوان مژده دھنده و ھشدار دھنده نمى فرستيم  بهما رسوالن را جز 



١٣٤      خاتَم انبياء: محّمد

  

 .ای که ھمه ما انسانھا داريم  هخودخواھان ھای علّت تمايالت و خواست  به ؟نياز داريم دھنده ھشدار  بهچرا 
 آيا ھيچگاه از ميان خواھد رفت؟ ھا بعد از ظھور اسالم ناگھان از ميان رفت؟آيا اين تمايالت و خواست
  :ھمانطور که مالحظه کرديم

ِ الَّتِي فَطََر النَّاَس َعلَْيَھا اَل  ِ فِْطَرةَ هللاَّ   .تَْبِديَل لَِخْلِق هللاَّ

  .آفرينش تغييرناپذير است ۀآفريد و آن فطرت اصلي خاصی فطرت و ماھيت  بهخداوند انسان را 
   ٣٠، آيه )٣٠(سوره روم   

برای اين که  .ھای نفسانی خود الھام گرفتن و غلبه بر خواھش برای ھا نياز داريم؟ھا و مژده بشارت  بهچرا 
برای ھر يک از ما  شکوھمندعھده دارد و سرنوشتی   بهخاطر داشته باشيم که خداوند تصّدی امور را   به

  .تسليم گرديماو  ۀنقشه و اراد  بهن که ما آ، مشروط بر مقرر داشته

  .لِّيُنِذَر الَِّذيَن ظَلَُموا َوبُْشَرى لِْلُمْحِسنِينَ   ...َھَذا ِكتَابٌ 

  ١٢، آيه )٤٦(سوره احقاف   .مژده دھد نيکوکاران  و بهھشدار  ظالمان  تا به...اين يک کتاب آسمانى است

  ٩، آيه )٤٨(؛ سوره فتح ٢، آيه )١٨(ھمچنين سوره کھف   

  ؟يافتهھا و ھشدارھا پايان شنيدن مژده  بهنياز انسان  ای بر آن دارد که وضع کنونی جھان اشارهآيا 

گويند که خداوند پيامبران يا آنھا نمی .گويند گذشته سخن نمی ۀبايد توّجه داشته باشيم که آيات فوق دربار
رسوالن اشاره  فرستادنمقصود ابدی خداوند از   به اين آيات .تادفرستذّکر دھندگان را برای ھدفی معيّن 

  .گويندسخن می خود ابدیسوی سرنوشت   بهروش خداوند جھت ھدايت نوع بشر  ياسنّت  ۀدربار و دارند

از يادآوری   به مردماننياز از آنھا  .ھيچ ديانت مشّخصی اشاره ندارند" کامل بودن"به  آيات اينعالوه،  به
 تأمين آنکند، سنّت خداوند برای از آنجا که نياز مزبور ھرگز تغيير نمی .گويند  سخن می انعواقب اعمالش

  .نياز نيز ھرگز تغيير نخواھد کرد

در ھمان مسير يھوديان و  کنند جديد از سوی خداوند را انکار می پيامبرانظھور   بهمسلمانانی که نياز 
  :دارند مسيحيان گام برمی

ُسِل أَن تَقُولُوْا َما َجاءنَا ِمن َن الرُّ بَِشيٍر َوالَ نَِذيٍر فَقَْد  يَا أَْھَل اْلِكتَاِب قَْد َجاءُكْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكْم َعلَى فَْتَرٍة مِّ
  .نَِذيٌر َوّهللاُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديرٌ َجاءُكم بَِشيٌر وَ 

ھا که   را براى شما توضيح دھد، بعد از مدت حقايقکتاب، رسول ما نزد شما آمده است، تا  اھلاى 
پند دھنده و  اينک ".اى دريافت نکرديم  ا ھشدار دھندهما ھيچ پند دھنده ي" :رسوالنى نبودند، تا مبادا بگوييد

  ١٩، آيه )۵(سوره مائده   .خداست قادر مطلق. برايتان آمده استاى   دھندهھشدار

  :ماندپنھان میھا نظر فوق حاوی پيام مھّمی است که غالباً از ۀآي

  ...يَا أَْھَل اْلِكتَاِب قَْد َجاءُكْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكمْ 

  ...را براى شما توضيح دھد حقايقکتاب، رسول ما نزد شما آمده است، تا  اھلاى 



پيامبران از ارسال ھدف اصلی: ١٠فصل     ١٣٥

  

آيا  .آنھا را توضيح داد ۀاو معنای کتب مقّدس خداوند چه مطلبی را برای يھوديان و مسيحيان توضيح داد؟
ً خير دانستند؟يھوديان و مسيحيان معنای واقعی کتاب مقّدس را می ين ھمين ترتيب، آيا محقّق  به !مسلّما

بر خالف يھوديان و مسيحيان، معنای  آنھاتوانند اّدعا کنند که آنھا از اين قاعده مستثنی ھستند،  می اسالمی
روی رسول جديد ببندند زيرا در کمال   بهآيا آنھا بايد در را  دانند؟يعنی قرآن را می ،کتاب آسمانی خود
ً  دانند؟را می" خاتم" ۀاطمينان معنای واژ خداوند بر ھمه چيز "گويند که  نمی آيا آنھا، با بستن در، تلويحا

  ؟"توانا نيست

  :اين آيه نيز توّجه نماييد  به

َن اْلُمنتَ    .ِظِرينَ فََھْل يَنتَِظُروَن إاِلَّ ِمْثَل أَيَّاِم الَِّذيَن َخلَْوْا ِمن قَْبلِِھْم قُْل فَانتَِظُروْا إِنِّي َمَعُكم مِّ

  ".در انتظار باشيد، منھم با شما در انتظارم" :آيا جز تکرار روزھای پيشين را انتظار دارند؟ بگو
  ١٠٢، آيه )١٠(سوره يونس   

مردم بار  .الگوی اصلی زندگی انسان تغيير نخواھد کرد .آينده است ۀگذشته آين که آموزد ما می  بهفوق  ۀآي
آشکار  امروز تحقّق .نمايندکند فراموش می میآنھا يادآوری   بهای ديگر ھر آنچه را که ھر ھشدار دھنده

ای مانند حضرت محّمد، ھشدار دھنده  بهبار ديگر نياز مبرم دنيای ما  .کنيم پيام قرآن را مشاھده می
از  پسپس چرا بايد  ؟نمايدتواند اين نياز را انکار آيا کسی می .حضرت موسی و حضرت مسيح دارد

و  سنّت او در ھشدار دادن چرا ناگھان تغيير کند؟ حضرت مّحمد، روش خداوند در ارسال پيامبرانظھور 
اعتبار شود بايد در آينده بی چرا آياتی مانند آنچه که ذيالً نقل می ما ناگھان بايد متوقّف شود؟  به مژده دادن

  گردد؟

ِريَن َوُمنِذِرينَ    .َما نُْرِسُل اْلُمْرَسلِيَن إاِلَّ ُمبَشِّ

  ٤٨، آيه )٦(سوره انعام   .نمى فرستيمما رسوالن را جز به عنوان مژده دھنده و ھمچنين ھشدار دھنده 

ًرا َونَِذيًرا   .َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ ُمبَشِّ

  ۵٦، آيه )٢۵(سوره فرقان   .تنھا ھدف تو خبر خوش دادن و بيم دادن است

با مأموريت کلّيه رسوالنی که قبل از ايشان  رسول اکرمدھند، مأموريت  ھمانطور که آيات فوق نشان می
حضرت آن   به استثنائی و متفاوت حتّی يک آيه وجود ندارد که مأموريتی .فرستاده شده بودند، يکسان بود

و " بشارت"فرستاده شده تا —عليه الّسالم—که رسول ما دھد  بارھا خبر میقرآن  .باشد شدهواگذار 
خاتمه  پيامبران خداوند ظھور  بهتا " آمدهو برای اين منظور نيز د که اگويآيا در جايی می .بدھد" ھشدار"

 ؟"قرآن آخرين کتاب خدا برای نوع بشر است"که بگويد،  شود يافت میآيا حتّی يک آيه  !ھرگز ؟"بخشد
يعنی فرستادن پيامبران برای نجات و  تغييرناپذيرر از خبر پايان يافتن اين سنّت ت  آيا موضوعی با اھميّت

  نوع بشر و يادآوری سرنوشت روحانی آنھا وجود دارد؟ ھدايت

  ؟ئی مامقصد نھا و آگاه ساختن ما از يا يادآوری ظھورات الھی اتمام رساندن  به ن چيست؟ھدف قرآ



١٣٦      خاتَم انبياء: محّمد

  

  .إاِلَّ تَْذِكَرةً لَِّمن يَْخَشى...َما أَنَزْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرآنَ 

  ٢-٣سوره طه، آيات   .پندى باشد ترسد  از خدا میجز اينكه براى ھر كه ...بر تو نازل نكرديمقرآن را 

ِ الَِّذي أَنَزَل َعلَى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم يَْجَعل لَّهُ ِعَوَجا َّ ِ َر اْلُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن …اْلَحْمُد  لِّيُنِذَر بَأًْسا َشِديًدا ِمن لَُّدْنهُ َويُبَشِّ
الَِحاتِ    .يَْعَملُوَن الصَّ

تا از عذاب ...ستايش خدا را که بر بنده خود اين کتاب آسمانى را نازل کرد و آن را بدون نقص قرار داد
  .كنند نويد بخشد كه براى آنان پاداشى نيكوست او ھشدار بدھد و مؤمنانى را كه كارھاى شايسته مى سختِ 

  ١- ٢، آيات )١٨(سوره کھف   

  .يًرا َونَِذيًرا فَأَْعَرَض أَْكثَُرُھْم فَُھْم اَل يَْسَمُعونَ بَشِ ...ِكتَابٌ 

  .دھند اند و گوش نمیبا اين ھمه اکثر آنھا روی برگردانده. حاوی بشارت و انذار... کتابی 
  ٣-٤، آيات )٤١(سوره فصلّت   

ھر : حضرت محّمد و نيز نزول قرآن يکی است فرستادن، مقصود خداوند از شود مالحظه میھمانطور که 
  :دو عبارت زير را مقايسه کنيد .اندعنوان يادآوری کننده فرستاده شده  بهدو 

  .آوردن بشارت و انذار است رسول اکرمتنھا مأموريت  .١
  .است رسل رسالپايان رساندن سنّت ا  به رسول اکرممأموريت  .٢

آوردن " موضوعزيرا  ،عبارت دوم تری دارد؟ مھممدھای بزرگتر و آ کدام يک از عبارات فوق پی
برای مؤمنين واقعی است؛ ھشدار و " بشارت"دانيم که ما از قبل می .جديد نيست" ھشدار"و " بشارت

" انجيل"در واقع،  .شوداين مفھوم در تمامی کتب مقّدسه ديده می .انذار برای منکرين و مؤمنين رياکار
کيفيت برحسب اند که ما بزرگ مکّرراً اعالم کرده پيامبرانجميع  .ستا" بشارتخبر خوب يا "معنای   به

  :شودخواھيم رفت و اين معنی با دو معيار تعيين می دوزخبھشت يا   به دزندگی خو

 گی برخورد ما با پيامبران جديد خداوندچگون.   

  اعتقادات خود  بهچگونگی عمل ما.  

 ۀسنّت قديمی و کامالً تثبيت شد متّوجه شويم که اين است کهآور است سابقه و حتّی حيرت آنچه که کامالً بی
اين مفھوم  !ناگھان متوقّف شده است—اواّما غالباً غافل و فراموشکار—متفّکرارتباط بين خدا و مخلوقات 

 واضح و روشنزبانی   بهاست که بايد  مھمو آنقدر  ،آنقدر انقالبی، آنقدر غيرمنطقی، آنقدر غيرمنتظره
 کند کهبودنش، عقل حکم می سابقه بیعلّت   به .شده باشدطرق مختلف در سراسر قرآن تکرار   هبمکّرراً و 

ھشدار دھنده و بشارت دھنده است، تکرار شده  رسول اکرممفھوم اينکه  از بيشترمراتب   به اين مفھوم بايد
  .باشد

 .سراسر قرآن تکرار شده استيادآوری کننده و ھشدار دھنده در   بهمالحظه کنيد چند مرتبه مفھوم نياز 
  :شود  یاشارات فراوان قرآن ذکر م از ديگر فقط معدودی اينجادر شد،  اين فصل ذکر آنچه که در عالوه بر
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کھف  هسور ؛٨ ه، آي)٤٨(فتح  ه؛ سور٩ ه، آي)٤٦(احقاف  هسور ؛٧٠و  ٦۵، آيات )٣٨(ص  هسور
 ؛٤٩ ه، آي)٢٢(حج  هسور ؛۵٦ ه، آي)١٨(کھف  هسور ؛١٠۵ ه، آي)١٧(اسرائيل  هسور ؛٢ ه، آي)١٨(

 ه، آي)٣۵(فاطر  ۀ؛ سور٧ ه، آي)٤٢( اشور هسور ؛٢ ه، آي)٧١(نوح  ه؛ سور٢٦ ه، آي)٦٧(ملک  هسور
 ؛۵٦و  ١ ه، آي)٢۵(فرقان  هسور ؛٤٦ و ٢٨ ه، آي)٣٤(سبا  ه؛ سور٤۵ ه، آي)٧٩(نازعات  ه؛ سور٢٤
  .۵٠ ه، آي)٢٩(عنکبوت  هسور

موضوع  .قرآن تکرار شده است بارھا درگذشته، پيامبران ، مانند داستان ديگرھای  موضوع بسياری از
چرا حتّی  .شود  میای از قرآن اثری از آن ديده شايد در ھر صفحه –بھشت و جھنّم صدھا بار تکرار شده 

تو فرستاده شدی که نه تنھا بشارت و ھشدار "وجود ندارد که بگويد،  رسول اکرم  بهيک عبارت خطاب 
ترين و چرا مھم ؟"خشیپايان ب از سوی خداوند ھشدار دھندگان جديد ديرينۀ فرستادنسنّت   بهبدھی، بلکه 
چرا کتابی که  شود؟در ھيچ جای قرآن ديده نمی ممکن است از خالق خود بشنويم خبری که مّؤثرترين
  موضوع قابل تصّور سکوت اختيار کند؟ ترين مھمۀ ارف دانش و معرفت روحانی است بايد درباردائرةالمع

