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  چكيده
مسـئله موعودبـاوري و ظهـور منجـی موعـود ، از افراد شده اسـت بسیاريیکی از موضوعاتی که در طول تاریخ دستاویز 

منجـی بـودن  مـدعی، جهل افـراداستفاده از سوءتا با  وسوسه کردهبرخی افراد را ، موعود منتظَر ستیزانهاست. کارکرد ظلم
حدود یک قرن پیش در هند ظهور کرد. او خـود را مهـدي موعـود و در ، قادیانی با چنین رویکردي احمدغالمند. میرزا کن

ا تأویل معناي خاتم و نیز تأسیس نـوع جدیـدي مسیح منتظَر دانست. وي همچنین ب، عین حال با استناد به برخی روایات
 خـود موجبات خروج از دین، وي با تغییر برخی احکام دین اسالم، سرانجاممدعی نبوت شد. ، از نبوت با عنوان نبوت ظلی

یـه احمد قادیانی و نقش آن در پیـدایش فرقـه قادیانگرایانه میرزا غالمبه تحلیل ادعاي منجی، . این مقالهساخترا فراهم 
  پردازد.می

  نبوت ظلی.، خاتمیت، قادیانیه، احمدغالممیرزا ، گراییمنجیها: کلیدواژه
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  مقدمه
احمـد میـرزا غالم بـه وسـیلۀ، حدود یکصد سال پیش در هند، خود گرایانهمنجیقادیانیه با رویکرد  ۀفرق

و وحی شده تـا از مـردم بنیان نهاده شد. وي مدعی بود که احیاگر قرن است و از جانب خدا به ا قادیانی
، دلیـلبـه همـین  .بـود بن مریمو عیسی موعودقائل به یگانگی مهدي ، احمدغالمبیعت بگیرد. 

خود را تجلـی ، به رشته تحریر درآورد و ضمن انکار صعود عیسی به آسماننزول المسیح کتابی با عنوان 
از دیگـر ، . ادعاي تجلی کریشـناي)22، ص 2004نیوبی، ( عیساي ناصري و مهدي موعود مسلمانان دانست

 احمـدغالمین آثـار تـرمهم. )25، ص 2006(صـفرا،  مدعیات او بود تا جامع منجیان ادیان موجود هند باشد
که اکنـون در  فتح االسالم و ختم النبوة، حقیقه النبوة، براهین احمدیه، الوحی ۀحقیق، ازالۀ االوهام :عبارتند از

کتـاب  میرزا بشـیر احمـد .)704ص ، 1388، (فرمانیانبه چاپ رسیده است  یست و پنج جلديب ايهمجموع
، رسـدنوشـته اسـت. بـه نظـر می احمـدغالم گرایانـهمنجیزنـدگی و مـدعیات  ةرا دربـارالمهدي  ةسیر

دیگـري مطـرح ادعـاي ، مرحله به مرحله گام برداشته و در هر مرحلـه، مدعیان سایرهمچون  احمدغالم
در ، با ایـن حـالیابد. و سپس تا ادعاي نبوت ادامه می آغازاز ادعاي احیاگر قرن ، هااست. این ادعا کرده

، کردنـدکه در ابتداي کار به دفاع از حق پرداخته و هنگامی که مریدان زیادي جمـع  اندهتاریخ افرادي بود
به ضد هـدف دین جدیدي ایجاد کردند و ، را گمراه کرده ايهمدعی پیامبري و الهام و وحی شدند و عد

سـپس بـه نقـد ، را طرح و بررسی قادیانی احمدغالمگانه ابتدا ادعاهاي چند، مقاله این. خود تبدیل شدند
ادعـاي نبـوت و انکـار خـتم نبـوت بـا ، قادیانی احمدغالمین ادعاي ترمهم. ازآنجاکه استآنها پرداخته 
  ر مورد نقد و بررسی قرار گیرد.تتر و مستندتالش شده است تا به صورت مفصل، است پیامبر اسالم

  قادياني احمدغالمبررسي ادعاهاي ميرزا 
سـرانجام سـیر ادعاهـاي ، که داعیه دفاع از دین در مقابل مهاجمان به اسالم را داشت، قادیانی احمدغالم

 درون ايهکند و بـه تأسـیس فرقـادعاي نبوت می، سرانجامابتدا ادعاي منجی بودن و ، خود را فراتر برده
به تبیین ادعاهـاي ، با سیري منطقی، جازند که خود پیامبر و مؤسس آن است. در ایندین اسالم دست می

  :پردازیممی وي

  احمدغالمادعاي مهدویت و احیاگر قرن بودن از جانب میرزا  الف.

  گوید:مشهور می ايهدر جمل، فتح اسالم او در کتاب
زیـرا  ؛جا آوریـدشکر به پس خدا را سپاس گفته و سجدة، داگر صاحب دین و ایمان هستی، یا ایها الناس
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، عصري که پدران شما عمر خود را در انتظار آن به سر آوردند امـا موفـق بـه درك آن نشـدند و ارواح
اید. بر شـما اکنون فرا رسیده و شما آن را درك کردههم .ولی به آن نائل نشدند، شوق به وصل آن داشتند

قدر بدانید و این فرصت را غنیمت بدارید. من مکرر خواهم گفت که من همان کسی باد که این نعمت را 
، النجـار( ها زنـده کنـددین) حق فرستاده شد تا این دین را مجدداً و از نو در دل(هستم که براي اصالح 

  .)6ـ7ص ، 1433قادیانی، به نقل ، 24ص ، 2005

  ادعاي مسیحا بودن در کنار ادعاي مهدویت .ب

، مسیح موعود نیز هست. او بـراي ایـن مسـئله، واحد مدعی شد که در آنِ، مان با ادعاي مهدویتاو همز
 تأکیـد، البتـه عـالوه بـر ایـن .»ال مهدي اال المسیح«د که نقل کرده است: نکاستناد می ماجهابنبه روایت 

ص ، م1999، القـانیالط( بر زمـان او منطبـق اسـت، شده است بیانکرد که عالماتی که براي ظهور مهدي می
من فطرتاً بـا مسـیح شـباهت دارم و براسـاس «کند که . او براي ادعاي مسیحا بودن خود استدالل می)21

خداوند این عاجز را به اسم مسیح فرستاده است تا عقیـده صـلیبی و مسـیحیت را ، همین شباهت فطري
در سـمت راسـت و  ايهراه مالئکـرا بکشد. من از آسمان به هم هاصلیب را شکسته و خوك، بر انداخته

  .)2ص همان، به نقل  190ص ، 2000، الغوري( »شمالم فرستاده شدم
دانست که هم مسلمانان و هم مسیحیان اعتقاد دارند که حضرت مسـیح می احمدغالم میرزاازآنجاکه 

اسـت و بـه  زنـده یسـین اختالف که مسلمانان معتقدند کـه عیالبته با ا( در آخرالزمان ظهور خواهد کرد
در  یسـیان معتقدنـد کـه عیحیمس، ظهور خواهد کرد ش از ظهور حضرت حجتیآسمان رفته و پ

ن یـان بـر ایـهودین باز خواهد گشـت و یالزمان به زمگر در آخریب رفت و بار دیظهور اول خود به صل
ن بـار یسـتنخ يدر وقت معلومش بـرا، الزمانهنوز ظهور نکرده و در آخر، هودین ید يحایند که مسرباو

از جملـه  کنـد.ارائـه میتوجیهـاتی را ، براي ادعاي خود مبنی بر مسیح موعود بـودن، )ظهور خواهد کرد
گونـه کـه مسـیحیان آن، در همـان زمـان مـرده اسـت و هرگـز بن مـریماعالن نمود که عیسـی، اینکه
ص ، 1991، زاهـدي( شـتبازگشتی نخواهد دا، میردزیرا کسی که می ؛به زمین باز نخواهد گشت، گویندمی
  نویسد:در همین رابطه می، توضیح مرامابتداي کتاب . وي )39

البته با کمی اختالف معتقدند که عیسی مسیح با جسم خاکی خود به آسـمان ، مسلمانان و مسیحیان
یعنی فتح اسالم ثابـت ، صعود کرد و زمانی خاص نیز از آسمان نزول خواهد کرد. اما در کتاب من

الزمـان) مسـیح در آخرام که مراد از نزول (اعتقادي نادرست است. در آنجا شرح داده، شد که این
بلکه به صورت استعاره بیان شده و اعالن نزول مثیل و شبیه مسیح اسـت ، نزول عیسی مسیح نیست

