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Abstract
One of the definite beliefs of Muslims is that the Holy Prophet of Islam has closed
the door of prophecy forever, and after him, no one will appear as a prophet, and
the prophecy will be sealed. After the Prophet of Islam, the explanation and
propagation of the religion will be done by the infallible Imams and right guardians.
The seal of prophecy is based on several pillars which are: the eternality and
comprehensiveness of the religion of Islam, having different levels, and the
perfection of the Islam that has eternalized it, and it was manifested as a complete
religion of Islam after going through various stages and levels. Some contemporary
writers believe that revelation belongs to the age of instinct and its rule maintained
its authority until the advent of Islam, but with the advent of empirical and inductive
reason, its connection with the supernatural realm ended and now should be known
as a completely natural experience and be criticized. Soroush believes that after the
end of the prophethood, the authority of no one else has value and credibility, but
his claim is not strong and acceptable. These intellectuals have proposed analysis
and interpretation of the seal of prophecy that is not compatible with rational and
narrative reasons, and incorrect results have emerged from it. Therefore, it has been
criticized in this article.
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است و حاکمیت آن تا زمان ظهور اسالم حجیت خود را حفظ نمود ،ولی با ظهور عال تجربی و استارایی
پیوستگی آن با عالم ماوراء طبیعت پایان یافته و باید به چشم یک تجربه کامالً طبیعی بدان نگریسته و مورد
ناد قرار داد و سرو ،معتاد است پ از پیامبر و ختم نبوت ،والیت هیچک دیگری از ارز ،و اعتبار
برخوردار نیست ولی ادعای ایشان از استحکام الزم برخوردار نیست .این روشنفکران تحلیل و تفسیری از
خاتمیت مطر ،کردهاند که با دالیل عالی و نالی سازگاری ندارد و نتای نادرستی از آن بروز یافته¬ است.
بدین جهت مورد ناد قرار گرفته است.

تاریخ پذیرش0011/11/10 :

یکی از باورهای قطعی مسلمانان این است که با پیامبر گرامی اسالم« صلی اهلل علیه وآله و سلم » باب نبوت و
رسالت برای همیشه بسته شده و پ از آن حضرت کسی به عنوان پیامبر ظهور نخواهد کرد و خاتمیت تحاق
می-یابد .پ از پیامبر اسالم تبیین و تبلیغ دین توسط امامان معصوم و اوصیاء به حق آن حضرت انجام خواهد
شد .اصل و اساس خاتمیت بر چند پایه استوار است که عبارتند از جاودانگی و جامعیت و دارای مراتب بودن
دین اسالم و این که کمال دین ،آن را جاودانه نموده و پ از طی مراحل و مراتب مختل به عنوان دین
کامل در اسالم تجلی یافته است .برخی از نویسندگان معاصربر این باورند که وحی مربو به دوران یریزه

تاریخ دریافت0011/04/01 :

چکیده
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 .9مقدمه
خاتمیت به این معنا است که پیامبر گرامی اسالم آخرین پیامبر الهی است و پ از او کسی
به نبوت و رسالت مبعوث نخواهد شد .منشأ این اندیشه دینی دالیل روشن و فراوان قرآنی و
روایی است که در آ ار اندیشمندان اسالمی مطر ،شدهاست .به یاین پ
جدیدی تشریع نشده و پ

از اسالم شریعت

از قرآن کریم کتابی آسمانی در باب نبوت بر کسی نازل نخواهد

شد ولی گاهی در تفسیر خاتمیت به گونهای عبارت پردازی شدهاست که چنان به نظر میآید
که تفسیر کننده ،اصل وحی و دین را به چالش کشیده چنانکه گفتهاست وحی و پیامبری با
یرایز انسان مالزمه داشته و تسلط یرایز بر انسان زمینهساز وحی و تجربه دینی است اما با
طلوع اسالم انسان از کودکی نجات یافته یرایز انسانی جای خود را به عال اسارایی داد.
همچنین دیدگاهی در تفسیر خاتمیت مطر ،شدهاست که براساس آن سخن هیچ ک پ
از پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله و سلم) بر دیگران حجت دینی نخواهد بود و یگانه حجت
پ از خاتمیت عال جمعی است و دستور هیچ فرد و ماامی برای دیگران تکلی آور نبوده
و هیچ فرد و ماامی نسبت به امور دیگران والیت نخواهد داشت .این امور با ختم نبوت با
پیامبر پایان یافتهاست .در این نوشتار پ

از تبیین خاتمیت تفسیرهای ناصواب از خاتمیت به

ناد کشیده شدهاست.

 .2پیشینة پژوهش
نبوّت ماام و منصبی الهی است که خداوند تعالی آن را تعیین و تشریع میکند ولی بر مبنای
دالیل قطعی قرآنی و احادیث پیامبر اعظم اسالم(ص) و امامان معصوم(ع) این نبوّت تشریعی
پایان یافتهاست که ازآن به ختم نبوت یاد میشود .بنابراین پیشینة بحث به قرآن کریم و بیانات
ائمة معصوم مربو میشود .همچنین اندیشمندان مسلمان در دورانهای مختل در آ ارشان
بدان پرداخته وکتابها و مااالت زیادی تالی کردهاند به طوری که دیدگاهها و تفسیرهای
گوناگون باعث شده بحث و تحلیل از موضوع تا کنون معرکة آراء نویسندگان و محااان
بوده و ماالة حاضر مؤید این مطلب است.

.3روش پژوهش
هر پژوهشی دارای رو ،تحایق مخصوص به خود میباشد .پوشیده نیست که اگر دانشی بر
مدار توصی و گزار ،استوار باشد ،رو ،تحایق آن نالی و توصیفی خواهد بود و اگر بر
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مدار تجربه استوار باشد بیگمان رو ،پژوهش رو ،تجربی را طلب میکند .با توجه به
اینکه در پژوهش حاضر مااله پیشرو یک مااله تحلیلی و انتاادی است و به واکاوی
اندیشههای اقبال الهوری و سرو ،با تأکید و تکیه به آراء استاد شهید مطهری«قدس
سره»پرداختهاست رو ،تحایق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی میباشد.

 .4معناشناسي خاتمیت
واژة خاتم از مادة «ختم» به معنای پایان دادن چیزی است و ختم یک معنا بیشتر ندارد و آن
رسیدن به پایان چیزی است و این که مهر زدن بر چیزی را نیز ختم میگویند .از همین باب
است؛ زیرا همیشه بعد از پایان دادن چیزی بر آن مهر میزدند(ر.ک؛ ابن فارس،۱۹0۹،ج:2
2۹۸؛ رایب اصفهانی۱1۶۴ :210 ،؛ ابن منظور،۱۹0۸ ،ج.)۸۸ :۱۸

 .5دالیل خاتمیت
برای خاتمیت دالیل فراوانی در قرآن کریم و احادیث قطعی از پیامبر اسالم و اهل بیت
عصمت و طهارت وجود دارد که در این ماال نخست به دالیل قرآنی و سپ

به احادیث

معصومان اشاره میکنیم.