   .تَْفِصيَل ُكلَّ َشْيءٍ 

  ١١١، آيه )١٢(سوره يوسف   .حاوی شرح و بسط کلّيه موضوعات است] قرآن[ 

ْطنَا فِي الِكتَاِب ِمن َشْيءٍ  ا فَرَّ   مَّ

  ٣٨، آيه )٦(سوره انعام   .ايم ما ھيچ چيزى را در كتاب فروگذار نكرده

تواند پاسخ اين پرسش مھم،  نيز می نيامدهنه تنھا آنچه در قرآن آمده ، بلکه آنچه در قران  اين ترتيب،  هب
  . يعنی ادامه يافتن يا متوقف شدن ظھور پيامبران را برای ما روشن سازد

  ھشدار دھندگان فرستادنسنّت 
  جديد تذّکر دھندگانيا 

که سنّت فرستادن ھشدار دھندگان  آموزد  ما می  بهقرآن  ،دارندباور سياری از مؤمنين بر خالف آنچه که ب
  :اين آيات توّجه نماييد  به .ادامه خواھد داشتبرای ھميشه جديد 

ِ َجْھَد أَْيَمانِِھْم لَئِن َجاءُھْم نَِذيٌر لَّيَُكونُنَّ أَْھَدى ِمْن إِْحَدى اأْلَُمِم  َّ ا َزاَدُھْم إاِلَّ َوأَْقَسُموا بِا ا َجاءُھْم نَِذيٌر مَّ فَلَمَّ
يُِّئ إاِلَّ بِأَْھلِِه فََھْل يَنظُُرو يِِّئ َواَل يَِحيُق اْلَمْكُر السَّ لِيَن فَلَن نُفُوًرا اْستِْكبَاًرا فِي اأْلَْرِض َوَمْكَر السَّ َن إاِلَّ ُسنََّت اأْلَوَّ

ِ تَْبِدياًل َولَن تَجِ  ِ تَْحِوياًل تَِجَد لُِسنَِّت هللاَّ   .َد لُِسنَِّت هللاَّ

ترين   ای بيايد از ھدايت يافته  ھشدار دھنده ]بار ديگر[ ترين سوگندھا خدا را ياد کردند که اگر  محکم  آنھا به
اين از روی . ای برايشان آمد جز بر فرارشان چيزی نيفزود  اّمتھا خواھند بود، اّما وقتی ھشدار دھنده

آيا جز سنّتی که بر . بازان را نگيرد  بود که جز دامان نيرنگ سوءھای   در زمين و نيرنگ آنھا سرکشی
در  ]بار ديگر[ خدا ھيچ تبديلی نخواھی يافت و سنّتگذشتگان رفته است منتظر چيز ديگری ھستند؟ در 

  ٤٢-٤٣، آيات )٣۵(سوره فاطر   .نخواھی يافتھيچ تغييری  خداسنّت 
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  :د کهنآموزما می  به د؟نآموزمی ما چه  به آيات فوق

  متفاوت اند بودهنی که قبل از آنھا اند که با کسااين توھّم زيسته قرون و اعصار بامردم در سراسر 
نھا را انکار آزيستند، ابداً گذشته می پيامبرانکه اگر در زمان ظھور کردند  گمان می آنھا .باشند می
دھنده يا رسول تی اين مردم با بيمزيرا وق .اّما اين فقط توھّم و تصوری نادرست است .کردندنمی

  .اند کرده، درست مانند پيشينيان عمل اند شدهجديدی روبرو 

  دادند انجام می علّت غرورشان  بهآنھا اين کار را.  

 شدندخود روبرو می ۀکردند، اّما با عواقب توطئ دھنده توطئه میآنھا عليه اين بيم.  

 پاسخی يا توانند انتظار  کنند می زندگی می—اسالميعنی بعد از ظھور —آيا کسانی که در آينده
از  ی بغيرتوانند انتظار رفتار آيا می خداوند داشته باشند؟ ۀدھندگان آيند بيم  به یمتفاوت العمل  علکس
دھندگان تغيير خواھد و ھشدار تذّکردھندگانمردم در رفتار با " سنّت"آيا  داشته باشند؟ انکاررّد و 
  کرد؟

  دھندگان و   بيم فرستادنسنّت خداوند نيز در  شود،  مردمان عوض نمیھمانطور که سنّت
  .اند، در آينده نيز خواھند آمد آنھا، ھمانطور که در گذشته آمده .نخواھد کردتغيير  دھندگان  نجات

  :شده بارھا تکرارن آای است که در قروعده ھااّمت ھمۀسوی   بهدھنده بيم ارسالسنّت 

ٍة إاِلَّ خاَل فِيَھا نَِذيرٌ  رٌ إِْن أَنَت إاِلَّ نَِذي ْن أُمَّ   .إِنَّا أَْرَسْلنَاَك بِاْلَحقِّ بَِشيًرا َونَِذيًرا َوإِن مِّ

نيست که  اّمتی. ما تو را با حقيقت فرستاده ايم، مژده دھنده و ھشدار دھنده .تو ھشدار دھنده اى بيش نيستى
  ٢٣-٢٤ ، آيات)٣۵(سوره فاطر   .ای نيامده باشد  برايش ھشداردھنده

د که قبالً نقومی ھشدار دھ  به يا ارسال پيامبران را پايان دھندبرای آن که  فرستاده شد؟ رسول اکرم چرا
  .ای برای آنھا فرستاده نشده بود ھشداردھنده

ا أُنِذَر آبَاُؤُھْم فَُھْم َغافِلُونَ ...إِنََّك لَِمَن اْلُمْرَسلِينَ    .لِتُنِذَر قَْوًما مَّ

  !تا قومى را بيم دھى كه پدرانشان انذار نشدند، از اين رو آنان غافلند...ھستى فرستادگانتو قطعا از 
  ٦و  ٣، آيات )٣٦(سوره يس   

ا أَتَاُھم مِّن نَِّذيٍر مِّن قَْبلَِك لََعلَُّھْم يَتََذكَُّرونَ  بَِّك لِتُنِذَر قَْوًما مَّ ْحَمةً مِّن رَّ   .رَّ

اى پيش از تو برايشان نيامده  رحمتى است از پروردگار تو تا قومى را كه ھيچ ھشداردھنده] تو فرستادن[
  ٤٦، آيه )٢٨(سوره قصص   .پذيرند باشد كه آنان پند .است بيم دھى

را تغيير دھد و از  دخو روش ناگھانبايد سازد، چرا  نمیدھنده رھا   ھيچ قومی را بدون بيم اگر خداوند
اين ترتيب، ھمانطور که قرآن تعليم   به دھنده در اعصار و قرون آينده خودداری نمايد؟  حتّی يک بيم رسالا

که ھيچ بيم دھنده يا يادآوری  بود قومی  به خدادھد، مأموريت اصلی حضرت محّمد اعالم و ابالغ کالم می
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دھندگان ناگھان بيم  بهچرا نياز  .تخود با پايان يافتن ناگھانی اين سنّت در تضاّد اس اين .نداشتندای  کننده
  بايد متوقّف شود؟

دھنده صرفاً رويدادی نيست که در گذشته رخ داده  دھد که فرستادن بيم شود نشان می ای که ذيالً نقل میآيه
  :بلکه سنّتی است که در آينده نيز ادامه خواھد داشت .باشد

ِريَن  َوُمنِذِريَن َويَُجاِدُل الَِّذيَن َكفَُروا بِاْلبَاِطِل لِيُْدِحُضوا بِِه اْلَحقَّ َواتََّخُذوا آيَاتِي َوَما نُْرِسُل اْلُمْرَسلِيَن إاِلَّ ُمبَشِّ
  .َوَما أُنِذُروا ُھُزًوا

کنند تا حقيقت   مى مجادله منکرين بيھوده. فرستيم  ما رسوالن را فقط بعنوان مژده دھنده و ھشدار دھنده مى
  ۵٦، آيه )١٨(سوره کھف   .گيرند  شدارھاى من را بيھوده مىو ھ آياتآنھا  .را مغلوب کنند

ھم حقيقت را  اين ممکن نيست ھمان کسانی باشند که" کنندھای باطل خود مجادله میبا بحث"آيا کسانی که 
وجود ھشدار   بهھميشه  بشرپايانی وجود ندارد و ۀ بشر ابداً نقطو ارتباط بين خدا  در که کنند انکار می
  نيازمند است؟دھندگان 

  " نبأ عظيم"خبر بزرگ يا 
  ٦٧ ه، آي)٣٨(ص  هسور

چرا بايد کسی از چنين  .ترين خبر استجديد از سوی خداوند بزرگترين و باشکوه پيامبریخبر ظھور 
مسّرت و شادمانی است، چرا بايد کسی  موجبظھور انذار دھنده از سوی خدا  خبری روی برگرداند؟

 رّد کند؟چرا بايد کسی چنين خبری را  نجات دھنده باعث اميدواری است،خبر ظھور  پردازد؟انکار   به
  ؟گردان باشد چرا بايد از اميد روی

ْحَمِن ُمْحَدٍث إاِلَّ َكانُوا َعْنهُ ُمْعِرِضيَن فَقَْد َكذَّبُوا فََسيَأْتِيِھْم أَ  َن الرَّ نبَاء َما َكانُوا بِِه َوَما يَأْتِيِھم مِّن ِذْكٍر مِّ
  .ْستَْھِزئُونيَ 

چز اينکه ھمواره از او ] يا نخواھد آمد[آيد رحمن برای آنھا نمی] خداوند[جديدی از سوی  تذّکردھندۀھيچ 
كردند   مى را که مسخرهزودى خبر آنچه   و به اندانکار کرده ]نبّوات قرآنی را[راستی آنھا   به. روی برتابند

  ١-۵ات ، آي)٢١(؛ ھمچنين سوره انبياء ۵- ٦، آيات )٢٦(سوره شعرا   .بديشان خواھد رسيد

  :آموزند  ما می  اين نکات زير را بهآيات فوق 

  ياد مردم   بهکسانی که خداوند را —جديد است ھشدار دھندگان يا پيامبرانسنّت يا روش مردم انکار
  .شوند آنھا متذّکر می  بهھايشان را آورند و عواقب گزينهمی

  انکار در پيش گرفتند، در آينده نيز ھمين روش را تکرار خواھند  راهھمانطور که در گذشته مردم
استھزاء خواھند   بهخواھد آمد  رسول اکرمجديدی بعد از  ۀآنھا اين نظريه را که يادآوری کنند .کرد

  .گرفت
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 آنھا ابالغ خواھد شد  بهجديد، بر خالف ميل مردم،  ۀپيام ظھور يادآوری کنند.  

  خواھند گرفت ؟ استھزاء  بهآنھا را  خبرکدام 

بِينٌ ...قُْل ُھَو نَبَأٌ َعِظيٌم أَنتُْم َعْنهُ ُمْعِرُضونَ ...قُْل إِنََّما أَنَا ُمنِذر   .أَنََّما أَنَا نَِذيٌر مُّ

روی بر  اوشما از ] اّما[است،  خبر بزرگ] يا ظھورش[ او بگو  ...دھم  اخطار میفقط ] محّمد[بگو من 
  ٦۵-٧٠، آيات )٣٨(سوره ص   .آشکار ھستمای ھشداردھنده من...گردانيد می

" خبر بزرگ"است و با " خبر بزرگ" خود کسی است که که مردم انکارش خواھند کرد کيست؟ کسی
با ظھور حضرت محّمد " خبر بزرگ"اند که اکثر مسلمانان را رھبرانشان متقاعد کردهمتأسفانه اّما  .آيد می

تر  ما نزديک  بهخدايی که از دل و جان   —داوند مھربانخو نوع بشر ھرگز ھيچ خبری از  خاتمه يافته
  .نخواھد شنيد— است

  .َعمَّ يَتََساءلُوَن َعِن النَّبَإِ اْلَعِظيِم الَِّذي ُھْم فِيِه ُمْختَلِفُوَن َكالَّ َسيَْعلَُموَن ثُمَّ َكالَّ َسيَْعلَُمونَ 

. دای مختلف دارنھاش ديدگاهدربارهکه  ،خبر بزرگکنند؟ از چه چيزی از يکديگر سؤال می درباره آنھا
خواھند دانست ] در ميقات معيّن. [باز ھم خير]. که خبر بزرگ چيست يا کيست[ زود است که بدانندخير، 

  ١-۵، آيات )٧٨(سوره نبأ   .]چيست هخبر بزرگ دربار[

خبر ( "بزرگخبر "اشاره دارد که بعضی از مسلمانان از  چه موضوعی اشاره دارد؟  به" اختالف نظر"
   .آورندانکار روی می  به بعضی ديگرکنند و استقبال می )ظھور پيامبری جديد

  :خاطر آوريم  به" خبر" ۀيک بار ديگر ھشدار زير را از قرآن دربار

  .ْصبُِحوا َعلَى َما فََعْلتُْم نَاِدِمينَ يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَھالٍَة فَتُ 

براى شما آورد، شما اول بايد تحقيق کنيد، تا  خبرىاگر شخص شرورى حتی اى کسانى که ايمان داريد، 
ايد متأسف و   عدالتى رفتار کنيد، سپس از آنچه انجام داده  مبادا از روى نادانى، با بعضى از مردم با بى

  ٦، آيه )٤٩(سوره حجرات   .پشيمان شويد

   ذکر

  )٧٢:١٧قرآن، (

جّن ۀ سور  به .کنندبينی میای بعد از حضرت محّمد را پيشدھندهھای قرآن ظھور نجاتبسياری از سوره
  :عنوان جّن اشاره شده است  بهبعضی از مسلمانان   بهدر اين سوره  .توّجه نماييد

َن  ْشِد فَآَمنَّا بِهِ  اْلِجنِّ فَقَالُوا إِنَّا َسِمْعنَا قُْرآنًا َعَجبًاقُْل أُوِحَي إِلَيَّ أَنَّهُ اْستََمَع نَفٌَر مِّ   ...يَْھِدي إِلَى الرُّ

