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  انییات بهاکمستمسترین مهم بر ينقد
  امبر اسالمیختم نبوت پ ةدربار یالمکراد شبهات یدر ا

  
  hedayat110@gmail.com  دانشگاه تهراناستادیار /  ین رهنمائیحس

  15/5/1393 :پذیرشـ  17/11/1392: دریافت

  دهكيچ
ه کـ یانیمدع گر است.یان دیت آن نسبت به ادیخاتم ام وکاح یجاودانگ، بودن ین اسالم جهانید يهایژگیوترین مهم از

ر یـه در دو قرن اخک یانیان مدعی. در ماندکشیدهچالش  ویژگی سوم را به اندد داشتهین جدید نبوت و يپس از اسالم دعو
اسـتمرار  را تداوم و دت خویین بهایی. آشدمند بهره يشتریت از اقبال بیین بهاییآ ۀبا ارائ ينور ینعلیحسرزایم ،ردندکظهور 

بـه  ییبهـا یآموزشـ و یغیاز آثار تبل یرو بخش مهمنیازا .دانداسالم می ت ویحیمس، تیهودیهمچون  یان الهیدعوت اد
ان در قالـب یـیحـل بهاافتـه اسـت. راهیت اختصـاص یـخاتم ةت با آموزییظهور بها يحل ناسازگار پاسخ و ه ویتوج ۀارائ

 ۀیـهمچـون نظر ايياعتقـاد و یالمـک یخـود بـر مبـان ،ن شـبهاتیا ارائه شده است. و... ییروا، ینآقر، یالمکشبهات 
ات زمانـه اسـتوار یتضـع به تناسـب مقید شرایلزوم تجد ان ویزمانمند بودن اد، قت مظاهر امریوحدت حق، یتجل، تیمظهر

  .ایمهکرد یبررس راوابسته بدان  یالمکشبهات  و مزبور یمبان ،ن مقالهیده است. در اش

  .نید، یالمکشبهات ، تیمظهر، یتجل، تیخاتم، تییبها :هاهکلیدواژ
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  ن موضوعييتب
 یقـوم عدم اختصاص دعوت آن بـه ملـت و بودن و یجهان، عتیشر یکمنزلۀ به مهم اسالم یژگیسه و

گر پـس از آن از ین دیع دیعدم تشر گر وید يم آن از سویبودن تعال يابد و یشگیهم، سویکخاص از 
 .)471ص، 3ج ق،1412، ی(سـبحان شـوداد مییـت یـعنوان خاتمبا سوم  یژگیه از وکسوم است  يسو

به صـورت  اول را یژگیو، ملل مختلف به آن ش اقوام ویگرا اسالم در اقصانقاط جهان و يایگسترش دن
 آن راانـت همـواره ید دیـان جدیه مدعک ياست اعتقاد یموضوع، دوم یژگیاما و؛ محقق ساخت یعیطب
  .کنندمیل یوأا تی ار وکان

منزلـۀ به احزاب ةسور 40 ۀالنبیین در آیاما تعبیر خاتم، است خاتمیت در قرآن کریم به کار نرفته ةواژ
ماکانَ محمدٌ أبا أَحَدٍ مِـنْ رجـالِکُمْ وَلکِـن رسـولَ اللّـهِ و خـاتمَ « :به کار رفته است وصف پیامبر اکرم

 ،اسـت پیامبران خاتم و خدا ةفرستاد ولى، نیست شما مردان از کیهیچ پدر محمد؛ )40(احزاب: » النبیینَ
  .داناست چیزى هر بر همواره خدا و

 حاًیه صـرک آمدهدر قرآن کریم  يگریر دیتعاب ست.یه نیآاین  با استناد بهتنها  ،اثبات ختم نبوت
مـال کاۀ یـتـوان از دو آاز جملـه آن می. داللت دارند اسالم یبر ختم نبوت رسول گرام ا ضمناًی
و . ) 3، مائـده (» الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْالمَ دِینـاً«ن ید
ولَهُ بِالْهُـدي وَ دِیـنِ الْحَـقِّ لِیُظْهِـرَهُ عَلَـی «ان یاد ۀاسالم بر هم ۀغلب و يبرتر ۀیآ ُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسـ

  رد.کاد ی )33: توبه( »الدِّینِ کُلِّهِ
 حـدیث منزلـت .افـتیتـوان ن مضـمون مییبا ا يبسیارات یز رواین یسن وه شیع ییمجامع روادر 

 ینبـ ال«ه در آن عبـارت ک يگریث دیاحاد ) و159ص، 1ج، 1371، یبرق ؛58ص، 3ج، ق1401، ي(بخار
، )322ص، 1ج، 1361، ؛ صـدوق476ص، 2ج، ق1409، ونیـح؛ ابن505ص، 1361، یوفک( آمده» يبعد
ه در کـن یمعصـوم ۀا ائمـیـ امبر ویاز شخص پ یثیاحادو ) 162ص، ق1401، بخارى( ث لبنه (آجر)یحد

، هنـدي متقـى( امبریـپ واپسین، )105ص، 1ج، م1968، ي(بغداد چون عاقب یامبر اسالم با القابیاز پ هاآن
 ریـنظ یعبـارات ) و128ص، 1ج، م1968، يبغـداد ؛247ص، 3ج، تایب، حنبلابن ؛425ص، 11ج، ق1409

  .اندلهجمن ی) از ا220ص، 1ج، 1371، ی؛ طبرس163ص، 4ج، ق1414، (صدوق اد شده استیآن 
 اندسـاختهآن مطـرح  یین چراییختم نبوت و تب يبرا گوناگونیهاي فلسفه علل و، یلمان اسالمکمت

 ؛سـتاوم یتعـال تـاب وکژه یـوبـه ،امبر خـودیراث پیحفظ م يبرا یانسان ۀجامع یین آنها توانایتره مهمک
، 3ج، 1371، ي(مطهـر آمـدمیشـمار به انید ادیلزوم تجد یعلت اصل پیشین،ان یه نبود آن در ادک یعامل
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ن امـر اسـت. یـن شـاهد ایبهتر، پیشینتب مقدس کن بر خالف آف در متن قریوقوع تحر). عدم 42ص
بشـر  يبـرا یکل ۀدریافت نقش یتوانای، عت اسالمیه مقارن با ظهور شرکختم نبوت آن است  ۀگر فلسفید

 .ان)(همـ شـدمرحله متوقف بهمنزل و مرحلهبهمنزل يهادریافت راهنمایی ۀو برنامرنیازا .فراهم شده بود
ن بـه تناسـب یـام دکـاح م ویتعالسازي روزهب ابزار الزم جهت تداوم و ینیبشیل پیبه دل ،گرید ياز سو

اسـالم بـا  یشـگیق همیـت تطبیـقابل، شوداد مییه از آن به اجتهاد ک، د در اسالمیمسائل جد دها وامشیپ
ن پـس از ید دیاز به تجدیاست بر عدم ن يگرید دیأین مسئله تیا وآمد، د فراهم یات جدیمقتض ط ویشرا

  .)520ص، 3ج، ق1412، ی(سبحان اسالم
 حملـه،ت یـخاتم ةآموزبهمدعیان دروغین نبوت ، امبر اسالمیپرحلت از  پس ين روزهانخستیاز 