بـه  191ص ، 2003، الغوري» (مصداق این اعالن و خبر هستم، هاو این عاجز مطابق الهام و نشانه
  ).9ص ، 1433قادیانی،  ازنقل 
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 .)51ص ، تـابی، ظهیر( شدمی سؤال سیرینابناو از  ادعا کرد که من همان مهدي هستم که دربارة آشکارااو 
صـاحبان و ، از تـالش بـراي دفـاع از دیـن در مقابـل اربابـان احمـدمیـرزا غالمسیر ادعاهاي ، سانبدین

  به ادعاي مهدویت رسید.، اسالمی ادیان به عنوان و در مقام متکلمی سایرنمایندگان 
داشت که عیسی مسیح فوت کرده و مرگ او مرگـی نهـایی بـوده  بر این نکته تأکید احمدغالم میرزا

وي بر این اعتقاد بود که خداوند در قرآن خبر از فـوت عیسـی مسـیح  بازگشتی نخواهد داشت. واست 
 بـود مـدعی میـرزا. کردمی استناد )117 (مائده: »نتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِملَمَّا تَوَفَّیْتَنِی کُنتَ أَ«َ به آیۀ يو .داده است

 از بایـد . آنکـهاسـت شده ملحق اموات به و یافته وفات مسیح عیسی که است داده او خبر به خداوند که
امـا مشـکلی کـه  .)71 ص، 1981، (السـامري تاس مردم میان در اکنون که است وي خود، شود نازل آسمان
در سیر ادعاي خود مبنی بر مهدي موعود و عیسی مسیح بـودن داشـت و بـا آن مواجـه  احمدالمغ میرزا
هاي ظهور مهدي موعود و نیز عیسی مسیح بیـان شـده بـود اخباري بود که در آنها عالمات و نشانه، بود

ه توجیـه و شد و دسـت بـ» استعاره و مشابهات«او مدعی ، روازاین .نبودوي کدام قابل انطباق بر که هیچ
سـبب همـین و مـدعی شـد بـه، خود را داراي مشابهت فطري با عیسی مسیح دانسـته زد وتأویل اخبار 

، داننـددر توجیه احادیثی که ظهور مسیح را در دمشـق می وي .ده استزخدا او را مسیح صدا ، مشابهت
ه توجیهـات فراوانـی دسـت بـ اثبات ادعاي خودبراي  احمدغالم !را دمشق معرفی کرد »قادیان«روستاي 

، هاي ظهـور موعـود را تأویـل بــردط و نشـانهیادیـث و اخبـار وارده در زمینـه شــرازد و بسـیاري از اح
هایی از مـوارد تنهـا نمونـه مزبـورط خود وي قابل صدق باشـد. دو مـورد یکه بر اوضاع و شراايگونهبه

یل آمـده صـظهـور فرقـه قادیانیـه بـه تفاست که در کتب مرتبط با  احمدغالمهاي فراوان توجیه و تأویل
  .)م1999طالقانی، ؛ 1327قادیانی، : ك.(ر است

جِدِ «در آیه ، االقصیقادیانیه حتی منظور خداوند از مسجد ْ نَ الْمَسـ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْـدِهِ لَـیْالً مـِّ
 خداونـد کـه است معتقد دانسته قادیان مسجد را )1: (اسراء» الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ األَقْصَى الَّذِي بَارَکْنَا حَوْلَهُ

  .)113 ص، تابی، (ظهیر است کرده منتقل قادیان مسجد به االحراممسجد از را رسول حضرت

  احمدغالمج) ادعاي نبوت از سوي میرزا 

نـی کـه در رغم شواهد فراوابهادعاي نبوت کرد. او ، پس از ادعاي مهدویت و مسیحایی، احمدغالم میرزا
ست و به او وحـی ادعا کرد که نبی خدا، وجود داشت قرآن و سنت مبنی بر خاتمیت حضرت رسول

اسـتدالالتی بـر عـدم ، و از پیروان و نزدیکـان وي احمدغالم میرزااز جانب ، بارهاینشود. در و الهام می
البتـه آنچـه از  ارائه شد. یرزاماي براي اثبات نبوت و هم استدالالت جداگانه ختم نبوت با نبوت پیامبر
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در ابتدا اگرچه ادعـاي  احمدغالم میرزااین است که ، آیدشده در این زمینه به دست میظاهر کتب نوشته
کـم اوضـاع یـا دسـتو دانسته اسـت اما خود را نبی به معناي مصطلح نمی، مبتنی بر نبوت داشته است

داده و تکمیل کرده اسـت. برخـی از  خود را ارتقا ادعاي نبوت، بدین صورت بوده است که در طی زمان
شـاهد ایـن کننـد کـه می بیـانهـایی را در کتـب خـود قولشواهد و نقل مودودياز جمله ، نویسندگان

(یعنـی  این عـاجز«کند که گفته است: نقل می احمدغالم میرزا ارشادبه نقل از کتاب  يدمودو ست.مدعا
 »سـتا که صرفاً خادم و تابع پیامبر معصوم خود حضرت رسولبل، ) نبی و یا رسول نیستاحمدغالم

 میـرزا السـراج المنیـردر کتـاب ، در عبارت دیگري. )58 صم، 1980قادیانی  از نقل به 27 ص، 1967، (مودودي
  گوید:می ضمن انکار وجود نبی جدیدي پس از حضرت محمد، احمد

طـور بـه، ) نازل کـرده اسـتاحمدغالم میرزا(بدشکی در این نیست که در الهاماتی که خداوند بر این ع
استفاده شده است. البته آنچه که بر من نازل شده قابل حمل بـر معنـاي اصـلی  گسترده کلمات پیامبر

 لین و معترفین به این امر هستیم که جایز نیست که پس از پیامبر اسـالمئ(یعنی قادیانیه) از قا نیست. ما
ـین انبیـایی اسـت، اي مصطلح آن بیایدنبی قدیم و یا جدیدي به معن ، يمـودود( قرآن مانع از ظهـور چن

  .)302 ص، م1997قادیانی،  رزایم از نقل به 28 ص، 1967
به صراحت نبوت خود را انکار کرده و خـود را صـرفاً کلـیم از جانـب ، آیینه کماالت اسالمهمچنین در 

در کتـب ، مشابه این عبـارات .)383 ص، 5، ج م1993، قادیانی از نقل به، 1967، (مودودي کندخداوند معرفی می
خـود را نبـی ندانسـته و  میـرزا، ضـمنی یـاعبارانی نقل شده که به صورت صریح و  احمدغالممختلف 

 بـا، احمـدغالم میـرزاعبارات  سایرنبوت خود را انکار کرده است. اگر کسی بدون توجه و یا مراجعه به 
یقین خواهد کرد که او هرگز ادعاي نبوت نداشـته و ، اجه شودمو وي کتب در آن مشابه و مزبور عبارات

هـاي سعی در انکار آن نیز داشته است. اما عبارات دیگر وي در کتب مختلفش و نیز تالش، عالوه بر آن
نبـوت ، شـد بیـانکـه  طورهمـان حاکی از امر دیگري اسـت.، نزدیکان و پیروان وي براي اثبات نبوتش

امتـدادي و ، ظلـی، هاي مختلفی همچون نبوت تبعـیله داشته است و به ترتیب به نامچندین مرح، میرزا
نیازمنـد توضـیح و تبیـین ، البته هر کدام از ایـن مراحـل .)75 ص، 1981، (السـامري اصلی نامیده شده است

 اي به مباحث مهـم مـرتبطاما از باب ضرورت اشاره .باشند که از وسع این نوشتار خارج استمفصل می
   به آنها خواهد شد.