ما قرآن عجيبى ": اند اند، سپس گفته سخنانم گوش فراداده  به به من وحى شده است كه جمعى از جنّ : بگو
  ١-٢، آيات )٧٢(سوره جّن   ...ايم آن ايمان آورده  كند، پس ما به راه راست ھدايت مى  كه به ايم شنيده
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 تفاوت اصلی آنھا در چيست؟ ".ھاانسان"و " ھاجنّ : "کند دو گروه تقسيم می  بهسپس اين سوره مسلمانان را 
 ۀاّما مطالع .زنند ھا ارواح مرموزی ھستند که در گيتی پَرسه می بسياری از مسلمانان باور دارند که جن

ھای واقعی خود را پنھان و سّری بشری ھستند که ايمان يا انگيزه دھد که آنھا افراد دقيق قرآن نشان می
جھانی که برای مردم قابل مشاھده است و جھانی : کنندآنھا در دو جھان متفاوت زندگی می .دارندنگه می

ھا عبارت از مؤمنان رياکاری ھستند که از ديانت بسياری از جن .که فقط برای خودشان قابل ديدن است
ً جن .کنندنقابی جھت پوشاندن نيات پليد خود استفاده میصورت   به منصب رھبری و رياست   بهھا غالبا

آنھا  .کننددشمنان تصّوری خويش را در پيروان خود القاء می  بهگردند و تعّصب و نفرت نسبت  نائل می
م اديان مالحظه ما چنين رھبرانی را در تما .نماينددشمن دارند تا بتوانند قدرت خود را حفظ   بهنياز 
ھا دھند که سنّیھای پيروان خود آموزش می توده  بهالمثل مالحظه نماييد که رھبران شيعه را فی .کنيم  می

حساب   بهدھند که شيعيان را دشمن خود پيروان خود تعليم می  بهدشمنان آنھا ھستند و رھبران سنّی که 
چه دليل مسلمانان   به ؟در عراق شد غير نظامی نفر مسلمان ٠٠٠,۵٠ چه کسی سبب مرگ بيش از .آورند
آيا  خانمان گشتند؟بی يا پدر وو  مادربی يا مجروح شدند يا بيوه، تعداد زيادتری چه يکديگر حمله کردند؟  به

آيا کسانی که سبب  تواند اين درجه از دشمنی و خشونت عليه ساير مؤمنان را توجيه کند؟مسلمانی میھيچ 
ھايی در لباس خير، آنھا جن چنين عنوانی ھستند؟ ۀشدند انسانند؟ آيا شايست نھمه مردمانايمرگ و نابودی 

  .مبّدل انسانی ھستند

  :پردازيم می ينروه مؤمندو گاين  ۀدربار قرآن ھای پيشگوئی ۀمطالع  بهفوق، حال ۀ مقّدم  بهتّوجه با 

نِس يَُعوُذوَن بِِرَجاٍل  َن اإْلِ َن اْلِجنِّ فََزاُدوُھْم َرَھقًاَوأَنَّهُ َكاَن ِرَجاٌل مِّ ُ ...مِّ َوأَنَُّھْم ظَنُّوا َكَما ظَنَنتُْم أَن لَّن يَْبَعَث هللاَّ
الُِحوَن َوِمنَّا ُدوَن َذلِكَ ...أََحًدا ا َسِمْعنَا اْلُھَدى آَمنَّا بِِه فََمن يُْؤِمن بَِربِِّه فاََل يََخاُف بَْخسً ...َوأَنَّا ِمنَّا الصَّ ا َواَل َوأَنَّا لَمَّ

ا اْلقَا ْوا َرَشًدا َوأَمَّ ِسطُوَن فََكانُوا لَِجَھنََّم َحطَبًا َرَھقًا َوأَنَّا ِمنَّا اْلُمْسلُِموَن َوِمنَّا اْلقَاِسطُوَن فََمْن أَْسلََم فَأُْولَئَِك تََحرَّ
  .ْم فِيِه َوَمن يُْعِرْض َعن ِذْكِر َربِِّه يَْسلُْكهُ َعَذابًا َصَعًداَوأَلَِّو اْستَقَاُموا َعلَى الطَِّريقَِة أَلَْسقَْينَاُھم مَّاء َغَدقًا لِنَْفتِنَھُ 

آنھا ]. عنوان رھبر خود  بهآنھا   بهشوند متّکی می" [ھاجن"گروھی از   بهبرند   پناه می" ھا  انسان"گروھی از 
ھا،   انسان[ه شما ک یگمان بردند ھمانطور] ھاجن[و آنھا . افزودند] ھا  انسان[آنھا طغيان   به] ھاگروه جن[

کسی را مبعوث ] ديگربار[، که خداوند ھرگز ]ھاپيروی از جنخاطر   به[گمان برديد ] مخلص انمسلمان
اند و بعضی   صالح] مسلمانان[و بعضی از ما ]...ای يا ذکری را نخواھد فرستاديادآوری کننده[نخواھد کرد 

، شنيديم ای را  کننده  خبر ظھور ھدايت ]مسلمانان صالح[و وقتی که ما ]...منحرفند[از ما درست عکس آنند 
بيمی از نقصان پروردگارش ايمان آورد   به] جديد ۀيادآوری کنند  بهبا اقبال [ھر کسی که . او ايمان آورديم  به
، و بعضی از ما کنيم  خود را تسليم می] مسلمانان[بعضی از ما . نخواھد داشت] سختی و تنگی[ مضيقه و

ً [کسانی که . شويم  می دچار انحراف و اّما کسانی که . اند پذيرفته] را موعود[را  راه راست شوندتسليم ] واقعا
را انتخاب  راه راستاگر آنھا . جويند، ھيزم جھنّم خواھند بود از طريق مستقيم انحراف] موعودبا انکار [

 موعود ظھور[تا آنھا را بيازماييم کرديم روحانی را فراوان عنايت می زندگیآنھا آب   به يقين  بهکرده بودند، 
] فرستد که پروردگارش می موعودی[ و کسی که از ذکر پروردگارش]. انمردم ھمۀ ی است برایشزمايآ

  .ار خواھد شدچعذاب سخت د  بهروی برگرداند، 
  ٦-١٧، آيات )٧٢(سوره جّن   
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  :پردازيم میفوق  ھای پيشگوئیبررسی محتوای   بهحال 

  اديان چنين پيروان  ھمۀ .متظاھرمؤمنان واقعی و مؤمنان : شوند تقسيم میدو گروه   بهمسلمانان
  .متفاوتی دارند

  شوند دو گروه رھبران و پيروان نيز تقسيم می  بهمسلمانان.  

 را برای نوع  )ایيادآوری کننده( یخداوند ھرگز ھيچ ذکر که ھر دو گروه در اين عقيده مشترکند
  .بشر نخواھد فرستاد

 يا (صالح و ناصالح : بر حسب خصلت و ويژگی، دو نوع مسلمان وجود داردطور کلّی،   به
  ).متظاھر

 شناسند و  شنوند، او را می جديد را می ۀندای يادآوری کنند— مسلمانان واقعیيعنی — وقتی صالحان
  .کنند را انتخاب می راه راست يناين مؤمن .کنند اقبال می

  شوند  می" ھيزم جھنّم" شوند  منحرف میاّما مسلمانانی که.  

  جای آن که ھيزم جھنّم شوند،   به، نندجديد، طريق صحيح را برگزي ۀيادآوری کنند  بهاگر آنھا با اقبال
دريافت — داشتهنوع بشر ارزانی   بهکه بزرگترين موھبتی است که خداوند — آب حيات را

  .رنددا  می

 آزمايشی که ھميشه مردم را از  .استمسلمانان ھمۀ جديد آزمايشی برای  ۀظھور يادآوری کنند
  .مردود بعضیشوند و  موفّق می ينمؤمن از بعضی: سازد يکديگر جدا می

 ھر کس .جديد موضوعی جّدی استۀ يادآوری کنندقبول يا رد  خاطر داشته باشند که  بهبايد  نينمؤم 
  .عذاب شديد جھنّم باشدمنتظر که او را رّد کند بايد 

  جديدپيامبران  عواقب انکار

اند، بايد شود انکار کرده سويشان فرستاده می  بهای را که دھنده يا يادآوری کنندهاز آنجا که مردم ھميشه بيم
  :مراقب باشيم که اجازه ندھيم اين سنّت انکار تداوم يابد

  .بَِشيًرا َونَِذيًرا فَأَْعَرَض أَْكثَُرُھْم فَُھْم اَل يَْسَمُعونَ ...ِكتَابٌ 

  .دھندبسياری از آنھا روی برگرداندند و گوش نمی اّما. بشارت و ھشدار است حاوی...کتابی که
  ٣-٤، آيات )٤١(سوره فصلت   

حضرت محّمد ظھور ظھور دانش و معرفت از سوی خداوند با "اين اصل معتقد باشند که   به اگر مسلمانان
 اين اعتقاد نادرست .است بشرفوق درک آمد چنين اعتقادی  پی ؟ای خواھد داشت  چه نتيجه "متوقّف گرديد
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مسلمانان را بدون آنکه احساس ناراحتی وجدان نمايند بسوی انکار و حتّی آزار و اذيّت ھزاران پيامبر که 
  . سوق خواھد داد ،در طی سه تا چھار ميليون سال آينده ظاھر خواھند کرد

ِ َكِذبًا أَْو َكذَّ  ِن اْفتََرى َعلَى هللاَّ ا َجاءهُ أَلَْيَس فِي َجَھنََّم َمْثًوى لِّْلَكافِِرينَ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ   .َب بِاْلَحقِّ لَمَّ

آيا جاى  ؟سوى او آيد آن را تكذيب كند  به يا چون حقّ  ،كارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بندد  ستم و كيست
  ١٠، آيه )٣٠(ره روم ؛ ھمچنين سو٦٨آيه ) ٢٩(سوره عنکبوت   ؟كافران در جھنم نيست

در عين حال در ھيچيک  !تواند وحشتناک باشد میتا اين حّد عواقب اين اّدعای کاذب و اين تخيّل دروغين 
  .پيدا نمود مطلبیچنين   بهای  توان کوچکترين اشاره از آيات قرآن نمی

ْبنَا َوقُْلنَا َما تََكاُد تََميَُّز ِمَن اْلَغْيِظ ُكلََّما أُْلقَِي فِيَھا فَْوٌج َسأَلَُھْم َخَزنَتَُھا أَلَْم يَ  أْتُِكْم نَِذيرقَالُوا بَلَى قَْد َجاءنَا نَِذيٌر فََكذَّ
ُ ِمن َشْيٍء إِْن أَنتُْم إاِلَّ فِي َضاَلٍل َكبِيٍرَوقَالُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أَْو نَْعقُِل َما ُكنَّا فِي َل هللاَّ   .أَْصَحاِب السَِّعيرِ  نَزَّ

شوند، نگھبانان  ھر زمان كه گروھى در آن افكنده مى ؛پاره پاره شوداز شدت غضب ) دوزخ(نزديك است 
ما آمد،  نزد  دھنده به آرى، بيم": گويند مى" شما نيامد؟ نزد  دھنده الھى به مگر بيم": پرسند دوزخ از آنھا مى

و  "!خداوند ھرگز چيزى نازل نكرده، و شما در گمراھى بزرگى ھستيد: ولى ما او را تكذيب كرديم و گفتيم
، در ميان دوزخيان ]کرديم  از عقل خود استفاده می[ كرديم اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقل مى": گويند مى

  ٨- ١٠آيات ) ٦٧(سوره ملک   "!نبوديم

  :آموزيم دو درس مھّم می ؟آموزيم میاز آيات فوق چه 

 را مورد بررسی قرار ای از سوی خداوند است، ما بايد اّدعای او دھندهاگر کسی اّدعا کند که بيم
کند مورد بررسی قرار  دقّت شواھدی را که بيان می  بهگويد گوش دھيم و  آنچه که می  بهما بايد  .دھيم
  .دھيم

 استفاده کنيم تا ببينيم آيا بيم— صحيحيعنی تنھا معيار قضاوت — سپس بايد از قوای عقالنی خود
  .ه حق است يا نهدھند

دھد که تنھا راھنمای ما  ما تعليم می  به قرآن بطور مکّرر، شود میمالحظه فوق  ۀھمانطور که در آي
ما ھرگز نبايد اجازه دھيم که  .ما عنايت فرموده  بهاست که خداوند  عقلسوی حقيقت عبارت از موھبت   به

اکثريّت تأثيری در  نفوذ و قدرتکسانی که مصدر قدرت در جامعه ھستند و يا  يا ازپيروی از سنّت 
  .دنانتخاب سرنوشت روحانی ما داشته باش

 نکردن از تحقيق !ھيچ چه ضرری ممکن است متوّجه ما شود؟ ھشداردھندهخبر ظھور  ۀاز تحقيق دربار
 بدون آن که متوّجه قضاوت نادرست خود شويم الھیۀ دھندبيم انکار چه ضرری ممکن است حاصل شود؟

  .منزل گيريمدوزخ  تا ابد درو احتمال آن که 



 



  

١١  
  تمايز کالم الھی

بِّ اْلَعالَِمينَ ...َوَما َكاَن َھـَذا اْلقُْرآُن أَن يُْفتََرى ِمن ُدوِن ّهللاِ    الَ َرْيَب فِيِه ِمن رَّ

  ٣٧، آيه )١٠(سوره يونس   .جھان آمدهشکی نيست که از جانب پروردگار . محال است اين قرآن از خدا نباشد

وجود دارد که  یمطمئن آيا راه ؟شناختاو را  توان میچگونه  .فرض کنيد خداوند پيامبر جديدی بفرستد
 در سراسر قرآن را پاسخ اين پرسش ؟آئيممعرفتش نائل   به سپس وبگذاريم  بوته آزمايش  بهحقّانيت او را 

خداوند را در ظھورحضرت مّحمد  گفتار ھای امتيازات معيارھا و نشانهبنابراين بھتر است  .يافت توان می
خداوند بطور  .شناسائی ھر پيامبری که بعد از آن حضرت بيايد قرار دھيم ميزانمشّخص نمائيم و آنھا را 