آغـاز  لـدیخو بـنۀحـیطلو حارث  بنتسجاحو ذاب ک ۀلمیمس ياز ادعا، ن مقابلهی. اکردندار کانآن را  و
 ینعلیحسـ و یانیاحمد قادغالم، (باب) يرازیمحمد شیعلچون  يافراد ير با ادعایاخهاي د و در سدهش

 شـخص ير ادعـایثأتـ، یفرهنگـ و یاجتمـاع، یاسیس گوناگونبه علل  افت.ی) و... تداوم (بهاءاهللا ينور
  گران بوده است.یش از دیب ،ت صورت گرفتییبها ه در قالب آیینک در ایران، ریاخ

  تيخاتم ت وييبها
ل یوأا تیهدف رد  با ایشان هکاست  یمقاالت ها وتابک، انییبها یالمکاز آثار  یتوجه درخوربخش 

 ینعلیحسـارزیـمبه قلم  قانیاچون  ییهاتابک، این آثار انی. در ماندنگاشته امبر اسالمیت پیخاتم
، یم اصـفهانیرزانعیـماثـر  هیاسـتدالل، یگـانیابوالفضـل گلپا ۀنوشت ،تاب الفرائدک، (بهاء اهللا) ينور

 خورنـد.به چشـم می خانمیمحمدابراهاز  ایمحمد خاتم انب به تازگی و، یروشن یروحاز  تیخاتم
در  اند،منتشر شده ینترنتیا يهاگاهیو پا یر در مجالت خارجیاخ يهاه در سالک پرشماريمقاالت 

ت یخاتم يان نسبت به ادعایینگرش بها« آنها ۀاز جملاند. ور نداشتهزبم يهاتابکاز  کمیدست ینکافشبهه
 ن ویـیالنبخـاتم«، »تیـرامـون خاتمیپ یدر آثار اسالم یملأت«، ریخاضع فناناپذ و نا فاضلیساز  »در اسالم

 ان)یــیبها ینترنتــیاهاي تی(منتشرشــده در ســا »ینــیعــام د يت وبــایــخاتم«و » يبعــد یث النبــیحــد
)Aeenebahai.org/node/275Aeenebahai.org/node/444; Aeenebahai.org/node/442( نام بردتوان را می.  

 ن وآه در قـرکـت یـخاتم ةدر مقابل آموز، دانندمی یان الهیاد ۀرا استمرار سلسلد ن خوییه آکان ییبها
رو نیـاابنـد. ازیب ياد راه چـارهیـبا ،مطـرح اسـت ناپـذیرارکپررنـگ و ان یلکاسالم بـه شـ ییمتون روا

ن بـر آن اصـرار دارنـد یر از آنچه مسلمیغ ییا آن را به معنای ار وکرا ان ین مفهومیند تا وجود چنوشکمی
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ن تـالش در قالـب یـنداشـته باشـد. ا یاز اسالم تناف پس گرید يهانییه با ظهور آک ییمعنا ؛ندکنل یوأت
 .1 شـوند:می میبـه چهـار دسـته تقسـ یلـک یه در نگاهکانجام شده ها و شبهات گوناگون پرسشطرح 

شـبهات  .4؛ نیات معصـومیـشبهات مستند به روا .3؛ ات قرانیشبهات مستند به آ .2؛ یالمکشبهات 
تـرین مهم انیـبـه ب، انیـیبها یالمـکز بر شـبهات کتمر باادامه ان. در یتب مقدس ادک يهامستند به گزاره

 و ینقـد مبـان، اسـت یهیبـدم. یپـردازمی انـدل گرفتهکشـ، هـابر اسـاس آناین شبهات ه ک یاتکمستمس
 د.دارثر در پاسخ به شبهات ؤم یها نقشفرضشیپ

  يالمكيان در طرح شبهات يات بهاكترين مستمسمهم
  تيو مظهر يتجل ةينظر .۱

مظهـر «شتر از اصـطالح یآن ب يبه جا و ،افکرهبر خود استن يبرا یلفظ نب يریارگکهان معموالً از بییبها
. جوینـدبهـره می »تیـمظهر«از اصـطالح اغلـب ز یـنبوت ن يجاه ب بیترتنیهمبه .نندکاستفاده می »امر

 ) و118ص، 2ج، م1990، ي(نـور ابـا داشـت یت از ملقب شدن به لقب نبـییسس بهاؤم بهاءاهللا رهبر و
 ،ریـدر تعب ین دوگانگیا .)159ص، تایب، ي(نور داشتن لقب برحذر مییرد او با اکادیروان خود را از یپ

و  بگیرنـد دهینبوت رهبر خود را ناد ،جا الزم باشد گذارد تا هرمی دست آنان را در بحث با مسلمانان باز
 یاهللا را نبـبهـاء ،باشـد یان الهـیـبـا اد یاز به ابراز همسانیجا ن هر ل شوند ویمتفاوت قا یمقام يو يبرا

  ا توسط او بزنند.یت انبکدم از استمرار حر د ونخوانب
ت قـرار یـیجزو اعتقادات بها يه پس از وکبود  محمد بابیعلدیسارات کت از ابتیمظهر ۀینظر

، م1908، يداننـد (افنـدسـان مییـکت را یـمظهر قـت نبـوت ویحق ییگرفت. هرچند رهبران بها
معلوم  ،نبوت مراد است ةژه اسالم از واژیوبه یمیان ابراهیه در ادک یایشتر در معنیدقت ب ،)115ص
ول بـه کن تفاوت مویار دارد. فهم اکآش یان است تفاوتییمفهوم با آنچه مقصود بهان یه اکسازد می
  است. یتجل ۀینظر كدر

عـالم خلـق.  عـالم امـر و، ل شده است: عالم حقکیاز سه بخش تش یهست، انییدگاه بهایاساس د بر
وصـول  و معرفـت دور از دسترس فهم و نون وکب میه در مقام غکاست  یذات اله، منظور از عالم حق

نـدارد. بـا  یبـا جهـان هسـت ياچ رابطـهیه ،ه داردک ياعلو رتبه ل تنزه ویمخلوقات است و به دل يلقا و
دار یـبـه دنبـال آن عـالم خلـق پد از ذات حق است و پس یهست ۀن مرتبیه باالترکعالم امر ، حق یتجل

جـز  یآنها فرق میانن لحاظ در یاز ا و آیندشمار میبهخداوند  ینات مظهر تجلیاک ۀهم اساسنیا برشد. 
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، 2ج، م1996داودي، ( سـتین ین تجلـیـا اخـتالف در مراتـب ایـ يض وجـودین فیتفاوت در حدود ا
ه محـل کـعت اسـت یامبران صاحب شـریپ یعنیامل کمربوط به انسان  ین مراتب تجلیباالتر .)131ص
بـروز صـفات  یلکطوربـه و یربـوبافعـال  و یر الهیتداب همۀرو نیااز هستند. یصفات اله اسما و یتجل
در واقـع مظهـر  .گردددر عالم انجام می ،شوداد مییشان به مظهر امر یه از اک ،ادشدهیق افراد یاز طر ،یاله

ر عـالم یدار تـدبعهـده یتعالحق يبه جا ،یصفات اله اسما و ین تجلیتراملکاز  يل برخورداریامر به دل
شـناخت مظـاهر  ياصفات او به معن اسما و شناخت حق و ،انییبهاه به اعتقاد کروست نیهمشود. ازمی

  شود.می یشان تلقیاوصاف ا امر و
نماینـد و ایت میکه تمام حک ییند مرایااه و ایشانالهی مظاهر جمیع صفات ازلیه و اسما نداو ایشان

