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  نقش رشد و بلوغ فكري بشر در خاتميت

    سيدمحمد مظفري  
    كارشناس ارشد فلسفه و كالم اسالمي  

  چكيده      
 مـستلزم انكـار نبـوت نبـي     ، از ضروريات دين اسالم و انكار آن       ،اصل خاتميت 

 تبيـين و تحليـل رويـداد        ، سـّر خاتميـت    ايـن نوشـتار   سـخن   . باشد   مي خاتم
چرا  و بسته شد چرا خاتميت اتفاق افتاد و باب وحي بر روي بشر            .مذكور است 

و ديگـر   اين پرسشها    پاسخ   دراني آدميان با عالم برين قطع گرديد؟        ارتباط وحي 
پژوهان مـسلمان     ي كه خاتميت فراروي مسلمانان نهاده، محققان و دين        يچالشها

از . نـد ا تبيينهاي گوناگوني ارائه داده و اسرار و رموز متعـددي را يـادآور شـده              
در  فكـري بـشر    رشـد و بلـوغ       ئلةميان اسراري كه براي خاتميت ذكر شده، مس       

  . است نبوتدورة ختم
پـي گرفتـه و بـه بررسـي         در اين دوره    اين نوشتار رشد و بلوغ عقلي بشر را               

ئلة  وابسته بـه آن، از جملـه مـس   ئلديگر مسانيز نقش آن در خاتميت پرداخته و    
  .باز نموده استيند تثبيت وحي و سالمت قرآن را افر

ري بشر، عقالنيـت سـنتي و عقالنيـت        خاتميت، رشد و بلوغ فك     :يواژگان كليد 
  .متجددانه، تثبيت وحي
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  مقدمه
افزون بر بررسي نقش و بلوغ فكري بشر در خاتميت، اين پرسـشها كـه آيـا واقعـاً بـا                     

 فرايند تثبيـت وحـي بـه        ،ظهور اسالم عقل استقرايي تولد يافت و در پرتو رشد عقلي          
ون از فزوني و كاسـتي و        وحي مكتوب و مص    ،اكنون انجام رسيد؟ آيا بشر معاصر هم     

 بـر مـصونيت كتـاب       ،دينـي  دينـي يـا درون      بـرون  اي  تغيير را در اختيار دارد؟ چه ادلّه      
از تحريف وجود دارد؟ آيا امت ختميه تواِن فهـم كتـاب الهـي و اجتهـاد بـر                   ) قرآن(

تأمين نيازمنديهاي ديني خود را از آن دارد؟ گسترة اجتهـاد تـا كجاسـت؟ منـابع آن                  
 از پرسـشهاي    ،ل تعارض فهمها، ثابتات و متغيرات ديني و سازش آنها         چيست؟ راه ح  

مهم ديگري است كه بايد در تبيين رشد و بلوغ فكري بـشر و نقـش آن در خاتميـت     
  .بررسي شود

اين نوشتار، نخست رهيافتهاي موجود دربارة نقـش بلـوغ و رشـد عقلـي بـشر در                  
 و پس كند مي بررسي را خاتميت و سپس فرايند تثبيت وحي در عهد رسول خدا

  .پردازد ميتحريف و بررسي شبهات آن  از آن به سالمت قرآن از

  خاتميت  رهيافت عالمه اقبال، دربارة نقش بلوغ و رشد عقلي بشر در
 خاتميت در كالم جديد و از نخستين كساني         ة از پيشگامان طرح مسئل    ،اقبال الهوري 

رهيافـت  . تفسيري بديع ارائه داده است    است كه آن را به دقت تحليل كرده و دربارة آن            
اي از     سبب شد كه متفكران ديگري همچون شهيد مطهري و پـاره           ،اقبال در خاتميت  

اي كـه اكنـون       روشنفكران معاصر نيز به تبيين و تفسير اين مسئله بپردازنـد، بـه گونـه              
  .آيد خاتميت و مسائل وابسته به آن، يكي از مسائل مهم كالم جديد به شمار مي

را جــزو اســرار خاتميــت » تولــد خــرد اســتقرايي«و رشــد و بلــوغ عقلــي بــشر يــا ا
از نگـاه وي    . برشمرده است و آن را مبناي تحليل خويش در اين باره قرار داده است             

سّر نياز به انبيا در گذشته، طفوليت بشر و ناتواني او در رهجويي و رهيابي به سعادت                 
تجربه، توانـايي كـاوش در طبيعـت، خـود و           كنون كه با پاي عقل و       اخويش بود، اما    

تاريخ و نيز ساختن خـويش و جامعـه را يافتـه اسـت، وحـي و نبـوت بـه پايـان راه و                         
  .سترسالت خود رسيده و تنها زمينه و بستر براي تفكر، تجربه و اجتهاد او
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اي ديگر نيز تفسير شده است، اما پـيش از آن خـوب اسـت              اقبال به گونه   رهيافت
  :قبال را در اين باب يادآور شويمكه عبارات ا

سـازد كـه مـن آن را          در دوران كودكي بشريت، انرژي رواني چيزي را آشكار مي         
 در انديشة فردي و انتخـاب راه زنـدگي،         نامم و به وسيلة آن      خودآگاهي پيغمبرانه مي  

و نمّو آن اَشكال از خودآگاهي را كه نيروي روانـي           يابد    به خاطر نفع خود، تشكيل مي     
آدمـي  . سـازد   تر تكامل بشري به آن صورت جريان داشت، متوقف مي            مرحلة قديم  در

 كه تنهـا سـبب تـسلط        ،كننده عقل استدالل . نخست در فرمان شهوت و غريزه است      
وي بر محيط است، خود تكامل و پيشرفتي است و چون عقل تولد يافت، بايـد آن                 

  .)۱۴۵: تا ال الهوري، بياقب( را با جلوگيري از اَشكال ديگر معرفت تقويت كنند

  مقصود اقبال از خرد استقرايي
خـورد    به چـشم مـي    » تولد عقل «و  » خرد استقرايي «در مواردي از عبارات اقبال، واژة       

از قـراين   . كه كشف مقصود او از اين واژه، يقيناً در تبيين رهيافت وي سودمند است             
همان عقل تجربي   » خرد استقرايي «فهميم كه مقصودش از       موجود در سخنان وي مي    

  .و متجددانه است

  عقالنيت متجددانه و عقالنيت سنتي

  عقالنيت متجددانه
هـايي را     در عقالنيت، آدمي يافته   . عقالنيت متجددانه، عقالنيت ابزاري و عملي است      