ترين گواه است بر اينکه از جانب خدا  فرمايد که قرآن خود بزرگترين و متقاعدکننده مکّرر اعالم می
  :دباش می

  .َن بَْعُضُھْم لِبَْعٍض ظَِھيًراقُل لَّئِِن اْجتََمَعِت اإِلنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَن يَأْتُوْا بِِمْثِل َھـَذا اْلقُْرآِن الَ يَأْتُوَن بِِمْثلِِه َولَْو َكا

شدند تا قرآنى مانند اين ارائه دھند، ھرگز   ھا با يکديگر متحد مى  ھا و ھمه جن  اگر ھمه انسان"بگو، 
  ٨٨، آيه )١٧(سوره بنی اسرائيل   ".کردند  يکديگر کمک مى  توانستند چيزى مانند اين بياورند، حتى اگر به  مىن

ْثلِِه َواْدُعوْا ُشَھَداءُكم مِّن دُ  ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا فَأْتُوْا بُِسوَرٍة مِّن مِّ ا نَزَّ مَّ وِن ّهللاِ إِْن ُكْنتُْم َوإِن ُكنتُْم فِي َرْيٍب مِّ
  .َصاِدقِينَ 

يك سوره ھمانند آن ) دست كم( ايم شك و ترديد داريد ، نازل كرده) پيامبر( و اگر در باره آنچه بر بنده خود 
  ٢٣، آيه )٢(سوره بقره   !گوييد راست مى فرا خوانيد اگر ،براى اين كار  —غير خدا—و گواھان خود را ؛بياوريد

ْثلِِه َواْدُعو   .ْا َمِن اْستَطَْعتُم مِّن ُدوِن ّهللاِ إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ قُْل فَأْتُوْا بُِسوَرٍة مِّ

  ."توانيد فرا خوانيد اى مانند آن بياوريد و ھر كه را جز خدا مى گوييد سوره اگر راست مى" :بگو
  ٣٨، آيه )١٠(سوره يونس   

 ه، آي)٢٨(قصص  هسور ؛٣٤ ه، آي)۵٢(طور  هسور ؛۵١ ه، آي)٢٩(عنکبوت  هسور  رجوع کنيد به ھمچنين(
بنی  هسور ؛١٨٤ ه، آي)٣(آل عمران  هسور ؛٦-٨جاثيه، آيات  هسور ؛٧ه ، آي)٤٦(احقاف  هسور؛ ٤٩
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 ه، آي)٤٠(مؤمن  هسور ؛١۵٧ ه، آي)٣٧(صافات  هسور ؛٤٩ ه، آي)٢٤(نور  هسور ؛٨٨ ه، آي)١٧(اسرائيل 
٧٨(.  

  :باشند می کالم الھی شناسائی  بهر دقا، شناسند مؤمنين حقيقی، ھمانطور که فرزندان خود را می

  .الَِّذيَن آتَْينَاُھُم اْلِكتَاَب يَْعِرفُونَهُ َكَما يَْعِرفُوَن أَْبنَاءُھمُ 

  .شناسند  شناسند ھمانطور که فرزندان خود را مى  را مى آنايم،   کسانى که به آنھا کتاب آسمانى داده
  ٢٠، آيه )٦(سوره انعام   

 عنوان  بهھميشه  "کالم الھی بلندمرتبه است"معنای   به) ٤٠ هتوبه، آي هسور( "اْلُعْليَاَكلَِمةُ ّهللاِ ِھَي "عبارت 
  :گواه نھائی بر اصالت کالم حّق منظور گرديده است

بُِر َواْلِكتَاِب اْلُمنِيرِ  َب ُرُسٌل مِّن قَْبلَِك َجآُؤوا بِاْلبَيِّنَاِت َوالزُّ   .فَإِن َكذَّبُوَك فَقَْد ُكذِّ

ھا و كتاب روشن  كه پيش از تو داليل روشن و نوشته] ھم[تكذيب كردند بدان كه پيامبرانى پس اگر تو را 
  ١٨٤، آيه )٣(سوره آل عمران   .آورده بودند تكذيب شدند

اسالم، با دو گزينه روبرو ھستيم و   بهما در قضاوت نسبت  تواند منشأ خود را ثابت کند؟قرآن چگونه می
دست بشر  ۀيا بايد باور داشته باشيم که اسالم بزرگترين فريب ساخت .اب کنيميکی از آنھا را انتخبايد  فقط

يا اين  رقم زند،ھا  قرن در طی راانسان و سرنوشت صدھا ميليون  يابداست که خداوند اجازه داده رواج 
يک  صحيح است؟ هدو گزيناين توان گفت کدام يک از  چگونه می .که بزرگترين ظھور معرفت الھی است

تواند ثمرۀ فرھنگ عرب و يا اصوالً ھر فرھنگ  آن است که تعيين کنيم که آيا قرآن بھر صورت می راه
 .آن مستلزم کتابی کامل خواھد بود  بهاين موضوع خود چنان وسيع و مھّم است که پرداختن  .ديگری باشد

  .پردازيم آن می  بهاختصار   بهاز اينرو در اينجا فقط 

 در نوع خود بايد .بر تمايزش را با خود داشته باشد ھای قطعیاست، بايد نشانهاگر قرآن از سوی خداوند 
تواند  ھايی می چه ويژگی .کتاب نوشته شده است ھا از زمان حضرت محّمد تا کنون، ميليون .نظير باشد بی

ه در زير ويژگی يا نشانۀ تمايز را ک ١٨ نظير سازد؟ و آن را بی ھا قرار دھد از اين کتابقرآن را باالتر
اين  .سازد تنھائی قرآن را از ساير کتب متمايز می  بهھا  ھر يک از اين ويژگی .شود در نظر بگيريد نقل می
  :کنند که قابل مقايسه با ھيچ کتاب ديگر نيست نطيری از قرآن ترسيم می ھا تصوير بی ويژگی

 با اين)١۵٧ هاعراف، آي هسور(يعنی تحصيل نکرده بود  ،بود" اّمی"حضرت محّمد شھادت قرآن،   به ، 
چگونه ممکن است شخصی  .حضرتش کتابی را پديد آورد که بيش از ھزار سال دوام آورده استحال 

عاّدی  اثری، بتواند حتّی پرورش يافته بودترين فرھنگ ترين و بدویدر ابتدايیکه  تحصيل نکرده
  کتابی مانند قرآن؟  بهچه رسد  بوجود بياورد،

  ھا زندگی ميلياردھا نفر را دگرگون تواند کتابی تأليف کند که در طول قرن ی میمؤلّفی عادّ چگونه 
غير از ساير پيامبران بزرگ، مانند حضرت مسيح و حضرت موسی، بآيا،  ؟و راھنمای آنھا باشد سازد
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يعنی فردی را بيابيم —حيات بشر نشان دھيمرا در طول تاريخ  ۀ ديگرتوانيم حتّی يک مثال و نمون می
مدتی چنين طوالنی، در زندگی تعداد زيادی از افراد بشر بطرّق گوناگون، تحّولی تا اين حّد  در که

 عظيم بوجود آورده باشد؟

ا أَلَّفَْت بَْيَن قُلُوبِِھْم َولَـِكنَّ ّهللاَ أَلََّف بَْينَُھْم إِنَّهُ َعِزي   .ٌز َحِكيمٌ لَْو أَنفَْقَت َما فِي األَْرِض َجِميعاً مَّ

توانستى ميان دلھايشان الفت برقرار كنى ولى  كردى نمى آنچه در روى زمين است ھمه را خرج مىاگر 
 ٦٣، آيه )٨(سوره انفال   .كه او تواناى حكيم است زيرا ،خدا بود كه ميان آنان الفت انداخت

 آن کتابی زيبا مانند قر معمولی،بھره از سواد ظاھری و تحصيالت  ای بیچگونه ممکن است نويسنده
، حتّی يک مثال يا نمونه یبشر حياتدر تاريخ  ؟تغيير و اصالح و بدون تأّمل بنويسد  بدون نياز به

مورد تجديد نظر  بارھامؤلّفان بزرگ آثار خود را . (نزول قرآن شباھت داشته باشد  بهيافت که  توان نمی
  .)کنندقرار داده اصالح می

 بدون ظاھر عاّدی  بهتحصيل نکرده و  نمود که شخصیانگيز را توجيه  توان اين امر شگفت چگونه می ،
ترين مردمی   عليه ريشه دارترين عقيده يعنی بت پرستی، وحشی بتواند پشتيبانی و حمايتی، گونهھيچ

در دوران حيات خود موفق  عقيده ، قيام نمايد و در ريشه کن کردن آنمثل آن کم ديدهکه چشم روزگار 
چنين موفقيّت شگرفی نائل   بهدھد که بتواند  قدرت میی از تحصيالت اين انسان عار  بهچه کسی  .گردد
  آيد؟

 بدون يار و ياور، چنين امر مھّم و خطرناکی را  ای باعث شد که حضرت محّمد قيام نمايد وچه انگيزه
خود  حاضر است چه کسی ؟او الھام بخشيد  بهو  چه کسی اين انديشه را در او پديد آورد عھده گيرد؟  به

  ؟وجود دارد ی ناديدنیمردم تعليم دھد که فقط يک خدا  بهتا  خطر اندازد  بهاش را  وادهو خان

  اشتباه علمی تواند باورھایمی مانند حضرت محّمد شخصی اّمی و فاقد تحصيالت ظاھریچگونه 
اين   به ؟ببرد را تشخيص دھد و آنھا را زير سؤال—دور زمين  بهمانند حرکت خورشيد —زمان خود

  :توّجه کنيدآيات 

  .َوالشَّْمُس تَْجِري لُِمْستَقَرٍّ لََّھا َذلَِك تَْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ 

  .اين تقدير خداوند قادر و داناست ؛است جريانقرارگاھش در  درخورشيد پيوسته 
  ۵، آيه )٣٩(؛ سوره زمر ٢، آيه )١٣(؛ ھمچنين سوره رعد ٣٨، آيه )٣٦(سوره يس   

  :دارد پرده برمیراز فوق از دو  ۀآي

  ًدر زمان حضرت  .جامد نيست، بلکه جرمی است در حال جريان که خورشيد آموزد  ما می  به اّوال
ھای اخير است که تنھا در زمان .توانست اين حقيقت را حتّی تصّور نمايد نمی ھيچکسمحّمد، 

  .اند از اين راز پرده بردارندھای قوی توانستهدانشمندان با کمک دوربين
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 به ً ديدگاھی که در آن  .، نه خورشيد دور زمينگرددد میکه زمين دور خورشي آموزد  ما می  ثانيا
ً عکزمان متداول بود و ستاره ذکر قرآن  در س مطلبی بود کهشناسان بزرگ بدان معتقد بودند دقيقا

رسيد که   ینظر م  بهھا بعد، غيرمنطقی  و قرن رسول اکرماين مفھوم آنقدر برای مؤمنين زمان  .شده
  .سعی کردند تعابير ديگری برای آن بيابند

  :سازد قرآن اين سّر بزرگ را نيز مکشوف می

  .َوُكلٌّ فِي فَلٍَك يَْسبَُحونَ 

  ٤٠، آيه )٣٦(سوره يس   .چه در آسمان است در حال شنا استھر 

 .است انبساطدر حال  ھستیدر اين مورد نيز، در زمان اخير بود که دانشمندان کشف کردند که عالم 
نيز در حال حرکت  فضاچرخد، بلکه در حتّی خورشيد، که از ثوابت است، نه تنھا دور محور خود می

، چگونه اين پرورش يافته بود فرھنگی بدوی که در حضرت محّمد، شخصی فاقد تحصيالت .است
شری اشاره منبعی فراتر از دانش و معرفت ب  بهوضوح   به کشف چنين اسراری ؟فرموداسرار را کشف 

  .دندار

 بعضی از عقايد  ،پرستی پرورش يافته  در فرھنگ بت که نکردهچگونه ممکن است شخصی تحصيل
 ؟شديداً مورد سؤال قرار دھدرا ) خدا سه شخص است(پيروان ساير اديان مانند اصل تثليث  پايه  بی
حتّی در اين  .٧٢-٧٣، آيات )۵(مائده  هسور ،١٧١ ه، آي)٤(نساء  هسور :يات مراجعه کنيداين آ  به

و در  ، غيرمنطقیاساس اصل کامالً بیاين   بهعصر عقل و منطق و روشنفکری، مسيحيان ھمچنان 
  !واقع کفرآميز، متمّسکند

  دالئل پيش پا افتاده  بهکه مردم (چگونه ممکن است شخصی که در فرھنگی دور از تمّدن و ابتدايی 
بتواند  پرورش يافته )کردند گور می  بهرساندند و دختران نوزاد خود را زنده  قتل می  بهيکديگر را 

پرستش را ميان آنھا تأکيد دھد و آزادی  تعليمرا —حيانمانند يھوديان و مسي—ھای دينیاقلّيت  بهاحترام 
ای دينی ھتمامی کشورھای مسلمان، اقلّيت درتقريباً  در عصر ماخاطر داشته باشيم که حتّی   بهبايد  ؟کند

 .اندبھرهبی ندتعليم داداز آن آزادی و حّريتی که حضرت محّمد 

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر وَعِمَل صَ  ّ ابُِؤوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِا الًِحا فاَلَ َخْوٌف إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوْا َوالَِّذيَن َھاُدوْا َوالصَّ
  .َعلَْيِھْم َوالَ ُھْم يَْحَزنُونَ 

ھر كس به خدا و  در حقيقت ،ی باشندكسانى كه يھودى و صابئى و مسيح يا و ندكه ايمان آوردكسانى 
    ٦٩، آيه )۵(سوره مائده   .یست و نه اندوھاونه بيمى بر  ،دو نيکوکار باش روز بازپسين ايمان آورد

  ظر،بلندن ،انديش آنچنان آزاد پرستان وحشی پرورش يافته  که ميان بتچگونه ممکن است انسانی 
ترويج  که در زمان حّساس—يعنی يھوديان—اقلّيتی مذھبی ۀو سخاوتمند باشد که دربار ،مھربان