 مبـدأ و و معرفت(است)  الحقیقه به حضرت ظاهر مستور راجعیف تجمیع آنچه به ایشان راجع اس
  ینونـات مشـرقه از شـمس حقیقـتک شود مگر به معرفت و وصـول ایـنوصول به او حاصل نمی

  .)94ص، م1998، ي(نور
ت ین هـدایـا، خـاص انسـان يهـایژگیل ویـت مخلوقات است و به دلیهدا، ر عالمیاز جمله شئون تدب

 هـاه در آنکـ یـتهودی اسـالم و همچـون یان الهـیبرخالف اد .شودانجام می یعیل تشرکاو به شدربارة 
نـد نـزول یفرا يمظهر امـر بـا تصـد، تییدر بها، دهدقرار می یار نبیرا در اخت یاله يهاامیپ یوح ۀفرشت
شـان را فـراهم یت ایاسباب هـدا دهد وار مردم قرار مییساً در اختأرا ر یالههاي دستور معارف و، یوح
 ننـده وکافتیدر هم و ،است یوح ةنندکنازلهم ، ا همان مظهر امری یشخص نب ،ن حسابیآورد. با امی

از اغلـب اهللا توسط بهـاء ینیف نگارش متون دیهنگام توص ،ییه در آثار بهاکروست نیااز آن ةنندکمنتشر
  شود.استفاده می »ردکنازل «عبارت 

 يبـرا يگـریپـس از د یکـیخ یا همان مظاهر امر همـواره در طـول تـاریا یانبۀ سلسل، انییبه نظر بها
، ن زمـانیـآنها معتقدند تا ا خواهد داشت. ن روند همچنان ادامه داشته ویا ت مردم مبعوث شدند ویهدا

ن) بـا یشیپ يایمظاهر امر (انب یه در تداوم نهضت الهکاست  ین مظهر امر الهیواپس ينور ینعلیرزاحسیم
 يگـریبـاز شـاهد ظهـور مظـاهر امـر د يدر ادوار بعد رد وکها اقدام ت انسانیبه هدا ییانت بهاید ۀارائ

  .)76ص، 2ج، ق1330، ي(افند پانصد هزار سال کمدست یزمان ۀالبته با فاصل ؛م بودیخواه

  مظهريت و يتجل ةنظري يبررس. ۱ـ۱

 ۀیـشان استناد بـه آیا لۀاند. از جمله ادردهکارائه  گوناگونی ۀادل ،یتجل ۀیاثبات نظر يبرا ییسندگان بهاینو
ظـاهر بـودن بـه  ،شـانی) است. مطابق با برداشت ا1:دی(حد »الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُهُوَ « ۀفیشر

۵۴     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

از خـدا در ظـاهر هـم داشـته  ید نشـانیبا و کردد در ظاهر هم بتوان خدا را مشاهده یه باکن معناست یا
ن تحقـق صـفت یبنـابرا ،شـودنمـی خـودش ظـاهر یت ذاتـینونکیگاه به چیه خداوند هکم و ازآنجایباش

 يایـبهتـر از انب یچـه مخلـوق د جسـت ویاز مخلوقات با یکیه در کبل ،نون اوکرا نه در ذات م »الظاهر«
  ا همان مظاهر امر؟یعت یصاحب شر

 يهاخ در بـدنیه در طـول تـارکدانند قت واحد مییحق یک يهارا جلوه یمظاهر امر اله ۀان همییبها
، شـانیا يبشـر و يمـاد ۀو جنبـ كمشـتر ةقت واحدین حقیامیان  کیکبا تف انآن افت.یهور گوناگون ظ

 داننـدالظـاهر خداونـد میاسـم یآنان را تجلـ یبدن و يجنبه بشر اسم الباطن و یقت واحده را تجلیحق
  .)30ص، م1998، ي(نور

متفـاوت نـوع  باطن بودن خـدا در دو ه حد ظاهر وکن وجود دارد آن است یین تبیه در اک يامغالطه
بـه ظهـور  ،متـون مشـابه دیگر ونظر  مورد ۀفیشر ۀیه آکاست  یحال ن دریا ؛شودف میینات تعرکاز مم

را از آن اسـتثنا  یهسـت ۀاز عرصـ یتـوان بخشـینم وکنند اشاره میوجود  ۀمطلق خداوند در تمام عرص
آن را محـدود بـه  دیـنبا اسـت و يسـار یهست ۀعرص کل ز دریب اسم باطن خداوند نیترتنیهمبه د.کر

بـزرگ عرفـان  اسـتادانه کـیدرحـال ؛دانندخود را موافق با مذاق عرفا می ۀیآنها نظر د.کر از عالم یبخش
بـاطن  اسـم ظـاهر و یتجلـ ةرا در نحـو یضـین تبعیچنـ یاشانکعبدالرزاق  و یعرب بننیالدیمحر ینظ

ه عـالم صـورت و کن معناست ینه فقط به ا »... هوالظاهر والباطن«، یاشانک ةدیبه عق رند.یپذنمی خداوند
ابـن  ).160ص، 1370، یاشـانک(ه او ظاهر و بـاطن عـالم اسـت کن معناست یه بدکبل ،او باطن آن باشد

ه کـمعتقـد اسـت  دانـد واسم ظاهر خدا می یشهادت را محصول تجل ب ویل عالم اعم از غکز ین یعرب
بـاطن بـودن خـدا  ظاهر و نیبنابرا .)166ص، 1ج، تایب، یعرب(ابن ندارد یتجل اسم باطن خداوند اصوالً

  را دربرگیرد.امبران یپ یو روحان یجسمان ۀدو جنب ه هرکف شود یتعر ياد به گونهیبا
 محـل را امـر مظهـر و امبـر یصـفت هـر از و يبـر یرسم و اسم هر از را حق ذات هک انییبها ۀینظر

 او ذات نیعـ یالهـ صفات و اسما هک دانجاممی جهینت نیا به ،دانندمی یاله صفات و اسما بروز و یتجل
 طـرز نیـا. باشد یصفت و اسم هر فاقد حق ذاته جینتدر  وداشته باشند  قرار يترنییپا ۀمرحل در، نبوده

نمونـه  رايخواهد داشـت. بـ یتوابع فاسد آن را در پ د وانجامل مییتعط ۀیبه نظر یاله ذات بارةدر ریتعب
 از، سـه نیـا رایـز ؛میبدان قدرت و علم و حیات فاقد ،را در مقام ذات یتعالکه حقشود ن مییمنجر به ا

 اصـوالً. داد نخواهـد تیرضـا جهینت نیا به يخداباور چیه قطعاً و آیندشمار میبه یاله ياسما و صفات
  د؟ینام خدا توانمی است ماالتکدیگر  و علم و قدرت و اتیح از يعار هک را يوجود ایآ



    ۵۵كالمي دربارة ختم نبوت پيامبر اسالمترين مستمسكات بهاييان در ايراد شبهات نقدي بر مهم

 سـندمنزلـۀ به را رمکا امبریپ ژهیوبه نیمعصوم سخنان و یالهمتنی منزلۀ به را نآقر انییبها، عالوهبه
 نهایـت و ،دعـوت حـق ذاتي لقا و معرفت به، یاسالم اتیروا ن وآقر يجايدارند. در جا قبول معتبر
او در  مظهـر ایـ ولـىي لقـا و از وصول یسخن و شودمی یمعرف حق ذات به وصول، انسان يمعنو سیر