آميزد و    كه با مشاهده، آزمايش و تجربه به دست آورده است، با استدالل منطقي مي             
كند كـه     اي مي    ادله ةده، آزمايش و تجربه كسب كرده، مادّ      مواد خامي را كه با مشاه     

حاصـل ايـن كـار، نيـل بـه نتـايج       . كننـد   صورت آن ادله را قواعد منطقـي تعيـين مـي          
بيني آنچه را بالفعـل       جديدي است كه بايد عينيت يابند و بتوانند به انسان قدرت پيش           

در ضـبط و مهـار      بينـي، آدمـي را        اين قـدرت پـيش    . مشهود و موجود نيست، ببخشند    
ايـن طـرح و   . سازد  پذير مي   ريزي را امكان    رويدادهاي آينده، توانمند و طرح و برنامه      

 بـيش از    ،از اين رو عقالنيـت متجددانـه      . ريزي، غايت عقالنيت متجددانه است      برنامه
  .)۷۸: ۱۳۸۱ملكيان، ( كنند يك ابزار نيست كه از آن به عقالنيت ابزاري تعبير مي
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   سنتيعقالنيت
 بيش از هر چيز در پي كشف حقيقت است و از همـين رو، افالطـون آن                  ،قل سنتي ع

عقـل  . ناميد و بر آن بود كه از هزار چـشم فزونتـر اسـت    را چشم جان يا چشم دل مي   
سنتي، اوالً معطوف به غايات و اغراض عمليِ صرف نيست، ثانياً كـل جهـان هـستي                 

لم طبيعـت و ثالثـاً تنظـيم منطقـي           نـه فقـط عـا      ،تواند متعلق شناخت او قـرار گيـرد         مي
 ،آيـد، نيـست، بلكـه خـود     معلوماتي كه با مشاهده، آزمـايش و تجربـه بـه دسـت مـي      

يـافتني   نهد كـه هرگـز بـا حـواس ظـاهري دسـت       معلوماتي از عالم واقع در اختيار مي    
  .)۷۹: همان( نيست

وي . گـردد    كامالً بـر عقالنيـت متجددانـه منطبـق مـي           ،خرد استقرايي عالمه اقبال   
پذيرد و بر آن است كه منابع شناخت بايد به     عقالنيت سنتي را جزو منابع معرفت نمي      

 دينـي و تجربـه در علـوم      ةتجرب: تجربه نيز دو گونه است    . تجربه و حس منتهي گردد    
تجربـة  : دانـد   طبيعي؛ در نتيجه، اقبال منابع اصلي شناخت را در سه چيـز منحـصر مـي               

  :ويدگ او مي. دروني، تاريخ و طبيعت
قرآن آفاق و انفس را منابع علم و معرفت دانسته و بر نگـاه عينـي داشـتن بـر عـالم                      
طبيعت و تاريخ اهتمام ورزيده است و نقطـة تمـايز عقالنيـت اسـالمي بـا عقالنيـت          

 به امور غيبي توجه دارد، ولي فلـسفة         ،ارسطويي در همين نكته است كه روح قرآن       
  .)۱۴۸ ـ۱۴۶: تا اقبال، بي( پردازد مييوناني به امور نظري و انتزاعي محض 

، بـه اصـل تحليـل وي از         مـشخص شـد   اكنون كه مقصود اقبال از خرد اسـتقرايي         
در اينكه اقبال اصل رشد و بلوغ عقلـي بـشر را مبنـاي تحليـل                . گرديم  خاتميت بازمي 

  :گويد او مي. خود قرار داده، ترديدي نيست
رسـالت بـا    .  معاني استقرايي اسـت    ظهور و والدت عقل بر    ... ظهور و والدت اسالم   

ظهور اسالم، در نتيجة اكتشاف ضرورِت پايان يافتن خود رسـالت، بـه حـد كمـال                  
تواند    اين امر است كه زندگي نمي      ة مستلزم دريافت هوشمندان   ،رسد و اين خود     مي

توجـه دائمـي بـه    . ... پيوسته در مرحلة كودكي و رهبري شدن از خارج باقي بمانـد        
در قرآن و اهميتي كه اين كتاب مبين به طبيعـت و تـاريخ بـه عنـوان                  عقل و تجربه    

دهد، همه سيماهاي مختلف انديشة واحد ختم دورة رسالت           منابع معرفت بشري مي   
  .)۱۴۶: همان( است
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انگارانـه     خاتميت، تحليل علت   ة ديگر آن است كه آيا تحليل اقبال در مسئل         سخن
ي با تولد عقل و خرد استقرايي، نياز به وحي          گرايانه و نيازمحورانه؟ يعن     است يا غايت  

گـردد يـا اينكـه امكـان ظهـور پيـامبر نيـست؟ چـون ظهـور                    و پيامبر جديد مرتفع مي    
پيامبران در دوراني ميّسر و ممكن است كه غلبه با غريزه باشد و عقل نقّاد اسـتقرايي،                 

  .باك نباشد چاالك و بي
اند، رهيافت    ب مورد مداقّه قرار داده     را در اين با    بسياري از محققان كه سخن اقبال     

؛ ۳/۶۳: ۱۳۶۹؛ شـريعتي،    ۵۹: ۱۳۵۷مطهـري،   : ك.ر( انـد   گرايانه يافته   او را نيازمحورانه و غايت    

برخي از روشنفكران دينـي معاصـر نيـز در آثـار            . )۷۸: ۱۳۷۲؛ سروش،   ۷/۹: ۱۳۷۵اشكوري،  
ن اقبال اساساً معطوف انگارانه است و ذه اند كه رهيافت اقبال، علت     خود اذعان كرده  

 نياز و در پي اثبات حاجت به وحي و ديانت يـا نفـي حاجـت از آنهـا نبـوده                      ةبه مسئل 
او در مقام توضيح اين نكته است كه چون طبيعت و تاريخ، ديگـر پيـامبرپرور                . است

  .)۱۲۸: ۱۳۷۸سروش، ( نبود، پيامبري هم الجرم و به طور طبيعي ختم گرديد
 مبنـاي تحليـل اقبـال قـرار گرفتـه و در هـر دو                ،سـتقرايي  تولد عقـل ا    ،به هر روي  

انگارانه باشد، با تولد     اگر تحليل وي علت   . كند  فرض، خاتميت را تحليل و تفسير مي      
گـردد و     عدادي پيامبري فراهم نيامده و پيامبري هم الجرم ختم مـي          اد، زمينة اِ  عقل نقّ 