در راسـتاي نبـوت انبیـاء بـزرگ دیگـر داشـته ، ادعاي نبوت مستقل احمد میرزاپیش از آنکه ابتدا و 
، در تقابل بـا نبـوت ظلـی، مالك نبوت مستقل، روشنیاگرچه به .خود را نبی ظلی و تبعی دانست، باشد

بایـد شـریعت و ، که نبی مستقل این است، آیدمی دستبهاما آنچه از ظاهر کلمات وي ، مشخص نیست
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ضمن دعوت بـه اعتقـاد ، سفینه نوحدر کتاب  احمدغالماحکام جدیدي داشته باشد تا مستقل تلقی شود. 
نبـوت دانـد کـه در خـدمت نبوت ظلی خود را نوعی نبـوت می، وحدانیت خدا و خاتمیت پیامبربه 
که اگـر تصـویر انسـان در آینـه گونه انهم یعنی؛ بلکه در حکم جزء آن است، بودهو متصل به آن  یاصل
وجه منـافی خـتم نبـوت هیچبه، لقب نبی گرفتن نبی ظلی ؛دو تا شدن انسان و دوئیت نیست نشانۀ، افتاد

فـانی اسـت و ، باشـد پیـامبر اکـرم، که احتماالً منظـور، زیرا نبی ظلّی در سید و صاحب خود ؛نیست
ي ابتـداآنچـه  .)19ــ18 ص، 19ج م، 1993قادیانی،  از نقل به، 35 ص، 2005، (النجار دوئیتی میان آنها وجود ندارد

همـان نبـی بـدون ، درواقـعاین است کـه نبـی ظلـی ، آیدبرمی احمدغالم میرزاامر از عبارت و استدالل 
این امر در طول تاریخ مسـبوق بـه  .کندشریعت است که شریعت آخرین پیامبر پیش از خود را تبلیغ می

 شـریعت و بـوده زیادي بودنـد کـه فاقـد شـریعت يانبیا، اسرائیلاز جمله در میان بنی .سابقه بوده است
در ، نوشـت تحفـۀ النـدوةو بـا نـام  1902اي که در سال در رساله، احمد میرزا. کردندمی تبلیغ را موسی

  خطابی عمومی چنین نوشت:
در امور دینی از من تبعیـت  من نبی ظلی از انبیاء خداوند هستم. بر هر مسلمانی واجب است که ...

اما من را تأیید ، کرده و ایمان بیاورد که من مسیح موعود هستم. هر کس که من دعوتم را به او رساندم
ایمـان ، شود از خداونـد اسـتوحیی که بر من نازل میو نکرده و به اینکه من مسیح موعود هستم 

بلکه به آن  ...ل و حساب قرار خواهد گرفتدر آسمان (احتماالً منظور آخرت است) مورد سؤا، نیاورد
زمان بعثت و ، انبیاء... صادق و راستگو هستم عیسی و محمد، افزایم که حقیقتاً من همانند موسیمی

هو کالم اهللا ( مگر اینکه براي من شهادت داده است، اي نبوده استنبی... نداظهور من را تعیین کرده
ی و بروزي من انبیاء اهللا و تجب علی کل مسلم بی ظلّنو انا ، التوراة بطریق القطع و الیقین کالقرآن و

 دعوتی نی المسیح الموعود و کل من بلغتهأاطاعتی فی االمور الدینیه و تجب علی کل مسلم ان یومن ب
 مسئول هو، اهللا من علی ینزل الذي الوحی بان یومن لم و الموعود المسیح بانی یومن لم و یحکمنی فما

. قد انزل اهللا لتصدیقی آیات سی و داود و محمدیاننی صادق کموسی و ع....  السماء فی بمحاس و
و قد شهد لی القرآن و شهد لی الرسول و قد عین االنبیاء زمان بعثتی و ، سماویۀ تربی علی عشرة آالف

و قد و القرآن یعین عصري و قد شهدت لی السماء و االرض و ما من نبی اال ، ذلک هو عصرنا هذا
  .)4 ص، م1993قادیانی،  از نقل به 199 ص، 2000، (الغوري شهدلی

اي مـن آینـه :گویـدمی» يبروز« و »ظلی« کلمۀ دو شرح در، المسیح نزول کتاب در احمدغالم میرزا خود
، (الغـوري کامل در آن منعکس شـده اسـت طوربههستم که صورت محمدیه و نبوت و کماالت محمدیه 

ادعـاي ، شـودمحسوب می احمدغالم میرزا مرامنامهکه به نوعی ، این عبارات .)3 ص م،1993، قادیانی، 2000
کـه کـامالً ، د. قرار دادن چنین عبـارتیکندریافت وحی و مسیحا بودن وي را به صراحت بیان می، نبوت

از خـود  که در آنهـا ادعـاي نبـوت را احمدغالم میرزادر کنار عباراتی از ، صراحت در ادعاي نبوت دارد
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، و ابهـام در کـالم وي اسـت. بـه هـر حـال تنـاقض بیـانگر، دانددیگران می کند و آن را ساختۀنفی می
 کتـب و هانوشـته در احمـدغالم از کـه عبـاراتی همـۀ در. اسـتوي  تبعی و ادعاي نبوت ظلّی واقعیت

 بـه، اسـالم پیامبر از »دقیق و کامل تبعیت«، دارد وجود ظلّی نبوت کیفیت و معنا با ارتباط در مختلفش
، ت واقعـی شخصـی از پیـامبریـتبع صورت در کهايگونهبه، است شده تلقی کنندهتعیین عنصر عنوان

جمیع انوار ربانی وجـود حضـرت رسـول  شایسته، ظلّ آن حضرت شده و ضمن دریافت جایگاه نبوت
، (النجـار دتی با ختم نبوت نداشته باششود که منافاتفسیر می ايگونهبهاما این جایگاه  .خواهد شد اکرم

 جدیـد آیـین و شـریعت صـاحب که است ايبین، ظلّی نبی، آن گذشت توضیح چنانچه .)36 ص، 2005
 ؛»شـریعۀ بغیـر لکن و نبیاً اهللا سمانی لقد« :نویسدمی الهیه تجلیات کتاب در احمدغالم میرزا خود نیست.

 .)25 ص، 20قادیـانی، ج  از نقـل بـه 68 ص، 1991، (زاهـدي نهـاددار نـام شـریعتغیرنبی  را من خداوند یعنی
ان النبی محدث و المحدث نبی و انـا «نویسد: بر این مطلب می تأکیدبا  چشمه معرفتب اهمچنین در کت

، محدث و محـدث نبـی اسـت و مـن نبـی، به این معنا که نبی، »شریعۀاي محدث و لستُ بصاحب نبی
وي در  .)9 ص، 23قادیـانی، ج  از نقـل بـه، 1991، (زاهـدي باشـمت نمییعنی محدث هستم و صاحب شـریع

د قـکـه فا، با تشبیه نبوت خود به نبوت رسـوالن اولیـه، النبوةحقیقۀو حاشیه کتاب  مواهب الرحمنکتاب 
  .کندخود را نیز نبی فاقد شریعت معرفی می، شریعت بودند

خود  ورا فراتر گذاشته  پا، خود را تثبیت کند توانست ادعاي نبوت ظلی احمدغالم میرزاپس از آنکه 
عطیت نصیباً مـن القد : «نویسدمی آیینه کماالت اسالمدر کتاب ، هرا جامع تمام صفات انبیاء پیشین دانست

ل جمیع االنبیاء و المرسلین فی مثجمیع الحوادث و الصفات التی کانت لجمیع االنبیاء... و لقد اراد اهللا ان یت
  .)96ـ89 ص، 5قادیانی، ج  از نقل به، 62 ص، 2005، (النجار» و اننی ذلک الرجل شخص رجل واحد

 با تشبیه خـود بـه حضـرت موسـی .)23ص ، 2005، النجار( است علم ظاهر و باطن دارد معتقدوي 
مطـرح در قـرآن اسـت و پیـروان » اسـرائیل«او همـان  اسـت.که خداوند به او وحی کـرده  استمدعی 

  .)40ص ، 1991، زاهدي( خواهند بود اسرائیلبنی، پیروان وي، روازایناند. اسرائیل »والدا«همان ، مخلص او
بـر تـو زمـانی هماننـد زمـان موسـی «خداوند به وي وحی کرده است که  :گویددر همین ارتباط می

ا مسـلمانان سـاکن در قادیـان بـ، رفتـار کردنـد اسـرائیلبنیکه مصریان با  طورهمانیعنی ، خواهد رسید
، مجبـور بـه هجـرت از مصـر شـدند اسرائیلبنیپیروان احمدیه رفتار خواهند کرد و به همان ترتیب که 