در مظهـر امـر محقـق  یهمگـ ،اهللاهمچـون فنـا و لقـاء یان مسائلییدگاه بهایه در دکیدرحال ؛ستیان نیم
  .)2ص، م1998، ي(نور شودمی

حـق  یاز اوصـاف خـدا مخـتص بـه اوصـاف فعلـ یابت مظهر امر الهـین ۀمسئل، انییبنا به اعتقاد بها
ه کـگونـه همـان ) و65ص، (همـان شودل میز شامین ع صفات از جمله صفات ذات رایه جمکبل، ستین

 یو صـفات ذاتـ ،تیابـد، تیسـرمد، ولـدیلد ولـم یصفت لم  ،ندامظهر امر اهللا ثابت يه برایاوصاف فعل
مظاهر جمیـع صـفات ازلیّـه و  ند محالّ واو ایشان« :ينور ینعلیحسر یبه تعب ند.اثابت يو يز برایگر نید

  ).94ص، (همان »الهیّه ياسما
 یخ تولد و زمان وفات مشخصـیه تارکعت) یامبران صاحب شری(پموردنظر  ه افرادکال آن است کاش

لـد یهمچون لم  یتوانند مظهر اوصافند چگونه میاهبرخوردار بود يماد و یجسم يهایژگیاز و داشته و
ر دیگـو  یمظـاهر امـر الهـ يوجـه بشـر میان کیکبا تف ییسندگان بهاید؟ نونباش يابدو  یازل، ولدیولم 

 ۀرتبـسـه امر الهـی در مظاهر ل مقامات یآنان با تفص .انددهوشیکال کن اشیبه ا ییگووجوه آنان در پاسخ
و  انددانسـتهعناصر  ب ازکمر گذرا و اول را امري حادث ومقام  ،یظهور اله ۀو مرتب تیانسان، جسمانیت

 حـدوث ۀسـابق ،اسـت يمقـام ابـدن یـا هرچنـد معتقدنـد ،ستآنها ه حقیقت انسانیکدوم مقام  بارةدر
ابـدي  امري اسـت ازلـی و ،ستا انیبر ةو جلو یظهور الهسوم که مقام مقام اما  ؛نقص آن استموجب 

 ۀجنبـ، را اوصـاف ایـن یواقـع مصـداق واقعـ در ).116ص، م1908، ي(افنـد ل دارد و نه آخـرنه اوکه 
  آنها. یفان و یجسم ۀنه جنب ،دانندیم مظاهر امر او و یاله يایاول كمشتر و یوتکمل

مظهـر  مظـاهر امـر و یاز بعد جسمان يامر ۀجنب کیکتف هکشود بیان می یان در حالیین سخن بهایا
ه ذات کـنیآن ا روسـت وهروبـ یال بـزرگ فلسـفکاش یکبا  یاوصاف ذات اله يبرا يامر ۀدانستن جنب

 و جیتـدر، رییـچـون تغ یحـاالت واسـت  يابـد و یازلـ، الوجـودهمچـون واجـب یاوصاف يدارا یاله
اسـت. بـه  ین با وجوب وجـود ذات حـق در تنـافیو ااند انکام حدوث وهاي نشانه یت همگیمحدود

و  میدر وجـود ابـراه یزمـان و در وجـود نـوح یزمان، یمظاهر امر اله ةقت واحدیان حقییاعتقاد بها
 ،تنـوع حضـور تعـدد ون یـحاضر بوده اسـت. ا یسیدر وجود ع یهنگام و یدر وجود موس یوقت

ه کـچـه  قـت هـرین حقیه اکنیاز همه باالتر ا است و یانکم و یت زمانیمحدود تدرج و ر وییمستلزم تغ
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 يالوجـودواجـب ۀتوانـد مظهـر جنبـنمی، به فرض وجود، ين موجودیلذا چن. دارد یحدوث ذات .باشد
  .باشد ومیق و احد، صمد، يابد، یهمچون ازل یذات ياسما یعنی ،حضرت حق

  وحدت مظاهر امر ةينظر .۲
واحـد  یقتـیاز حق یهمگـ یمظـاهر امـر الهـ، انیـیبر اساس اعتقـاد بها، اشاره شد ترپیشه کگونه همان

، میابـراه، اسـاس نـوحنیبـرا مختلف رخ نمـوده اسـت. يهاه در طول زمان در قالب بدنکبرخوردارند 
قـت یحق یـکق یهمـه مصـاد يورنـ ینعلیرزاحسـیم و محمد بـابیعل و امبر اسالمیپ یسیع، یموس

 کم یـکـح یه است و همگـیافتظاهر متفاوت ظهور به يهادر بدن و گوناگون يهاه در زمانک ندواحد
ب هـر یـترتنی). بـد118ص ،1998، ي(نـور دارندرا امر  کجسد و ی کروح و ی کو ی رنف کذات و ی

 نـانآ .)30ص، تـایب، خانمی(ابراه د.یتوان محمد ناما مبعوث خواهد شد مییه مبعوث شده کرا  يامبریپ
اي بـر یهدییتامنزلۀ به ر رایر شعر زیاز اشعار عرفا نظ يز پارهاین و »ال نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ« ۀفیشر ۀیآ

  نند:کر میکخود ذ نظر

  دیـغمـاش بدیه آن سال بـه ک كآن تر
  ست اگر جامه دگـر شـدا ار همانیآن 

  شه بدل شـدیشست اگر ا آن باده همان
  ها مرده آن مشعلهکقوم گمان برده  يا

  دوار برآمــه امســال عــربکــســت ا آن  
  رد و دگربـار برآمــدکـآن جامـه بـه در 

  ه چه خوش بر سر خمار برآمـدکبنگر 
ــعله ز ــآن مش ــی ــرار برآم   دن روزن اس
  )271، ص1385ي، (مولو               

  وحدت مظاهر امر ةيان از نظرييبها دةاستفا ةبر نحو ينقد .۱ـ۲
سـت ین نوشتار نیار اکا اثبات آن در دستور یاست و رد  یه وحدت مظاهر امر از مباحث مهم عرفانینظر

ا یـرد  يه بـرایـن نظریان از اییبها دةت استفایفکیو  ةبه نحو نجا صرفاًیدر ا طلبد.می خود راویژة و مجال 
ۀ یـران نظرکـجزو من، ر ظاهرکم ددست ییرهبران بهاه کهرچند  .زیمپردا امبر اسالمیت پیل خاتمیوأت

کم دسـتوحـدت مظـاهر امـر ( ۀیـه بازگشـت نظرکرفت ید پذیبا ،)213ص، م1908، ي(افند اندتناسخ
ن یـفهم بهتـر ا يتناسخ است. برا ةدینند) به عقکمی ت از آن استفادهیشان در بحث رد خاتمیه اکگونه نآ

وحـدت مظـاهر امـر  بـر  فهـم مسـلمانان از  ۀیـبـه نظر کبا تمسشان یه اک را ياهیردنخست ، موضوع
  م.یپردازمی سپس به نقد آن کنیممی اند مطرحامبر اسالم آوردهیت پیخاتم



    ۵۷كالمي دربارة ختم نبوت پيامبر اسالمترين مستمسكات بهاييان در ايراد شبهات نقدي بر مهم

