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جهت گيری بحث بشارت به پيامبر اسلام (ص) در قرآن و تطبيق آن با متون موجود

عبدالرحيم سليماني
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چکیده
در آیاتی از قرآن كریم ،سخن از بشارت به ظهور پیامبر اسلام از سوی پیامبران پیشین و یا به ثبت رسیده
در متون مقدس پیشین است .پرسش مهم در این باره ،آن است كه هدف قرآن مجید از طرح این موضوع
چیست؟ آیا هدف قرآن مانند رویکرد بسیاری از متکلمان یا عقاید نویسان مسلمان ،اثبات نبوت خاصه است؟
سؤال دیگر آنکه مقصود قرآن از متون بشارتدهنده ،همین متون موجود و برجایمانده است؟ اگر اینگونه
است ،ادعای قرآن مجید درباره كیفیت این بشارت چیست؟ فرضیهای كه این نوشتار بدان دست یافته آن
است كه اولاً هدف قرآن مجید از طرح این موضوع ،اثبات نبوت خاصه نیست؛ ثانیاً از قرآن مجید بر نمیآید
كه نام پیامبر اسلام در متون فعلی موجود باشد .بنابراین آیات قرآنی بر بشارت كلی به صورت ذكر صفات
تکیه كرده كه در متون فعلی موجود است.
واژگان كلیدی :بشارت ،پیامبر اسلام ،قرآن كریم ،عهد قدیم ،عهد جدید.
 .1استاديار دانشگاه مفيد قمsoleimani38@gmail.com /
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-9مقدمه
یك باور رایج در تاریخ سنت اسلامي این بوده که پيامبران پيشين ،ظهور پيامبر اسلام را
بشارت داده اند .همچنين معروف بوده که این باور از قرآن مجيد گرفته شده است .همين امر
باعث شده تلاشهای زیادی برای یافتن بشارت در متون موجود صورت گيرد و آثار زیادی
دراینباره پدید آید .جهتگيری این باور در کتابهای اعتقادی بهسوی آن بوده که مسأله بشارت
بهعنوان برهاني برای اثبات نبوت خاصه ،یعني رسالت حضرت محمد (ص) تلقي شود .در برخي
از کتابهای اعتقادی بهتفصيل دراینباره بحث شده که اولاً بشارت انبيای پيشين ميتواند برهاني
برای اثبات رسالت حضرت محمد (ص) باشد؛ ثانياً قرآن مجيد به این بشارتها بهعنوان دليلي
بر رسالت حضرت محمد (ص) استناد کرده است؛ و ثالث ًا این بشارتها حتي در متون فعلي به
صورتي واضح یافت ميشوند (غرویان و...؛  ،1201ج ،2ص.)155
صاحب «نامه رهبران» به سه نکته فوق تصریح ميکند« :دليل سوم و برهان محکم بر صحت
و راستي دعوی و اظهار نبوت حضرت محمد بن عبدالله (ص) ،ورود بشارت از مَقدم مبارک و
نبوت آن حضرت عاليمقدار است در کتابهای مقدس آسماني که بر پيمبران پيشين نازل گردیده
و تحصيل اطلاع بر وقوع آن بشارت در کتب و صحف انبياء سابقين از دو راه است :یك راه
ملاحظه جمله ای از آیات مبارکه قرآنيه است که تصریح به این امر در آن آیات وارد است ،...راه
دومِ اطلاع بر ثبوت بشارت به وجود مَقدم حضرت محمد (ص) ،عبارتهای صریحة وارده در
بشارت به وجود مقدسش و رسالتش بر کافه خلق که مذکور است در انجيل برنابا و سایر
انجيلها در مواقع متعدده( »...آشتياني ،1250 ،صص.)243-245
عالِمي دیگر به سه راه برای اثبات نبوت اشاره ميکند که راه دوم همين بشارت پيامبران
پيشين است (مصباح ،1234 ،ص  ،252درس  .)20وی به آیات متعددی برای اثبات این مدعا
استناد ميکند (ر.ک .همان ،صص ،241-244درس )21و در ادامه ميگوید« :عجيب این است
که در همين تورات و انجيل تحریفشده ،با همه تلاش و کوششي که برای محو کردن اینگونه
بشارتها به عمل آمده ،نکتههایي یافت ميشود که حجت را بر حقجویان تمام ميکند»
(همانجا) .بسياری از نویسندگان معاصر دیگر نيز همين مسير را پيمودهاند و بشارت انبيای
پيشين را راهي برای اثبات نبوت خاصه تلقي کردهاند (برای نمونه نك .سبحاني،1230 ،
صص /215-210منتظری ،1232 ،صص /104-125غرویان ،1201 ،ج ،2صص/153-155
سعيدیمهر ،1231 ،ج ،2صص52-52؛ .)113-115
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اما آیا مسأله بشارت انبيای پيشين ميتواند بهعنوان برهاني برای اثبات نبوت خاصه تلقي