قادیانیه مـدعی شـد  . بنیانگذار فرقۀ)41ص ، 1991، (زاهدي »نیز ناچار به ترك قادیان خواهند شد هاقادیانی
  .)م2003، الغورير.ك: (ست ی انبیاء داده نشده احت، که خداوند چیزي به او عطا کرده که به هیچ کس
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 قسم به خدایی که روح مـن در قبضـۀ«گوید: کند که میاز او نقل می القادیانیهدر  عبدالماجد الغوري
اوست همو من را فرستاده و نبی نام نهاده است و مرا به نـام مسـیح موعـود خطـاب قـرار داده و بـراي 

ص ، 2003، الغـوري( »رسـدبـه سیصـد هـزار میهایی فرستاده است کـه تعـداد آنهـا تصدیق ادعایم نشانه

نیز پدر خود را رسول و نبی دانسـته و مـدعی اسـت  احمدغالم میرزافرزند  میرزا بشیر احمد. )108ـ107
مخاطـب » یهـا النبـیا«او را به نام نبی صدا زده و خداوند متعال نیز در وحی او را بـا  که پیامبر اسالم
  .)109ص ، همان(قرار داده است 

، 1967، مـودودي( شده اسـتوحی بر او نازل می نیز بر این باورند که فرشتۀ قادیانی احمدغالمیروان پ

از جملـه عقایـد « :نویسـدضمن رد دیدگاه مسلمانان در بـاب خـتم نبـوت می احمدغالم میرزا. )29ص 
تـا روز باب وحی تا ابد بسته شـده و در آینـده  نادرست این است گمان کنیم پس از حضرت محمد

تبع او پیـروانش و به احمدغالم میرزاسان . بدین)31ص ، 2005، النجار( »قیامت امیدي به باز شدن آن نیست
  .)133ص ، 1999، ر. ك: ظاهر العامی( مدعی انفتاح باب نزول وحی تا روز قیامت شدند

اي سـران و علمـا ی از آن را بـریهالیف کـرد و نسـخهأکتابی ت، براي اثبات ادعاهاي خود احمدغالم
.. علی طریقـۀ .لقد کلفنی اهللا اصالح الخلق« :نویسدارسال نمود و در آن ضمن بیان مطالب فوق چنین می

.. و قد بشرنی اهللا ان کل من یقرا هذه الرسـالۀ الموجهـۀ الیـه ثـم الیقـر بـالحق .النبی الناصري االسرائیلی
خداوند اصالح امور جامعه بـر طبـق بـر روش ؛ )178ـ177ص ، 2000، (الغوري »یکتب له الهزیمۀ و الخذالن

ن نامـه یـا ف کرده است... و به من بشارت داده است که هـر کـسیرا به من تکل یلیاسرائ یحیامبر مسیپ
او مقـدر خواهـد  يبـرا يو خـوار یبدبخت، ت آن اذعان نکندیکه به او فرستاده شده را خوانده و به حقان

شـود به صراحت مدعی می احمدغالم میرزا، . در این مطلب)177 - 178ص ، انیهالقادیانی و القادی، وريغال(شد. 
که خداوند وظیفه اصالح امور خلق و احیـاي امـور دیـن اسـالم را نـه بـر طریـق اسـالم کـه بـر روش 

دار نیسـتم و آور شـریعتبه وي سپرده است. شاید منظور او از این ادعا این است که من پیام اسرائیلبنی
کنم و مـی تأکیـدبر شریعت پیامبر اولوالعزم قبلی  اسرائیلبنیبلکه مانند پیامبران ، آورمدید نمیشریعت ج

کند که جـامع جمیـع صـفات و ادعا می احمدغالماینکه ام. در عین حال براي اصالح امت برگزیده شده
پیـامبران پیشـین  مـۀکنـد کـه او خـود را برتـر از ههاي انبیاء و رسل است. این مطلب را القا میویژگی

براي حـل  روازاینداند که صاحب شریعت باشد اي میکه وي نبی مستقل را نبی ه شدداند بیشتر گفتمی
گویـد: درسـت اسـت کـه و در عین حال ادعاي نبوت مستقل داشتن) می(مشکل شریعت نداشتن خود 

و در مجمـوع (نهـی نبی تشریعی کسی است که نبوتش مشتمل بر امـر و نهـی اسـت ولـی ایـن امـر و 
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صاحب شریعت باشـد امـا نیـازي چه تواند در کتاب نبی پیشین آمده باشد و نبی حاضر اگرشریعت) می
شـریعت جدیـد نیسـت.  ارائـهبه این معنا که استقالل نبوتش مشروط بـه  ؛ندارد که احکام جدید بیاورد

إِنَّ هَـذَا لَفِـی « :فرمایـدکـه می کنـدبه این آیـه از قـرآن اسـتدالل می، خود سخنبراي تأیید ، احمدغالم
، قـرآن ۀبه ایـن صـورت کـه بـر اسـاس ایـن آیـ ؛)19ـ18 (اعلی: »الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى

آوردنـد تکـرار رسـالت بدون احکام جدیدي مبعوث شدند و کتبی هم کـه می، بسیاري از رسوالن الهی
او در پـی ادعـاي نبـوت مسـتقل ، . با این تفاسیراندهمستقل داشت حال آنکه آنها نبوت .پیشین بوده است

، 4 ج، 17ج  قادیـانی، از نقـل بـه 28 ص، 1967، (مودودي باشدخود در عین نداشتن شریعت و احکام جدید می

امـا دسـت بـه تغییراتـی ، خود را فاقد شریعت دانست، با وجود ادعاي نبوت مستقله میرزاچه اگر .)7 ص
 واجـب خـود پیـروان بـر را آنها انجام واحکام جدیدي را صادر ، خود به سلیقۀ المی زد ودر احکام اس

 بـه، داشـت مـردم سوي از را خود مستقله نبوت ادعاي پذیرش دغدغۀ گویی که، احمدغالم میرزا نمود.
تش ادعـاي نبـو پـذیرش بـراي را زمینـه تا نمودمی ادعا خود براي را مقاماتی، مختلف بیانات و هاروش

مـدعی ، هخودش را افضـل از جمیـع انبیـاء و رسـل دانسـت، گذشتکه  طورهمان، از جمله .فراهم سازد
 اما براي او بیش از یک میلیون معجزه وجـود دارد .سه هزار معجزه وجود داشت که براي پیامبر است
همچـون حسـن ، تو فرزندان آن حضر بیت پیامبران. وي حتی خود را برتر از اهل)71 ص، تابی، (ظهیر

، (الغـوريپنـدارد میتر از مقـام خـود خلفاي چهارگانه را نیز داراي مقامی بسیار پایئن، داشته و حسین

  .ددانمی کافی نبی هزار نبوت اثبات براي را خود نبوت اثبات ادله يو. )298ـ297 ص، 2000
ر او نـازل شـده و بـا بـ لکـه جبرئیـ استمله مخالفان و منتقدان مدعی حوي براي مصون ماندن از 

 شـر دشـمنانش محافظـت خواهـد کـردبه او اطمینان داده است که خداوند او را از ، به سوي وي اشاره
اي « :فرمـوده اسـت، مخاطـب قـرار دادهخداونـد او را گوید: می وي در جاي دیگر .)106ص ، تابی، (ظهیر

کنم و هـر آنچـه را دوسـت داشـته هرگاه غضب کنی غضب می، تو با منی و من با تو هستم، احمد من
کار هر کسـی کنم و کمکاهانت می، دارم. من به هر کس که اراده کند به تو اهانت کنددوست می، باشی

، نزدیکـان احمـدغالم میرزاجز خود ب .)22 ص، م1999، (الطالقانی »هستم که اراده کمک به تو را داشته باشد
، بشـیراحمد، نمونـهبـه عنـوان  .ند که از ادعاهاي او دفاع کنندخود دانست مریدان و پیروان وي نیز وظیفۀ

ر و«فرماید: میکه صف  سورة 6 با استناد به آیۀ، احمدغالم میرزافرزند  ِّ ولٍ اًمُبَشـ ُ  بَعْـدِي مِـن یَـأْتِی بِرَسـ
ت پیـامبر کند به اینکه عیسی بـه نبـو. او استدالل میباشدمی پدر خود نبوت اثبات درصدد، »أَحْمَدُ اسْمُهُ
زیـرا اسـم پیـامبر  ؛بشارت و خبر داده است احمدغالم میرزابلکه به نبوت ، بشارت نداده است اسالم
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، سـول گرامـی اسـالم باشـدرتواند نمی، در آیه» احمد«پس مراد از » احمد«است و نه » محمد« اسالم
م در فرقـه قادیانیـه نیـز سـعی در دیگر افراد مه .)321 ص، 2000، (الغوري است احمدغالم میرزا، بلکه مراد