كند؛   خاتميت را تبيين ميةمسئل به گونة واضحتري اگر تحليل او نيازمحورانه باشد نيز،
نياز   بشر را از دوران كودكي و رهبري شدن از خارج بي،ادزيرا ظهور و تولد عقل نقّ

كرده است و اكنون كه آدمـي بـا پـاي عقـل و تجربـه، توانـايي كـاوش در طبيعـت،                       
سازي را يافته است، وحي و نبـوت بـه پايـان راه و                 خودسازي و جامعه   ،انسان، تاريخ 

  . خود رسيده و تنها زمينه و بستر براي تفكر، تجربه و اجتهاد انسان استرسالت

  رويكرد شهيد مطهري در نقش رشد و بلوغ عقلي بشر در خاتميت
 سـهيم و آن را جـزو آرمـان          ،شهيد مطهري رشد و بلوغ فكـري بـشر را در خاتميـت            

از نگـاه   .  و به شكل خاصي تصوير كـرده اسـت         )۳/۱۵۷: ۱۳۶۸مطهري،  ( خاتميت دانسته 
 بلكـه بـه معنـاي       ، به معناي رشد عقل تجربي و خرد استقرايي نيـست          ،وي، بلوغ عقل  

 وحي است كه در حوزة وحي و شريعت و كشف و تطبيق جزئيات آن                كاشفِ عقلِ
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.  كليات و استخراج و تفريع فـروع آن از امهـات و اصـول، بـه بلـوغ رسـيده اسـت             بر
  : بر امور ذيل توانايي يافته است،كه بشرمنظور از رشد و بلوغِ خرد وحياني آن است 

  ؛دريافت يكپارچة برنامة كلي تكاملي انسان. ۱
  ؛نگهداري كتاب آسماني و برنامة كلي. ۲
  ؛تبليغ و نشر و اقامة دين و امر به معروف و نهي از منكر. ۳
  .اجتهاد و استخراج فروع از اصول و تطبيق كليات بر جزئيات. ۴

از همـين روسـت     .  ديگر نيازي به تجديد نبوت نخواهد بود       با وجود اين تواناييها،   
  . ممهور گرديده استكه نبوت با پيامبري به نام ختمي مرتبت

 در ختم   ،باري، شهيد مطهري نكات ذيل را در تبيين نقش رشد و بلوغ عقلي بشر             
  :نبوت ملحوظ كرده است

ان آن را نداشـته  هاي پيشين از رشد فكري برخـوردار نبـوده و تـو       بشر در دوره  ) الف
است كه در باب شريعت بينديشد و به تجزيه و تحليل بپـردازد و از امهـات و اصـول                    

هـاي     نيازمند وحـي تبليغـي و گونـه        ،از همين رو  . آن، جزئيات و فروع را كشف كند      
گونه كه اصل قـانون و شـريعت را بايـد از              هدايت وحياني مستقيم بوده است و همان      

  .شد بايستي از اين طريق اداره مي ه تبليغاتي او نيز ميگرفت، دستگا وحي فرا مي
گونه هدايت و معرفت      هدايت و معرفت است كه هيچ      ةترين مرتب   وحي عالي ) ب

بنابراين، رشد و بلـوغ فكـري       . گيرد  رسد و بديل آن قرار نمي       ديگري به پاي آن نمي    
  . نه وحي تشريعي،آدميان، تنها جانشين وحي تبليغي است

دهد كه دورة ظهور اسالم، دورة ظهـور          ديني نشان مي   ديني و برون   ونادلة در ) ج
اند كـه    به حدي از بلوغ و رشد عقلي رسيده     ،علم و عقل است و آدميان در اين دوره        

نخـستين سـخني كـه      . توانند كتاب آسماني و ميراث فرهنگي خود را حفظ كننـد            مي
گيرد، سخن از خوانـدن       ي در مواجهة وحياني خود، از خداوند فرا م        پيغمبر خاتم 

رسـاند كـه دورة قـرآن، دورة     و نگاشتن و تعليم و تعلّم با قلم اسـت و ايـن خـود مـي     
دهـد كـه انـدكي پـس از           تاريخ نيز گواهي مي   . خواندن و نوشتن و علم و عقل است       

نزول قرآن، حافظان بسياري قـرآن را حفـظ كردنـد و پـس از آن، دانـشهاي زيـادي                    
، بديع و تفسير پديد آمد كـه يكايـك كلمـات قـرآن را               همچون صرف، نحو، معاني   
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 بررسي و تحقيق قرار دادند و ايـن خـود دليـل روشـني اسـت بـر رشـد و بلـوغ                        مورد
آدميان در اين دوره و قابليت آنان براي حفظ و تعليم و تبليغ كتاب آسماني و فهم و                  

  .)۱۷۵ ـ۱۷۴: همان( درك آن
 است، از تحريف مصون مانـده       تم معارف و احكام دين خا     ةقرآن كه نماي  ) د

  .و زيادي و كاستي در آن رخ نداده است

  تفاوت رويكرد اقبال و شهيد مطهري
طور كه گذشت، عالمه اقبال و شـهيد مطهـري بلـوغ و رشـد عقلـي بـشر را در                       همان

اند، در عين حال تفاوتهايي ميان اين دو نظريه وجـود دارد كـه                خاتميت سهيم دانسته  
  :شود  اشاره ميدر ذيل به آنها

تفاوت در تفسير رشد عقلي؛ مقصود اقبال از رشد عقلـي، عقالنيـت متجددانـه      ) الف
گـردد و بـه طبيعـت و تجربـه مربـوط       است كه سبب چيرگـي انـسان بـر طبيعـت مـي         

كند؛ يعني خردي كـه       استفاده مي » عقل استقرايي «شود و به همين دليل او از واژة           مي
وجـوگر و اسـتقراكننده اسـت؛ چـون           كند، جست   يدر حوزة طبيعت و تاريخ عمل م      

پـردازد، لـيكن مقـصود شـهيد          براي چيره شدن بر طبيعت، به بررسي موارد جزئي مي         
 وحياني اسـت كـه در پرتـو وحـي، در            مطهري از رشد و بلوغ عقل، همان رشد خردِ        

  .هاي وحياني رشد يافته و چاالك شده است فهم دين و كشف جزئياِت داده
كند كه عقل و خرد، تنها جـايگزين وحـي تبليغـي              ري تصريح مي  شهيد مطه ) ب

  . نه وحي تشريعي،گردد مي
ترين مظاهر و مراتب هدايت است، وحي رهنمونهايي دارد           ترين و وافي    وحي عالي 