 .9-5قرآن کریم
﴿مَا كَانَ محمَّد أَبَا أَحَدٍ مِن رَّجَالِكُم وَلكِن رَّسُولَ اهللِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾(احزاب)۹0/محمد پدر
هیچ یک از مردان شما نیست ،ولی فرستاده خدا و خاتم پیامبران است .امام باقر(ع) در تفسیر
این آیه میفرماید :خاتم النبیین یعنی ال نبی بعد محمد؛ خاتم انبیا به این معناست که هیچ نبی
بعد از حضرت محمد نیست(ر.ک؛ مجلسی،۱۹01 ،ج  )2۱۴ :22و داللت این آیه برختم
نبوت روشن و صریح است ﴿وَ إنَّهُ لَكِتَابُ عَزِيزُ الَ يَأتِيهِ البَاطِلُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَالَ مِن خَلفِهِ
تَنزيلٌ مِن حَكيمٍ حَميدٍ﴾(فصلت)۹2/و هرگز از پیش و پ

این کتاب حق با طل نشود زیرا

او فرستاده خدای ماتدر حکیم ستوده صفات است .نحوه استدالل به آیه چنین است که آیه
شریفه عروض هر نوع باطل را بر قرآن نفی میکند و عروض باطل به سه صورت میتواند
باشد :ال ) ناصان یا اضافه آیهای .ب) نسخ قرآن توسط کتاب دیگر .ج) احتمال کذب در
اخبار گذشته وآینده آن.
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از آن جا که آیة شریفه عروض بطالن بر قرآن را به صورت مطلق نفی کردهاست ،از آن
هر سه احتمال این نتیجه بدست میآید که قرآن کتابی است که آیات آن از هرگونه ناصان
مبرا و اضافه به آن ملحق نشده یا توسط کتاب و شریعت دیگر نسخ نخواهد شد و تا قیامت
حق و پایدار خواهد بود .اما این که اضافه آیهای بر قرآن چگونه بر بطالن آن داللت میکند.
باید گفت ،چون حسب فرض قرآن کتاب کامل و جامع است ،اضافه آیهای برآن ،دلیل
ناصان و عدم کاملیت است و این خالف فرض است(ر.ک؛ مصبا ،یزدی۱۶۶ :۱1۶1؛ قدر
دان قراملکی﴿) ۹۶2 :۱1۶۶ ،وَأُ وحِیَ إلَیَّ هذَا القُرآنُ لِأُندِرَكُم بِهِ وَ مَن بَلَغَ﴾)انعام)۱۴/این
آیه شریفه از زبان پیامبر اسالم(ص) میفرماید که این قرآن بر من وحی شدهاست تا شما و
هر کسی که این کتاب به وی برسد ،انذار کنم ظاهر «من بلغ» مطلق و بدون محدویت زمانی
میباشد که به معنای خاتمیت نبوت و عدم ظهور پیامبر و شریعت دیگر میباشد﴿وَالَّذيِن
آتَينَاهُمُ الكِتابَ يَعلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن رَبّكَ بِالحَقِّ فَالَ تَكُونَنَّ مِنَ المُمتَرِينَ وَتَمَّت كَلِمَتُ رَبّكَ
صِدقاً وَعَدالًَ الَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾(انعام )۱۱۸-۱۱۹/و آنانکه به آنها کتاب فرستادیم میدانند
که این قرآن از خدای تو بر تو بحق فرستاده شده پ

در آن البته هیچ شک و تردید راه مده.

ماصود از «کلمة ربک» با توجه به سیاق آیه از جمله « انه مترّل من ربک» ،قول الهی و قرآن
مجید است که آیه از اتمام کلمه الهی یعنی وحی سخن به میان میآورد .منظور از آن بلوغ
و ظهور دعوت اسالم و نزول قرآن است که بر کتب پیشین سیطره دارد که بدین سان شرایع
پیشین در اسالم و کتب پیشین در قرآن به انتها و تکامل اعلی خود میرسند(ر.ک؛
طباطبائی ،۱1۴0،ج.12۴:7

 .2-5روایات
پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
ال  .مثل من در میان پیامبران مانند مردی است که خانهای بنا کرده و آن را کامل و زیبا
ساخته ،جز اینکه جای یک آجر آن خالی است و هر ک

وارد آن خانه میشود و به آن

نگاه میکند ،میگوید :چه زیباست! جزاین که جای این آجر خالی میباشد ،سپ فرمود:
من جای آن آجر خالیام و پیامبران به وسیله من ختم شدهاند(ر.ک؛ حرعاملی ۱۹01،ج:۱
.)۱۸
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ب« .اَما تَرضی اَن تكونَ مِنّی بمترلة هارون من موسی إلّا انه ال نبی
بعدی»(.مجلسی۱۹01،ج2۸۹ :۸7و)2۶۴حدیث فوق که به حدیث «منزلت» معروف است بین
اهل سنت و شیعه از متواترات است و در سند آن تردیدی نیست .در جریان جنگ تبوک
پیامبر(ص) حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین خویش در مدینه قرار داد ،اما حضرت از

ماندن در مدینه و – مفارقت از حضور پیامبر(ص) و جنگ ناراحت بود .پیامبر(ص) برای
تثبیت موقعیت امام علی(ع) خطاب به وی فرمود که تو مانند هارون برای من هستی ،یعنی
ناش جانشین را داری .با این تفاوت که هارون بعد از موسی پیغمبر بود اما بعد از من پیغمبری
نخواهد آمد .داللت حدیث بر خاتمیت واضح است.
امام علی (ع) فرمودند:
ال « .بعث اهلل محمداً (ص) إلنجاز عدته و تمام نبوته»(نه البالیه :خطبه اول)«خداوند محمد
(ص) را مبعوث کردهاست تا عده خود ،منجز و نبوتش را به پایان رساند».
ب« .امین وحیه و خاتم رسله»(.همان :خطبه «)۱72پیامبر امین و مورد اطمینان وحی الهی و
خاتم رسل وی بودهاست».
ج« .بابی انت و امی ،لاد اناطع بموتک مالم یناطع بموت ییرک من النبوة و األنباء و أخبار
السماء»(.همان :خطبه )210حضرت علی(ع) هنگام یسل دادن پیامبر فرمود«:پدر و مادرم
فدایت شود ،با موت تو امری قطع شد که با مرگ ییر تو آن قطع نمیشد .آن امر نبوت و
اخبار آسمانی بود».
«اَرسَلَه عَلی حِين فَترة من الرُسُل و تَنازَعَ من األَلسُن ففَقُفِیَ بِهِ الرُسُلُ و خَتَمَ به
اَلوَحی»(.ر.ک؛ همان :خطبه«)۱11خداوند پیامبر را در دوران فترت و محرومیت از پیامبران
فرستاد ،دورانهایی که نزاع و مناقشات برقرار بود .او را بعد از پیامبران آورد و توسط وی
وحی خاتمه یافت ».البته ممکن است گفته شوددالیل رکر شده تنها ختم نبوت وشریعت را
ابت میکند اما ارسال پیامبران تبلیغی را نفی نمیکند؟
در پاسخ بایدگفت چون کاملترین شریعت آسمانی نازل شده و مخاطبان توانایی صیانت
آن را دارند هیچ داعی و انگیزهای برای فرستادن پیامبر تشریعی یا تبلیغی وجود ندارد در
حایات دانش جانشین نبوت تبلیغیی میشود یعنی کاری که آن سلسله از انبیا که مبلغ و
دعوت کننده به شرایع دیگر بودند انجام میدادند آن وظیفه وتکلی را امروزعلم و علما به
عهده دارند .بدین روی نبوت تبلیغی نیز همانند نبوت تشریعی به خاتمیت میرسد(ر.ک؛