 احمـدغالم میـرزابر نبوت  تأکیدبا  قادیانی یوسفقاضی محمد، نمونه ايبر .اندهدفاع از پیامبر خود داشت
و به ما منتقل کنـد و بـر قادیانیـه نیـز  هشد را شنیدمور بود تا آنچه به او وحی میأم احمدغالم :گویدمی

همچنـین  .)106 ص، تـابی، (ظهیـر شـودخدا براي ایمان آوردن ابالغ می زیرا کالم ؛ایمان به او واجب است
 دانـدتـورات و انجیـل می، قـرآن را هم مرتبـۀ احمدغالمگان قادیانیه وحی بر زراز ب، الدین شمسجالل

  .)334 ص، 2000، (الغوري
او  پیـروانو  احمـدغالم میـرزاویالتی است که أت، ین استیاي که در این مجال قابل تباما نکته

سایر و  احمدغالم میرزاشده توسط اجمالی به کتب نوشته ینگاه بااند. براي عدم ختم نبوت داشته
اگر خداونـد  :اندگفته، نمونه برايشود. انبوهی از توجیهات در این زمینه مشاهده می، قادیانیهسران 

تـا روز قیامـت بـدون  مبخواهد بعد از فوت پیامبر اسال، متعال که در ذات و صفات کامل است
، (الطالقـانی جان نخواهد داشتهاي بیها و دیگر آلههبت در این صورت تفاوتی با، تکلم باقی بماند

عقیده به ختم نبـوت را بـر اسـاس قـرآن و احادیـث ، میرزادر جاي دیگري خود  .)140 ص، م1999
شأن و فضـل امـت  :گویدمی، دانستهن امت محمدیه أنبوي باطل دانسته و آن را منافی با فضل و ش

اقتضاي این را دارد که از این امت همواره افرادي و انبیائی باشـند کـه بـا خداونـد تکلـم ، محمدیه
 ویلأدست به ت، خود مبنی بر عدم ختم نبوترأي ها براي اثبات قادیانی .)34 ص، 2005، (النجار کنند

هِ مَّا کَا« ۀرده و آیات قرآن و احادیث را از جمله آیب ولَ اللـَّ ُ نَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِکُمْ وَلَکِـن رَّسـ
 تأویـل بـه، کـرده توجیه، دارند تصریح بلکه و داللت نبوت ختم بر که، )40 (احزاب: »وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ

یـامبر باشـد و پانبیاء صـاحب شـریعت مسـتقله می، در آیه» النبیین«د از مرا اند:گفته جمله از. ببرند
این امـر منافـاتی بـا اسـتمرار  .نیز آخرین پیامبري بودند که صاحب شریعت مستقل بودند اسالم

ایـن اسـت کـه ، انـدتوجیه دیگري که براي این آیه آورده .)32 ص، 2003، (الغـوري اصل نبوت ندارد
عنـاي بـه م» خـاتم النبیـین«عبـارت ، لبـا ایـن حـا، باشـدمیدر این آیه به معنـاي افضـل » خاتم«
فهماننده ختم نبوت نبوده و مانع استمرار نبوت نخواهد ، در این صورت .خواهد بود» النبیینافضل«

 :انـدو گفته، کننده گرفتهرا به معناي تصدیق» خاتم«، در توجیه دیگري .)178ص ، 1967، (مودودي بود
 .تصـدیق او باشـدبایـد مـورد ، آیـدمی از رسول خدا پساي که معناي آیه این است که هر نبی

منظور آنها این است که آیه در مقام بیان این امر است که ، ست. درواقعتصدیق با تأیید نیز هم معنا
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به امضا و تأییدیه به آن حضرت نیازمند است که به این بیـان  پس از پیامبر اسالم، نبوت هر نبی
و توجیـه  .)37ص ، 2005، (النجار منافاتی با آیه مورد بحث نخواهد داشت احمدغالم میرزانیز نبوت 
االنبیاء بودند از ایـن حیـث کـه کمـاالت خاتم پیامبر اسالم :گویدمی احمدغالم میرزا، آخر اینکه

عالوه بر  .)39ص ، نهما( این مسئله به معناي ختم اصل نبوت نیست .نبوت با ایشان تام و کامل شد
 .انـدن نیز براي جواز استمرار نبوت استدالل کردهها به برخی از آیات قرآقادیانی، مزبورتوجیحات 

وَمَا کَانَ لِبَشَرٍ أَن یُکَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْیًا أَوْ «فرماید: اند که میسورة شورا استناد کرده 51به آیه، از جمله
بلکه از کلمـۀ  ،»و ما کان لنبی«ند که خداوند در این آیه نفرموده است: معتقدآنها »: مِن وَرَاء حِجَابٍ

نبـی هـم ماننـد نبـی وحـی که خداونـد بـه غیر امر بیانگر این است این است. استفاده کرده» بشر«
وَمَـن «فرماید: سورة نساء است که می 69آیۀ ، آیه دیگر مورد استدالل آنها .)40ص ، همان( فرستدمی

 ». ...اللّهُ عَلَیْهِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِینَیُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ 
یـک هر، ان اطاعت فرد از خدا و رسولشخداوند بر اساس میز، بر طبق این آیه :گویندها میقادیانی
این آیه تصریحی  .کندصدیقین و شهداء و صالحین را به فرد اعطا می، شده از نبیینبیانهاي از مقام

سبب به هم احمدغالم میرزا .ادامه دارد کماکان در امت رسول خدا، است بر این مطلب که نبوت
بخـش کـوچکی از ، شـد بیـانآنچـه  .)41ص ، همـان( طاعت باالي خود به مقام نبوت رسیده است

اسـتفاده  احمـدمغال میـرزاها براي اثبات نبوت هایی بود که قادیانیتأویالت و استدالل، توجیحات
امـا ، ستنیشریعت جدیدي  ارائهاگرچه مدعی  احمدغالم میرزا، شد بیانکه  گونهاما همان اند.دهکر

احکام جدیدي را صادر کرد و تغییراتی در برخی از احکام اسالم انجـام داد. از ، ي خودأبر اساس ر
بـه  را او دوازده مـاه قمـري هـاي دیگـري بـود.هاي هجري بـه نامتغییر نام ماه، جمله کارهاي وي

نبـوت و فـتح ، اخـاء، تبـوك، طهـور، وفـاء، احسـان، هجـرت، شهادت، امان، سالم، هاي صلحنام
  .الغاء ختم نبوت بود، از دیگر تغییرات وي .)11ص، 1991، (زاهدي گذاري کردنام

 جملـه از .)212ص  ،2000، (الغوري بود احمدغالم ازمیراز دیگر اقدامات ، رفع حکم جهاد بر مسلمانان
زور  عقاید و تعلیمات مـن نبایـد بـا :گفتاو می .تبلیغ بود، کرده بود تحریم آن در را جهاد که هاییزمینه

ریفات قادیانیـه تغییر حج نیز از جمله تح .)68ص ، 2005، (النجـار شمشیر و محاربه مورد تبعیت قرار گیرند
پیـروان خـود را بـه زیـارت ، اهللا الحرام در عربستانج بیتبر ح تأکیدقادیانیه به جاي  .در دین اسالم بود

اعـالن کـرد کـه حـج ، احمـدغالم میـرزاکنند. دومین جانشـین تشویق میروستاي قادیان به عنوان حج 
  .)40ص ، 2000، (الغوري کندحج قادیان است و حج در مکه کفایت از حج در قادیان نمی، واجب
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کـه  اسـت سـؤالایـن ، قادیانیه بـه ذهـن خطـور کنـد سی فرقۀتی که پس از بررسؤاالشاید یکی از 
 احمـدغالمها چه دیدگاهی نسبت به مسلمانان دارند؟ باید دانست که قادیانیه بـه عنـوان پیـروان قادیانی
 .)69ص ، 2005، (النجـار داننـدکـافر می احمـدغالم میـرزامسلمانان را به دلیل عدم ایمان به نبوت ، قادیانی

 بـه نامنـمؤغیر، دانـدمی خداونـد ناحیـه از الهام و وحی را آنها که متعددي عبارات در، حمداغالم میرزا
 و نکـرده تبعیـت او از کـس هـر کـه اسـت شده الهام او به که است گفته جمله از .داندمی کافر را خود