كه از دسترس حس و خيال و عقل و علم و فلـسفه بيـرون اسـت و چيـزي از اينهـا                       
 نـه  ،يتي دارد، وحي تشريعي اسـت شود، ولي وحيي كه چنين خاص   جانشين آن نمي  

  .)همان(  وحي تبليغي برعكس است؛وحي تبليغي

پذيري و جايگزيني وحي، به كلي       اين سخن مهمي است؛ چرا كه از فرضية بديل        
شـمارد؛ زيـرا وحـي تـشريعي بـاالترين مراتـب              كند و آن را مردود مي       جلوگيري مي 

تـر اسـت، بـه        مرتبة پايين معرفت و هدايت است و مراتب عقلي و غريزي هدايت كه            
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  .گردد ة اتم و اكمل نمي رو جايگزين مرتبهيچ
كنـد   نهد و تفكيك نمي باره مطلب را مجمل مي  در اين،در حالي كه عالمه اقبال  

گـردد؛ وحـي تبليغـي يـا وحـي             جانشين كدام گونه از وحي مي      ،»عقل استقرايي «كه  
ه وي ناخواسـته عقـل را       كند كـ    كم چنين گماني را تقويت مي      تشريعي؟ و اين دست   
  .داند  مي جانشين مطلق وحي

 ،شهيد مطهري به مسئلة مصونيت قـرآن از تحريـف و نقـش آن در خاتميـت                ) ج
 لـيكن عالمـه اقبـال آن را ناديـده        توجه داشته و آن را به اختصار مطرح كرده اسـت،          

  .گرفته و سخني از آن به ميان نياورده است
دانگي دين را به صورت مبسوط مطرح كرده شهيد مطهري مسئلة كمال و جاو ) د

 به ايـن امـر مهـم نيـز توجـه            ،و آن را جزو اركان خاتميت دانسته است و عالمه اقبال          
  .فل مانده استانكرده و از آن غ

  اي در رشد و بلوغ عقلي بشر مناقشه
 دربـارة خاتميـت سـخن گفتـه و آن را مـورد              ،يكي از نويسندگان در موارد متعددي     

  :چنين است ديدگاههايش در اين باره ةداده است كه چكيدتحليل قرار 
اي   دينـي اسـت؛ يعنـي نـشانه        ورزد كـه مـسئلة خاتميـت، درون         او تأكيد مي  ) الف

 وجود ندارد تا خاتميت او  ديني و مستقل از شخصيت و مدعاي پيامبر خاتم         برون
  .را نشان دهد

 جنس تبيين واقعه    شود، از    گفته مي  تميت پيامبر اسخناني كه در تحليل خ    ) ب
 نه علمي تجربي؛ لذا به معناي دقيـق         ،نمايد  پس از وقوع است كه تحليلي تفسيري مي       

  .سازي است كلمه، براهيني استداللي نيست، بلكه نوعي معقول
 در كتـاب الهـي كـه بـراي          ،بلوغ و انصاف بشريت و نيـز راه نيـافتن تحريـف           ) ج

  .سازي است جنس معقولاند، همه از  تحليل خاتميت از آنها سود جسته
سازي خاتميت از طرق مذكور، قابل مناقـشه اسـت؛ زيـرا هـم در                 تحليل يا معقول  ) د

. توان ترديـد جـدي كـرد        بلوغ و انصاف بشريت و هم در دست نخورده ماندن دين، مي           
 در عصر دورنگار و فيلم و رايانه، اگر اين جهت درست هم باشد، ظهور پيامبر خاتم   
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ظهور عقل استقرايي نيـز     . ا حتي حرفي از سخنانش حذف و فوت نشود        نمايد ت    مي بجاتر
  .)۱۴۷ و ۱۲۷، ۱۱۶، ۱۱۵: ۱۳۷۸سروش، (فقط از رنسانس به اين سو درخشندگي يافته است 

  نقد و بررسي
آن گونه كه نامبرده اظهار داشته، سخن در سّر خاتميت و تبيين آن است و ما نيـز در                   

.  فرق است ميان دليل خاتميت و اسرار و رمـوز آن آغاز اين نوشتار يادآور شديم كه    
 رشد و بلـوغ عقلـي بـشريت را بـه عنـوان سـّر خاتميـت                  ،عالمه اقبال و شهيد مطهري    

  .اند ناي تحليل خاتميت قرار دادهقلمداد كرده و آن را مب
بـدان  . به نظر، اين مقدار قابل ترديد نباشد و هر دو مقدمة اين مطلـب تمـام باشـد                 

 در مقايـسه بـا امـم پيـشين،          ،شد و بلـوغ عقلـي آدميـان در دورة ختميـه           معنا كه هم ر   
مطلبي درست اسـت و هـم تـأثير آن در خاتميـت؛ زيـرا هرچنـد عقـل اسـتقرايي بـر                       

يابد، ليكن اقبال معتقد است كـه روح ايـن عقالنيـت را            عقالنيت متجددانه انطباق مي   
 طبيعـت و تـاريخ ترغيـب و         اسالم دميد و اين قرآن بود كه انسان را به مطالعـة عينـي             

  .تشويق كرد و منابع ديگري از معرفت را بر روي آنان گشود
افزون بر آن، آنچه در خاتميت نقش دارد، آن اندازه از رشد و بلوغ عقلي اسـت                 

هاي تكاملي خود را يكجا تحويل گيـرد و تـوان حفـظ،                برنامه ،كه بتواند در پرتو آن    
داشته باشد، تا بستر هدايت براي آدميان فـراهم        فهم و استخراج جزئيات از كليات را        

دهد كه آنـان       به خوبي نشان مي    ،مطالعه و دقت در اوضاع مسلمانان صدر اسالم       . آيد
  .يافته بودند به اين اندازه از بلوغ و رشد عقلي دست

 به سالمت و مصونيت قرآن آسـيبي        ،قائل بودن اندكي از مسلمانان به تحريف نيز       
 قطعـي بـر     ةن گونه كه در آينده بررسي خواهد شد، با وجـود ادلّـ            رساند؛ چون آ    نمي

سالمت قرآن و اجماع مسلمانان بر آن، سخن از تحريف در مقابل قول اهـل تحقيـق                 
نـامبرده نيـز   . هاي مختلف مسلمانان، سخيف و مردود و غير قابل اعتماد اسـت   از فرقه 

  :گويد در آثار ديگرش به اين حقيقت اذعان دارد و با صراحت مي
 ،الزمه و ركـن نخـست اينكـه خـود ديـن           : خاتميت به هر معنا باشد، دو الزمه دارد       