شود؟ فرض کنيم که در متون قبلي که در زمان ظهور اسلام موجود بودهاند ،آمده باشد که پيامبری
به نام احمد از نسل حضرت اسماعيل در سرزمين حجاز ظهور خواهد کرد .آیا در این صورت
غير از این است که همه کساني که در طایفه قریش نام احمد دارند ممکن است دعوی نبوت
کنند؟ آیا این امر باعث نميشود که کساني بهعمد نام فرزند خود را احمد بگذارند؟ آیا به فرض
که کسي به نام احمد دعوی نبوت کند این ممکن نيست که پيامبر واقعي ،این فرد نباشد؟
نکته دیگر اینکه کساني که بشارت را دليل اثبات نبوت خاصه ميدانند به دو تقریر آن را ارائه
کردهاند .یکي اینکه قرآن مجيد این را مطرح کرده که پيامبران پيشين ،آمدن پيامبر اسلام را بشارت
داده و این بشارت در متون فعلي نيز موجود است؛ بنابراین حتي انسان امروزی ميتواند از این
طریق به حقانيت رسالت حضرت محمد (ص) برسد؛ اما برخي از نویسندگان به این اکتفا کردهاند
که قرآن مجيد در آیاتي آن را بيان کرده است (آشتياني ،1250 ،ص .)245و البته برخي دیگر از
نویسندگان این سخن را ناتمام دانسته ،مقدمهای دیگر به آن افزودهاند و آن اینکه اهل کتاب با
اینکه ادعای بشارت را شنيدهاند آن را رد نکردهاند (سعيدیمهر ،1231 ،ص.)110
بههرحال هر دو تقریر این برهان مخدوش به نظر ميرسد .به فرض که ویژگيهای کلي
پيامبری در متون مقدس پيشين موجود باشد و از این بالاتر ،به فرض که حتي نام او در آنها
آمده باشد (که بعداً خواهيم دید که نه قرآن چنين ادعایي دارد و نه در متون فعلي چنين چيزی
موجود است)؛ برای انسان امروزی اثبات نميشود که شخصي که در حجاز هزار و چهارصد
سال پيش ميزیسته و نام او همان نام بوده ضرورتاً پيامبر خدا بوده است.
اشکال تقریر دوم واضحتر است .درواقع سخن این است که مسلمانان نقل نکردهاند که اهل
کتاب نسبت به ادعای بشارت واکنش نشان دادهاند؛ اما کسي ممکن است بگوید مسلمانان انگيزه
نداشته اند که چنين چيزی را نقل کنند یا بلکه انگيزه نسبت به عدم نقل داشتهاند؛ و اگر گفته
شود چرا خود اهل کتاب نقل نکردهاند ،پاسخ داده ميشود که حجاز منطقهای دورافتاده بوده و
هرگز یك مرکز علمي برای اهل کتاب نبود و از اهل کتاب حجاز هنگام ظهور اسلام هيچ اثر
مکتوبي باقي نمانده است.
پس باید دید اگر قرآن مجيد مسأله بشارت را مطرح کرده چه هدفي را دنبال ميکرده است.
بحث در رابطه با چگونگي طرح مسأله بشارت در قرآن و هدف از طرح این مسأله و نيز تطبيق
ادعای قرآن با متون فعلي را در چند محور پي ميگيریم:
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 )4نگاهی به آیات مرتبط با بشارت
آیاتي که با مسأله بشارت ارتباط دارند یا چنين ادعایي درباره آنها شده است ،ازاینجهت
باید موردتوجه و مطالعه قرار گيرند که آیا از آنها بهروشني برميآید که در متون مقدسي که در
زمان ظهور اسلام موجود بوده چنين بشارتي وجود داشته است؟ این امر ازاینجهت مهم است
که اگر همانطور که بيان شد ،مسأله بشارت در اثبات نبوت خاصه کارایي نداشته باشد ،پس فرد
متکلم وظيفه دارد از دو جهت از قرآن مجيد دفاع کند؛ یکي اینکه هدف قرآن از طرح این
موضوع چه بوده و دیگر اینکه اگر قرآن مدعي شده که در متون آن زمان بشارت وجود دارد،
پس حتم ًا باید در متون فعلي نيز موجود باشد ،چراکه همان طور که صاحب الميزان بيان کرده
(طباطبایي 1010 ،ق ،ج ،2صص  ،143-140ذیل آیه  03آلعمران) این متون بعد از اسلام تغييری
نکردهاند.
برای اثبات این مدعا ادله زیادی ميتوان اقامه کرد ،از جمله اینکه منطقه حجاز در زمان ظهور
اسلام هرگز یك مرکز علمي برای اهل کتاب نبوده و از مدتها قبل از این زمان ،یهودیان و
مسيحيان در دیگر نقاط جهان مراکز علمي شکوفایي داشتهاند؛ بنابراین ممکن نبوده که متون
مقدس در یك منطقه دورافتاده تغيير کند و این امر باعث شود که آنها در همه مراکز علمي در
سراسر دنيا تغيير کنند.