دادجو | 201

مطهری12 :۱1۶0،؛ قدر دان قراملکی )2۹1 :۱1۶۶،و روشن است که علم وعالمان دینی در
پرتو وجود امامان معصوم میتوانند این مسئولیت را سامان دهند.

 .6مباني 9ختم نبوّت
.9-6جاودانگي دین اسالم

از آنجا که قوانین اسالم براساس ساختار وجودی و فطرت انسان وضع شدهاند و از ویژگی-

های فطریات این است که در همه زمانها و مکان و شرایط ابت است .لذا قوانین اسالم نیز
ابت و رمز باای قوانین اسالم نیز همین است.هرچند پیشرفت صنعت و تکنولوژی و فنآوری
شکل زندگی را دگرگون ساختهاست .اما نتوانسته است ماهیت و حایات انسان را تغییر دهد.
بدین روی یک سلسله امور که برخاسته از فطرت آدمی است .در طی اعصار و قرون ابت
ماندهاست .اموری چون عالق به دانش اندوزی ،رشد و تکامل ،عالقه به همنوعان و حتی
حیوانات تمایل به تجارت و مالکیت خصوصی ،روابط اجتماعی و خانوادگی ،نیاز به همسر،
مسکن پوشش ،صیانت نف  ،عشق به زیبایی و همچنین مسائل اخالقی نظیر گرایش به
عدالت ،وظیفهشناسی ،کمک به همنوع ،ایثار و فداکاری و اجتناب از ظلم ،خیانت و دروغ
از این دست امور هستند .بدین روی هرچند انسانها همواره به علت پیشرفت و گستر،
جامعه انسانی همواره با مسائلی تازه روبرو می شود ولی هیچگاه با محدودیت روبرو نشده و
در تعین احکام مسائل جدید دچار سردرگمی نمیشود .چراکه نیازهای جدید انسانها را
میتوان از منابع ینی و گسترده اسالمی و ابزارها و راهکارهای دیگری که مالکهای عالمان
اسالمی در اختیار دارند .حکم هر مسئله این را مشخص میکنند(ر.ک؛ سبحانی و دیگران،
)۱1۴۱:۴۸درست است که توسعه عوامل تمدن نیازهای جدیدی به وجود میآورد و احیاناً
یک سلسله قراردادها و قوانین را ایجاب میکند ،مثل یک سلسله قوانین راهنمایی و قوانین
و ماررات بینالمللی در روابط خارجی و امثال اینها ،اما توسعة عوامل تمدن ایجاب نمیکند
که قوانین حاوقی و جزایی و مدنی مربو به داد و ستدها ،وکالتها و یصبها و ضمانها
 -۱دالیل جمع دلیل به معنای راهنما است .دالیل به چیز هایی گفته می شود که از علم به آن علم به چیز دیگری الزم
میآید(.مظفر )11 :۱۹02،مبانی جمع مبنا به معنای پایه ،اساس وزیر ساخت است ودر اصطال ،به مجموعه ویژگی هایی
گفته میشود که یک چیز بدان استوار بوده وتکیه داشته باشد.
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و ارث و ازدواج و  ...تغییر بکند؛ چه رسد به قوانین مربو به رابطة انسان با خود ،یا رابطة
انسان با طبیعت؛ زیرا آن قانون ،راه عادالنه و شرافتمندانة نیازمندیها را مشخص میکند.
تغییر و تبدیل وسایل و ابزارهای مورد نیاز سبب نمیشود که راه تحصیل و استفاده و مبادلة
عادالنة آنها تغییر کند ،مگر اینکه معتاد باشیم مفاهیم حق و عدالت و اخالق تغییر میکنند
و نسبی هستند.
بنابراین چه شکل نیاز عوض شود و چه نیازهای جدید در گذر زمان به وجود آید ،در
پرتو قوانین ابت حقمدار و عدالتگستر و اخالق پرور ،قابل پاسخگویی هستند و نیازی به
تغییر قانون نیست؛ چون قوانین ابت دینی ،خط سیر کلی زندگی را در نظر گرفته و توجهی
و جمودی نسبت به شکل و ظاهر زندگی ندارد(ر.ک؛ مطهری71 :۱1۶۴ ،؛ عزیزی و
دیگران)۱0۱ :۱1۶۹ ،؛ همچنین آیات فراوان به صراحت داللت میکنند که دین اسالم دین
همة مردم روی زمین است و ویژة قوم و ملت خاصی نیست بلکه جهانی و جاودانه است که
به برخی از آنها اشاره میکنیم﴿:قل يا أيها الناس إنی رسول اهلل إليكم جميعاً﴾(اعراف)۱۸۶ /
بگو ای مردم من فرستادة خدا به سوی همة شما هستم ﴿و ما أرسلناک إال كافة للناس بشيراً
و نذيراً﴾(سبأ )2۶ /ما تو را برای همة مردم نفرستادیم ،مگر آنکه بشارتدهنده و انذارگر
باشی ﴿و اُوحی إلی هذا القرآن الُنذركم به و من بلغ﴾؛(انعام )۱۴/به من دین قرآن وحی
شدهاست تا به وسیلة آن شما و هرکه را (قرآن) به او میرسد انذار کنم﴿«.و ما أَرٌسَلناک إلّا
رَحمَة لِلعالَمِينَ﴾(انبیا)۱07 /ای پیامبر تو را نفرستادیم ،مگر آنکه برای جهانیان مایة رحمت
باشی؛ چنانکه حدیث زیرداللت صریح بر موضوع دارد:
«حَاللُ محمدٍ حَاللٌ اِلی يَومِ القِيامة و حَرامُ محمدٍ حَرامٌ اِلی يَومِ القِيامة»،
(مجلسی،۱۹01،ج2:2۸0؛ کلینی،بیتا،ج( .)7۸ :۱آنچه از سوی پیامبر اسالم حالل شمرده
شده است ،حالل وآنچه از سوی او حرام گشته است تا روز قیامت حرام خواهد
بود).جاودانگی دین اسالم دارای مالکهایی است که برخی از آنها به شر ،زیر است:
هماهنگی با فطرت انسانی  ،هماهنگی با عال ،سهولت و سادگی ،انسجام و استحکام درونی،
پاسخگویی به نیازهای معرفتی و فاهی زمان «اجتهاد» ،سازگاری دین و دنیا ،دفاع از اصول
اخالقی و انسانی ،عدم مداخله در جزئیات ،پویایی و کارآیی شریعت اوضع احکام ابت و
متغیر ،لحاظ مصلحت و مفسده در وضع احکام(ر.ک؛ قدردان قرامکی.)۸۶۸ :۱1۶۶،
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 .2-6جامعیت دین اسالم