  تيان بر فهم مسلمانان از خاتمييبها ةيرد .۱ـ۱ـ۲
، خـالف تصـور مسـلمانان معتقدند بـر ،وحدت مظاهر امر و یتجل ۀیبه نظر کبا تمس ییسندگان بهاینو
قـت بـا آن حضـرت یدر حق يرا مظاهر بعدیز؛ ندارد يبا بعثت مظاهر بعد یامبر اسالم منافاتیت پیاتمخ
 ۀهمـ، شـانیبـه نظـر ا .)27ص، تـایبـ، يدیخود آن حضرت دوباره آمده اسـت (سـع ییگو اند وگانهی
آخـر بـودن  ن اول ویـا. امبرنـدین پیاپسـوو ن ینخست ین همگیبنابرا اند ویکیعت یشرامبران صاحبیپ
لذا برداشـت  داشته باشند. یین ادعایتوانند چناز آنها میهریک  ندارد و یانسان و یبه ظاهر جسمان يارک

  سد:ینومی قانیا تابکدر  ينور ینعلیحس .ت اشتباه استیمسلمانان از مفهوم خاتم
اگر از اول ال  هکاند ه را به شمس مثال زدهشموس احدی، روح ماسواه فداه، بیان ۀه نقطکاین است 

شود. حال اگر گفته شود این شمس ه طالع میکاست  همان شمس ،آخر ال آخر طلوع نماید یل الاو
 ؛شمس است ایضاً صحیح است ه رجوع آنکصحیح است و اگر گفته شود  ،است هشمس اولی همان

طلعت ختم  ه آنچهکزیرا  ؛سکو بالع أت بر طلعت بدر ختمیکآید ذمی و همچنین از این بیان صادق
  .)172ص، م1998، ي(نور بر آن قیام فرموده أه جمال بدکنماید بعینه همان است بر آن قیام می

  هين رديا يبررس .۲ـ۱ـ۲
، يانـد (افنـدردهکـل هـم یـدل ۀبر رد آن اقام تناسخ را باور ندارند وة دیدر ظاهر عق ییهرچند رهبران بها

، انـدداشـتهبـاره نیـدر ا ییسندگان بهـایگر نویه دک یانیز بین اهللا ودقت در سخن بهاء، )213ص، م1908
ت یـدر بحـث رد خاتم کمدسـت ،وحدت مظـاهر امـر ۀیان از نظرییه قرائت بهاکدهد می نشان یخوببه
خـود  شـود ومـی تناسـخ وارد ۀیـه بـر نظرک یاالتکاش همۀن یبنابرا، ستیتناسخ ن ةدیش از عقیب يزیچ

  سخن آنان وارد خواهد بود. رب ،رده است (همان)کاز آنها اشاره  یز به بخشین عبدالبها
ه دوبـاره کـاست  رمکامبر ایهمان شخص پد باب یس ندیخواهند بگومی هین نظریآنان با استناد به ا

جـز خـود آن  يگـریشـخص د، دیـن در ظهور جدیبنابرا .رده استکظهور  يرازیمحمد شیعلدر قالب 
ن بار آمـده یچندم يه خود آن حضرت براکبل ،آن حضرت نقض شودمت یست تا ختیار نکحضرت در 

 آمـده و يگـرید ینیبا د يگریمظهر د ،وارد شده باشد يات خدشهیخاتم ۀیه به نظرکنیلذا بدون ا .است
  باز هم خواهد آمد.

ا چنـد بـدن بـا یـت واحد در دو یشخص یک قت ویحق یکه کرفت یتوان پذچگونه می دید پرسیبا
 یحتـ و یت شخصـیـنید بهاءاهللا بر عکیأت م؟یرفته باشیه تناسخ را پذکنیبدون ا ،ابدیحضور  یزمان ۀفاصل

، ي(نـور دارنـدرا امر  کجسد و ی کروح و ی کو ی رنف کذات و ی کم یکح یمگهه کنیا آنها و یبدن
  .رساندیجز تناسخ نم يزی) ما را به چ118ص، م1998
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آن  دارد و یدر پـ يگـریال دکاشـ، گرددتناسـخ بـازمیان بـه ییدگاه بهایه دکراد ین ایا پذیرفتن
 .سـتینپذیر كه دارد اشـتراک ییبراکل عصمت یت شخص مظهر به دلیمظهر، بهاءاهللا ۀبه گفت هکنیا

 .)45ص، تـایب، يمظهر امر وجود دارد (نورمنزلۀ به نفر یکان وجود فقط کزمان ام ن در هریبنابرا
زمـان بـوده هم بهـاء ینعلیحسـو محمد بـاب یعلسال از عمر  یم سکه دستکاست  یحال ن دریا

 بوده اسـت و هـر یکیمظاهر امر  ۀیبق ن دو نفر ویا يقت وجودیحق ،شانیطبق نظر خود ا و، است
 ياز مـرگ بـاب ادعـاپـس  بهاءاهللا ه گفته شودکنیا شوند.شناخته می یمظهر امر الهمنزلۀ به دو نفر
متناسـخ  يرازیمحمد شـیعلهمان  ينور ینعلیحسرا اگر یز ؛ندکمسئله را عوض نمی ،ردکت یمظهر
ه اصـوالً تناسـخ کـحال آن ،ردک یسال در دو بدن متفاوت زندگ ین وجود واحد سیچگونه ا ،باشد

  شود.(به فرض صحت) پس از مرگ بدن اول انجام می
ن ایـروست هآن روببا ، نندکمی ان قرائتییه بهاکگونه آن، وحدت مظاهر امر ۀیه نظرک يگریال دکاش
ن یـنـون اکا .قطعاً از آن بـاخبر بـوده اسـت رمکامبر ایشخص پ، دگاهین دیه به فرض صحت اکاست 

 (زمـان ظهـور بـاب) سال 1200خود پس از  ةه از حضور دوبارکه آن حضرت کشود می مطرح پرسش
 يه اعقل عقـالکاست  یرفتنیا پذیان آورد؟! آیت خود به میسخن از خاتم یبا چه منطق ،خبر داشته است

 ینبـ ال«مفهـوم  و بگویـدت یـسـخن از خاتم، در مواضع گونـاگون خود ةاز ظهور دوبار یعالم با آگاه
ات یـه بـا الهـام از آکـ يامبریـپ، ی؟! وانگهیادآور شودان خود یگوناگون به اطرافهاي را با عبارت» يبعد
ع یو تشـر يامبر بعـدیـاز ظهـور  پ یسخنچ یچرا ه ،سابق به نبوت خود داد يایخبر از بشارت انب، نآقر
ش را بـه آمـدن مظهـر یامت خـو، پیشین يایانب همچون زی؟ چرا او نگفتپس از خود ن يگریعت دیشر
تش یه خود آن حضرت نسبت بـه مـوقعکاست  یرفتنیا پذیا رسول) پس از خود بشارت نداد؟ آیامبر ی(پ

 يبـرا یتالشـ ،ن موضـوعیـااز  یرغـم آگـاهبها ی وباشد، خبر بوده یب یا و مظاهر امر الهیانب ۀدر سلسل
  ها گفته باشد؟!ار آن سخنکان و یبر نف، سکه برعکو بل ،ردهکاعالن آن ن
ان ظهور مظهـر کام ن اسالم ویت دیبر عدم ختم یشان مبنیدگاه ایبه فرض صحت د ،گرید ياز سو

روست اثبـات مظهـر امـر هت با آن روبییه بهاک یل بزرگکمش، از حضرت محمد پس يگریامبر دیا پی
اولـوالعزم  يایـقـت انبینفر بـا حق ن دویقت ایبودن حق یکیاست.  هاءب يرزایم و د بابیسبودن شخص 