خواهـد  عاصی از امر خدا و رسولش بـوده و در جهـنم، بیعت او نشود و مخالف او باقی بماند در داخل
خدا حکم کرده است که هـر کـس مـن  :گویددیگري می جاي. همچنین در )201ص ، 2000، (الغـوري بود

 بـه کـس هـر :نویسدمی الوحی حقیقۀ کتاب در مسلمان نیست.، دعوتم را به او برسانم و او من را نپذیرد
انـد هداد بشـارت مـن به شرسول و خداوند زیرا ندارد؛ ایمان او رسول و خدا به درواقع، ندارد ایمان من

اگـر ، داننـدرا کـافر می انه مسـلمانکـیعنـی ازآنجا، . به تبع چنـین حکمـی)163ص ، 22، ج 1993قادیانی، (
گونـه همچنـین هـیچ .کننـدرا در قبرستان قادیـانی دفـن نمی اوگذارند و نماز نمی آنبر ، مسلمانی بمیرد

 دینی با مسـلمانان بـر آنـان ممنـوع و حـرام اسـت ابطۀگونه رکنند و هرازدواجی با مسلمانان برقرار نمی
آخـرین نقطـه و مرحلـه نهـایی ، شاید صدور چنین احکامی در ارتباط بـا مسـلمانان .)34ص ، تابی، (ظهیر

  اي مستقل است. قادیانیه از دین اسالم و تثبیت آن به عنوان فرقهجدایی 

  قادياني احمدغالمنقد و بررسي ادعاهاي ميرزا 
ادعاهایی را مطـرح کـرده کـه هـیچ ، براي اثبات منجی بودن و نبوت خود، قادیانی احمدغالم میرزا

ادعاهاي وي را باید در دو بخـش تقسـیم نمـود: ، کلی طورسند و مدرکی براي اثبات آنها ندارد. به
ا ادعاهایی که براي آنها از قـرآن و یـ، ادعاهایی که بر هیچ دلیل و سندي مبتنی نیست. دوم، نخست

ایـن اسـت کـه ، چنانچه گفته شـد، کند. از جمله ادعاهاي بدون دلیل ويمنابع دیگر دلیل اقامه می
صـعود عیسـی بـه ، در خـود کریشنايادعاي تجلی وي با داند. خود را همزمان مسیح و مهدي می

 ادعـاي داشـتن علـم ظـاهر و بـاطن. همچنین او با داندآسمان را انکار کرده و خود را تجلی او می
، مطرح در قرآن است و پیـروان وي» اسرائیل«همان ، خداوند به او وحی کرده است که اوگوید می
اسرائیل خواهند بود. بیش از یک میلیون معجزه دارد. از همه پیامبران باالتر و اشرف است و در بنی

  و خلفا قرار دارد. بیت پیامبرمقامی باالتر از اهل
ضرورتی براي ارائه شاهد و مدرك بر ایـن قبیـل ادعاهـاي خـود  دیانیقا احمدغالم، رسدبه نظر می

همه ادعاهـاي او بـدون دلیـل بـوده و ، روازایندهد. ک از این ادعاها سندي را ارائه نمییندیده و بر هیچ
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ویل آنهاسـت. أبا استناد به آیات قرآن و ت، بر هیچ واقعیت خارجی مبتنی نیست. بخش دوم ادعاهاي وي
و برخـی ، رفتـهفراتر ، کندکه بدون دلیل ادعاهایی را مطرح می، مزبورعالوه بر موارد ، قادیانی داحمغالم

در توجیـه احـادیثی کـه ، براي نمونـهبرد. دلیل تأویل میبیاز مسلمات تاریخی و قرآنی را بدون قرینه و 
همـین مسـئله در  د.نـکرا همـان دمشـق معرفـی می »قادیان«روستاي ، دانندظهور مسیح را در دمشق می

 ۀمسجد االقصـی در آیـ، در تأویلی عجیب، احمدغالمآید. خصوص آیه نخست سوره اسرا نیز پیش می
 خداونـد مدعی است و داندمی قادیان مسجد را، )1: (اسراء ..»الْمَسْجِدِ األَقْصَى الَّذِي بَارَکْنَا حَوْلَهُ«.. شریفه 

چنـین مطلبـی را ، کـهدرحالیمنتقل کرده اسـت.  قادیان مسجد به مسجداالحرام از را رسول حضرت
توان یافت. هیچ مفسري از صدر اسالم تاکنون چنین نظـري داشـته می قادیانی احمدغالمتنها در نظرات 

مـدعی اسـت کـه ، )117 (مائـده: »لَمَّا تَوَفَّیْتَنِی کُنتَ أَنتَ الرَّقِیـبَ عَلَـیْهِم«َۀ است. او همچنین با استناد به آی
و او بازگشتی نخواهـد داشـت. ایـن نیـز ادعـایی  خداوند در قرآن خبر از فوت عیسی مسیح داده است

بـه بـاور گروهـى  .ن وجود داردانظرات مختلفی میان مفسر» توفّى«در معناي ، زیرا اوالً ؛بدون دلیل است
 و اساسـاً تاسـصعود به آسـمان منظور بلکه ، توفی به معنی مرگ نیست، حسنو  قتاده، سدىاز جمله 

کـه در آیـه چنـان .ضـعیف اسـت، به معنی فـوت باشـد، شریفهکه توفی در این آیه این پندار و دریافت 
 ةواژ در اینجـا نیـز .)42(زمر:  »...اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِینَ مَوْتِهَا وَالَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنَامِهَ« فرماید:دیگرى مى

 جا بـه مفهـوم مـرگ و میرانـدن معنـا کـردتوان آن را همهنمى .ار رفته استدر مورد خواب به ک »توفی«
از مسلمات اعتقادي مسلمانان این است که خداوند عیسـی را ، اًثانی .)50ص ، 1374، و دیگـران (مکارم شیرازي

متعـال خداونـد ، اًثالثـبه همراه منجی آخرالزمان به زمین بازگشت نماید. ، به آسمان برد تا در وقت معلوم
به زمین بازگردانـد چنانچـه اعتقـاد بـه رجعـت ، از دنیا رفته باشد قادر است تا عیسی را حتی اگر حقیقتاً

بـاز هـم اثبـات نـزول ، بر فرض که توفی در اینجا به معنـی مـرگ باشـد، چیزي غیر از این نیست. رابعاً
و آن اینکه هر تأویلی نیـاز بـه  کند. یک نکته کلی وجود داردبه جاي عیسی را نمی، از آسمان احمدغالم

  ویالت بدون مناسبت وجود ندارد. اي براي این تأههیچ قرین، قادیانی احمدغالمدر ادعاهاي  .قرینه دارد

 نقد انكار خاتميت

، وياسـت. در ایـن مـورد نیـز  قادیـانی احمدغالمین ادعاي ترمهم، خاتمیت شک ادعاي نبوت و ردّبی
 ردّ، ین مسـئله در ایـن ادعـاتـرمهمدعوي نبـوت دارد. ، ل قبولی بر ادعاي خودهیچ شاهد قاب ارائهبدون 

از جمله عقاید نادرسـت «در این خصوص گفته است:  قادیانیاعتقاد مسلمانان در باب ختم نبوت است. 
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باب وحی تا ابد بسـته شـده و در آینـده تـا روز قیامـت  گمان کنیم پس از حضرت محمد، این است
در مقابل دیدگاه رسمی مسلمانان مبنی بر خاتمیـت اسـت.  کامالً، این نظر». شدن آن نیستامیدي به باز 

ین شـاهد بـر تـرمهمباشد. شـاید خاتمیت یکی از مسلمات دین اسالم می، قرآنی و روایی فراوان ادلۀبا 
جـه تأویـل به چند و، قادیانیسوره احزاب باشد. اما استدالل به این آیه از سوي  40آیه ، مبحث خاتمیت
صـاحب شـریعت دانسـته کـه ایـن در آیه را انبیاء » النبیین«مصداق کلمه ، از جمله اینکه .برده شده است

النبیین ظهـور در معنـاي عـام دارد و همـه ، زیرا اوالً ؛معناي یک واژه بدون قرینه الزمه است، تخصیص
بـدون مخصـص و ، عـام اراده خـاص از لفـظ .شودانبیاء صاحب شریعت و بدون شریعت را شامل می