توجه اسالم ب ه همة جوانب مادی و معنوی و فردی و اجتماعی ،نشانة جامعیت و همه جانبه
بودن آموزههای دینی و مهمترین رکن جاودانگی آن است .چنانکه قرآن کریم میفرماید
﴿ونَزّلنا عَلَيكَ الِكتابَ تِبياناً لِكُل شَيئٍ﴾(نحل )۶۴/برتوقرآن عظیم را نازل کردیم که روشن
کننده هر چیزی است﴿.ما فَرّطنا فی الِكتاب مِن شيئ﴾ (انعام﴿)17/وتَمّت كَلِمَتُ ربِكَ صِدقاً
وعَدلًا ال مُبّدلَ لِكَلِماتِه﴾(انعامَ ﴿ .)۱۱۸/اليَوم يَئِسَ الّذِينَ كَفَرو امِن دِينِكُم فَال تَخشَوهُم
وَاخشَونِ اليَوم اَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم واَتمَمتُ عَليَكُم نِعمَتِی ورَضِيتُ لَكُمُ اِالسالمَ دِينًا﴾(مائده)1/
همچنین درروایات معصومان آمدهاست :پیامبر گرامی اسالم فرمود«:اعطیت جوامع الکلم
».کلمات وسخنان جامع از سوی خداوند بر من عطا شدهاست(ر.ک؛ مجلسی،۱۹01 ،
ج«)1۶:2۶اهلل اکبر علی اکمالالدین و اتمامالنعمته و رضیالرب لرسالتی والوالیته لعلی من
بعدی»(امینی۱۱ :۱1۶7،و21۱و« .)212اَنزَلَ عَليَكُم الِكتابَ تِبياناً لِكُلّ شيئٍ وعَمّرَ فِيكُم نَبِيّه
اَزمَاناً حَتی اَكمَلَ لَه ولَكُم فيما اَنزَلَ مِن كِتابِه دِينَه الّذی رَضِیَ لِنَفسِه»(نه البالیه.)۱۴۹:۱17۸،
«اَال إنّ فيه عِلمَ ما مَضی وعِلمَ ما يَأتِی اِلی يَوم القِيامَة وَفِيه خَبرُ السَماءِ وخَبرُ االَرضِ وخَبرُ
الجَنّة وخَبرُ النارِ وخَبرُ ما هَو كَائِن .اَعلَمُ ذلِكَ كَما اَنظُرُ الی كَفِّی .إنّ اهللَ يَقُولُ فِيهِ تِبيانُ كُلِّ
شیٍء»(کلینی ،بیتا،ج)7۴ :۱آگاه باشد که در قرآن علم گذشته و آینده تا قیامت هست .در
آن خبرهای آسمان زمین بهشت آتش وخبر از هر آنچه رخ خواهد داد وجود دارد .من این
را می دانم چنان که به ک دستم نظر میکنم همانا خداوند در قرآن میفرماید :تبیان کل
شیئ .امام باقر (ع)بر پاسخگویی قران بر نیازهای امت تأکید میکند« :اِنّ اهللَ تَبارَک وتَعالی
لَم يَدعُ شيئاً تَحتاجُ اليه االُمّة الّا اَنزَله فی كِتابِهِ وَ بَيّنَه لِرَسُولِه»(همان)77:همانا خداوند متعال
آنچه امت بدان نیازمندند را وا نگذاشت مگر اینکه آن را در کتابش نازل کرد و برای رسولش
بیان فرمود«:مَا مِن شيئٍ يَحتاجُ اليه اَحَدٌ مِن وُلد آدم الّا وقَد جَرَت فيه مِن اللِه ومِن رَسُولِه
سُنَتُه عَرَفَها مَن عَرَفَها واَنكَرها مَن اَنكَرَها»(مجلسی ،۱۹01 ،ج)۱7۱:2امام رضا (ع)ِ «:انّ اهللَ عَزّ
وجَلّ لَم يَبقَض نَبِيَّه(ص) حَتی اَكمَل لَهُم الدّين واَنزَلَ عَلَيهِم القُرآن فِيه تَفصِيلُ كُلِ شيَئ و بيّن
فيه الحَاللَ والحَرامَ وَجَميِعَ ما يَحتاجُ ِاليه النَاس كُمّالً فَقالَ:ما فرّطنا فِی الِكتابِ مِن شَيئ(»...حر
عاملی  ،بیتا )۱۴0:همانا خداوند  -عز وجل – رو ،پیامبر ،نستاند تا این که دین را برای
مردم کامل کرد و برای آنان قران فرستاد که تفصیل همه چیز در آن است.
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همچنین در آن حکم حالل و حرام وهر آنچه مردم بدان نیاز دارند به صورت کامل بیان
کرد .چنان که آیه شریفه می فرماید«:ما فرطنا فی الکتاب من شیئ».صدرالمتألهین می گوید
 :قرآن کریم در بردارنده اصول معارف و علوم حاایق اعم از کلی و جزئی است و پیامبر
اسالم و امامان به نور قرآن می توانند به نور قرآن به جمیع ماامات دینی و احوال اخروی و
احکام ایمانی و علوم الهی و آداب اخالقی وامور سیاسی و احکام و حدود شرعی آگاه
شوند(ر.ک؛ صدرالمتألهین  ، ۱170،ج 12۹: ۱و .)117

.3-6مراتب دین
حایات و ماهیت دین واحد است و همة پیامبران مردم را به یک دین فراخواندهاند .قرآن نام
این دین را اسالم نامیدهاست :إن الدین عند اهلل االسالم .اسالم ،تسلیم شدن در برابر حق در
ماام عمل و اعتااد است .ماصود این نیست که دین پیامبران در همة زمانها به این نام خوانده
میشدهاست ،بلکه مراد آن است که دین دارای حایات واحدی است که بهترین معرف آن،
واژة «اسالم» است و پیامبران دین خود را اسالم و خویشتن را مسلمان خواندهاند .البته در
پارهای از قوانین و شرایع اختالف داشتهاند این اختالف در شرایع ،به حسب ناص و کمال
است ،نه اختالف به گونة تضاد و تنافی .میتوان گفت که اصول فکری و اصول عملی
پیامبران یکی بوده و همه آنان مردم را به یک شاهراه و به یک هدف فرا می خواندهاند.
اختالف شرایع و قوانین جزئی ،در جوهر و ماهیت این راه تأ یری نداشته و از نوع اختالفات
تباینی نیستولی هر کدام از پیامبران ،حد و ماامی دارند ،و معارف االهی را متناسب با درجة
سیر و سلوک خودشان یعنی تاحد عروج خودشان ،بیان میکنند .پیامبر خاتم آن پیامبری
است که جمیع مراتب را طی کردهاست و از نظر او ،مرحلة طی نشده وجود ندارد .آخرین
حلاة نبوت ،مرتفعترین قلة آن است و آن در نبوت پیامبر بزرگ اسالم(ع) تحاق یافت.