 :سخنانی بگويداو خيانت روا داشتند چنين   بهرسالتش، پيمان او را شکستند و 
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يثَاقَُھْم لَعنَّاُھمْ    .اْلُمْحِسنِينَ فَاْعُف َعْنُھْم َواْصفَْح إِنَّ ّهللاَ يُِحبُّ ...فَبَِما نَْقِضِھم مِّ

پس از آنان درگذر و چشم پوشى كن كه خدا ...پيمان شكستنشان لعنتشان كرديم] سزاى[پس به 
  ٣٧، آيه )١٠(؛ سوره يونس ٨٢؛ ھمچنين سوره مائده، آيه ١٣، آيه )۵(سوره مائده   .دارد نيكوكاران را دوست مى

ْلتُُكْم َعلَى اْلَعالَِمينَ يَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْذُكُروْا نِْعَمتَِي الَّتِي أَنْ    .َعْمُت َعلَْيُكْم َوأَنِّي فَضَّ

  .برترى بخشيدم شما را بر جھانيانو  ارزانی داشتمشما   ياد آوريد که به  اى بنى اسرائيل، لطف من را به
  ؛١٤٠، آيه )٧(؛ سوره اعراف ١٢٢؛ ھمچنين سوره بقره، آيه ٤٧، آيه )٢(سوره بقره   

  ١٦، آيه )٤۵(؛ سوره جاثيه ٣٢، آيه )٤٤(سوره دخان   

  چگونه برابر است عدالتی جھالت، تعّصب و بی  بهکه عميقاً مبتال  پرورش يافته مردی که در فرھنگی 
 دھد؟در پيشگاه خداوند تعليم میرا جميع پيامبران  بودن

ْنُھمْ  قُوْا بَْيَن أََحٍد مِّ ِ َوُرُسلِِه َولَْم يُفَرِّ ّ أُْولَـئَِك َسْوَف يُْؤتِيِھْم أُُجوَرُھْم َوَكاَن ّهللاُ َغفُوًرا  َوالَِّذيَن آَمنُوْا بِا
ِحيًما   .رَّ

زودى   به گذارند فرق نمى ]پيمبران[ و ميان ھيچ كدام از آنانخدا و پيامبرانش ايمان آورده   و كسانى كه به
  ١۵٢، آيه )٤(سوره نساء   .كند و خدا آمرزنده مھربان است پاداش آنان را عطا مى] خدا[

  ٨٤، آيه )٣(ه آل عمران ؛ سور٢٨۵و  ١٣٦، آيات )٢(سوره بقره  ھمچنين  

 اصل"حتّی امروز در اين عصر روشنفکری، پيروان بسياری از اديان، از جمله مسيحيان، با غرور 
آنھا معتقدند که خداوند حضرت مسيح را برتر از ساير  .دھند را اعالم کرده ترويج می" تبعيض الھی

—اين تعليم .برخوردار است  "اپسر خد" فرد  بهزيرا آن حضرت از عنوان منحصر  .داند  میپيامبران 

واند ت  یقرآن نم کهدھد   تنھائی نشان می  بهاست که  اھميت حائز آنقدر—يعنی برابری پيامبران نزد خدا
  .سرچشمه گرفته باشدآن زمان  نظر و متعّصب مردم عربستان از ذھن تنگ

مسيحيان : شغولندرقابت م  بهمالحظه کنيد که رھبران مذھبی زمان ما چگونه عليه رھبران ساير اديان 
 نظر مالحظه کنيد چگونه با .عليه مسلمانان؛ مسلمانان عليه مسيحيان؛ يھوديان عليه مسيحيان و غيره

جلوه ن را بزرگ بيابند و آ از يکديگر خاصیکنند نقاط ضعف  نگرند و سعی می يکديگر می  بهتحقير 
رسوالنی که قبل از ايشان   بهنسبت  رسول اکرمنگرش   بهرا نسبت  پيشوايانحال، طرز تلقّی اين  .دھند

—و ديگران مانند حضرت نوح، حضرت ابراھيم، حضرت موسی و حضرت عيسی—ظاھر شدند

 یميزان چنين تواند مردی که در آن فرھنگ بدوی و غيرانسانی پرورش يافته چگونه می .مقايسه کنيد
ساير رسوالن را ذکر نمايد و  ،محبّت با کمالو  دھد نشانمنشی از خود  بزرگو از اصالت، نجابت، 

  ؟مدندآ حساب می  بهاو " حريفان" بشری یيعنی کسانی که طبق معيارھا—آنھا احترام بگذارد  به

در اياالت متّحده،  او در قرن نوزدھم .گيريددر نظر  مورمون را تأسيس کرد مذھبکه ژوزف اسميت 
" فاسد" ،لّيه کليساھا، جز کليسای خودش راک حالبا اين  .ای مسيحی پرورش يافت در خانواده و جامعه

 

 "اشاره دارد" پسران خدا"عنوانی منحصر به فرد نيست، زيرا کتاب مقّدس مکّرراً به جميع افراد بشر به عنوان " پسر خدا.  
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بودند، در اين  ت، يعنی مسيحيّ نميزان تحّمل و مدارای او در مقابل رقبايش که پيرو ھمان دي !خواند
  !سطح بود

کاذب و  پيامبررا آن حضرت آنھا  .محّمد مشغولندانکار حضرت   بهرھبران و محقّقان مسيحی ھمچنان 
حضرت مسيح نشان   بهحضرت نھايت تواضع را نسبت  آن با اين حال .نامند پيروانش را گمراه می

 که ندفرمود فقط ندنداد اختصاص خود  بهآميزی را ھيچ عنوان خاّص احترام رسول اکرم .ددندا
اّما  ).٩٣ هبنی اسرائيل، آي هسور ؛٦ هفّصلت، آي هسور( شود  وحی می يشانا  بهانسانی که —ندپيامبر

ايشان آن حضرت را  .ندقائل شد "پسر خدا"مراتب بزرگتر از   بهبرای حضرت مسيح عنوانی 
 انسانی  بهتوان عنوانی يافت که بتواند  آيا می !و باورنکردنی است آورحيرت بسيار .ندناميد "هللا روح"

منشأ حکايت از  تنھايی  بهنيز  یمنش  اين عمل بزرگ ببخشد؟" روح هللا"افتخار وعزتی بيش از عنوان 
  .الھی حضرت محّمد دارد

اقرار نمايد، از خدا ...عيسی مسيح ]حقّانيت[ به شناسيم؛ ھر روحی که ، روِح خدا را میوسيله اين  به
  ٢، آيه ٤رساله اّول يوحنای رسول، فصل   .است

  حضرت محّمد  ١.هللا و کلمته عيَسی بن مريم روح أنّ أشَھُد 

  .دھم که عيسی پسر مريم روح خدا و کلمه اوست  شھادت می

وِحنَا َوَجَعْلنَاَھا َواْبنََھا آيَةً لِّْلَعالَِمينَ    .فَنَفَْخنَا فِيَھا ِمن رُّ

 را براى جھانيان آيتى ]مسيح[ دميديم و او و پسرش ]مريم[ در او ]هللا  روح[ ز روح خويشا] اخد[ما 
  ٩١، آيه )٢١(سوره انبياء   .قرار داديم ]نشانه خداوند[

  .که منشأ آسمانی قرآن مجيد است ادامه دھيمی ئھا ساير نشانه  بهحال،  

 ناآشنا شخصی  بهباشد که معجزات را  منش  بزرگتواند آنقدر سخاوتمند و  عاّدی چگونه می انسانی 
پيامبران غيرمستقل،   بهو حتّی  )حضرت مسيح(قبل از او ظاھر شد ھا  رسولی که قرن  به—نسبت دھد

، آيات )۵(ھای مائده سوره  به( ای برای خود قائل نشود؟با اين حال ھيچ معجزه—مانند دانيال و سليمان
 ٧٩- ٨١، آيات )٢١(انبياء  ؛٩٣ ه، آي)١٧(بنی اسرائيل  ؛٢٩-٣٠، آيات )١٩(مريم  ؛١١١ و ١١٠

  ).دمراجعه کني

 که قرنھا قبل متولّد شده  ھربان و با محبّت باشد که زنی راچگونه ممکن است انسانی عاّدی آنقدر م
مريم، مادر حضرت مسيح، چه  ۀقرآن دربار دبيني  هب ھمسر خود قرار دھد؟ يا باالتر از دختر عزيز و

ت و احترامی که عزّ   بهدر کمال شرمندگی بايد شمارند،  مسيحيانی که اسالم را مردود می .فرمايد می
توانند پيدا آنھا در کتاب انجيل ھيچ بيانی و عبارتی را نمی زيرا .کنندنظر قرآن برای مريم قائل شده 

 :زير داشته باشد ۀآي  بهکنند که مفھومی نزديک 
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  .نَِساء اْلَعالَِمينَ َوإِْذ قَالَِت اْلَمالَئَِكةُ يَا َمْريَُم إِنَّ ّهللاَ اْصطَفَاِك َوطَھََّرِك َواْصطَفَاِك َعلَى 

اى مريم خداوند تو را برگزيده و پاك ساخته و بر زنان جھان  :ھنگامى را كه فرشتگان گفتند] ياد كن[و 
  ٤٢، آيه )٣(سوره آل عمران   .برترى داده است

با  ،ه بودندزمان زيستن آاز جميع زنانی قرار داده که تا  قرآن مريم را باالتر ،آور استبسيار حيرت
بود زيرا عھد جديد ھيچ احترام و " زنی معمولی و عاّدی"ھا بر اين باورند که او  پروتستان حال اين

  !امتيازی برای او قائل نشده است

 حضرت مسيح(ای  کند که بيگانه پرستی پرورش يافته چگونه تصديق میکه در فرھنگ بت شخصی (
 ؟ھستی يافته القدسروح  وسيلۀجھان نھاده ب  بهقدم  از او ھا قبل که قرن

ا فَإِنََّما يَقُوُل لَهُ قَالَْت َربِّ أَنَّى يَُكوُن لِي َولٌَد َولَْم يَْمَسْسنِي بََشٌر قَاَل َكَذلِِك ّهللاُ يَْخلُُق َما يََشاء إَِذا قََضى أَْمرً 
  .ُكن فَيَُكونُ 

با من تماس توانم پسرى داشته باشم، با آنکه ھيچ مردى   ، چگونه مىاپروردگار" گفت، ]مريم[ او
و  'باش  'گويد،   براى انجام ھر کارى، فقط مى. آفريند  ھر چه بخواھد مى وندخدا"، جواب آمد" ؟نداشته
  ١٢، آيه )٦٦(؛ ھمچنين سوره تحريم ٤٧، آيه )٣(سوره آل عمران   ".يابد  ی میآن ھست

  .قَاَل لَهُ ُكن فَيَُكونُ إِنَّ َمثََل ِعيَسى ِعنَد ّهللاِ َكَمثَِل آَدَم َخلَقَهُ ِمن تَُراٍب ثِمَّ 

او را از خاك آفريد سپس بدو گفت ] كه[آدم است ] خلقت[ثل در واقع مثل عيسى نزد خدا ھمچون م
  ۵٩، آيه )٣(سوره آل عمران   .پس وجود يافت ،باش

و روحانيون مسيحی که در تمام طول زندگی خود  ھاھا، کشيشبسياری از مسيحيان، از جمله اسقف
مردی  حالبا اين  .را باور ندارند معجزه ، آناند  معجزآسای حضرت مسيح تعليم يافته باره آفرينشدر

را  اصل، پرورش يافته اين !)نددخور جايی که مردم خدايان خود را می( "ضد خدا"ی که در محيط
  ؟توجيه نمودتوان اين مطلب را چگونه می .آموزدپيروانش می  بهو  نمايدتأييد می

 پيروان ساير اديان تا بدين درجه   بهتواند نسبت  که در فرھنگی ابتدايی پرورش يافته چگونه می شخصی
 بردباری و مدارا نشان دھد؟

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر وَعِمَل صَ  ّ ابُِؤوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِا ٌف الًِحا فاَلَ َخوْ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوْا َوالَِّذيَن َھاُدوْا َوالصَّ
  .َعلَْيِھْم َوالَ ُھْم يَْحَزنُونَ 

خدا و   به از آنھا ھر كس ،اند و كسانى كه يھودى و صابئى و مسيحى ]مسلمين[اند   كسانى كه ايمان آورده
  ٦٩، آيه )۵(سوره مائده   .یاست و نه اندوھ اوپس نه بيمى بر  ،باشد كارروز بازپسين ايمان آورد و نيكو

  ھا را تعليم دھد؟ پرورش يافته اين فضيلت ھا فرھنگترين  خشنکه در  ممکن است شخصیچگونه 

ا َوَعالَنِيَ  ا َرَزْقنَاُھْم ِسّرً الَةَ َوأَنفَقُوْا ِممَّ ةً َويَْدَرُؤوَن بِاْلَحَسنَِة َوالَِّذيَن َصبَُروْا اْبتَِغاء َوْجِه َربِِّھْم َوأَقَاُموْا الصَّ
يِّئَةَ أُْولَئَِك لَُھْم ُعْقبَى    .الدَّارِ السَّ
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در  ايم  بخشيده] از ثروت خود[آنھا   آنچه بهآورند،   ، نماز را بجا مىکنند  خاطر خدا صبر می  که بهآنان 
در  سزاوار بھترين مکان اين مردمان. دھند  بدى را با خوبى جواب مىکنند و   نھان و آشکار انفاق مى

  ٢٢، آيه )١٣(سوره رعد   .بھشت ھستند

وَھا إِنَّ ّهللاَ َكاَن َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َحِسيبًاَوإَِذا ُحيِّْيتُم    .بِتَِحيٍَّة فََحيُّوْا بِأَْحَسَن ِمْنَھا أَْو ُردُّ

ھمه  زيرا خداوند. مثل کنيد  مقابله به او بدھيد و الاقل  شما سالم کند، جوابش را بھتر از او به  اگر کسی به
  ٨٦، آيه )٤(سوره نساء   .حساب مى آورد  چيز را به

  ...يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أاَلَّ تَْعِدلُواْ الَ 

  ٨، آيه )۵(سوره مائده   .عدالتى وا دارد  بى  شما را به )تعصب( مبادا اختالفى که با بعضى از مردم داريد