علاوه بر این ارجاعاتي که عالمان یهودی و مسيحي قبل از اسلام در آثار خود به متون مقدس
دادهاند نشان ميدهد که آنها بعد از اسلام تغيير نکرده و نيز نسخههای خطي متعددی از این
متون ،متعلق به چند قرن قبل از اسلام ،در موزهها موجود است که با متون فعلي فرقي ندارند
(ر.ک .الدر ،1225 ،ص /115ميلر ،1431 ،ص)00؛ بنابراین این ادعا که بشارتي در متون موجود
در زمان ظهور اسلام بوده که در متون فعلي موجود نيست ،موجه نمينماید .برای مثال برخي از
فردی به نام عبدالله بن سليمان نقل کردهاند که او ميگوید من این جملات را در انجيل خواندم:
« ای عيسي در امر من کوشا باش و آن را سبك مشمار ...تصدیق کنيد پيامبر درس نخوانده
را که صاحب شتر و جامة پشمي و تاج و عمامه است و نعلين و عصا دارد ،فراخچشم و
گشادهپيشاني است ،دارای گونه هایي باز و روشن و بيني باریك و کشيده با اندکي برآمدگي در
ميان آن است .ميان دندان هایش باز ،گردنش گویي تُنگي از نقره است .دو طرف گردنش گویي
طلا جریان دارد .از سينه تا نافش موهایي رویيده ولي بر سينه و شکمش موئي نيست .رنگش
گندمگون و موئي که از سينه تا نافش دارد بسيار نازک و لطيف است .دستوپایش قوی و
درشت ...دانه های عرق در صورتش چون مروارید است و بوی مُشك از آن به مشام ميرسد.
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پيش از او و پس از او کسي مانندش دیده نشده .خوشبو است و همسران او متعددند و
فرزندانش اندک و( ...حر عاملي ،ج ،1ص /225ترجمه از غرویان ،1201 ،ج ،2صص.)155-155
سخن فوق ،علاوه بر اینکه از نظر محتوا ضعيف است و هرگز در یك متن مقدس آسماني
سخن در این سطح نيست ،لازمهاش این است که برای مثال ،انجيل بلافاصله هنگام ظهور اسلام
در همه جای د نيا تغيير کرده باشد .بطلان چنين سخني واضح است و البته در صفحه قبل سه
دليل روشن برای اثبات بطلان آن آورده شد .این نوع نگاه به مسأله بشارت باعث ميشود که
سخن حق و درست قرآن مجيد نيز شنيده نشده یا مورد بياعتنایي قرار گيرد .بههرحال باید
بپذیریم که متون مقدس یهودی ـ مسيحي بعد از اسلام تغييری نکرده و اگر قرآن مجيد ميفرماید
که در متون آن زمان بشارتي موجود است ،پس وظيفه متکلم آن است که نشان دهد که آنچه در
قرآن آمده ،در متون فعلي موجود است.
گفته نشود که شاید چنين سخني در متون غيررسمي مسيحيان بوده است ،چراکه اولاً ظاهر
کلام فوق این است که در انجيل رسمي مسيحيان بوده و ثانياً چنين سخني به این صورت نهتنها
در اناجيل غيررسمي نيست ،بلکه حتي در انجيل برنابا که مسيحيان آن را جعلي و تاریخ نگارش
آن را قرنهای اخير ميدانند و در آن مکرر ،بشارت به پيامبر اسلام (ص) آمده چنين متني موجود
نيست.
پس باید آیات قرآني را که مربوط به بشارت است یا درباره آنها چنين ادعایي شده است،
دستهبندی کنيم تا ببينيم در کدامیك از آنها بهروشني چنين ادعایي وجود دارد و در آنهایي که
چنين ادعایي وجود دارد ،کيفيت آن چگونه است؟ آیاتي از قرآن مجيد که به این بحث مربوط
شمرده شده به چند دسته زیر قابل تقسيم است:
 .1آیاتي که در آنها سخن از این است که اهل کتاب ،حقانيت پيامبر اسلام را ميدانند یا او
َّق
َّاءهُمْ وَّإِنَّ فَّرِيقًا مِ ْنهُمْ لَّيَّ ْكُمُونَّ الْح َّ
ُونهُ كَّمَّا يَّعْرِفُو َّن أَّْبن َّ
را ميشناسند﴿ :الَّذِينَّ آتَّ ْينَّاهُمُ الْ ِكَُّابَّ يَّعْرِف َّ
وَّهُ ْم يَّ ْعلَّمُونَّ﴾؛ «کساني که ما به آنها کتاب دادیم او را بهخوبي ميشناسند بدانگونه که فرزندان
خود را؛ وليکن گروهي از آنان حقيقت را عالمانه انکار ميکنند» (بقره 105 /2 :قس انعام/5 :
)24
هر چند بسياری از مفسران این دو آیه را اینگونه تفسير کردهاند که اهل کتاب زمان پيامبر
اسلام (ص) یا عالمان آنها ،آن حضرت را مانند فرزندان خود ميشناختهاند و آنان این علم و
شناخت را از بشارتهای موجود در کتابهای خود به دست آورده بودند (ر.ک .طباطبایي،
 1010ق ،ج ،1صص ،220-225مکارم و ،1200 ،...ج ،1صص  544-044و طبرسي ،1202 ،ج،1
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صص  ،020-022ذیل دو آیه فوق) اما همانطور که برخي از مفسران گفتهاند (فخر رازی،1045 ،
ج ،0صص  ،112-114ذیل دو آیه فوق) ،علم آنان نه از طریق بشارت ،بلکه از طریق معجزات
و ادله دیگر بوده چراکه بشارت نميتوانسته بهتفصيل و درباره جزئيات باشد و بنابراین از این
طریق ،یقيني مانند شناخت فرزند برایشان حاصل نميشده است.