ديگـر  . واجد ويژگيهايي باشد كه آن را ماندني كنـد؛ آن هـم مانـدگاري جاودانـه               
اينكه در آدميان تحولي پديد آمـده باشـد كـه ديـن را بتواننـد نگـه دارنـد و از آن                       
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  . ...وال مصون دارند كنند و از آسيب و آفت تحريف و زصيانت
 نه فوق طبيعي و نه به جبر و تحميـل و زور؛ يعنـي     ،محفوظ ماندن دين طبيعي است    

 ايـن گـوهر را در صـدف    ،اند كه از ايـن پـس      خود طبيعت و اجتماع و تاريخ چنان      
طلب و   در گرو حق بودن خود دين و حق      ، دين ةماندن جاودان ... دارند  خود نگه مي  

 و اين ركـن ركـين خاتميـت و جـاودانگي ديـن اسـت              شناس بودن مردم است       حق
  .)۳۸: ۱۳۷۶سروش، (

 كـه وي    رايانـه  و فـيلم و      دورنگار در عصر ظهور     ،بجا بودن و بهتر بودن خاتميت     
مطرح كرده، قابل مناقشه است؛ زيرا چنان كه گفتيم، سخن در حداقل رشد و تكامل 

ي وحيـاني بـه عهـده    اه به داده هاي هدايتي خود را با اتكا         بشري است تا بتوانند برنامه    
بگيرند؛ وگرنه اگر خاتميت را منوط به ظهور وسايل و ابزار دقيـق بـدانيم، بايـد ايـن                   

تـرين    دقيـق  و فيلم نيز اتفاق نيفتد و تـا زمـان ظهـورِ            دورنگارو  رايانه   در عصر    ،مسئله
  .وسايل و ابزاري كه برتر از آن تصور نرود، به تأخير افتد

  بط با مسئلة بلوغ عقليبرخي از مسائل مرت
بـه  يابد كه در ذيل       پرسشهاي ديگري نيز نمود مي    ئله،  طبيعي است كه با طرح اين مس      

  :شود و يك مورد به تفصيل بيان مياشاره برخي 
  منظور از رشد و بلوغ چيست؟) الف

مقصود از عقل در اين مبحث، چنانچه شهيد مطهري بـدان اشـاره فرمـوده، عقـل                 
 اين اسـت كـه ايـن عقـل     ،اني است و منظور از رشد و بلوغ آنهاي وحي  درك داده ُم

 بـه كمـال رسـيده،       ، هاي نبي خاتم     الهي و به ويژه آموزه     يهاي انبيا   در پي آموزه  
  .چاالك گشته و توان حفظ و فهم دين را يافته است

   به اين حد از رشد و بلوغ عقلي رسيده بودند؟،آيا مسلمانان صدر اسالم) ب
 شواهدي ارائه خواهد شـد كـه بلـوغ و رشـد             ،يند تثبيت وحي  اردر خالل بحث ف   

بـه خـوبي نـشان    آن حـضرت     و پس از رحلـت       ة پيامبر رعقلي مسلمانان را در دو    
  .دهد مي

  آيا قرآن از فزوني و كاستي پيراسته است و دگرگوني در آن رخ نداده است؟) ج
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  :گردد  پرسش خود به دو پرسش ديگر منحل مياين
 در ميـان مـسلمانان انتـشار يافتـه و           ، در عهد رسـول خـدا     ) آنقر(آيا وحي   ـ  ۱

  تثبيت گرديده است؟
   دچار تحريف نشده است؟،آيا پس از تثبيت آنـ ۲

يند تثبيت وحي و در پي آن، سالمت قرآن از تحريـف            ابديهي است كه مسئلة فر    
ين  در تبيـ   ،توان آن را در رشد و بلوغ عقلـي و در كـل              اي است كه نمي     دو امر عمده  

  خاتميت ناديـده گرفـت و بـه نقـش اساسـي آنهـا توجـه نكـرد؛ زيـرا پرسـش عمـده               
  انـد،    آن است كه چرا با وجـود آنكـه آدميـان نيازمنـد وحـي و هـدايت                  ،در خاتميت 

  باب وحي مسدود و ارتباط وحياني بـشر بـا عـالم بـرين قطـع گرديـده اسـت؟ اسـرار          
  د رفـع همـين چـالش       جملگـي در صـد     ،و رموزي كه براي خاتميت ارائه شده اسـت        

  و اثبـات ايـن امــر اسـت كـه بــا در دسـت داشـتن وحــي و سـالمت آن، كمـال ديــن        
  باشـند و نيـز وجـود شـارحان          در رفع نيازمنديهايي كه مربوط به امر هدايت بـشر مـي           

   به جا مانده از آنان، در حقيقـت بـاب حـظّ            ةو مفسران معصوم و تفسيرهاي معصومان     
 ين نظر بشرِ دورة پس از رحلت رسـول خـاتم          و نفع از وحي، گشوده است و از ا        

 و از نور حضور و وجود او مستفيض         حضرتهمانند كساني است كه در حضور آن        
 بـراي نـوع ابنـاي بـشر         ،سان بستر هدايت   بارد و بدين    گشته و پيوسته بر آنان وحي مي      

  ترديـدي نيـست كـه     . باشـد   فراهم است و نياز به بعثت پيامبر و شريعت جديدي نمـي           
هـاي وحيـاني و فـراهم آوردن نيازهـاي هـدايتي انـسان از آن،                  اختيار داشتن داده  در  

  بنـابراين اگـر تثبيـت وحـي و سـالمت آن           . منوط به تثبيت وحي و سالمت آن اسـت        
تمام نباشد، رشد و بلوغ عقلي مسلمانان مخدوش و در نتيجه، تبيين خاتميـت از ايـن                 

 يعني كمال   ؛و ركن ديگر خاتميت   گردد و در پي آن، د       رهگذر، با چالش مواجه مي    
 كمال دين و بنيـان معـارف   ةيند امامت نيز مختل خواهد شد؛ زيرا آنچه ماي       ادين و فر  

  باشد كـه در فـرض دگرگـوني آن، هـم كمـال ديـن                دين خاتم است قرآن كريم مي     
  گــردد و هــم جايگــاهي بــراي تبيــين و تفــسير معــصومان بــا معــضل مواجــه مــي

  له بـه صـورت خالصـه مـورد بررسـي          ئين دليل، ايـن دو مـس       به هم  ؛باقي نخواهد ماند  
  .گيرد قرار مي
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   تثبيت وحيفرايند
چندان كـه همـة حقـايق و معـارف          . وحي در اسالم از محوريت خاصي برخوردار است       