اِمينَ    ...َواألَْقَربِينَ َولَْو َعلَى أَنفُِسُكْم أَِو اْلَوالَِدْيِن ...يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوْا ُكونُوْا قَوَّ

 بر ضدحتى اگر ...دھيد، بايد کامال ً منصف باشيد  اى کسانى که ايمان داريد، ھنگامى که شھادت مى
  ١٣۵، آيه )٤(سوره نساء   .باشد ن شما، يا خويشاوندا خود، يا والدين

 ُ ُ لَُكْم َوهللاَّ ِحيمٌ َوْليَْعفُوا َوْليَْصفَُحوا أاََل تُِحبُّوَن أَن يَْغفَِر هللاَّ   .َغفُوٌر رَّ

خويشاوندان و تھيدستان و مھاجران راه خدا دريغ ورزند و بايد عفو كنند و   به] مال[نبايد از دادن 
  ٢٤، آيه )٢٤(سوره نور   ؟آيا دوست نداريد که از عفو و بخشش خدا برخوردار شويد .گذشت نمايند

يِّئَةَ    .اْدفَْع بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن السَّ

  ٩٦، آيه )٢٣(سوره مؤمنون   .ی دفع کنيدبدی را با نيک

يِّئَةُ اْدفَْع بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن فَإَِذا الَِّذي بَْينََك َوبَْينَهُ َعَداَوةٌ    .َكأَنَّهُ َولِيٌّ َحِميمٌ َواَل تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َواَل السَّ

که دشمن تو دوست صميمی  ديدخواھى با اين عمل  .بدى را با نيكى دفع كن .ندنيكى و بدى يكسان نيست
  ٣٤، آيه )٤١(سوره فصلّت   .تو شده

ِ أَْتقَاُكمْ      .إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ

  ١٣، آيه )٤٩(سوره حجرات   .ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست گرامى

  .َويُْؤثُِروَن َعلَى أَنفُِسِھْم َولَْو َكاَن بِِھْم َخَصاَصةٌ ...لِْلفُقََراء اْلُمَھاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمن ِدياِرِھْم َوأَْمَوالِِھمْ 

در ...انفاق کنيد ھايشان بيرون رانده شدند و از اموال خود محروم گشتند،  از خانه که مھاجر نيازمندان  به
 ترجيحرا بر خود  )خانمان  فقرا و افراد بی[ مشتاقانه آنھا] مؤمنان واقعی کسانی ھستند که[ واقع،

  ٨- ٩، آيات )۵٩(سوره حشر   .دارند نيازبخشند   آنچه مى  ى ھنگامى که خودشان به، حتّ دھند  یم

، تجّسس در امور ديگران و غيبت )يعنی تفّکر منفی( خواھد از ھر گونه سوء ظنّ قرآن از مؤمنان می
   ).١٢ۀ ، آيحجرات ۀسور(پرھيز کنند 

  مشورت   بهرا  مردمان باشد که در فرھنگ خودکامگی پرورش يافته خصیشچگونه ممکن است
  تشويق نمايد؟
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  .َوْأتَِمُروا بَْينَُكم بَِمْعُروفٍ 

  ٦، آيه )٦۵(سوره طالق   .با نظر احترام با يکديگر مشورت کنيد

 و  دھد میالکلی را تشخيص  اتمضّرات مشروبتان زيسته چگونه که در قرن ھفتم در عربس شخصی
 ؟کند  میصرف آنرا ممنوع 

ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجتَنِبُوهُ لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ ...يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوْا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسر   .ِرْجٌس مِّ

  .شويد کامياباز آنھا دورى کنيد، تا  .نداز اعمال زشت شيطان...و قمار مشروبان الکلی، مؤمناناى 
  ٩٠، آيه )۵(سوره مائده   

 .شوند ده ھزار نفر توّسط رانندگان مست کشته میھفتنھايی، ھر ساله حدود   بهدر اياالت متّحده، 
 آمدھای پی .اندتا کنون جان خود را از دست داده از رانندگان مست در سراسر دنيا نفر ھا ميليون

  .مراتب بيشتر است  به رهنوشيدن مشروبات الکلی از عواقب مواّد مخدّ  خطرناک

  دھد که اين قرآن نشان می .جنگ روی آورد  بهکه برای ترويج اسالم  کنند میحضرت محّمد را متّھم
حضرت  آن شويم که جنگ را کنار ھم بگذاريم، متوّجه می ۀدربار اگر کلّيه آيات قرآن .واقعيت ندارد

کنند،  گری متّھم میاوز و ستيزهتج  بهکسانی که حضرت محّمد را  .دست زدندھای دفاعی جنگ  بهفقط 
توانيم حضرت مسيح را نيز می انجيل ھم بھمين نحو بنگريم،  به اگر .فقط بر بعضی آيات تّکيه دارند

 :آيا حضرت مسيح نفرمود .گری متّھم نماييمتجاوز و ستيزه  به

  .بلکه شمشير را بياورمام تا صلح نيامده ،بياورمزمين  برام تا صلح گمان مبريد که آمده

  ٣٤، آيه ١٠، فصل يل متیجان  

اين آيه را  .ساير آيات مرتبط با آن مالحظه نمود  بهجنگ را بايد با توّجه   بهمربوط  آيات قرآنھمۀ 
  :مالحظه کنيد

  .ْعتَِدينَ َوقَاتِلُوْا فِي َسبِيِل ّهللاِ الَِّذيَن يُقَاتِلُونَُكْم َوالَ تَْعتَُدوْا إِنَّ ّهللاَ الَ يُِحبِّ اْلمُ 

خدا افراد . ، ولى تجاوز نکنيدعليه کسانى بجنگيد که به شما حمله مى کنندشما مى توانيد در راه خدا 
  ١٩٠، آيه )٢(سوره بقره   .متجاوز را دوست ندارد

  :آموزدما می  بهفوق دو نکته را  ۀآي

 جا در قرآن از مسلمانان کھيچ ( .مسلمانان بايد عليه کسانی بجنگند که با آنھا سر جنگ دارند
  ).زور و جبر گسترش دھند  بهخواسته نشده که ديانت خود را 

 مؤمنان نبايد از حدودی که خداوند تعيين کرده تجاوز نمايند.  

  :کند شود، حدود مزبور را تعيين می ای که ذيالً نقل میآيه

ْثلَُھا فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَ  ِ إِنَّهُ اَل يُِحبُّ الظَّالِِمينَ َوَجَزاء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ مِّ   .أَْجُرهُ َعلَى هللاَّ
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. صالح باشند، پاداش آنھا با خداستکسانى که گذشت کنند و  اّما ،استمعادل آن  عملی، بدیجزاى ھر 
  ٤٠، آيه )٤٢(سوره شورا   .ظالم را دوست ندارد خداوند مردم

 فرزندوالدين آن  .رساند قتل می  بهفرض کنيد کسی فرزند کسی را  مفاھيم ضمنی قانون فوق چيست؟
اّما اگر کسی عفو کند و ببخشد، برکات  .اين عدالت است .توانند حکم مرگ را بر قاتل تحميل نمايند می

نفع آنھا است که ببخشند و با خطاکار آشتی نمايند   بهبنابراين،  .کنند و مواھبش را از خداوند دريافت می
تنھايی نشان   بهاين آيه  .سر ببرند  بهکه سعی در تالفی نمايند و تمام زندگی را در بيزاری و نفرت  نه آن
با اين اتّھام که  آيهاين  .عدالت و رحمت است آئيننيست، بلکه  جنگدھد که اسالم ديانت تجاوز و  می

  .سازگار نيستابداً " اسالم دين شمشير است"

از انتشار اسالم  بھر نحوی شده خواستند آنھا می .بودند متجاوزو  جنگجومردم بدوی عربستان کامالً 
آنھا را  که از مسلمانان خواسته شد .داشتند ابداً درنگ روا نمی مسلمينو در کشتار  نمايندجلوگيری 

 خود را ناين که دي  بهچه رسد تا  ،در برند  بهجان سالم  توانستند وگرنه آنھا نمیمقھور و منقاد سازند، 
  .دھندترويج 

د که خداوند ندھ آيات قرآن نشان می از مسلمانان چگونه خواسته شد که ديانت خود را انتشار دھند؟
بخشد که ما الھام   بهتا  شود عقل و قلب ما متوّسل می  بهبلکه  ،کند نمی ايمان  به جبر وادار  بهاحدی را 

شخصی که در آن فرھنگ غيرانسانی و خشن پرورش يافته  !آور استچقدر حيرت .عاشق او شويم
  :آميز و ماليم ترويج دھندپيروانش آموزش دھد که اسالم را با کلمات محبّت  به بود

  .اْدُع إِلِى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُھم بِالَّتِي ِھَي أَْحَسنُ 

كه نيكوتر است ] اى شيوه[به  ]منکرين[ راه پروردگارت دعوت كن و با آنان  هبا حكمت و اندرز نيكو ب
  .مجادله نما

    ١٢۵، آيه )١٦(سوره نحل   

  .َواَل تَُجاِدلُوا أَْھَل اْلِكتَاِب إاِلَّ بِالَّتِي ِھَي أَْحَسنُ 

  ٤٦، آيه )٢٩(سوره عنکبوت   .بھترين وجه ممکن بحث نکنيد  با اھل کتاب آسمانى جز به

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ الَ  يِن قَد تَّبَيََّن الرُّ   .إِْكَراهَ فِي الدِّ

  .گمراھی کامالً مشخص و ممتاز استاز  راستراه  .ھيچ اجبارى نبايد در دين باشد
  ٢۵٦، آيه )٢(سوره بقره   

بايد  انصاف و نامھربان ھستند صحبت کند؟فرد مسلمان چگونه بايد با يھوديان و مسيحيانی که بی
  :بگويد آنھا  به

  .آَمنَّا بِالَِّذي أُنِزَل إِلَْينَا َوأُنِزَل إِلَْيُكْم َوإِلَُھنَا َوإِلَُھُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَهُ ُمْسلُِمونَ 

آنچه بر شما نازل شده است ايمان داريم و خداى ما و خداى شما ھمان   آنچه بر ما نازل شده و به  ما به
  ٤٦، آيه )٢٩(سوره عنکبوت   .تيماو تسليم ھس  به ھمه ما و است خدای واحد
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پيوندھای مشترک بين اديان اسالم،  فرمود کهپيروانش را تشويق  رسول اکرم !جای شگفتی است
 .ايمان دارند خدای واحد  بهآنھا  ۀيادآوری کنند که ھم اھل کتاب  به مسيحی و يھودی را نشان دھند و

 !خدای مسيحيان و يھوديان نيست "هللا"نويسند تا نشان دھند که  ھا می علمای مسيحی کتاب روزهام
مرّوج تفرقه و  ھنوز در اين قرنرھبران مسيحی  ،را ترويج فرمود يگانگی رسول اکرم روح

  .اند  بتعصّ 

مدارا،  تا اين حدّ ، تاز جھالت و تعّصب پرورش يافته اسچگونه ممکن است انسانی که در فرھنگی 
  از خود نشان دھد؟ حکمت و محبّت

منشأ و منبعی ورای   بهسؤاالتی که —توانيم قرآن را مرور نماييم و صدھا سؤال ديگر مطرح کنيم می
 دفرض کني .دناشاره دار—ترين اذھان و عقول زمان ما فرھنگ عرب و در واقع فراتر از تفّکر بزرگ

کرديد و  شود سفر مینمی همشاھد چيزی در صحراھای عربستان که جز ماسه، خار، و گرمای سوزان
چه فکری  .است ھا آراسته ھا و گلبھترين و زيباترين ميوه  بهديديد که ناگھان باغی بسيار زيبا می

ترين که درخشاناين احتمال  .کندقرآن قضاوت میۀ دربار نحوھمين   بهطرف  بی داوريک  کرديد؟ می
فکر خود   بهتوانستند  می کردند زندگی می يا ھر کشور ديگری و ھوشمندترين افرادی که در عربستان

  .مطلقاً محال است شکوه و عظمت و عمق قرآن بيافرينند  به یکتاب

نين متمايز و برجسته است، پس چرا منشأ الھی آن را پيروان ساير اديان، مانند مسيحيان و چاگر قرآن 
چرا  يابند؟تمايزی در قرآن نمیھوشمندترين افراد ھيچ وجه  چرا بعضی از کنند؟يھوديان، تصديق نمی

ھا و  از ميوه مملو ھیجای ديدن بوستان باشکو  بهھايش، زيبايی و لّذت بردن از شگفتی ۀجای مشاھد  به
  ؟بينند  می و خس فقط بيابانی پوشيده از خار ھای زيبا، گل

که امتياز کشف  دارد  یھمانند کتاب مقّدس، اعالم م .کندرا حّل می تضادبار ديگر، قرآن اين 
شود که دارای بعضی می کسانی اعطا  بهھای باشکوه خداوند که در کالم او نھفته است، فقط  گنجينه

تعليمات   بهقرآن يا کتاب مقّدس ھرگز  .باشند—نه علمی و دانشگاھی—معنویشرايط يا معيارھای 
  .اندشاره نکردها شناسائی خداوند و پيمبرانشعنوان شرط   بهھا  زبان  بهدانشگاھی يا علم 

بِّ اْلَعالَِمينَ  ْكنُوٍن الَّ يََمسُّهُ إاِلَّ اْلُمطَھَُّروَن تَنِزيٌل مِّن رَّ   .إِنَّهُ لَقُْرآٌن َكِريٌم فِي ِكتَاٍب مَّ

بجز آنان  آن را لمس کندکس نمى تواند   ھيچو . پنھان استكه در كتاب محفوظى  قرآن كريمى استاين 
  ٧٧- ٨٠، آيات )۵٦(سوره واقعه   .از سوى پروردگار عالميان نازل شده کتاب آن .دارند قلب پاککه 

  )٨ ه، آي۵فصل انجيل متی، (حضرت مسيح  .زيرا ايشان خدا را خواھند ديد ،الند  حال پاک  بهخوشا 