اسـتفاده » المرسـلین«بایـد از واژه ، انیباء صاحب شریعت بودنـد، اگر مراد، ثانیاً .قرینه خالف ظاهر است
شـده و معنـاي  بیـانشد. همچنین در معناي خاتم نیز اشـکال شـده و تـأویالت متعـددي بـراي آن می

بـه معنـی اشـرف و یـا زینـت و یـا ایـن واژه ، از جملـه اینکـه .خاتمیت و انتها از آن سلب شده اسـت
یعنی به کسـر تـاء و »: خاتِم« .1 :باشدواژه خاتم بر چند وجه می :گفتکننده است. در پاسخ باید تصدیق

به فتح تاء و بر وزن عـالَم کـه بـه معنـی آخـر و »: خاتَم« .2کننده؛ به صورت اسم فاعل و به معناي ختم
بر وزن ضارَبَ: فعـل ماضـی از ، خاتَمَ .3کنند. را مهر می هامهآخرین است و یا چیزي که با آن اسناد و نا

را به هـر نحـو کـه تلفـظ  »خاتم«، حالباب مضاربه و به معنی کسی که پیامبران الهی را ختم کرد. به هر 
آخرین پیامبر الهـی اسـت ، شود که پیامبر اسالمدهنده است و معناي آیه این میبه معناي خاتمه، کنیم

از  ايهو نبوت با آمدن او ختم شده است. شواهد قرآنی دیگري نیز وجود دارد که در آنهـا واژ و پیامبري
، 26و  25از جمله سوره مطففین آیـه  .به معنی پایان و نهایت است، کار رفته و در همه آنهابه »ختم«ماده 
لغـویین معـروف  .)31ـ29 ص، 1384، (سبحانی .و.. 7بقره آیه  ةسور، 23جاثیه آیه  ةسور، 65یس آیه  ةسور

از ، فـارسابـن. اندهصـحه گذاشـت، نیز بر این موضوع که ختم به معنی پایـان و بـه انتهـا رسـیدن اسـت
  نویسد:ترین دانشمندان علم لغت میبزرگ

گویند خَتمـتُ العمـلَ یعنـی کـار را بـه آخـر به آخر رسیدن است. در زبان عربی می، معناي اصلی ختم
سک نیز که در قرآن آمده است معنایش این است که آخرین چیـزي کـه از آشـامیدن آن رساندم. خِتامُهُ مِ

چـون آخـرین  :گوینداالنبیاء میرا نیز خاتم بوي مشک است. پیامبر اسالم، کنندشراب طهور درك می
  .)»خ ت م«ل ماده یذ، ق1404، فارس(ابن پیامبر الهی است

، ه معناي رسیدن به آخر و اختتم در مقابل افتتح است. خـاتمختم ب«نویسد: خود می ۀنامدر لغت جوهري
االنبیاء به همـین یعنی آخر آن چیز. خاتم، الشیء ۀخاتمست و ء و به فتح تاء هر دو به یک معنابه کسر تا

  .)130ص ، 1358، (جوهري »است معنا از القاب رسول گرامی اسالم
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به معناي ، النبیین در آیهم یعنی آخرین فرد قوم و خاتمختام القو«نویسد: می العربلساندر ، منظورابن
نویســد: نیــز در تفســیر معــروفش می بیضــاوي. )55ص ، 15ج ، ق1390، منظـور(ابن» آخــرین پیــامبر اســت

. )342ص ، تابی، (بیضاوي» یعنی آخرین پیامبري که پیامبران الهی را ختم کرد و به پایان رسانید، النبیینخاتم«
گویند ختمت القـرآن یعنـی قـرآن را بـه آخـر در زبان عربی می«نویسد: در مفرداتش می یراغب اصفهان

شود به جهت آنکه ایشان نبوت را خاتم النبیین گفته می رسانیدم و تا پایان آن را خواندم. به رسول اکرم
گویند به این مر میاالختمت، در زبان عربی«گوید: می خلدونابن. )42ص ، ق1416، (راغب اصفهانی» ختم کرد

  .)264ص ، 1385، خلدون(ابن» النبیین یعنی آخرین پیامبرمعنا که به آخر آن رسیدم. لذا خاتم
معنـاي آن یکـی خواهـد ، به هر صورت که تلفظ کنـیم »خاتم«مفهوم ، چنانچه گفته شد، در مجموع

، پیـامبران صـاحب شـریعت مقید کردن معناي آن به خـتم، ازآنجاکه عنوان خاتم در آیه مطلق است .بود
  .)14ص ، 1366، (مطهريشود و باطل است یی بدون دلیل میتقیید بدون مقید و ادعا

نیـز باطـل اسـت. البتـه برخـی » خـاتم«ادعاي به معنی نگین و زینت و یا تصـدیق بـودن واژه 
انـد. دهچنین توجیهی را مورد تمسک قرار دا، نویسندگان بهایی نیز براي توجیه نبوت سران بهائیت

این است که پیـامبر ، النبیینمراد از خاتم، روگویند: خاتم به معنی زینت انگشت است. ازاینآنها می
نه اینکه آخـرین فـرد از پیـامبران ، زینت سایر پیامبران هستند، از حیث مقامات و کماالت اسالم

به ، بت به پیامبر اسالمخاتم نس، چون خاتم به معنی تصدیق مضمون نامه است، باشند. عالوه بر آن
. بطالن این مطلب روشن و مبـرهن )41ـ40ص ، 1384، (سبحانیباشد معنی تصدیق کننده پیامبران می

اي نـداریم کـه در هـیچ قرینـه، است؛ زیرا اوالً اثبات شد که خاتم به معنی پایان یک امر است. ثانیاً
بـه کـار رفتـه باشـد. نکتـه » زینت«وان اینجا از معناي حقیقی عدول کرده و در معناي مجازي با عن

، پس باید براي امور دیگر نیز که مصداق زینـت هسـتند، اگر خاتم به معنی زینت باشد، دیگر اینکه
، بایـد بجـز حضـرت آدم، کننده باشـدبه کار رفته باشد که چنین نیست. اگر خاتم به معنی تصدیق

هریـک  زیـرا؛ شـدندآنها مصـداق تصـدیق می براي همه پیامبران دیگر به کار رفته باشد؛ زیرا همه
جز در مورد پیامبر اسالم در هیچ ، کننده پیامبر پیشین خود بودند. حال آنکه اطالق این واژهتصدیق

اند که اگـر خـاتم را . برخی نیز استدالل کرده)63ص ، 1ج، 1388، شیرداغیعارفی (جا دیده نشده است 
یت پیامبر اسالم به معنی آخرین پیامبر داللت خواهد کـرد؛ بر خاتم، به معناي زینت در نظر بگیریم

ص ، 1382، (ربانیتواند زینت و تاج آنها محسوب شود می، زیرا تنها آن کسی که خاتم پیامبران باشد

بـه خـتم سلسـله ، که خود مدعی نبـوت اسـت، تواند قابل پذیرش باشد. رهبر بهائیتکه نمی، )56
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والسالم علی سید العالم و مربی االمم  ةو الصلو«گوید: می، تراف کردهنبوت با بعثت پیامبر اسالم اع
. او )292ص ، 1988، (نـوري..» .و علـی آلـه و اصـحابه ابـدا سـرمدا ةالذي به انتهت الرسـاله و النبـو

، 1998، نـوري(کننـده گیرد و نه تصدیقکننده مینیز خاتمیت را به معنی ختم ایقانهمچنین در کتاب 

  رود.می، راهی دیگر را غیر از آنچه خود به آن معترف بود، رچه پس از آن. اگ)136ص 
تَبَارَكَ الَّذِي نَـزَّلَ «فرماید: آیه اول سوره فرقان است که می، آیه دیگر براي استدالل بر خاتمیت

دهنـده عالمیـان امبر را بـیمپیـ، در این آیه خداوند متعـال». ی عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًاالْفُرْقَانَ عَلَ
دانـد؛ زیـرا ها میعالم را در اینجـا همـه انسـان، به نقل از امام صادقمفردات در ، راغبداند. می

. )345ص ، ق1416، (راغـب اصـفهانیهر انسان را عـالمی جداگانـه بـه حسـاب آورده اسـت ، خداوند
سـوره  70ان آمده است مانند: آیـه مؤیدات قرآنی متعددي وجود دارد که در آنها عالم به معنی انس