بههرحال نميتوان مدعي شد که از این دو آیه بهصورت قطعي استفاده ميشود که در متون
آن زمان بشارت به پيامبر اسلام وجود داشته است؛ زیرا ممکن است علم و شناخت آنان نسبت
به حقانيت پيامبر اسلام از طریق ادله دیگر حاصل شده باشد؛ اما اگر گفته شود که از این نظر
فرقي بين اهل کتاب و مشرکان نبوده است ،درحاليکه در آیه اشاره به اهل کتاب شده است،
پاسخ این است که فرق اهل کتاب با مشرکان این بوده که آنان نبوت و کتاب و معجزه و مانند
آن را ميشناختهاند و از این نظر با مشرکان متفاوت بودهاند .ممکن است برای آنان با توجه به
شواهد ،علمي حاصل شود که برای مشرکان حاصل نشود .پس ارتباط این آیه با بحث بشارت،
قطعي نيست زیرا مقصود از شناخت اهل کتاب نسبت به پيامبر (ص) قطعاً این است که آنان
همانطور که در شناخت فرزند خود خطا نميکنند به همين وضوح ميدانند که محمد (ص)
پيامبر خداست .این شناخت همانطور که فخر رازی گفته ،ميتواند از طریق دیگری غير از
بشارت حاصل شده باشد.
به فرض که کسي از این عقبنشيني کند و بپذیرد که مطابق این آیه ،شناخت اهل کتاب از
طریق بشارت بوده ،هرگز از آیه برنميآید که این بشارت در متون مقدس رسمي که در آن زمان
در دست اهل کتاب بوده ،موجود بوده ،چراکه ممکن است آن را از سنت شفاهي فهميده باشند
و ازآنجاکه از آیه بهصورت قطعي برداشت نميشود که در متون آنان چنين بشارتي بوده ،پس،
از بحث ما که کلامي و دفاعي است خارج ميشود.
 .2در آیهای از قرآن سخن از علم به حقانيت قرآن مجيد است:
ُون أَّنَّهُ ُمنَّزَّلٌ ِمنْ رَِّبكَّ بِالْحَّقِ َّفلَّا تَّكُونَّنَّ ِمنَّ الْمُم َُّْرِينَّ﴾؛ «و کساني
﴿وَّالَّذِينَّ آتَّ ْينَّاهُمُ الْ ِكَُّابَّ يَّ ْعلَّم َّ
که به ایشان کتاب دادهایم مي دانند که آن [قرآن] از جانب پروردگارت بهحق فرو فرستاده شده
است» (انعام .)110 /5 :بحث درباره این آیه نيز همانند دو آیه قبل است .ضرورت ندارد که علم
به حقانيت قرآن از طریق بشارت به دست آمده باشد ،بلکه ممکن است با ادله و شواهد دیگر
حاصل شده باشد .پس ارتباط این آیه نيز با بحث بشارت قطعي نيست.
در برخي از آیات دیگر سخن از این رفته که برخي از اهل کتاب ،متوجه حقانيت اسلام شده
(مائده )32 /5 :یا به حقانيت آن شهادت دادهاند (احقاف)14 /05 :؛ برخي از علما این دو آیه را
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با بحث بشارت مرتبط دانستهاند (مصباح ،1234 ،ص ،241درس)21؛ اما این دو آیه نيز ارتباط
روشني با بحث بشارت ندارند چراکه شناخت حق یا شهادت به آن ضرورت ًا از طریق بشارت
حاصل نميشود.
 .2در برخي از آیات سخن از این است که اهل کتاب انتظار آمدن پيامبر اسلام را ميکشيدهاند:
سَُّ ْفُِ ُحونَّ َّعلَّی الَّذِينَّ ك ََّّفرُوا
َّعهُمْ وَّكَّانُوا ِمنْ قَّ ْبلُ يَّ ْ
﴿وَّلَّمَّا جَّاءَّهُ ْم ِكَُّابٌ ِمنْ ِعنْدِ اللَّ ِه مُصَّدِقٌ لِمَّا م َّ
اللهِ َّعلَّی الْكَّافِرِينَّ﴾؛ «و چون کتاب آسماني از نزد خدا آمد
َّفلَّمَّا جَّاءَّهُمْ مَّا َّعرَّفُوا كَّفَّرُوا ِبهِ ف ََّّل ْعنَّةُ َّ
که کتاب ایشان را تصدیق ميکرد و با آنکه خود آنان پيشتر انتظار فتح و غلبه بر کافران را
[بهواسطه ظهور آن] داشتند ،پس چون آنچه ميشناختند بهسوی آنان آمد نسبت به آن کفر
ورزیدند که لعنت خدا بر کافران باد» (بقره .)34 /2 :از این آیه بهروشني برميآید که گونهای
انتظار و شناخت قبل از آمدن اسلام نزد اهل کتاب بوده است و این شناخت از شواهد و قرائن
مانند معجزات و تعاليم به دست نيامده ،بلکه از قبل وجود داشته است؛ اما دو نکته درباره این
آیه وجود دارد؛ نخست اینکه از آیه برميآید که اهل کتاب انتظار آمدن پيامبری در این منطقه را
ميکشيده اند ،اما اینکه خصوصيات آن پيامبر و یا نام و نشان او چيست ،از این آیه چيزی
برنميآید .نکته دوم اینکه از این آیه نيز برنميآید که این شناخت اجمالي ضرورتاً در متون آنان
ریشه داشته است بلکه برای مثال مي توانسته در سنت شفاهي ریشه داشته باشد .هر چند بعد ًا
خواهيم دید که از آیاتي دیگر برميآید که شناخت اجمالي و کلي از پيامبر اسلام در متون آن
زمان موجود بوده که در متون فعلي نيز موجود است .بههرحال اگر تنها با این آیه روبرو بودیم،
بهعنوان یك متکلم ،ملزم نبودیم که مصداق آن را در متون موجود نشان دهيم.