حواريون حضرت مسيح دارای قلوب پاک بودند، با اين حال  .نيست آسان راستينخورداری از ايمان بر
  :کمک داشتند  بهنياز  موعودشانشناسائی برای 
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  .َوإِْذ أَْوَحْيُت إِلَى اْلَحَواِريِّيَن أَْن آِمنُوْا بِي َوبَِرُسولِي قَالَُوْا آَمنَّا َواْشَھْد بِأَنَّنَا ُمْسلُِمونَ 

ايمان  ]حضرت مسيح[ رسول من  من و به  شما بايد به" که حواريون الھام کردم  به ]خدا[ که من ھنگامی
  ".ھستيم ]تسليم[ مسلمان که ما دھيم  شھادت میايم و   ما ايمان آورده" :آنھا گفتند "،وريدآ

  ١١١، آيه )۵(سوره مائده   

 آشکارجالل خود را بر آنھا  .دنانتخاب فرمو خود را اند که حواريونشندھ حضرت مسيح شھادت می
چنين نيست که ھر  .عقالنی است، نه معنوی قابليت  بهحقيقت منوط   بهاين ترتيب، پی بردن   به .ندساخت
  .استخواند مؤمن واقعی  می—مسلمان، مسيحی يا يھودی—خود را مؤمن کس

يا  معتبر دانشگاهيک تدريس در  .ارزش ما نزد خداوند ھيچ ارتباطی با دستاوردھای علمی ما ندارد
 بھشت را دارد؟  بهچه کسی استحقاق رفتن . افتخاری دنيوی استاسالم  ۀپسند دربارنوشتن کتابی مردم

ابداً، بھشت فقط پذيرندۀ کسانی است که قلبی پاک و  ؟عتبرھای م التّحصيالن و اساتيد دانشگاه فارغ
صدای   بهيعنی —دھند از خود نشان می" معنویخرد "روحی فروتن داشته در انتخاب سرنوشت خود 

کسی از مواھب و عنايات جه  .دھند، نه ھر صدائی که از ھمه بلندتر است عقل و منطق گوش فرا می
  فرد متواضع و فروتن يا افراد مغرور و قدرتمند؟: شود الھی بيشتر بھره مند می

  .َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي اأْلَْرِض َونَْجَعلَُھْم أَئِمَّةً َونَْجَعلَُھُم اْلَواِرثِينَ 

و آنھا را پيشوا و وارث ] لطف کنيم[منّت گذاريم ] فروتن" [ضعيف"مردم   که به استاراده ما بر اين 
  ۵، آيه )٢٨(سوره قصص   .خود سازيم

 .نيستند نما  بزرگچون دارای نفس  ند؟برخوردارالھی  لطف و بخششاز افراد متواضع و فروتن  چرا
 ۀکه ھرگز نماز و روز روی مؤمنينی  به يعنی—بسته استروی رياکاران نيز   بهھای بھشت دروازه

خوانند، اّما در قرآن را می تمام چند روز يکبارروند، ھر دو  مسجد می  بهشود، ھر روز  آنھا ترک نمی
قدر و  که اندمغز سبب شده  کخش ينمتعّصب اين گروھی از اخير، دوراندر  .اند  متعّصبعقايد خود 

بسياری از مسلمانان ترک  که اندشده باعثآنھا ھمچنين . منزلت اسالم در نزد مردم جھان کاھش يابد
بينی   وضع اسفبار مسلمين عصر ما در قرآن پيش .حتّی وجود خدا را منکر شوند نمودهدين و ايمان 

  :شده

  .يَا َربِّ إِنَّ قَْوِمي اتََّخُذوا َھَذا اْلقُْرآَن َمْھُجوًرا

  .]ندا  از قرآن دوری جسته[ اند  اين قرآن را رھا کرده ]مسليمين[ قوم من !رپروردگاای 
  ٣٠، آيه )٢۵(سوره فرقان   

نيز موازينی  معنویعلمی معيارھايی وجود دارد، برای افتخارات  ھای موفقيّتھمانطور که برای 
اگر جواب  کرديد؟ خواست اِعطا می ھر کسی که آن را می  بهدکترا  ۀدرجآيا اگر اختيار داشتيد،  .ھست

خودش و  شناسائیيعنی —باالترين افتخارخداوند انتظار داريد شما منفی است، پس از چه رو 
شناسند، اّما  کف دست می مانندکسانی عنايت نمايد که کتاب مقّدس و کتاب قرآن را   بهرا —پيامبرانش
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 هاعراف، آي هقرآن، سور(کنند  در حالت بََدوی زندگی می موش يا ميمون در رديف معنویاز لحاظ 
حتّی در  معنوی ۀساد آزمايشخودخواه ھستند که در يک  و يعنی افرادی که آنقدر متعّصب—)١٦٦

چرا بايد خداوند افتخار زندگی جاودانی در بھشت را  ؟قبول شوندتوانند  رابطه با عزيزان خود نمی
کتاب مقّدس را " کالم"ه داند يا فردی مسيحی ک قرآن را می" کالم"محقّق مسلمانی عنايت نمايد که   به
چرا بايد  آن کتب مقدّسه فاصله دارند؟ "روح"از  از زمين تا آسمان، آنھااّما ھر يک از ، شناسدمی

در دانشگاه  الھيات ۀعلمي ۀاستاد مشھور مطالعات کتاب مقّدس در مدرس  بهاين افتخار را  خداوند
ھای آکنده از علم کالم، فلسفه و دانشگاه االزھر با ذھن در يا استاد برجسته تحصيالت اسالمی ھاروارد
  ؟فرمايدھمان اندازه پر از غرور، خودخواھی و تعّصب عنايت   بهھايی  اّما دل زبان،

ئَِك َكاألَْنَعاِم بَْل ُھْم لَُھْم قُلُوٌب الَّ يَْفقَُھوَن بَِھا َولَُھْم أَْعيٌُن الَّ يُْبِصُروَن بَِھا َولَُھْم آَذاٌن الَّ يَْسَمُعوَن بَِھا أُْولَـ
  .اْلَغافِلُونَ أََضلُّ أُْولَـئَِك ُھُم 

بينند و گوشھايى دارند كه با  و چشمانى دارند كه با آنھا نمى فھمند  نمی] حقايق را[دلھايى دارند كه با آن 
  ١٧٩، آيه )٧(سوره اعراف   .مردمی غافلندآنھا  .رندت  بلكه گمراه ،آنان ھمانند چھارپايان .شنوند آنھا نمى

مُّ اْلبُْكُم الَِّذيَن الَ يَْعقِلُونَ إِنَّ َشرَّ الدََّوابَّ ِعنَد ّهللاِ    .الصُّ

  .ھستند که نمى فھمند ]معنوی[ی نظر خدا کرھا و گنگ ھا در] نما  انسان[حيوانات بدترين 
  ٢٢، آيه )٨(سوره انفال   

ُر    .أُْولُوْا األَْلبَابِ أَفََمن يَْعلَُم أَنََّما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن َربَِّك اْلَحقُّ َكَمْن ُھَو أَْعَمى إِنََّما يَتََذكَّ

تو نازل شده حقيقت دارد مانند كسى است كه   داند آنچه از جانب پروردگارت به پس آيا كسى كه مى
  ؛١٩، آيه )١٣(سوره رعد   .گيرند تنھا خردمندانند كه عبرت مى ؟كوردل است

  ؛٤١، آيه )١٧(ئيل ؛ سوره بنی اسرا٢٢، آيه )٨(؛ سوره انفال ١٧٩و  ١٦٦، آيات )٧(ھمچنين سوره اعراف   

  ٤آيه ) ٦٣(؛ سوره منافقون ٤٦، آيه )٢٢(؛ سوره حج ۵، آيه )٦٢(؛ سوره جمعه ۵٠، آيه )٢٨(سوره قصص   

جميع فضائل و   بهيعنی کسانی که —سرشت  مردم نيک  بهبودن تنھا  "مؤمن واقعی"افتخار بزرگ 
طور   بهفقط خداوند است که  مسلمان واقعی کيست؟ ،در اين صورت .شود عنايت میاند   مناقب آراسته

ھايی که ما بايد  تالشۀ او دربار. ما داده است  بهبا اين حال او معيارھای مؤمن واقعی را  .داند يقين می
  .با ما سخن گفته بارھا ھايی که بايد کسب کنيم تا لياقت اين افتخار را داشته باشيم، انجام دھيم و فضيلت

ھای ما و تالش خواست  بهموفّقيت ما در ھر امری  .کرده عنايتقلب  عقل وموھبت ما   بهخداوند 
 .کار خود را انجام دھند مورد نظر داشتهدارد که اجازه دھيم اين مواھب، آنچنان که خداوند بستگی 

ما  قلبو  عقل  بهھايی که پس فضيلت مراعات نکند چه اتّفاقی خواھد افتاد؟ رااگر خلبانی قواعد پرواز 
  :چند مورد را بررسی کنيم مقصود خداوند عمل کنند، کدامند؟دھند طبق  اجازه می
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  ھای قلب فضيلت

 قلب  ۀ، دريچ"دانيم دانيم که می دانيم و می می"معتقديم که  ما وقتی .آزادی از غرور و نخوت—فروتنی
است، اّما اگر  وندمعرفت موھبتی ارزشمند از سوی خدا .بنديم روی دانش و معرفت جديد می  بهخود را 

در اين صورت در جھت عکس  .غرور و نخوت منجر خواھد شد  بهتاج فروتنی مزيّن نگردد،   به
بعضی از بزرگترين رھبران دينی و محقّقان مذھبی  .تبديل خواھد شد ديوار  بهپل  .حرکت خواھد کرد

  .حضرت مسيح و حضرت محّمد را انکار نمودند

  آيا خداوند شخصی  .ضروری است معرفت جديديافتن   بهيادگيری و   بهرشد،   بهميل —حقيقت  بهاشتياق
  ؟نمودمحبوس ساخته ھدايت خواھد  غفلت و پيروی کورکورانه را در درا که خو

 نفسانی تا، دنياپرستی، شھوتمايالت خودخواھانه، اتاز تعّصبقلب بايد —و پاکی قلب نيّت خلوص ،
  .کند آلوده تّجلی نمیخداوند در قلب  .مبرا باشد آز و ھر آلودگی ديگرحرض و ، عدالتی بی

  اجعمر"و " عقايد موروثی"، آزادی از اتّکاء بر ھای قبلی آموختهوارستگی از —روحانیاستقالل" 
قرآن  .روحانی است ، شرط الزم استقالليز والدينھا، مجتھدان، و ن اخامحھا،  مانند کشيش مذھبی

 :نمايد سرزنش می مقلّد راين مکّرراً مؤمن

ُ  َوإَِذا قِيَل لَُھمُ  وَن َشْيئاً َوالَ اتَّبُِعوا َما أَنَزَل ّهللاُ قَالُوْا بَْل نَتَّبُِع َما أَْلفَْينَا َعلَْيِه آبَاءنَا أََولَْو َكاَن آبَاُؤُھْم الَ يَْعقِل
  .يَْھتَُدونَ 

نه، ما فقط از   ": گويند مى "!از آنچه خدا نازل كرده است، پيروى كنيد" :آنھا گفته شود  و ھنگامى كه به
  ؟اند  نفھميده و ھدايت نشدهآيا اگر پدران آنھا، چيزى ." کنيم  خود يافتيم، پيروى مى پدراننچه از آ

  ١٧٠، آيه )٢(سوره بقره   

ا َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاءنَا َوتَُكوَن لَُكَما اْلِكْبِريَاء فِي األَْرضِ    .قَالُوْا أَِجْئتَنَا لِتَْلفِتَنَا َعمَّ

منحرف کنيد و براى خودتان  معتقد بودنديد تا ما را از آنچه والدين ما ا  هآيا آمد"گفتند،  ]موسی  به[ آنھا
  ٧٨، آيه )١٠(سوره يونس   "؟کسب نماييد بلندمقامات 

  ٨٧و  ٦٢، آيات )١١(؛ سوره ھود ١٠٤، آيه )۵(ھمچنين سوره مائده  

من شايستگی و توانايی "گوييد،  خود می  بهفرض کنيد  ؟چه خواھد شد قضاوت خود متکی نباشيد  بهاگر 
برای من تصميم  دھم  مینماز اجازه  پيش  به يا ماّل،  بهوالدينم،   به .پيام اين کتاب را ندارم ۀقضاوت دربار

والدينم و "گوييد، ايد و میحال، فرض کنيد در روز داوری در مقابل فرشتگان خدا ايستاده ."دبگير
کنيد  آيا فکر می!" اين تقصير من نيست ،زنش نکنيدمرا سر .گمراه کردند رھبران مذھبی مرا

  :بخوانيدرا  زيرآيات لطفاً کنيد،  فکر می چنيناگر  درخواست شما مورد قبول واقع خواھد شد؟

ْغنُ  َعفَاء لِلَِّذيَن اْستَْكبَُروْا إِنَّا ُكنَّا لَُكْم تَبًَعا فََھْل أَنتُم مُّ ِ َجِميًعا فَقَاَل الضُّ ّ ِ وَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب ّهللاِ ِمن َوبََرُزوْا 
  .َشْيٍء قَالُوْا لَْو َھَدانَا ّهللاُ لََھَدْينَاُكْم َسَواء َعلَْينَآ أََجِزْعنَا أَْم َصبَْرنَا َما لَنَا ِمن مَِّحيصٍ 
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ما قبال ً پيرو شما " :خواھند گفت خود پيشوايان  ھنگامى که ھمگى آنھا در پيشگاه خدا بايستند، پيروان به
اگر خدا ما را "آنھا خواھند گفت، " ؟ما برداريد دوش توانيد فقط قدرى از عذاب خدا را از  آيا مى. بوديم

اکنون خيلى دير شده است، چه غمگين باشيم چه صبر . کرديم  ھدايت کرده بود، ما ھم شما را ھدايت مى
  ٦٣ه ، آي)٢٨(؛ ھمچنين سوره قصص ٢١، آيه )١٤(سوره ابراھيم   ."پيشه کنيم، ھيچ راه گريزى نداريم