 ؛نفـر ثابـت شـده باشـد ن دویـت ایان مظهرییر خود بهایبه تعب رساالت و ه نبوت وکسر است یم یزمان
ن یـت ایـمظهر اثبات نبوت و يبرا يپسندمهکل محیچ معجزه و دلیتنها هنه نویسندگان بهایی هکحال آن

 بنـدتامـینبـوت را برن یاثبـات صـدق مـدع ياصل لزوم معجـزه بـرا شانیه اکبل اند،کردهنفر ارائه ن دو



    ۵۹كالمي دربارة ختم نبوت پيامبر اسالمترين مستمسكات بهاييان در ايراد شبهات نقدي بر مهم

 و ینـزول وحـ يت و ادعـایـمظهر يدن ادعـایمخاطبان را به صرف شن ) و76 ص، م2001، یگانی(گلپا
، م1996، يدوداننـد (داومـی یبـه شـخص مـدعمـان یا رش آن ویملزم بـه پـذ ،تاب)کد (یمتن عقا ئۀار

ا یـ بهـاءاهللات ید مصـداقیبا ، نخستامبر اسالمیان به فرض اثبات عدم ختم نبوت پییواقع بهادر  ).26ص
ن دو نفـر بـا یـقـت ایبـودن حق یکـیسپس سـخن از و ، نندکثابت  یت امر الهیمظهر يرا برا د بابیس

  ان آورند.یم به پیشین يایانب امبر اسالم ویپ يقت وجودیحق

  انيم اديبودن تعال يدوبخش .۳
بخـش  .یم اجتماعیتعال و یم روحانیتعال :بخش است ان بر دویم ادیتعال، ییرهبران بها يبندمیبنا بر تقس

نبـوت اسـت  و معاد ادی، اد خدای، عفت، اخالق انندم، یتیترب و یاخالق یمبان، ياول شامل اصول اعتقاد
 آداب و و یامـور فقهـ دربردارنـدةه کـان در بخش دوم است یتفاوت اد است.سان یکان یاد ۀه در همک

، ازدواج، پوشـش، هـاکیاز خورا یا حرمـت بعضـیت یحل، ا شنبهیجمعه  یلیتعطهمچون  یرسوم مذهب
  .)96ص، 3ج، ق1340، ي(افند استدفن اموات  و طالق

  انيبودن اد يدوبخش ةينظر يبررس .۱ـ۳

ــه دو بخــش روبنــا یان آســمانیــم ادیم تعــالیتقســ  و یاجتمــاع و یروحــان، ییربنــایز و ییب
م یخود تعال ۀقیتواند با سلمی یسک هر ست وینپذیرفتنی  ییبر مبنا یآن مبتن مانند یاصطالحات

 ،ردکاد یاز آن ان یاد یعنوان بخش روحانبا  ییبها ةسندیه نوک یمید. در تعالکنم یان را تقسیاد
متقـابالً در  .دکنم مییبندگان را تنظ یعمل يه رفتارهاکم یهست یفراوان يهادینبا د ویشاهد با
 به یافت؛ یو اخالق یتوان اسرار و رموز فراوان روحز مییان نیاد یعیتشر و یفقه هايدستور

ه کـ يدر حـد ،يجـد يزیتمـا و کیـکان تفیـن دو بخـش از ادیـا میانتوان نمیکه  ايگونه
ه کـ يرموز معنـو و یق مصالح الهیص دقیتشخ، واقعدر ل شد. یقا ،اندگفته ییسندگان بهاینو

 يهايبنـدمیتـوان بـا تقسـسـت و نمیین نکـمم یآسـانبـهانـد نهفته یشرعهاي پشت دستور
 یفرعـ رالزم ویـرا غ يگـرید و یاصل را الزم و یکی ،اتیشرع ات ویاخالق میان ،خودساخته

ا نبود ی ان ویاد ینید هايدستور میان مهم در اهم و ۀنبود رابط يان به معنیم. البته اینک یمعرف
از عبـادات در  یبعضـ ياجـرا ةا نحوی و یآداب و رسوم مذهب و یر اصلیام غکتفاوت در اح

ه در کـم یهسـت یفراوانـ یعیات تشـرکشاهد اشـترا ،هان تفاوتیست. در مقابل این یان الهیاد
به  يتعد ظلم و و حرمت قتل نفس، یجنس يبندوباریب حرمت زنا و اي همچونیام اصلکاح

۶۰     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

همچون تواضع  یاز مسائل اخالق ياریبس و، روزه چون نماز و یوجوب عبادات، گرانیحقوق د
  مناجات خود را نشان داده است. ه به دعا ویتوص و و انصاف

  ات زمانيد آن بنا به مقتضين و لزوم تجديزمانمند بودن د .۴
ش خـود را همـراه بـا یزا ۀیدوران اول نخست ینییآهر  زمانمند است. و یخیتار ين امریان دییبه نظر بها
بـا  رسـد.النهـار خـود میم به نصفکمک یخیات تاریمقتض ط ویر شراییبا تغ ند وکمی يه سپرینشاط اول
ن را یـد يروان رویـد پیـتقال اوهـام و ةج پـردیتدربه، یقیرحقیخرافات و رواج امور غ فات ویبروز تحر

گـر ید رسـد وخـود می یسـالهـنک ۀبه مرحلدین نند و کرا فراموش می مشانیتعال پندها و پوشاند ومی
گر سـنت ید ياز سو .)43ص، م2008، (فتح اعظم دهدخود را از دست می يتگریهدا و یتوان نورافشان

بـه ، هات سالم انسـانیاز به هدایاحساس ن و ین قبلییه با توجه به زوال آکت مستلزم آن است یهدا یاله
  .شوندد ارسال یع جدیشرا ،دهدمی يات زمانه رویه در مقتضک یراتییتناسب تغ

  يبررس .۱ـ۴

در  دیـتجد ر وییـلزومـاً مـا را بـه ضـرورت تغ ،شـودیمـ جادیا يبشر یات زندگیه در مقتضک یراتییتغ
  :هکبل ،سازدنمی عت رهنمونیشر

رفـتن مـتن ن یاز بـ ف ویـتحر. دکـر جووجسـت يگرید در عوامل دیع را باید شرایعلت تجد اوالً
 ين اسـالم رویـن عامـل در خصـوص دیه اکازآنجا و آیدشمار میبهن عوامل ین ایترن از مهمید یاصل

درواقـع  .)42ص، 3ج، 1371، ي(مطهر شودنمی ن پس از اسالم احساسید دیبه تجد يازین ،نداده است
بـه  و ،شـتریب ین الهـیقـوان و یشـرع هايدسـتور ن ویـبر حفظ متن د يبشر ۀبه مرور زمان توان جامع

  ؛شده است مکن ید دیاز به تجدیموازات آن ن
بـه  یمت الهـکح علم و ۀطیه از حکست ین يخ امریها در طول تارانسان یگون شدن زندگگرید اًیثان

 ینـیبشین پـید یکروز در  يازهاید متناسب با نیام جدکار استنباط احکمانده باشد و چنانچه سازو دور
 يبشـرۀ جامع ،ن جهتیاز ا یلکان نخواهد بود و مشیعت در مید شریتجد ر وییبه تغ یلزوم، شده باشد