چرخـد و پيـامبر خـاتم آن را معرفـت زالل، نـور و هـدايتگر        اين دين، بر محـور آن مـي      
، از آغـاز  از اين رو. ايي از هالكت شمرده است   معرفي نموده و تمسك به آن را ماية ره        

  .نزول وحي در صدد تثبيت و نشر آن بوده و نسبت به اين مهم اهتمام خاصي داشته است
يابد و آن بحـث سـالمت          از منظر ديگري نيز اهميت ويژه مي       ،يند تثبيت وحي  افر

قرآن از تحريف است؛ زيرا به خوبي روشن است كه در فرض روشـن شـدن تثبيـت                  
 يعني به ذهن سپردن آيات قـرآن و         ؛»حفظ« به صورت    وحي در عهد رسول خدا    

تـر خواهـد شـد و         اصحاب، شالودة بحث سالمت قرآن مستحكم      از سوي كتابت آن   
  .سازد رگي را براي سالمت و صيانت از قرآن فراهم ميبزپشتوانة 

 آيات  ، پس از نزول وحي،     كه پيامبر وجود دارد   شواهد تاريخي و روايي زيادي      
كرد و آنان را به حفـظ و نگـارش            هاي قرآن كريم را به اصحاب خود بازگو مي          و سوره 

  .نمود و خود نيز بر هر دو امر اشراف و نظارت دقيق داشت آن تشويق و ترغيب مي

  نقش حفظ در تثبيت وحي
هـاي تثبيـت وحـي و         حفظ و سپردن آيات قرآن به حافظة مؤمنان از مهمتـرين شـيوه            

  .عامل صيانت قرآن از تغيير و تحريف و ضامن جاودان ماندن آن استترين  مطمئن
نگارش قرآن كه در عهد خلفا     و   آوري اهميت ديگر حفظ، آن است كه در جمع       

مانـده از     هـاي بـاقي     صورت گرفت، محفوظات حافظان وحي، پشتوانة خوبي براي كتيبه        
ابت قرآن در آغـازِ      قرار گرفت و اگر به اين نكته توجه كنيم كه كت           دورة پيغمبر 

شد، به اهميـت حفـظ و         ظهور اسالم، فاقد عالمات و حروف آن، بدون نقطه نگاشته مي          
  .نقش آن در سالمت قرآن و درست قرائت كردن آيات آن بيشتر واقف خواهيم شد

اين نكته نيز در خور يادآوري اسـت كـه در اصـطالح علـوم قرآنـي از حفـظ بـه             
چنانچـه  . ناميدند  مي» ُجّماع القرآن « حافظان قرآن را     نيز تعبير شده است و لذا     » جمع«

هـاي    تعبير شده كه خود جمع به معناي نگارش به گونه         » جمع«از نگارش قرآن نيز به      
  .)۹۵: ۱۳۷۹صبحي صالح، ( مختلفي قابل تصوير است
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   حفظة تثبيت وحي به شيوادلة
سول خدا كه شمار اي در دست است كه جمع زيادي از ياران ر          شواهد روايي و تاريخي   

كرد همة آيات قرآن را در عهد آن حضرت و انـدكي پـس                آنها از صدها نفر تجاوز مي     
  :آوريم برخي از اين شواهد را مي. از رحلت وي حفظ كرده و به ذهن سپرده بودند

  اهتمام رسول خدا
در   خود بـر فراگـرفتن وحـي و حفـظ كـردن آن اهتمـام عظـيم داشـت و         ، پيامبر
 در فراگيري آيات    ،او در بدو امر   . گرداند   زبانش را بدان مي    ،ت هم ترين حاال   سخت

 گردانـد   ورزيد و زبـان مبـاركش را بـا سـرعت بـه آيـات الهـي مـي                    قرآن، شتاب مي  
او را اطمينـان و وعـده كـرد كـه قـرآن را در                ، تا اينكه پروردگار   )۷/۵۱: ۱۳۶۵طبرسي،  (

  .)۱۷ و ۱۶/ قيامت( ر او آسان سازداش جمع كند و قرائت لفظ و فهم معناي آن را ب سينه
اي را در ترويج و تشويق اصحاب به حفظ و عمـل بـه                 هيچ نكته  ، رسول خدا 

  .قرآن كريم فروگذار نكرد و هم و غم خويش را صرف اين امر عظيم نمود
شـد، بـراي آنـان كـسي از اصـحاب خـود را        اي كه به اسالم مـشرف مـي        هر قبيله 

نمونـة برجـستة آن در   . حكام اسـالم را بـه آنـان بيـاموزد         فرستاد تا قرائت قرآن و ا       مي
 ده تـن از يـاران       ،در سـال چهـارم هجـرت      . گردد  واقعة رجيع و بئر معونه مشاهده مي      

  .فرستاده شدند» قاره«و » عضل« به اعرابِ منطقة ، براي آموزش قرآن، رسول خدا
واقدي، ( افتاد به دست كفار      كه در واقعة بئر معونه      محلي است نزديك مكه    ،رجيع

واقعه چهل نفر و به قولي هفتاد نفر از حافظـان قـرآن كـه بـراي                 اين  در  . )۱/۳۰۰: ۱۴۰۵
  .)۲/۵۴۵: تا طبري، بي( تعليم قرآن اعزام گرديده بودند، به شهادت رسيدند

  جذبة آيات قرآن
 دند،شـ  آن مواجه مي  بيشتر كساني كه با آيات      . ي داشت قرآن كريم، جذبه و تأثير شگفت     

يافتند و اشك     را ژرف و نغز و با سرشت و نداي باطن خويش ماليم و دمساز مي              آن  
گرفـت و     ناپذير، همة اقـشار را فرامـي       اين نفوذ وصف  . شد  ن جاري مي  از چشمان آنا  

 رسول خـدا  ترين دشمنان     اختصاص به مؤمنان و اعراب نداشت و حتي بر سرسخت         
  .ساخت و آنان را منقلب ميگذاشت  و افراد غير عرب و مسيحيان نيز تأثير مي
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توزترين دشمنان پيغمبر بودند و مردم را از     ، ابوجهل و اخنس كه از كينه      ابوسفيان
خبـر از يكـديگر در اطـراف     داشتند، خودشان شبها بي شنيدن آيات قرآن بر حذر مي  