مسيحيان و يھوديان از  اينھمه چرا: "برای تأکيد بر اھّميت استقالل روحانی، از خود سؤال نماييد
آنچه که برای آنھا رخ داد ممکن است برای "خود بگوييد،   بهسپس،  "؟ندعاجز سائی حضرت محّمدشنا

، من ھم ممکن است اسير رھبران رنداسيرھبران مذھبی خود  در چنگاگر آنھا  رخ دھد؟من ھم 
  ."باشم خودمذھبی 

  د ندار بسياری از آيات قرآن اعالم می—خداوند و دعای مستمر برای کسب ھدايت  بهاتّکاء و اعتماد
 :خداوند، ھيچکس ھدايت نخواھد يافت ۀکه بدون اجاز

ْجَس َعلَى الَِّذيَن الَ يَْعقِلُونَ َوَما َكاَن لِنَْفٍس أَن تُْؤِمَن إاِلَّ بِإِْذِن   .ّهللاِ َويَْجَعُل الرِّ

بر روی کسانی که تعقل زيرا . باشد تواند ايمان آورد مگر اينکه با خواست خدا مطابق  نمى یھيچ نفس
  ١٠٠، آيه )١٠(سوره يونس   .افکند  کنند پرده می  نمی

  .کنداين است که خداوند ما را شايسته شناسائی خود مقصود از دعا 

 قرآن تعليم  ؟کنيدتغذيه  بدون صرف وقت توانيد جسم خود را آيا می—صرف وقت در امور معنوی
 :کنند ھدايت خواھند شد دھد که فقط کسانی که تالش می  یم

َ لََمَع اْلُمْحِسنِينَ    .َوالَِّذيَن َجاَھُدوا فِينَا لَنَْھِديَنَُّھْم ُسبُلَنَا َوإِنَّ هللاَّ

يقينا ً . کوشش مى کنند، ما مطمئنا ً آنھا را به راه ھاى خودمان ھدايت خواھيم کردکسانى که در راه ما 
  ٦٩، آيه )٢٩(سوره عنکبوت   .خدا با پارسايان است

  ھای عقلفضيلت

خواھد که قبل از  قرآن مکّرراً از ما می .پردازيم میھای عقل بررسی فضيلت  بهاختصار   بهحال 
اين سه  .و جستجو نماييم شو برای يافتن حقايق کاو يم، تعقّل کنيم، بفھميمگيری فکر کنيم، تأّمل نماي تصميم
  :مالحظه نماييددر آيات زير  را مھم واژه

  .لِّقَْوٍم يَذَّكَُّرونَ ...لِّقَْوٍم يَْعقِلُونَ ... إِنَّ فِي َذلَِك آليَةً لِّقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ 

  .برای کسانی که توجه کنند...برای کسانی که تعقل کنند...کنندھائی است برای کسانی که تفکر   در آن نشانه
  ١١- ١٣، آيات )١٦(سوره نحل   

  ؟آموزند  درسی میھای مزبور چه فضيلت

 استتجزيه و تحليل، سؤال کردن و تأّمل  مستلزم تفّکر.  
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 خودداری از تحريف حقايق استو شواھد،   بهاستدالل کردن، اتّکاء کردن  مستلزم تعقّل.  

 که  دارد آن  به ياد داشته باشيم که سرنوشت جاودانی ما بستگی  به بايد اين معنی است که به بودن متذّکر
عبارت از  متّذکر بودن .ھای خود در زندگی عقل خويش را بکار گيريم در مورد تصميمات و گزينش

تنھا  .دنبال دارد  بهقبی اعودھيم  گوييم، يا انجام می انديشيم، می نچه میآھر  اين نکته است که تشخيص
 :توانند حقيقت را دريابند تنھا آنھا می ،ھدايت کند متذّکر ھستندآنان را  درونی بصيرتِ کسانی که 

ُر أُْولُوْا األَْلبَابِ    .أَفََمن يَْعلَُم أَنََّما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن َربَِّك اْلَحقُّ َكَمْن ُھَو أَْعَمى إِنََّما يَتََذكَّ

دھد آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده حقيقت است با کسى که کور  آيا کسى که تشخيص مى
  ١٩، آيه )١٣(سوره رعد   .متذکرندان دفقط خردمن ؟است يکسان است

و  "فرضيات" "،گمان" "،تخياّلت" پيرو بدون انکه واقف باشند، که کند  میکسانی اشاره   بهقرآن مکّرراً 
  :ھستند" توھّمات"يا 

  .أَْكثَُرُھْم إاِلَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ الَ يُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًا َوَما يَتَّبِعُ 

  .گرداند نياز نمى از حقيقت بى] آدمى را[وجه   گمان به ھيچ] ولى[كنند  و بيشترشان جز از گمان پيروى نمى
  ھمين سوره ٦٦؛ ھمچنين آيه ٣٦، آيه )١٠(سوره يونس   

عنوان باوری   بهرا " ظنّ "توانيم  ، میطبق آيات قرآن .است" ظنّ "کند  عربی که قرآن استفاده می کلمۀ
پذيرند و با آن تعريف کنيم که ريشه در حقيقت ندارد و اگر داشته باشد بسيار نادر است، اّما مردم آن را می

را که  یيا تخياّلت و اوھام ات، فرضياتھايی از توھّممثال .پسند استمردم آن گمان کنند زيرا زندگی می
  :کنيمذکر می متداول استمسيحيان  بين در

  است دھنده  نجاتمسيح تنھا.  

 مسيح ھم انسان است و ھم خدا.  

 ی است اّما سه شخصيّت داردخدا يک.  

  روند بھشت می  بهفقط مسيحيان.  

  :اسالم رواج دارد  بهکه در ميان مسيحيان راجع  اتیھايی از توھّم مثال

  صلح نيست، دين جنگ است ديناسالم.  

 مسلمانان عموماً خشن ھستند.  

 "کنند خدايی نيست که يھوديان و مسيحيان عبادت می آن "هللا.  

اديان  ۀقرآن سوء تفاھمات و توھّماتی را که مردم دربار ند؟انپرور  یدر دل م یتوھّمات مسلمانان نيز آيا
سؤاالت و معّماھای جديدی را مطرح کرده که  در ضمن .است توضيح داده و روشن نمودهاند گذشته داشته
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، باورھايی را ساير اديانمانند پيروان  نيز مسلمانان .خداوند قابل حّل است ۀپيامبران آيند توسطفقط 
  :شود  ذکر میدو توھّم  مثال برای .اند  اند که با تعاليم واضح و روشن قران مخالف عنوان حقيقت پذيرفته  به

  هاز عقل خدادادنه  نمود، تقليد پيروی جعاباورھای مر ازمانند انتخاب دين، بايد  ھای مھمی گزينشدر 
  .رد کرده است اين توھّم اشاره کرده و اين پندار نادرست را  بهمکّرراً  قرآن .خود

 توھّم "آن را اين مفھوم آنقدر جّدی و دارای عواقب وخيم است که بايد —اسالم آخرين دين است
رف معرفت ادائرةالمع يعنی—ند که قرآننک  ثابت می شدهکه در اين کتاب نقل  تیآيا .ناميد" بزرگ
اّما ھمانطور که نشان داده شد، محقّقين مسلمان  .در اين موضوع سکوت اختيار نکرده است—معنوی

 رت دارد تغييريرا که با اين توھّم بزرگ آنھا مغا اند تا آيات قرآن ھر تدبير قابل تصّوری متوّسل شده  به
  .دھند يا پنھان نگاه دارند

، يکی از علمای مسلمان ھا قبل قرن چه کسی بذر اين توھّم را کاشت و چگونه آبياری شد و پرورش يافت؟
دين او   بهاحساس خوبی داشت، زيرا  گمان خوداين   بهاو نسبت  .است" پايان"معنی   به" خاتم"گمان برد که 

آنھا را  .او توھّمش را با ديگران در ميان گذاشت. بخشيد و منزلت خاّصی در ميان ساير اديان می وقعيّتم
سرعت شايع شد   بهھای سرکش آتش  اين نظريه چون شعله .خاطر نبوغش ستودند  بهنيز خوش آمد و او را 

آنھا دست از تفّکر  .قوای عقالنی مردمان فلج شد .آتش کشيد  بهرا  خودو ھر گونه اثری از شواھد خالف 
او   به .کردند کرد سؤالی مطرح کند، او را ساکت می اگر کسی جرأت می .و طرح سؤاالت برداشتند

، دارندترين محقّقان در مّکه، دمشق، يا قاھره باور   کنی آنچه را که بزرگ چگونه جرأت می"گفتند،  می
  .در نطفه خفه گرديدسرعت   بهھرگونه تفّکر مستقلی  اين ترتيب  به "زير سؤال ببری؟

 .زمين را متحّول ساخته و جميع موانع ارتباطات را از ميان برده است ۀکر و دانشْ  عصر تکنولوژی
تنھا با فشار چند  .کنندجديد را کنترل افکار  انتشارتوانند  نمیديگر مالّھا، پيشوايان، مجتھدھا ھا   کشيش
چه عصر حيرت .ن سوی زمين منتقل نمودآ  به توان از اين سو را می وسيعی اطاّلعات ۀ، مجموعتکمه

  !است نگيزیآ

 ديگر مجبور جوانان .نفوذ نگه داشت توان بردگان مرجعيت و اشخاص ذی را ديگر نمی دل  نروش ينمؤمن
ھای  اميدوارم کتاب .شود بپذيرند آنھا گفته می  بهھای گذشته ھر چه را از باالی منبر  نيستند مانند نسل

برخورد نظريات سبب برانگيختن افکار  !در رد شواھد عرضه شده در اين کتاب نوشته شود زيادی
  :حقيقت ببرند  بهتوانند پی  می ينتنھا در آن موقع است که مؤمن .شود می

 ُ ْر ِعبَاِد الَِّذيَن يَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل فَيَتَّبُِعوَن أَْحَسنَهُ أُْولَئَِك الَِّذيَن َھَداُھُم هللاَّ   . َوأُْولَئَِك ُھْم أُْولُوا اأْلَْلبَابِ فَبَشِّ

آنان كسانى  .كنند شنوند و از نيكوترين آنھا پيروى مى كسانى كه سخنان را مى !پس بندگان مرا بشارت ده
  ١٧- ١٨، آيات )٣٩(سوره زمر   .ھستند كه خدا ھدايتشان كرده، و آنھا خردمندانند



١٦٢      خاتَم انبياء: محّمد

  

  :رسانيم  میپايان   به چند اين فصل را با سؤالی

 ايمان دعوت کند،   ظاھر شود و شما را بهعظمت قرآن   بهب مقّدسه اکت چندين باپيامبر جديدی  اگر
  چه پاسخی خواھيد داد؟

  و شکوه پيامبران پيشين ظاھر شود، چه واکنشی نشان خواھيد عظمت که با  پيامبر جديدی برابردر
يک  اآييد زير  در مقام آزار و اذيّت او بر میناميد و حتّی   کنيد و فريبکار می  آيا او را رد می ؟داد

بعد از حضرت محّمد پيامبری نخواھد آمد، چون "مجتھد يا مالئی گفته است  يک رھبر مذھبی،
برايتان مشکل  اگر باور کردن اين مطلب ؟"گذارند ھا يا اسناد خود می در پايان نامه ُمھر را مردم
يکی از محقّقان بزرگ قرآن اظھار داشته مالحظه  بار ديگر عبارت زير را که محّمد اسد، است،
آن استوار  ۀھای خود را بر پاي ای است که مسلمانان استنتاجشالوده" خاتم"  ۀتعبير او از واژ .نماييد
 :پيامبران الھی برای ھميشه متّوقف شده است اند که ظھور ساخته

[Muhammad was] the last of the Prophets, just as a seal [khátan] marks the end of a 
document…2 

  ...نشانه پايان سند است] خاتم[ ُمھر که ھمانطور ،بود آخرين پيامبران ميان ]محّمد[

ال فرض کنيد که ديدگاه متداولی را که محّمد اسد بيان کرده پذيرفتيد و پيامبر جديدی را که با کوھی از ح
چرا پيامبر جديد : "در روز داوری از شما سؤال شوداگر  .دشواھد برای اثبات اّدعای خود آمده رد کردي

 ه بودمحّمد و ساير پيامبران ظاھر شدحضرت را که در  حقانيتھای  نشانه ھمۀکه  پيامبری؟ درا رّد کردي
کردم رھبران مذھبی من حقيقت  تصّور می"آيا خواھيد گفت،  چگونه جواب خواھيد داد؟ "؟ظھور رساند  به

تو عقل داده شد که   به" :شما گفته شود  بهو اگر  ؟"ھدايت خواھند کرد راه راست  بهدانند و مرا  را می
حکم خدا  چرا از ،تکيه نکنیديگران   بهکه  هطور مستقل فکر کنی و در قرآن مکّرراً از تو خواسته شد  به

چه جوابی  و چگونه از خود دفاع خواھيد کرد" عقل خودت استفاده نکردی؟ از چرا اطاعت نکردی،
  :مفيد واقع شود اينجاو نوشتن آن در  پاسخ نيافتشايد  خواھيد داد؟

ْنهُ َوِمن قَْبلِِه ِكتَاُب ُموَسى إََماًما َوَرْحَمةً  بِِّه َويَْتلُوهُ َشاِھٌد مِّ ْنهُ …أَفََمن َكاَن َعلَى بَيِّنٍَة مِّن رَّ فاَلَ تَُك فِي ِمْريٍَة مِّ
بَِّك َولَـِكنَّ أَْكثََرالنَّاِس الَ يُْؤِمنُونَ إِنَّهُ اْلَحقُّ ِمن    .رَّ

عنوان شاھد از جانب پروردگارش برای   اگر کسی دليل روشن از جانب پروردگارش داشته باشد و آنرا به
او چه پاسخی خواھيد   به[ طور که قبل از او کتاب موسی راھنما و رحمت الھی بود  شما بخواند، ھمان

ايمان ] او  به[ولکن بيشتر مردمان . و حّق است] آمده[او از جانب پروردگار . مکن ؟ درباره او شک...]داد
  ٨، آيه )٢٢(؛ ھمچنين سوره حج ١٧، آيه )١١(سوره ھود   .آورند  نمی
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