  رد.کد نخواهد یرا تهد
د یاز به تجدیاحساس نموجب ارها کن سازویافت ایدر يآماده نبودن مردم برا، اسالمدوران پیش از در 

ارها در کن سـازویـا، تیدر بشـر ايین آمادگیاما در زمان ظهور اسالم با توجه به وجود چن ؛شدن میید
  شود.یگر احساس نمین دید دیاز به تجدیز نین بابت نیبالطبع از ا ها قرار گرفت وار انسانیاخت



    ۶۱كالمي دربارة ختم نبوت پيامبر اسالمترين مستمسكات بهاييان در ايراد شبهات نقدي بر مهم

  نيد ديضرورت تجد ةيان با استناد به نظرييبها ةشبه .۲ـ۴
  اول ةشبه .۱ـ۲ـ۴

 انـد،بوده مکه بـر آنهـا حـاکـ یو رسـوم ینیقوان، امکن احیبنابرا رند وییهمواره در حال تغ يجوامع بشر
مـا  یعنـی کند؛ر یید تغیبا ،شودان شناخته مییعات ادیا تشری یبخش اجتماعمنزلۀ به هکهمان بخش  یعنی

رفتـه ید پذیان جدیانقطاع ارسال اد ت ویبه نام خاتم ياآموزه . پسمیعت هستید شریازمند تجدیهمواره ن
دوران  ینـیهـر د، انیزمانمند بودن اد ۀینظربا توجه به ، گرید ياز سو .)30ص، تایب، خانمی(ابراه ستین

 ن تازه مطرح اسـت ویاز به دیاساس همواره ننیمرگ دارد. برا و يریپ دورانِ و یبالندگ و یجوان، شیزا
  .)45ص، (همان دکنت یخاتم يتواند ادعانمی ینیچ دیلذا ه

  شبهه يبررس. ۱ـ۱ـ۲ـ۴

زمانمند بودن آنها اسـتوار  ان ویم ادیدو بخش بودن تعال یعنی گفتهپیش يمبنا ن شبهه بر دویا
 بنـدد.ان بـر مییز رخت از میخود شبهه ن، یبا مردود شدن مبان پیشینهمانند شبهات  است و

 زمان و ةدیاز جانب پد یلکه مشکد کرن یتدو ياعت خود را به گونهیامبر اسالم شریپ عالوهبه
 و ییراهنمـا، امبریپس از پ، ين نبوید. در تدوشون نیم دیات آن متوجه تعالیمقتض رات وییتغ

بـا  .اسـت ات زمان بر عهده امـام معصـومیام متناسب با مقتضکان احیب و یات الهیر آیتفس
متناسب  یشرعهاي استنباط دستور ات وین آییفه تبیوظ، دوران امامت امام حاضر یافتنان یپا

ز بـه ین و امبریح خود پیرد. به تصریگقرار میط یالشراه جامعیفق ةات زمانه بر عهدیبا مقتض
 امبر ویـدر سـخنان پ ،اسـت یآتـ يهـازمان ياز مردم برایآنچه مورد ن نیان ائمه معصومیب

 ات ویـروا ات ویـق آیـه بـا تطبکشناس است زمان شناس وه مسئلهیر شده و فقکن ذیمعصوم
ب یـترتنیبـد نـد وکام مـید اقـدیم موضوعات جدکنسبت به استخراج ح ،امکح مناط احیتنق

عت و به تبع آن ید شریبر لزوم تجد یلیگر دلیسازد و دطرف میرجامعه را ب یعیتشر يازهاین
  د.بوان نخواهد یم ت دریار خاتمکان

جالـب  یهرچنـد از نظـر ادبـ ،انسـان یـکن به دیه یتشب ن وید دربارة يریپ و یجوان، کیودکر یتعب
 ۀهمـ يبـرا یلـک ، اصلیشناسانهنید و یق فلسفیدق يتواند به معنانمی لزوماً یدر نگاه واقع ،باشدتوجه 

 و يریـتـوان سـخن از پنمـی ،دنمردمـان باشـ یزنـدگ يد راهگشانن بتوانیام دکاح تا وقتیان باشد. یاد
ا دچـار یـ آن مفقـود و یاصل ه ویه متن اولکرسد یم یسالهنکبه  ین زمانیان آورد. دیآن به م یسالهنک

ا یـ د ونل شـده باشـیاباط رسوخ خرافات ودستخوش آن به مرور زمان  یدتیعق یا مبانی و ف شودیتحر

۶۲     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

و مـتن  یالهـ یاما چنانچـه وحـ؛ دند زمانه درمانده شویآن از حل مسائل جد یقواعد فقه ام وکه احکآن
الزم جهـت  يهـاابزار ینـیبشیل پـیـر در دسترس مانـده باشـد و بـه دلیین بدون تصرف و تغید یاصل
 يبـرا یلـیگـر دلید ،ات زمانه را فراهم باشـدین با مقتضید یان همراهکهمواره ام، دیام جدکنباط احاست

 همچـون یین با وجود منابع پربهـای. بنابرابودان نخواهد یت آن در میار خاتمکن و انیسال خواندن دهنک
هنـه شـدن کاز نبایـد گـر ید، به نام اجتهـاد يار داشتن ابزاریز با در اختین ن ویسنت معصوم تاب خدا وک
  ان آورد.یبه م سخند ین جدیاز به آمدن دین ن وید

ن خـود را یـیآ ه را ناسخ اسالم وین بابییه آک ییسندگان بهایاز نو، ادشدهیات کنفزون بر ا
ن یـد، انیـاد یسـالهـنک و یجـوان ۀیبه فـرض صـحت فرضـ دید پرسیبا ،داننده مییناسخ باب

بعد از هزار ، انییاسالم به اعتقاد بها هفتصد تا هزار سال وت پس از گذشت یحیمس ویت هودی
ست یمتر از بکه پس از گذشت ین بابییه آکچگونه است  ؛دندیرس یسالهنکست سال به یدو و

 ةابند به دوریم آن را بیغ تعالیتبل فهم و يبرا یافکداران آن فرصت ه طرفکنیاز ا پیش سال و
ان یع ادیتشر امبران ویدر ارسال پ یر الهیتدب مت وکح تواند؟ چگونه مییخود رس یسالهنک

ادشده پس از یان یه ادکچگونه است  هکآن گرید پرسش رد؟کن ییه تبیوتاه بابکدوران  بارةرا در
ح یبـه تصـر یین بهـاییـامـا آ ،دندیخـود رسـ یسالهنکمتر از دوازده قرن به دوران کگذشت 
، ق1330، يفندد (ایر خود نخواهد رسیان مسیپا گر بهیتا پانصد هزار سال د کمدست عبدالبها

 پس نیت دیاز ختم يگریر دیتعب ،تیین بهاییتداوم آ ير پانصد هزار سال برایا تعبیآ ؟)76ص
از  پـسامـا  ،از اسالم خالف عقل اسـت پسن یت دیه ختمکست؟ چگونه است یت نییاز بها

  موافق عقل؟ ،تییبها

  ديگر ياشبهه .۲ـ۲ـ۴

م نبـوت بـه دو نـوع یتقسـ، مسلمانان مورد قبول ت نبوتِیل ختمکحل مش يان براییبهاگر شبهات یاز د
بـه  یعیتشـر انبیـايآن است.  یغین به نوع تبلیمسلمموردنظر  ص ختم نبوتیتخص و یغیتبل و یعیتشر