 .7رویکرد اقبال ال هوری درباره خاتمیت
مبنای اقبال تفسیر تجربی از وحی است و از سوی دیگر از نگاه ایشان وحی مربو به دوران
یریزه است و مبنای اقبال مالزمه یرایز با وحی و پیغمبری است ،به این معنا که حاکمیت
یرایز در انسان زمینهساز تجربه باطنی و پیغمبری است که تا دوره اسالم اعتبار خود را حفظ
نمود ،اما با ظهور اسالم یرایز انسانی جای خود را به عال تجربی و استفرایی داد و با حاکمیت
عال استارایی در انسانها نبوت و وحی خاتمه یافت .وی میگوید«در دوران کودکی
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بشریت ،انرژی روانی چیزی را آشکار میسازد که من آن را خودآگاهی پیغمبرانه مینامم و
به وسیله آن در اندیشه فردی و انتخاب راه زندگی از طریق پیروی از دستورها و داوریها و
انتخابها و راههای عمل حاضر و آماده ،صرفهجویی میشود .ولی با تولد عال و ملکه
ناادی ،زندگی به خاطر نفع خود ،تشکیل و نمو آن اشکال از خودآگاهی را که نیروی روانی
در مرحله قدیمتر تکامل بشری به آن صورت جریان داشت ،متوق

میسازد .آدمی نخست

در فرمان شهوت و یریزه است .عال استدالل کننده که تنها همان سبب تسلط وی بر محیط
است ،خود تکامل و پیشرفتی است؛ و چون عال تولد یافت ،بایستی که آن را با جلوگیری
از اشکال دیگر معرفت ،تاویت کنند»(اقبال الهوری .)۱۹۸ :۱1۸۸ ،همچنین میگوید«:ظهور
و والدت اسالم -که آرزومندم چنان که دلخواه شما است برای شما مجسم کنم -ظهور و
والدت عال برهانی استارایی است .رسالت با ظهور اسالم ،در نتیجه اکتشاف ضرورت پایان
یافتن خود رسال ت ،به حد کمال می رسد .و این خود مستلزم دریافت هوشمندانه این امر
است که زندگی نمی تواند پیوسته در مرحله کودکی و رهبری شدن از خارج باقی
بماند(».همان .)۱۹۸:آنگاه درباره ارز ،عاالنی اندیشه خاتمیت میگوید «:ارز ،عاالنی
این اندیشه در آن است که در برابر تجربه باطنی وضع مستال ناادانهای ایجاد میکند و این
امر با تولد این اعتااد حاصل میشود که حجیّت و اعبتار ادعای اشخاص به پیوستگی با فوق
طبیعت داشتن در تاریخ بشری به پایان رسیدهاست .این نوع اعتااد نیرویی روانشناختی است
که رشد و نمو چنین شخصیتها را متوق میسازد ...بنابراین به تجربه باطنی و عارفانه هر
اندازه هم که ییر عادی و ییر متعارفی باشد ،اکنون باید به چشم یک تجربه کامالً طبیعی
نظر شود و مانند سیماهای دیگر تجربه بشری ناادانه مورد بحث و تحلیل قرار گیرد»
(همان.)۱۹7:

.9-7ارزیابي دیدگاه اقبال درباره ختم نبوت
اشکال اساسی که بر دیدگاه اقبال درباب خاتمیت وارد است این است که رویکرد ایشان از
نظر مبنایی در مبحث وحی مدعای ایشان را ا بات نمیکند چراکه اقبال با این سخنان در پی
ا بات خاتمیت است ولی با توجه به تفسیر وحی به تجربه دینی ،وحی از دیدگاه ایشان،
استمرار پیدا میکند ،زیرا طبق این دیدگاه تجربة باطنی امری فردی و تنها برای شخص تجربه
گر حجت است و هرکسی می تواند ادعا کند که آگاهیهایی که از طریق تجربة باطنی
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بدست می آورد و معارفی که به او الهام شده وحی نامیده و ادعای نبوت کند ،بدینسان
خاتمیت تحاق نمییابد.

.2-7نقد استاد مطهری بر اقبال
از نظر استاد مطهری دیدگاه اقبال در باب خاتمیت مخدو ،و بسیاری از اصول آن نادرست
است و به ختم دیانت میانجامد نه ختم نبوت .ایشان میگوید:اولین ایرادی که وارد است
این است که اگر این فلسفه درست باشد ،نه تنها به وحی جدید و پیامبری جدید نیازی نیست
به راهنمائی وحی مطلااً نیازی نیست زیرا هدایت عال تجربی جانشین هدایت وحی است.
این فلسفه اگر درست باشد ،فلسفة ختم دیانت است نه ختم نبوت ،و کار وحی اسالمی تنها
اعالم پایان دوره دین و آیاز دوره عال و علم است.

.3-7بررسي دیدگاه استاد مطهری
برخی معتادند که اشکال استاد مطهری بر اقبال وارد نیست زیرا مراد اقبال این است که با
رشد عال استارایی دوره تجدید نبوت و ادعای پیغمبرانه و ارتبا با عالم ییب و دریافت
وحی به پایان رسیدهاست ،اما اصل نیاز به گوهر دیانت به اعتبار خود باقی است و تفسیر
عبارتهای فوق ودیگر عبارتهای اقبال بر ختم دیانت و بینیازی از اصل دین اوال مستفاد
از ظواهر عبارت به صورت جزمی نیست و انیاً با مبنا و فلسفه خود اقبال منافات دارد(ر.ک؛
قدردان قرا ملکی.)1۶۸ :۱1۶۶ ،

 .4-7ارزیابي
اوالً :توجه به این نکته الزم است که ( آنچه مراد اقبال است ) یک مطلب است وآنچه از
عبارتهای اقبال بدست میآید مطلب دیگری است ظاهر عبارت و تفسیر او درباره ختم
نبوت با عبارتهای دیگر او باعث تناقض گویی او شدهاست .ظاهر عبارت اقبال بیانگر این
است که باتولد عال استارایی تجربه دینی و تجربه باطنی پایان یافته و از نظر اقبال تجربه
باطنی همان وحی است در نتیجه اصل و اساس دیانت مورد خدشه واقع میشود .چنانکه
جناب قدردان نیز داللت عبارتهای اقبال بر ختم دیانت و بینیازی از اصل دین را باتعبیر(به
طور جزمی )مستفاد از ظواهر عبارت اقبال نمیداند ولی اینکه ظواهر عبارتهای اقبال منشأ
این توهم است رانیز به طور مطلق نمیتوان از ظاهر عبارت جناب قدردان منتفی دانست.