 .0از آیهای دیگر برميآید که اشاره به قرآن مجيد در متون قبلي بوده و عالمان بنياسرائيل
َّمهُ ُعلَّمَّاءُ َّبنِي إِ ْسرَّائِيلَّ﴾؛ «و
آن را ميشناختهاند﴿ :وَّإِنَّ ُه لَّفِي زُبُرِ الْأَّوَّلِينَّ َّأوَّلَّمْ يَّ ُكنْ َّلهُمْ آيَّةً أَّنْ يَّ ْعل َّ
ذکر این قرآن در کتب انبيای پيشين مسطور است .آیا این نشانهای برای آنان نيست که عالمان
بنياسرائيل آن را ميشناسند» (شعراء))140-145 /25 :؟
از این دو آیه برميآید که در متون پيشين به آمدن پيامبر و کتابي بشارت داده شده و عالمان
بنياسرائيل از این طریق به آمدن این پيامبر و کتاب ،علم داشتهاند؛ بااینحال این آیه نيز تصریح
نميکند که در کتابهای آن زمان بشارت وجود داشته است؛ چراکه ممکن است مقصود از «زُبُر
اولين» کتاب هایي بوده که بر پيامبران نازل شده ،و آنچه در متون اوليه موجود بوده تبدیل به
سنت شفاهي شده باشد .بااینحال اگر از این دو آیه ،وجود بشارت در متون موجود برداشت
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شود باید توجه کنيم که این بشارت ،کلي است و همانطور که خواهيم دید وجود بشارت کلي
در متون موجود هم از قرآن مجيد برميآید و هم در متون موجود یافت ميشود.
 .5در آیهای مشهور که ذهنها و قلمهای بسياری را متوجه خود کرده ،سخن از این رفته که
حضرت عيسي (ع) به آمدن پيامبر اسلام با نام بشارت داده است﴿ :وَّإِذْ قَّالَّ عِيسَّی اْبنُ مَّرْيَّمَّ يَّا
َّشرًا ِبرَّسُولٍ يَّأْتِي ِمنْ بَّعْدِي
الُ ْورَّاةِ وَّ ُمب ِ
ن َّ
َّبنِي إِ ْسرَّائِيلَّ إِنِي َّرسُولُ اللَّهِ إِلَّيْكُمْ مُصَّدِقًا لِمَّا بَّ ْينَّ يَّدَّيَّ ِم َّ
اسْمُهُ أَّحْمَّدُ﴾...؛ « و هنگامي را به یادآور که عيسي پسر مریم گفت :ای فرزندان اسرائيل ،من
فرستاده خدا بهسوی شما هستم ،درحاليکه تورات را که پيش روی من است تصدیق ميکنم و
به فرستادهای که پس از من ميآید و نام او «احمد» است بشارت ميدهم( »...صف.)5 /51 :
برخي از مفسران از این آیه برداشت کردهاند که نام پيامبر اسلام و بشارت به او در اناجيل
فعلي موجود است و برای مثال تلاش کردهاند که این نام را بر کلمه «پراکليتوس» که چند بار در
انجيل یوحنا آمده و به آمدنش بشارت داده شده ،تطبيق دهند (ر.ک .فخر رازی ،1024 ،ج،24
صص  524-523ذیل آیه فوق؛ مکارم ،1200 ،ج ،20صص ،02-02ذیل آیه فوق) .بااینحال
همانطور که برخي از مفسران اشاره کردهاند (طباطبایي 1010 ،ق ،ج ،14صص  ،250-251ذیل
آیه فوق) از این آیه برنميآید که این بشارت در انجيل حضرت عيسي (ع) بوده تا چه رسد به
اناجيل فعلي (همان) .بههرحال از این آیه برميآید که حضرت عيسي (ع) به آمدن پيامبری به
نام احمد بشارت داده ،اما هرگز نميفرماید که این بشارت در کتاب عيسي (ع) یا در کتاب
موجود در زمان ظهور اسلام بوده است .شاید این بشارت در سنت شفاهي حضرت عيسي (ع)
بوده است .در ادامه به تلاشهایي که برای یافتن نام احمد در متون موجود شده است خواهيم
پرداخت.
 .5در آیهای دیگر ،سخن از این به ميان آمده که بشارت به پيامبر اسلام در تورات و انجيل
ِي
النبِيَّ الْأُم َّ
الرسُولَّ َّ
که در زمان ظهور اسلام موجود بوده ،یافت ميشده است﴿ :الَّذِينَّ ي ََُّّبِعُونَّ َّ
الُ ْورَّاةِ وَّالْإِنْجِيلِ« ﴾...آنان که پيروی ميکنند از رسول ،پيغمبر امي
الَّذِي يَّجِدُونَّ ُه مَّ ْكُُوبًا ِعنْدَّهُمْ فِي َّ
که او را در تورات و انجيلي که نزد آنان است نگاشته ميیابند( »...اعراف.)150 /0 :
در این آیه سخن از این است که کساني که از پيامبر اسلام تبعيت ميکنند او را در تورات و
انجيل آن زمان ميیابند؛ بنابراین در این آیه بهروشني آمده است که بشارت به پيامبر اسلام در
متون زمان ظهور اسلام  -که همانطور که گذشت ،همين متون فعلي بوده  -موجود بوده است.