 ینبـ، در مقابـل د ونباشـ يدیـجد عت متفاوت ویشر ن ویه حامل دکشود امبران گفته مییآن دسته از پ
 پیشـین اسـتعت یغ شـریـدار تبله عهـدهکـبل هان ننهـادیرا بن يدیعت جدیه شرکپیامبري است  یغیتبل

از  پـس گـریان دیـظهـور اد و یعیامبران تشـریـبعثت پ، شانیبه گمان ا .)173ص، 3ج، 1380، ي(مطهر
خـتم نبـوت  يرغم ادعـایعل ،تییبها ت وین بابییجا ظهور دو آنیاز هم و ،ر خواهد بودیپذانکاسالم ام

  شود.می پذیرهیتوج ،نیمسلم
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برخاسـته از  ن ویمسلم یاجماع مشهور و يهاختم نبوت از آموزه ،ن مقاله آمدیا ۀه در مقدمکگونه همان
ن یـیتب نبوت و يفهم معناکه است  یهیاست. بد نیث ائمه معصومیاحاد و يات نبویروا و یات الهیآ

ن آمـده یث معصـومیـاحاد ن وآه در قـرکـ یحاتیتوض د بر اساس اشارات ویز بایآن نشمول  محدوده و
خداونـد  يه از سـوکـشـود اطـالق می یسـکبه  ینآقر و یدر فرهنگ اسالم ینبة واژ است انجام شود.

) یعیعت (تشـریامبران صـاحب شـریـن معنا هم شامل پیند. اکافت مییرا در یمعارف اله و یبیاخبار غ
ه بـه مضـمون خـتم نبـوت ک یاتیروا ات ویاز آ یکچی). در هیغی(تبل امبرانیگر پیشامل دهم  شود ومی

خـتم نبـوت ، رفته است. به تعبیر اصـولییصورت نپذ یغیتبل و یعیتشر يایانب میان کیکیتف ،اشاره دارند
 گیـرددربرمیاطالق و عموم دارد که هـر دو قسـم را ، دیآمیبر یات اسالمیروا ات قران ویه از آکآنچنان

ه بعـدها در کرا  ییهايبندمیتوان تقسنمی رونیازا نیازمند دلیل است. ،نبوت تبلیغی و مقید ساختن آن به
 يبر انصراف معنـا یمکنه محیه قرکمگر آن داد،ن قرار آات قریفهم آ كمال ،مطرح شده است یالمکآثار 

  ان باشد.یدر منظر  مورد يبه معنا زبورعبارت م واژه و
عت یشـر يه داراکـاسـت انبیاي الهـی  از یاولوالعزم وصف گروه ةواژ ،یات اسالمیروا ات ویآدر 

حضـرت ، میحضـرت ابـراه، نـد از حضـرت نـوحاآن عبارت ۀگانـق پـنجیمصـاد مستقل بودند و
 اینـان نیبنـابرا .)557ص، 1ج، ق1429، ینـیلک( اسـالم یرسول گرامـ و یسیحضرت ع، یموس
نهفتـه  ییسـندگان بهـاینومـوردنظر  یعیتشر يایاصطالح انب يه در وراک هستند ییهایژگیز همان ویحا

 شـود وا همان اولـوالعزم میی یعیتشر يایهم شامل انب، ن حساب ختم نبوت در حالت اطالقیاست. با ا
 ،ختم نبوت آمـده اسـتبارة در ییه در آثار بهاک کیکیرو تفنی. ازایغیا همان تبلی يعاد يایهم شامل انب

  ست.یاعتنا ن درخور

  ديگر ةشبه .۳ـ۴ـ۴

قـرون و اعصـار از  یشـمار در طـیب يهات انسانیختم نبوت مستلزم قطع ارتباط خدا با بشر و محروم
  .)22ص، تایب، خانمیابراه( یستن یحین سخن صحیا است و یت الهیهدا

  پاسخ اين شبهه. ۱ـ۳ـ۴ـ۴

ذي أَعْطـى: «اسـت یر الهـیناپذاز جمله سنن تخلف ،مخلوقاتۀ ه همکبل ها وت انسانیهدا کُـلَّ  رَبُّنَـا الـَّ
، روردگار ما کسى است که هر چیزى را خلقتى که درخـور اوسـت دادهپ؛ )50 :(طه »ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىشَیْ

۶۴     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

ال مختلـف کخ به اشـیدر خصوص انسان در طول تار ین سنت الهیات. سپس آن را هدایت فرموده اس
 :(انعـام ایـ) گرفتـه تـا بعثـت انب310ص، 11ج، ق1429، ینـیلک( يزیاز اطالعات غراست و  فتهیاحقق ت

ل یـچ دلیهـ .گیرددربرمی) را 46: ل (مائدهیانج ) تورات و96 :عمرانعبه (آلک ۀخان، )77 :ن (نملآقر، )88
ت یست. سـنت هـدایان نیم رده باشد درکع محصور یرا صرفاً در ارسال شرا یت الهیه هداکاي پذیرفتنی

بـوده اسـت.  يسـار و يت خلقت آنهـا جـاریفکیمخلوقات متناسب با  دیگر انسان و يهمواره برا یاله
انقطـاع  بارةمتنوع آن مستدام است. در يهالکدر ش یت الهیهدا ،ابدیچه استمرار  نبوت چه ختم شود و

 ياجتهـاد بـرامنزلـۀ به يابزار ینیبشیپ ،آمد ترپیشه کگونه ز همانیل ختم نبوت نیبه دل یعیت تشریهدا
ا را بـه یـانب یعیت تشـریاسـتمرار هـدا ،ات زمـانیمقتضـ يحل براراه ۀد و ارائیالت جدکمش یدهپاسخ

  کرده است.ن یدر خور تضم یلکش

  گيريجهينت
 ه آنهـا اسـالم راکـآنجازندارنـد. ا یم اسـالمیت در تعـالیاز وجود مفهوم خاتم يزیگر ییسندگان بهاینو
، امبرشـانین به ختم نبوت پـس از پیل باور مسلمکد مشیالجرم با ،قبول دارند یان الهیاز اد یکیمنزلۀ به

 هرفتـیصـورت پذ گونـاگون ین موضوع در قالب شبهاتیشان با ایا ۀمقابل نند.کرا حل  حضرت محمد
م ین تقسـآقبـل از قـرشبهات مستند به متون مقدس  و ییروا، ینآقر، یالمک ۀچهار دست هب یلکطوره بهک

ن شـبهات یـبـه ا یدهن روش در پاسخیتریمنطقند، استوار هان شبهات بر آنیه اک ايیشوند. نقد مبانمی
  .است

 یاتیـبـر نظر اند،مطـرح شـده هـابر اساس آناین شبهات ه ک یاتکمستمس ها وفرضشین پیتراصلی
د یـضـرورت تجد و يدنزمانم، انیادم یبودن تعال یبخش دو، وحدت مظاهر امر، تیمظهر و یچون تجل

تـا  ؛روسـتهروبـ ياالت جدکات با اشین نظریاز اهریک  ات زمان استوار است.یان با توجه به مقتضیاد
 سـازد.می مواجـه یعرفـان و یفلسـف، یمنطقـ يهايان بر آنها را بـا دشـوارییشبهات بها يه ابتناک يحد
به دنبـال  ند وکن یشیامبر اسالم بازاندیت پیخود در رد خاتم یالمکدر طرح شبهات باید ان یین بهایبنابرا
  االت خود باشند.کطرح اش يبرا يگرید یمبان
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