دادجو | 223

انیا :استاد مطهری خود براین مطلب تأکید داردکه این تعابیر و توجیهات اشتباهآمیز اقبال از
ختم نبوت سبب شده که همان نتیجهگیری یلط از گفتههای او شده و چنین پنداشته شود که
دوران ختم نبوت یعنی دوران استاالل بشر از وحی که با مبنا و فلسفه خود اقبال منافات دارد
چنانکه میگوید «:این مطلب نه تنها خالف ضرورت اسالم است ،مخال

نظریة خود اقبال

است .تمام کوششها و مساعی اقبال در این است که علم و عال برای جامعة بشر الزم است
اما کافی نیست .بشربه دین و ایمان مذهبی ،همان اندازه نیازمند است که به علم .اقبال خود
تصریح میکند ،که زندگی نیازمند به اصول ابت و فروع متغیر است و کار «اجتهاد اسالمی»
انطباق فروغ بر اصول است»(مطهری ،بیتا.)۱71 :

کش
سپ

برای ا بات مدعای خویش برای اینکه مراد واقعی اقبال با تعابیر و توجیههای او

متفاوت بوده و با مبنا و فلسفة وی منافات دارد ،به نال عین عبارت او میپردازد «این فرهنگ
جدید پایه وحدت جهانی را بر اصل توحید بنا نهاد ،اسالم ،به عنوان دستگاه حکومت وسیله-
ای عملی است برای آنکه اصل توحید را عامل زندهای در زندگی عالی و عاطفی نوع بشر
قرار دهد  .اسالم وفاداری نسبت به خدا را خواستار است نه وفاداری نسبت به حکومت
استبدادی را .و چون خدا بنیان روحانی نهائی هر زندگی است ،وفاداری به خدا ،عمالً،
وفاداری به طبیعت مثالی خود آدمی است .اجتماعی که بر چنین تصوری از واقعیت بنا شده
باشد ،باید در زندگی خود ماولههای«ابدیت» و «تغییر» را با هم سازگار کند .بایستی که برای
تنظیم حیات اجتماعی خود اصولی ابدی در اختیار داشته باشد ،چه آنچه ابدی و دائمی است
دراین جهان تغییر دائمی ،جای پای محکمی برای ما میسازد .ولی چون اصول ابدی به این
معنی فهمیده شوند که معارض با هر تغییرند ،یعنی معارض با چیزی هستند که قرآن آن را
یکی از بزرگترین «آیات» خدا میداند ،آنوقت سبب آن می شوند که چیزی را که راتاً
متحرک است از حرکت باز دارند .شکست اروپا در علوم سیاسی و اجتماعی ،اصل اول را
مجسم میسازد و بی حرکتی اسالم در ظرف مدت  ۸00سال اخیر ،اصل دوم را مجسم
میسازد .آیا اصل حرکت در اسالم چیست؟ همان اصل که بنام «اجتهاد» خوانده میشود.
مطابق بیا ن باال ،نیاز به راهنمائی وحی ،برای همیشه باقی است ،هدایت عال تجربی نمی
تواند جانشین هدایت وحی شود ،خود اقبال نیز صد در صد طرفدار اصل بااء نیاز به راهنمائی
بری همیشه است ،و حال آنکه فلسفهای که او برای ختم نبوت رکر کرده مستلزم اینست که
نه تنها به وحی جدید و رسالت جدید ،بلکه نیاز به راهنمائی وحی پایان پذیرد و در حایات
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نه تنها نبوت بلکه دیانت پایان مییابد .این توجیه اشتباه آمیز اقبال از ختم نبوت سبب شده
که همان نتیجهگیری یلط از گفتههای او بشود و چنین پنداشته شود که دوران ختم نبوت
یعنی دوران استاالل بشر از وحی»(همان.)۱7۹- ۱71 :

 .7دیدگاه سروش دربارۀ خاتمیت
.9-7خاتمیت ،پایان والیت شخصي پیامبر
سرو ،بر این باور است که پ

از پیامبروختم نبوت ،شخصیت،سخن ووالیت هیچک

دیگر از ارز ،واعتباربرخور دار نیست.ایشان می گوید«:این عنصرا شخصیت پیامبرا والیت
است .والیت به معنای این است که شخصیت شخص سخنگو حجت سخن وفرمان اوباشد
واین همان چیزی است که باخاتمیت مطلق ختم شده است» (سرو) ۱12-۱11: ۱1۶۶ ،،
همچنین می گوید« :امروز سخن هیچ ک برای ما حجت تعبدی دینی نیست ،چون حجیت
والیت دینی از آن پیامبر اسالم(ص) است و ب  ،با بسته شدن دفتر نبوت به مهر خاتمیت،
شخصیت هیچ ک

پشتوانه سخن او نیست(».همان )27 :

 .2-7بررسي و نقد
این که ایشان از سویی دین اسالم را دین خاتم دانسته و آن را امری درون دینی و به تصدیق
نبی اکرم اسالم مستند میکند و والیت یعنی حجیت سخن و فرمان پیامبر را به شخصیت و
ماام آن حضرت مستند کرده و آن را نیز ختم شده معرفی میکند و از سوی دیگر مسئله
استمرار والیت که آن نیز امری درون دینی و مستند به تصدیق و تأیید و اعالم نبی مکرم
اسالم است انکار میکند که این مصداق آشکار(ایمان به بعضی و کفر به بعضی دیگر) است.
یعنی با توجه به اینکه هر دو قسم از یک مالک و معیارکه همان استناد به شخصیت و ماام
حضرت است برخوردارند ،قبول و ایمان بعضی و انکار بعضی دیگر نشانگر این است که
صاحب این فکر بر اساس برهان و استدالل قبول یا رد نمیکند بلکه تنها ادعای آن را سر
میدهد .در حالی که قرآن در آیه تطهیر(احزاب )11/به صراحت اظهار میدارد که خداوند
رج را نیز از اهل بیت برداشتهاست.
ماصود از رج  ،هر نوع پلیدی فکری و روحی و رفتاری است که گناه و خطا از
مصادیق بارز آن ا ست .از این رو ،گفتار و کردار ائمه معصومین (ع) همانند قرآن حجیت
دارد .بنابراین کسانی که سخن پیامبر را براساس آموزههای قرآن حجت می دانند ،سخنان
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ائمه (ع) را نیز بر اساس آیات و روایات قطعی پیامبر ،همین گونه تلای میکنند .در واقع
ممکن نیست کسی به سنت پیامبر باور داشته باشد ،ولی حجیت و و اقت تعالیم ائمه (ع) را
انکار کند .همچنین پیامبر در حددیث الین ،یکی از احادیث متواتر اسالمی میفرمایند :من
در میان شما دو چیز گرانبها را به امانت میگذارم و میروم.
مادامی که به این دو چنگ زنید ،هرگز گمراه نخواهید شد و این دو از یکدیگر جدا
نمیشوند تا در قیامت ،کنار حوض نزد من آیند(ر.ک؛ محمدی ریشهری،۱۹2۱،ج217 :2و
) 21۸در این روایت ،اهل بیت(ع) هم طراز با قرآناند؛ یعنی همانگونه که قرآن از هر نوع
تحریفی مصون است ،اهل بیت نیز از هر گونه خطای فکری و عملی مبرایند .به بیانی دیگر،
ک سانی که تمسک به آنها مایه هدایت است و مسلمانان را از ضاللت و گمراهی باز میدارند
و از قرآن نیز هرگز جدا نمیشوند ،از هرگونه خطا و گناهی مصوناند .همچنین پیامبر اهل
بیت خود را به کشتی نو ،مانند کرده که هرک بر آن سوار شود ،از امواج طوفان رهایی
مییابد و هرکه از آن تخل