پس تنها آیهای که با روشني و وضوح ،وجود بشارت در متون فعلي را ميرساند ،همين آیه است
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و متکلم باید نشان دهد که در کجای تورات و انجيل فعلي بشارت به پيامبر اسلام ،آنگونه که
در این آیه اشاره شده یافت ميشود؛ اما نکته قابلتوجه این است که در این آیه سخن از نام
نيست و تنها به صفات و ویژگيهای کلي اشاره شده است.

 -3هدف از طرح بحث بشارت در قرآن
همانطور که بيان شد تنها از یك آیه ،یعني آیه  150از سوره اعراف ،بهروشني ميتوان
برداشت کرد که در متون موجود در زمان پيامبر (ص) ،بشارت وجود داشته است .ارتباط برخي
از آیات با بحث بشارت روشن نيست و برخي دیگر مانند آیه ششم سوره صف با اینکه به بحث
بشارت مربوط است ،اما از آن برنميآید که در انجيل اصلي یا اناجيل موجود در زمان پيامبر
(ص) چنان چيزی وجود داشته است.
اما این پرسش که قرآن مجيد چه هدفي از طرح این موضوع دارد ،پاسخهای متفاوتي ممکن
است به آن داده شود .برای مثال برخي مفسران گفتهاند خودِ بشارت عيسي (ع) حاکي از این
است که دیني کاملتر خواهد آمد (طباطبایي ،1010 ،ج ،3صص ،231-204ذیل آیه فوق) و البته
این نکته برای مسلمانان نيز آموزنده خواهد بود که دین یك سير تکاملي را طي کرده است.
همچنين هدف از این سخن و امثال آن ميتواند مانند هدف از طرح و نقل اعمال و سخنان انبيای
دیگر ،پندگيری و مانند آن باشد.
اما هدف از طرح بحث بشارت در آیه  150از سوره اعراف که در آن به وجود بشارت در
متون موجود اشاره ميکند ،چيست؟ همين پرسش در رابطه با آیه  34سوره بقره و نيز آیات 145
و  140سوره شعراء ،درصورتيکه از آنها وجود بشارت در متون موجود برداشت شود ،مطرح
ميشود .پيشتر گفته شد که بشارت ،برخلاف سخن بسياری از عالمان نميتواند برهاني برای
اثبات نبوت خاصه باشد .بااینحال باید این را اضافه کنيم که هر چند این امر نميتواند بهتنهایي
برهان تلقي شود ،اما ميتواند مؤید بهحساب آید و با کمك شواهد دیگر قطعآور باشد.
هدف از طرح این بحث در قرآن مجيد این است که یك بار سخن از برهان بر وقوع یك امر
است و یك بار سخن از امکان آن .از نظام الهياتي و اعتقادی رایج یهودی و مسيحي که هنگام
ظهور اسلام نيز رواج داشته ،برميآید که نباید پيامبری جدید و صاحب شریعتي نو بياید .یهودیان
مي گفتند که شریعت حضرت موسي (ع) جاودانه است و هرگز پيامبری که شریعت جدیدی
بياورد و یهودیان موظف به پذیرش آن باشند ظهور نخواهد کرد .در تلمود آمده است که تورات
هرگز نسخ نميشود و موسي بن ميمون آن را در بند دهم از اعترافنامه خود که عموم یهودیان
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آن را قبول دارند ،آورده است (ر.کُ .کهِن ،1254 ،صص /102-102کلاپرمن ،1200 ،ج،2
صص.)54-04
مسيحيان معتقد بودند که با تجسد خدا در مسيح (ع) ،دوره نبوت به سر آمده و پيامبر جدیدی
نخواهد آمد .مسيحيان با تبعيت از نوشتههای پولس در عهد جدید ميگویند :پيامبران آمدند که
شریعت بياورند و با صليب مسيح ،دوره شریعت به سر آمد و همه انسانها از این به بعد باید
برای نجات خود به مسيح که خدای مجسد است ایمان آورند (ر.ک .رساله پولس به روميان،
بابهای  /3-2رساله پولس به غلاطيان ،بابهای  /0-2نيز ر.ک .تعاليم کليسای کاتوليك،1242 ،
صص /143-134تيسن ،بيتا ،فصل /25الاميرکاني ،1344 ،ج ،2صص .)144-133البته مسيحيان
افرادی مانند پولس و حواریان مسيح را رسول ميخوانند و مقصود آنها از «رسول» این است
که مسيح به آنان مأموریت داده و این معنایي متفاوت با اصطلاح اسلامي این کلمه است.
بنابراین طبق تعاليم یهودیت و مسيحيت آن زمان که در زمان ما نيز رواج دارد ،آمدن پيامبری
جدید که متون قبلي را تصدیق کند و یهودیان و مسيحيان را به دین جدید دعوت کند ،ممکن
نبوده است .پس هدف قرآن مجيد مي تواند ابطال اعتقاد رایج و اثبات امکان آمدن پيامبری جدید
بر طبق متون موجود باشد.