» عـالم«از واژة ، »هاانسـان«و » انسـان«به جاي واژة ، . در این آیات	..و.	سوره شعراء 65حجر و آیه 
شخصیتی است که وجـود ایشـان بـراي انـذار همـه  پیامبر، استفاده شده است. بر اساس این آیه

پبامبري نخواهد آمد. مؤید قرآنی دیگر بـراي و پس از ایشان ، کندها تا روز قیامت کفایت میانسان
لِّلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَـذِیرًا وَلَکـنَّ  کافَّۀًوَمَا أَرْسَلْنَاك إِلَّا «سوره سبأ است:  28آیه ، خاتمیت پیامبر اسالم
باشـند ها مـیآمـده کـه در مـراد از آن همـه انسـان» کافّـه«واژه ، در این آیه ».أَکثَرَ النَّاسِ لَا یعْلَمُونَ

  . شیوه استدالل به این آیه نیز مانند آیه قبل است.)66ص ، 1384، (سبحانی

  خاتميت در روايات
کـه عـالوه مدعی است که خاتمیت بر اساس روایات نبوي باطل اسـت. درحالی قادیانی احمدغالم

وارد شـده و بـر خاتمیـت آن حضـرت  روایات متعددي از خود پیامبر گرامـی اسـالم، بر آیات
بـه  خطاب به امیرالمؤمنین علـی کند. از جمله حدیث مشهور منزلت که در آن پیامبرکید میتأ

، و بـا ایـن جملـه» أنت منی بمنزله هارون من موسـی اال انـه ال نبـی بعـدي«فرمایند: صراحت می
شـنیدم کـه  کنـد کـه از پیـامبرنیز نقل می بن ساریهعرباضدانند. نبوت بعد از خود را منتفی می

ص ، 4ج ، ق1413، حنبـلبن (احمـد» انی عبداهللا و خاتم النبیین و ان اآلدم لمندجل فی طینـه«رمودند: ف
از آن ، ؛ من بنده خـدا و خـاتم پیـامبرانم)10ص ، ق1418، ؛ قندوزي295ص ، 19ج ، 1372، ؛ طباطبائی127

ارسـلت الـی «نـد: کند کـه فرمودنقل می از پیامبر ابوهریره. زمان که آدم هنوز به صورت گل بود
؛ )412ص ، 2ج ، ق1413، ؛ احمـدبن حنبـل128ص ، 1ج، ق1395، سـعد(ابن» و بی ختم النبیـون ۀکافالناس 

من براي همه مردم و عموم جهانیان مبعـوث شـدم و نبـوت بـه وسـیله مـن بـه پایـان رسـید. در 
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طعـت؛ فـال قـد انق ةو النبـو ۀان الرسـال«فرماینـد: حدیث دیگري نیز آن حضرت بـه صـراحت می
  .)364ص ، 3 ج، ق1403، (ترمذي» رسول بعدي و ال نبی

 »کنت اول الناس فـی الخلـق و آخـرهم فـی البعـث«فرماید: در حدیث دیگري در باب خاتمیت می
یـا ایهـا «کننـد کـه فرمودنـد: از پیامبر نقل می . امام صادق)17ص ، ق1418؛ 96ص ، 1ج ، ق1395، سعد(ابن

بعد سنتی؛ فمن ادعی ذلک فدعواه و بدعته فی النار فـاقتلوه و مـن تبعـه  ۀسنو ال الناس انه ال نبی بعدي 
، در هنگـام دفـن پیـامبر امیرالمـؤمنین علـی سرانجامو . )163ص ، 4ج، ق1404، (صدوق »فانه فی النار

د شـوهمانا با فوت شما چیزي از ما بریده شد که با فوت غیر شما بریده نمـی«خطاب به ایشان فرمودند: 
خاتمیـت پیـامبر ، . با دالئل و شـواهد)235خطبه ، 1379، (نهج البالغه »و آن نبوت و انباء و اخبار آسمان بود

براي نبوت خود به خوبی آشـکار شـد. بـا بطـالن ، قادیانی احمدغالم میرزااثبات و بطالن ادله  اسالم
  د شد.ادعاهاي حول محور نبوت وي نیز باطل خواه سایر، اصل ادعاي نبوت وي

مُهُ بَعْـدِي مِن یَأْتِی بِرَسُولٍ ومُبَشِّرًا«سوره صف  6به آیه  احمدغالماستدالل فرزند  ْ ، »أَحْمَـدُ اسـ
مبنی بر اینکه عیسی مژده به پیامبري پدر او داده است و نه پیامبر اسالم نیز باطـل اسـت؛ زیـرا کـه 

لـی «فرماینـد: خود ایشان می، خصوصباشد. در این هاي مشهور پیامبر اسالم مییکی از نام، احمد
یمحو اهللا بی الکفر و انا الحاشـر؛ یحشـر النـاس علـی ، انا الماحی، اسماءٍ؛ انا محمد و احمد ۀخمس
؛ )89ص ، 7ج ، ق1416، نیشابوري؛ 65ص ، 1ج ، ق1395، سعد(ابن» و انا العاقب الذي لیس بعده نبی قدمی

خداوند به وسیله من کفـر را از ، کننده و از بین برنده)الماحی (محو، احمد، من پنج نام دارم: محمد
ام) شوند؛ عاقب: (من بعد از همه پیامبران آمـدههمه مردم بعد از من محشور می، برد؛ حاشربین می

  بعد از من پیامبري نخواهد آمد.
ا وَحْیًـا أَوْ مِـن وَرَا«این آیه  توانـد مؤیـد نبـوت نیـز نمـی، »ء حِجَـابٍوَمَا کَانَ لِبَشَرٍ أَن یُکَلِّمَهُ اللَّهُ إِلـَّ

 »بشـر«مراد از کلمه  .هاي آن استزیرا این آیه در مقام بیان اصل نزول وحی و تعدد راه ؛باشد احمدغالم
انبیـاء غیـردر آیه نیز پیامبران هستند. هرگز آیه فوق در مقام تفکیک دریافت کنندگان وحـی بـه انبیـاء و 

  .)485ـ486ص ، 20، ج1374؛ مکارم شیرازي و دیگران، 74و  73ص، 18 ج، 1372ر.ك: طباطبائی، ( نیست
طاعت وي نیز باطـل سبب به ،احمدغالممبنی بر اعطاي مقام نبوت به ، نساء ةسور 69استدالل به آیه 

دربـاره جهـان آخـرت و ، دهـد کـه ایـن آیـهزیرا نگاهی به شأن نزول این آیه به خوبی نشان می ؛است
در ، این است که هر کس که از خدا و پیـامبر اطاعـت کنـد درواقعجهان و مراد آیه  نه این، بهشت است

 .)91ص ، 1372، (طبرسی که خدا به آنها نعمت داده است قیامت نیز در معیت کسانی خواهد بود
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  گيرينتيجه
 زا، سـاسابـیو البتـه  با اظهـار ادعاهـاي جدیـد اما به تدریج و، اگرچه قادیانیه در دل اسالم تولد یافت

 رونـد زاویـه گـرفتن فرقـۀ، عنوان رهبر و مؤسس فرقه یکـی پـس از دیگـريبه، احمدغالم میرزاسوي 
ت تا آنکـه بـدان جـا کـه از یافاعتقادي شدت  از جنبهخصوص بیعنی دین اسالم ، قادیانیه از اصل خود

 .کـافر شـناخته شـدند احمـدغالم میـرزاسبب عدم اعتقاد و ایمـان بـه نبـوت قاطبه مسلمین به، دید آنها
شکاف گسترده و عمیقی میان این فرقه و اسالم پدیدار شد. اساساً این فرقـه در آغـاز کـار بـا ، سانبدین

وجود گذاشـت و بـا نامیـدن  پا به عرصۀ احمدغالم میرزاوحی و مکاشفه از سوي ، ادعاي دریافت الهام
رسماً از دین اسالم فاصله گرفتـه و متمـایز ، خود را به عنوان مهدي موعود و مسیحاي منتظر، رهبر فرقه

ثر ؤدر تثبیت و اسـتقرار ایـن فرقـه مـ، در ادامه ظاهر شد احمدغالم میرزاآنچه که از ادعاها از سوي  .شد
  نداشت.اساسی  بود. ولی در اصل ایجاد آن نقش
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