نماید ،به هالکت می رسد(ر.ک؛ مجلسی،۱۹01،ج.)۱0۸: 12

افزون بر این دالیل گوناگونی برای ضرورت وجود امام رکر شدهاست که به برخی از آنها
اشاره میکنیم:
ال  .بعد از رحلت پیامبر اعظم فرقههای گوناگونی مانند معتزله ،خوارج ،اشاعره و شیعه
ظهور کردند که عااید و آرای خود را مستند به آیات قرآن میداشتند که تنها برخی از
تفسیرها صحیح و دیگران نادرست میباشند .بیگمان جامعه اسالمی به وجود امام معصومی
احساس نیاز میکند که بتواند تفسیر حق از باطل را تشخیص داده و حق و صحیح را به جامعه
معرفی کند.
ب.پیامبران گرامی اسالم در دوران حیاتشان فرصت نیافتند تمام جزئیات احکام الهی را به
طور کامل تبیین کنند و آن را اجرا نماید .بیتردید وجود امام معصوم برای پر کردن این
خالء بزرگ ضروری است.
ج.پ از پیامبر ،جاعالن احادیث نبوی با انگیزههای گوناگون دنیوی به جعل حدیث روی
آوردند که تاریخ اسالم گواه روشن آن است .لذا ضرورت وجود امام معصوم برای بازشناسی
حدیث حق از باطل بر انسان منص پوشیده نیست.
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 .1جایگاه عقل جمعي
سرو ،وحی را به تجربه دینی تفسیر می کند و براین باور است که تجربههای دینی  ،فردی
بوده و تنها برای شخص تجربه گر حجت است و پ

از ختم نبوت ،عال جمعی جایگزین

همة قطعها و تجربهها شده و در تمام عرصه های زندگی انسان حاکم و تکیه گاه میباشد.
وی دربارة ناش عال جمعی میگوید « :تجربه دینی خود را هیچ وقت تعمیم نمیدهیم و
قطع و احساس شخصی را در حق هیچک

حاکم و تکلی آور نمیدانیم و به این معنا

باب والیت و نبوت را بسته می دانیم ...دوران والیت شخصی به پایان رسیدهاست و از این
پ

عال جمعی به صفت جمعی حاکم و ولی و متکای آدمیان است»(سرو۱17۴،،

۱17:و .) ۱1۶وی در بیانی دیگر میگوید « :ما دیگر به هیچ شخصیتی وابسته نیستیم ،از همه
ک

دلیل میطلبیم ،ع ال جمعی ما داور همه ک

و همه چیز است و هیچ ک

ما را به

پشتوانه تجربه دینی خود نمی تواند به حکمی ملزم کند .چنین پروندهای برای همیشه
مختومه شده است ...این است که با ختم نبوت ،عال نهایت آزادی را پیدا میکند و
شخصیت هیچ ک

حاجب دالیل عالی و تجربی و قانونی نمیشود .آزاد بودن ،یعنی آزاد

بودن عال از عوامل مافوق و مادون .نبوت به منزله امری مافوق عال میآید تا با پیامها و
تکالی

خود آدمی را از عوامل پست و مادون عال رها سازد .آنگاه با خاتمیت خویش،

عامل مافوق هم بر می دارد و طناب گهواره عال را از دو سو خود بر خیزد و بایستد و برود
و بدود و بپرد»(همان.)۱۹۱:

.90بررسي و نقد
نکته اساسی در گفتار ایشان ،ابهام عال جمعی و قلمرو اعتبار آن است .اگر ماصود از آن
اصل اجتهاد در آموزه های دینی اعم از فاهی ،کالمی و ا جتماعی باشد ،باید گفت این
رهیافت به دیدگاه امامیه تحلیل میگردد که معتادند در عصر ییبت عالمان و متخصصان
هر علم در مسایل ظنی و هم چنین مسایل مستحد ه باید با اتکا به منبع کتاب ،سنت و عال
به اجتهاد و تبیین مسایل دینی و تطبیق آن بر مسایل جدید و زمانه بپردازند .نهایت در
گذشته ،عالمان و متخصصان هر علم ،به اجتهاد خود عمل نموده و به تشکیل شورا و
مجمعی از متخصصان مربوطه نپرداخته بودند ،این نگاه جدید به اجتهاد یعنی تخصصی
کردن ابواب فاه و تشکیل شورای افتاء در سالهای اخیر در حوزهها مطر ،بودهاست ،اما

دادجو | 221

مکانیزم عملیاتی آن فراهم نیامدهاست .اما اگر ماصود ،آزادی عال از منابع دینی مانند
ق رآن و روایات قطعی معصومان باشد ،این که عال بدون لحاظ آنها خود به داوری صحت
و سام همه آموزه های دینی بپردازند ،الزمه آن نادیده انگاشتن اصل دین و تروی
اباحیگری در عرصههای مختل

دینی میباشد .این فرض به بهانههای مختل

مانند موقتی

بودن احکام فاهی ،انحصار گوهر دین به تجربه دینی و عدم دسترسی به اصل دین ،اگر به
خاتمیت دیانت منجر نشود ،الاقل به تنزل دین به چند آموزه محدود و آن هم نسبی و ظنی
منتهی خواهد شد.
اشکال دیگر این که در این دیدگاه خود عال جمعی تبیین نشدهاست که آیا منظور عال
همه و جمع به وص