همانطور که بيان شد مهمترین آیه که به وجود بشارت در متون موجود اشاره ميکند آیه
 150سوره اعراف است و دلالت آیات دیگر بر این امر ،روشن نيست .خداوند در این آیه
ميفرماید« :کساني که از رسول نبي امي پيروی ميکنند او را در تورات و انجيلي که نزدشان (نزد
اهل کتاب) است ميیابند» .پس کساني از یهودیان و مسيحيان که به پيامبر اسلام ایمان آوردهاند
و با این شبهه مواجهاند که مطابق متون قبلي ،نباید به این پيامبر ایمان آورند ،مطابق این آیه اگر
به همين متون مراجعه کنند اشاره به پيامبر جدید را در آنها ميیابند؛ بنابراین قرآن مجيد در این
آیه در پي اثبات نبوت پيامبر اسلام از طریق بشارت نيست ،بلکه در پي اثبات امکان وقوع آن
مطابق متون پيشين است.
در قسمت پایاني این نوشتار تلاش خواهد شد که آنچه قرآن مدعي آن شده ،در متون موجود
ردیابي کنيم و فرق بسيار زیادی است بين اینکه ما در پي دليل اثبات بگردیم یا دليل امکان.
دومي بسيار سادهتر از اولي است .همينکه به استناد متن تورات اثبات شود که باید پس از
حضرت موسي (ع) ،پيامبری صاحبشریعت بياید و همينکه از اناجيل اثبات شود که یك چنين
پيامبری بعد از حضرت عيسي (ع) مي آید ،برای اثبات امکان کافي است ،هر چند برای اثبات
نبوت فردی خاص ،کافي نيست.
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 -2تلاشهای بیثمر و زیانبار
کساني از آیات قرآن برداشت کردهاند که نام پيامبر اسلام در متون زمان او یافت ميشود و
تلاشهای زیادی برای یافتن این نام کردهاند .همچنين برخي هر سخني در این متون را بر پيامبر
اسلام و حتي ائمه اطهار (ع) تطبيق کردهاند که این روشها چيزی را اثبات نميکند و بلکه
زیانبار است .در اینجا به دو نمونه ،یکي از تورات و دیگری از انجيل اشاره ميکنيم.
برخي از نویسندگان خواستهاند نام حضرت محمد (ص) را در توراتِ فعلي بيابند:
«در سِفر تکوین هنگاميکه حضرت ابراهيم از خدا ميخواهد فرزندش اسماعيل را در نزد
خود نگه دارد ،خداوند به او ميگوید« :اما در خصوص اسماعيل ،تو را اجابت فرمودم ،اینك او
را برکت داده ،بارور و بزرگ گردانيده به ماد ماد و دوازده رئيس از وی پدید آیند و امتي عظيم
از وی به وجود آورم» .زبانشناسان عبری و سریاني معتقدند «ماد ماد» در زبان عبری و «طاب
طاب» در زبان سریاني به معنای همان «محمد» است؛ و دوازده رئيس هم به امامان دوازدهگانه
معصوم و جانشينان آن حضرت اشاره دارد که پسازآن حضرت ،رهبری مردم را بر عهده دارند»
(روحي ،1235 ،ص.)13
نویسنده فوق  ،منبعي برای ادعای خود و حتي آدرس نقل از تورات را نميآورد .مطلبي که
از تورات نقل شده در باب هفدهم از سِفر پيدایش آمده است« :و اما در خصوص اسماعيل ،تو
را اجابت فرمودم .اینك او را برکت داده ،بارور گردانم و او را بسيار کثير گردانم .دوازده رئيس
از وی پدید آیند و امتي عظيم از وی به وجود آورم» (پيدایش .)24 :10 ،همانطور که پيداست
در ترجمه معروف کتاب مقدس بهجای «ماد ماد» که در سخن نویسنده فوق بود ،تعبير «بسيار
کثير» آمده است .درواقع کلمهای در عبری وجود دارد که «مؤُدمؤُد» تلفظ ميشود و معنای آن
«بسيار کثير» است و گاهي حرف «به» برای تأکيد به آن اضافه شده و به صورت «به مؤُدمؤُد»
درميآید .بههرحال همانطور که در فرهنگ عبری فارسي حييم آمده ،کلمه «مؤُدمؤُد» به معنای
«بسيار کثير» است.
اما نکته مهم اینکه این واژه مکرر به همين معنا در عهد قدیم بهکاررفته و برای مثال در همين
باب هفدهم از سفر پيدایش آمده« :و تو [ابراهيم] را بسيار بسيار کثير (به مؤُدمؤُد) خواهم گردانيد»
(پيدایش .) 2 :10 ،همين تعبير در شماره ششم از همين باب تکرار شده است .در باب اول از
سفر خروج آمده« :و بنياسرائيل بارور و منتشر شدند و کثير (به مؤُدمؤُد) و بينهایت زورآور
گردیدند و زمين از ایشان پُر گشت» (خروج .)0 :1 ،همچنين درباره امور دیگر همين تعبير در
شماره نهم از باب نهم و شماره سيزده از باب شانزده کتاب حزقيال نبي بهکاررفته است .پس
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کلمه «مؤُدمؤُد» یا «به مؤُدمؤُد» مکرر در عهد قدیم بهکاررفته و در همه موارد به معنای «بسيار
بسيار کثير» است و هيچ ارتباطي با نام «محمد» ندارد.