شـدند و بـه آواي دلنـشين قـرآن گـوش فـرا             اي پنهـان مـي       در گوشه  خانة پيغمبر 
 از پناهگـاه خودشـان بيـرون        ، ز اتمام نماز و قرائت رسـول خـدا        دادند و پس ا     مي
 را سـرزنش  هر يـك ديگـري  رسيدند و  ديگر مييكآمدند و در مسير راه ناگاه به         مي
 بـاز هـم   ،بستند كه ديگر چنين نكننـد و در چنـد شـب بعـد              كرد و با هم پيمان مي       مي

  .)۱/۲۰۹: ۱۴۰۹ابن هشام، (شد  همان رويداد از سوي آنان تكرار مي

  حافظة اعراب
 در ميان آنـان بـه حـد    ، قوي و سريع بودند و اين خصيصه ة داراي نيروي حافظ   ،عربها

كمال و اوج خود رسيده بود؛ زيرا عرب جـاهلي بـه شـعر و نـسب قبيلـة خـود عـشق                      
، چندان  كرد  طوالني قبايل خود را حفظ مي     ورزيد و قصايد بلند و سلسله نسبهاي          مي

در يـاران رسـول     . آمـد    ديوان شعر و افتخاراتشان به شمار مي       ،كه ذهن و حافظة آنان    
 نيروي عشق و ايمان به قرآن نيز افزوده شد و توان و سرعت حافظة آنها را                 ، خدا

چند برابر سـاخت، بـه ويـژه كـه آنـان نيـز اّمـي بودنـد و اّميـان بـيش از هـر چيـز بـه                              
  .خواهند مي  آن بازسپارند و از شان متكي هستند و همه چيز را بدان مي حافظه

  شواهد تاريخي
 بـر حفـظ قـرآن، جذبـة         دهد كه تشويق و ترغيب پيامبر       شواهد تاريخي نشان مي   

آوري را در ميـان اصـحاب          قوي اعراب، شـور و شـوق شـگفت         ةآيات الهي و حافظ   
اي را از وي دريافـت        آنـان هرگـاه آيـه و يـا سـوره          .  به پا كـرده بـود      رسول خدا 

رسـيدند و آيـات قـرآن را در حـضور او      دمت آن حضرت مي    مكّرر به خ   ،كردند  مي
 بـه درسـتي قرائتـشان       ، خواندند تا از درستي قرائتشان اطمينـان يابنـد و پيـامبر             مي

گفتنـد و در      مي پس از آن، آنچه را به درستي يافته بودند به ديگران باز            .گواهي دهد 
نـد و بـدين ترتيـب چنـد         داد  كردند و به زنان و كودكان تعلـيم مـي           ميان آنان نشر مي   

 ،صداي تالوت قـرآن   . شد  گذشت كه حفظ و ضبط مي       اي نمي   روزي از نزول سوره   
 اصحاب را امر فرمود كـه قـرآن را          ، اره از مسجد بلند بود تا جايي كه پيامبر        وهم
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  .)۲۹۸: همان(  مسجد آهسته بخوانند تا مزاحم قرائت ديگران نباشنددر
كـس    هـر ،نشستند و چـون مـردم امـي بودنـد           يار در مسجد م   و  قاريان قرآن حلقه  

خوانـد و بـدين ترتيـب قرائـت       ديگري از حفظ مياي بر،دانست آنچه را از قرآن مي  
  .كردند همديگر را تصحيح مي

دهد كه شمار حافظان قرآن در سالهاي آخر حيات  شواهد نامبرده، به خوبي نشان مي
در . كرده اسـت   نفر تجاوز مي   ده و شمار آنها از صدها     بو رقم بااليي    ، رسول خدا 

جنگ يمامه كه در سال دوازدهم هجرت اتفاق افتاد، هفتاد نفر و به قـولي چهارصـد                 
اين در حالي است كه     . )۳/۱۹۳: همان(  رسيدند شهادتنفر از قاريان و حافظان قرآن به        

  .اند شدگان آن جنگ را از مسلمانان هزار و دويست نفر نقل كرده شمار كشته

   از طريق نگارشتثبيت وحي
 شواهد و قراين بسياري در دست است كه همة آيات قرآن در عهد رسـول خـدا                

  :نگاشته شده است

   بر تثبيت وحيتأكيد قرآن كريم و پيامبر
 بـازگو كـرده و آن       قرآن كريم سرگذشت كتب آسماني پيشين را بـراي پيغمبـر          

 از  ي اسـالم  رسـول گرامـ   . يند تحريف آنها آگـاه سـاخته اسـت        احضرت را از فر   
اينكه هواپرستان، قرآن را پس از او ملعبة خود قرار دهند و همانند كتب پيشين با آن                 

توان ادعا كرد كه آن حضرت كار تثبيت   به همين دليل نمي؛رفتار كنند، بيمناك بود   
  .باشدكرده رها وحي و كتابت آن را 

  نويسندگان و كاتبان وحي
 بـه عنـوان كاتبـان        ياران رسول خـدا    وجود نويسندگان وحي و شهرت جمعي از      

 وحي، خود شاهد ديگري است بر اين كه آيـات قـرآن در عهـد رسـول گرامـي              
هرچند كه در ابتـداي بعثـت شـمار انـدكي از يـاران آن حـضرت                . نگاشته شده است  

 ، بر اثر اهتمام پيامبر به خواندن و نوشتن قـرآن          ، ولي توان خواندن و نوشتن را داشتند     
  .ي تعداد زيادي از ياران او فّن نگاشتن را آموختنددر مدت كوتاه
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  روايات
رساند، حديث متواتر ثقلين است؛ زيـرا         از جمله احاديثي كه اين مدعا را به اثبات مي         

در اين حديث از قرآن كريم به عنوان كتاب ياد شـده اسـت و ايـن تعبيـر بـه خـوبي                       
اي اصـحاب معلـوم و    به صورت كتاب الهي موجود و بر،رساند كه يك مجموعه  مي

توانـد آيـات حفـظ شـده       در اين حديث نمي ،منظور از كتاب خدا   . معهود بوده است  
.  نـه كتـاب    ،گوينـد   در ذهن مؤمنان باشد؛ چون به چنين چيزي كلمه يـا كلمـات مـي              
بخـاري،  : ك.ر( خواهد  روايات زيادي در اين مورد آمده كه نقل آنها مجال ديگري مي           

  .)۱/۲۴: تا  بي؛ فيض كاشاني،۵/۵۸۱: ۱۳۱۳

  وجود مصاحف نزد اصحاب پيغمبر
اند كـه داراي مـصحف     نام بردهدر تاريخ و روايات از برخي از اصحاب رسول خدا   