همه است یا منظور عال متخصصان هر علم مربوطه با احراز تخصص

آنها از متد رای و معمول در رشته خاص میباشد(ر.ک؛ قدردان قراملکی)۹22 :۱1۶۶ ،
اشکال دیگری به سرو ،وارد است این است که اساساً با توجه به دیدگاه ایشان نسبت به
تجربة دینی اصل خاتمیت به انکار میانجامد و پیامبر دیگری امکان ظهور و بروز مییابد.
چنانکه از عین عبارت ایشان بر میآید« :باید ارعان داشت که کسی ممکن است برای خود
نبی شود واحوال خاصی پیدا کند و واحد ارواق و مواجیدی شود .شخصی ممکن است بین
خود ،و خدا واجد احوالی شود و احساس کند که صاحب وظایفی است از ناحیه خداوند
و دیگر وظیفه ندارد به فالن دین یا بهمان دین دیگر عمل کند .احساس من این است که
بعضی از بزرگان مثل شم

تبریزی تاریباً چنین احوالی داشتند .اگر کسی احساس می کند

که دیگر نمیتواند پیرو شریعت پیامبر اسالم باشد و وظیفه دیگری دارد ،خود ،میداند و
خدای خود(»،سرو.)71 : ۱1۶۱ ،،

 .9-90عدم پایبندی دکتر سروش به مباني اعتقادی خود
آقای سرو ،معتاد به پلورالیسم دینی و از مروجان و مبلغان این نگر ،است .طبق این
دیدگاه ایشان همة قرائتهای گوناگون از دین و اسالم را حق و مایة نجات و رستگاری
میداند .وی در تأیید پلورالیسم دینی میگوید «این نکته را باید به گو ،جان شنید و تصویر
و منظر باید عوض کرد و به جای آنکه جهان را واجد یک خط راست و صدها خط ک و

شکسته ببینیم ،باید آن را مجموعهای از خطو راست دید که تااطعها ،توازیها و تطابق-
هایی با هم پیدا میکنند ،بل حایات در حایات یرقه شد»(سرو )۴ :۱17۸،،و«اسالم سنی،
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فهمی است از اسالم و اسالم شیعی فهمی دیگر؛ اینها و توابع و اجزایشان همه طبیعیاند و
رسمیت دارند»(همان.)۸ :
اگر بنا به سخن ایشان ،اسالم شیعی ،فهمی از اسالم طبیعی و رسمی است ،پ

چگونه است

که ایشان اعتااد به مرجعیت علمی امامان معصوم(ع) را ییرطبیعی و متعارض با خاتمیت
می داند یا به تعبیری دیگر ،چگونه ایشان اعتااد خود را راست و صحیح و اعتااد تمامی
عالمان شیعه را در این باره خط ک و ناصحیح میداند .بنابراین کسی که به پلورالیسم دینی
اعتااد دارد و افکار و اعتاادات مسیحیان ،یهودیان ،بودائیان ،هندوان و مسلمانان در باب خدا
را به یکسان صحیح میداند ،همچنین همه قرائتهای مختل

از اسالم ،مخصوصا اهل سنت

و دیدگاه خاص خود را در باب اعتاادات شیعی صحیح میداند ،چرا اعتاادات عالمان شیعه
را ناصحیح میداند؟ از این سخنان به خوبی برمیآید که ایشان حتی به میانی اعتاادی خود
نیز پایبند نیست(ر.ک؛ محمد رضایی.)1۸۴ :۱1۴۸ ،
آقای سرو ،مرجعیت علمی امامان معصوم علیهمالسالم مورد خدشه قرار میدهد در
حالی که چنانکه گفته شد وحی رسالی بعد از پیامبر(ص) و ختم شدن نبوت ،این نوع وحی
قطع شدهاست؛ زیرا این نوع وحی ،فاط به انبیا و رسوالن الهی منحصر است و شیعیان هیچ
گاه اعتااد ندارند که به ائمه (ع) این چنین وحی میشود .اما انواع دیگر وحی همچنان ادامه
دارد؛ یعنی چه بسا افرادی که پیامبر نیستند ،ولی به آنها وحی می شود و اسراری از جهان
ییب بر آنها آشکار میگردد .قرآن درباره حضرت خضر و آص

بن برخیا و مادر موسی

(ع) میگوید﴿ :آتيناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما﴾(که .)۸۸ /
از جانب خود به او (مصاحب موسی =خضر) رحمتی عطا کرده و از نزد خود بدو دانشی
آموخته بودیم﴿ .قال الذی عنده علم من الكتاب﴾(نمل )۹0/کسی که (آص

بن برخیا) نزد

او دانشی از کتاب(الهی) بود ﴿و اوحينا الی ام موسی﴾(قصص .)7 /ما به مادر موسی الهام
کردیم.
این افراد با آنکه دارای علم لدنی بوده ،از ماام نبوت برخوردار نبودند .بنابراین از نظر قرآن
مانعی ندارد که کسانی از ماام نبوت برخوردار نباشند ،ولی به اتکای وحی و شهود ،علومی
را اظهار دارند .اما وظیفه امامان معصوم(ع) تبیین و توضیح آموزههای قرآنی است .آنان
هیچگاه حکمی بر خالف قرآن صادر نمیکنند.
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بحث و نتیجهگیری
به دالیل قطعی و متان ابت شد که خاتمیت تحاق یافته و هیچگاه پیامبر جدیدی نه در
عرصه تشریع و نه در عرصه تبلیغ ظهور نخواهد کرد .برخی از روشنفکران دینی معاصر
همچون اقبال الهوری وسرو ،تفسیر و فلسفه ای برای خاتمیت ارائه داده و گفتنهاند
وحی مربو به دوران یریزه بود و با حاکمیت عال جمعی و استارایی در انسانها نبوت
و وحی پایان یافت ولی این فلسفه از سوی استاد مطهری به ناد کشیده شد و استاد مطهری
آن را فلسفه ختم دیانت دانست نه فلسفه خاتمیت؛ اما ناد استاد مطهری از سوی برخی
از دانشمندان دینی معاصر مورد ناد واقع شد ولی ما در این مااله با دالیل روشن نشان
داده ایم که ناد استاد مطهری بر اقبال و دیگران وارداست و ناد هایی که بعضی از عالمان
دی نی معاصر بر ناداستاد مطهری بروشنفکران دینی معاصر ایراد کردهاند به هیچ وجه
وارد نیست .سر انجام این ادعای آقای سرو ،که مرجعیت علمی امامان معصوم
علیهم السالم را مورد خدشه قرارداده و بعد از ختم نبوت شخصیت هیچک

حتی مانند

امامان معصوم علیهم السالم پشتوانه سخنشان نمی داند ادعای بی دلیل و بدون پشتوانه
استدالل عالی و نالی است و ادله فراوان بی پایه بودن ادعای شان را ابت و عدم پایبندی
ایشان به مبانی اعتاادیش را به تصویر میکشد.
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