يكي از كساني كه به طور قطع از نويـسندگان قـرآن و داراي خطـي خـوش در                   . اند  بوده
ع روايـاتي در منـاب    .  اسـت  نگارش خط كوفي بوده است، حضرت امير مؤمنان علـي         

 سوگند ياد كرد كه از خانـه  فريقين وجود دارد كه آن حضرت پس از وفات پيغمبر   
  .)۱/۳۷: تا فيض كاشاني، بي(آوري و تأليف قرآن فارغ گردد  بيرون نيايد تا آنگاه كه از جمع

  تصريح بسياري از محققان علوم قرآني
يم در انـد كـه همـة قـرآن كـر        شماري از محققان معروف علوم قرآني تصريح كـرده        

 هرچند در يك صـحيفه گـرد نيامـده          ، نگاشته شده است   زمان حيات رسول خدا   
؛ ۱/۲۳۸: تا زركشي، بي( هاي نخل به صورت پراكنده قرار داشـت  بود و بر لوحها و جريده   

  .)۱/۳۰۵: ۱۴۰۹زرقاني، 
 بـه خـوبي فراينـد       رسيم كه رسول گرامـي       به اين نتيجه مي    ،از شواهد گذشته  

 شخـصاً بـر درسـت حفـظ كـردن           حضرت،تمام رساند و خود آن      تثبيت وحي را به ا    
سـان حفـظ آيـات قـرآن را پـشتوانه و         قرآن و نگارش آن نظارت دقيق داشته و بدين        

  .ياور نگارش و نگارش را ياور و پشتيبان حفظ قرار داده است
، لكـن  نـد  هر دو در تثبيت وحي نقش مهمي ايفا كرد ،هرچند كه حفظ و نگارش    

 آنان متكـي بـه      ةت و سرعت نيروي حفظ در ميان اعراب و اينكه رويّ          با توجه به قدر   
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 بود و نيز كم بودن افراد باسواد و ابتدايي بودن ادوات نگارش، حفظ از اهميت       حفظ
يابـد و مبنـاي       در واقـع آنچـه تـواتر قـرآن بـه آن تحقـق مـي               .  برخوردار بـود   يبيشتر

  .گردآوري و نگارش قرآن قرار گرفت، حفظ بود
آيد، آن است كه اين فراينـد بـه خـوبي             گري كه از تثبيت وحي به دست مي       نكتة دي 

 دهد كه آنان با توجه به اهتمام رسول گرامي          رشد و بلوغ امت ختميه را نشان مي       
 را در حفـظ و نگـارش وحـي و            خـود   كمال دقت و سعي    حضرت،هاي آن     و آموزه 

  :فرمايد منان كه خود ميمؤ به ويژه امير. اند فهم معاني و مفاهيم آن به كار برده
 مگر اينكه بر من قرائت و امال كـرد و مـن آن              ،اي بر رسول خدا نازل نشد       هيچ آيه 

را با خط خودم نوشتم و تأويل و تفسير، ناسخ و منـسوخ و محكـم و متـشابه آن را                     
پس از  . تا فهم و حفظ آيات را به من بياموزد         و از خداوند خواست    من آموخت به  
 ، به من امال كرده بود     از كتاب خدا و هيچ دانشي را كه پيغمبر        اي     هيچ آيه  ،آن

  .)۱/۳۶: ۱۳۷۵بحراني، ( ...فراموش نكردم

برايند سوم فرايند تثبيت وحـي، نقـش حيـاتي آن در سـالمت قـرآن از تحريـف                   
، همـة قـرآن كـريم را     است؛ زيرا با توجه به اينكه بسياري از اصحاب نبي مكـرم      

بودند و از سوي ديگر كاتبـان وحـي آن را بـه طـور كامـل      حفظ و به ذهنشان سپرده      
ها بـا عنـاوين       بندي سوره   ها و آيات آنها و اسامي و گروه         نگاشته بودند و تعداد سوره    

اگر اهتمام شـديد    . طوال، مثاني، مفصّالت و مئين در صدر اسالم مشخص بوده است          
ريــف و  را بــه آن ضــميمه كنــيم، ادعــاي تحمــسلمانان و اصــحاب رســول خــدا

خوشـبختانه در   . سـازد   قابـل قبـول مـي      دگرگوني قرآن كريم را بسيار ضعيف و غيـر        
هاي اخير تحقيقات ارزشمندي راجع به سالمت قرآن از تحريف صورت گرفته،              دهه

 اهللا معرفت   اهللا خويي و آيی     به ويژه تحقيقات عالمه سيدمحمدحسين طباطبايي، آيی      
 قرآني كه با وجود اين آثار گرانسنگ، غبار         و نيز پژوهشهاي ديگر پژوهندگان علوم     

بـا وجـود ادلـه و       . شـود   دگرگوني و تحريف به كلي از دامان قرآن كريم زدوده مـي           
شواهد فراوان بر سالمت قرآن، مجالي بـراي توّجـه بـه روايـات ضـعيف و مطـرود و         

  .ماند اي از مستشرقان باقي نمي اظهارنظر مغرضانة پاره
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  ديني خاتميت بررسي برخي از شبهات درون

    محمداسحاق عارفي  
    دانشجوي دكتري فلسفه و كالم اسالمي  

  چكيده      
ديني به شمار آمده و قرآن  مسئلة خاتميت رسول گرامي اسالم، از مسائل درون     

يح داشـته و جـاي هـيچ ترديـدي را     كريم و روايات متواتر اسالمي به آن تـصر    
شـود كـه برخـي، نـه تنهـا آيـات و               باقي نگذاشته است، در عين حال ديده مـي        

روايات مزبور را ناتمام دانسته، بلكه آيات متعّددي را به عنوان دليل بر استمرار              
در ايـن نوشـتار سـخنان    . انـد  رسالت، پس از رسول گرامـي اسـالم ذكـر كـرده      

  .و بطالن آن از جهات متعدد، آشكار شده استيادشده، به دقت بررسي 
  .شبهه، شبهات، خاتميت، خاتم، رسول، نبي :يواژگان كليد

  مقدمه
با اينكه از منظر قرآن كريم و روايات متواتر اسالمي و اتفاق نظر مسلمانان، در اصـل                

 ، در ايـن مـسئله     ، جاي هيچ ترديدي نيست، گـاهي      خاتميت رسول گرامي اسالم   
 ،ايـن شـبهات   برخـي از    . گـردد   مـي  و شبهاتي در اين زمينـه مطـرح          شود  ميتشكيك  

دينـي و بـا قطـع نظـر از           ديني و با توجه به آيات و روايات است و برخي بـرون             درون