نکته دیگر در رابطه با دوازده رئيس است که در فقره فوق آمده بود که از نسل اسماعيل پدید
خواهند آمد .در همين سفر پيدایش در باب  25پسازاینکه نام پسران دوازدهگانه اسماعيل را
ميشمرد ميگوید« :ایناناند پسران اسماعيل و این است نامهای ایشان در بُلدان و حلههای ایشان،
دوازده امير ،حسب قبایل ایشان» (پيدایش .)15 :25 ،نویسندگان یهودی و مسيحي ،آن دوازده
رئيس را بر این دوازده امير که از نسل اسماعيل پدید آمدند تطبيق ميکنند .پس استفاده ازاینگونه
الفاظ برای اثبات بشارت نهتنها چيزی را اثبات نميکند بلکه ميتواند زیانبار باشد .اینکه کسي
«دوازده رئيس» باب  10را بياورد و «دوازده امير» باب  25را نادیده بگيرد نوعي فریب بهحساب
ميآید.
نمونه دیگر ،پيجویي نام «احمد» در اناجيلِ کنوني است .با برداشت اشتباه از آیه ششم از
سوره صف ،گمان بر این رفته که در اناجيل موجود ،نام احمد یافت ميشود؛ اما همانطور که
گذشت و برخي از مفسران اشاره کردهاند (طباطبایي ،1010 ،ج ،14صص ،250-251ذیل آیه
فوق) در این آیه حتي سخني از این نيست که در انجيل واقعي عيسي (ع) ،نام احمد بوده است
چه رسد به اناجيل کنوني که تحریفشده هم هستند .بااینحال آثار بسيار زیادی به وجود آمده
و در آنها تلاش شده که نام «احمد» در اناجيل نشان داده شود .اینکه از این آیه برميآید که نام
«احمد» در اناجيل موجود یافت ميشود ،نزد برخي از عالمان چنان مسلم بوده که نام کتاب خود
را که در تفسير سوره صف نوشتهاند «احمد ،موعود انجيل» بگذارند و در آن تلاش کردهاند این
نام را در اناجيل موجود بيابند (سبحاني ،جعفر؛ احمد موعود انجيل (تفسير سوره صف)1251 ،
ش).
نویسندگان متعدد ،واژهای را که چند بار در انجيل یوحنا آمده ،بر «احمد» منطبق کردهاند.
این واژه «فارقليط» یا «بارکليت» است که در ترجمههای کنوني کتاب مقدس به «تسليدهنده»
ترجمه شده است .این نویسندگان ميگویند در نسخه اصلي یوناني انجيل یوحنا ،کلمه
«پراکليتوس» آمده که به معنای «تسليدهنده» است ،اما در اصل ،این کلمه «پریکليتوس» یا
«پيرکليتوس» به معنای «ستوده» یا «احمد» بوده و آن را تغيير دادهاند (ر.ک .جمعي از نویسندگان،
 ،1252صص512-511؛ عبدالاحد ،1251 ،صص.)225-221
صاحب تفسير نمونه ميگوید« :ولي هنگاميکه ارباب کليسا دیدند انتشار چنين ترجمهای به
تشکيلات آنها ضربه شدیدی وارد ميکند ،بهجای «پيرکلتوس»« ،پاراکلتوس» نوشتند ،که به معني
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«تسليدهنده» است و با این تحریف آشکار ،این سند زنده را دگرگون ساختند ،هر چند با وجود
این تحریف ،نيز بشارت روشني از یك ظهور بزرگ در آینده است» (مکارم ،1200 ،ج،20
صص.)03-02
این تنها مشي مفسران و نویسندگان جدید نيست و مفسران مشهور قدیميتر نيز همين مسير
را پيمودهاند (برای نمونه ر.ک .فخر رازی ،1045 ،ج ،24ص  ،524ذیل آیه فوق) .سخن این
نویسندگان مسلمان این است که در اصل این کلمه ،پریکليتوس یا پيرکليتوس به معنای «احمد»
و اسم خاص بوده و در ترجمه یوناني انجيل یوحنا به پراکليتوس ،به معنای «تسليدهنده» که
عنواني عام است ،تبدیل شده است.
اما به نظر ميرسد این تلاش ،غير لازم ،بينتيجه و زیانبار است .از این نظر غير لازم است
که همانطور که گذشت ،از آیه ششم سوره صف برنميآید که این بشارت در انجيل عيسي بوده
است تا چه رسد به اناجيل موجود .سخن عيسي (ع) ممکن است در سنت شفاهي آن حضرت
بوده باشد؛ بنابراین تا جایي که به قرآن مربوط ميشود چنين تلاشهایي لازم نيست.
اما بينتيجه بودن این تلاشها دليلش این است که آنچه در انجيل یوحنا آمده بههيچوجه قابل
تطبيق بر حضرت محمد (ص) نيست و همانطور که در خود فقرات این انجيل آمده و از ابتدای
تاریخ مسيحيت ،مسيحيان از آن برداشت کردهاند ،مقصود از این واژه ،روحالقدس است .مسيحيان
معتقدند که با پایان یافتن مأموریت زميني عيسي (ع) ،مأموریت روحالقدس آغاز ميشود و این
باور بر فقرات متعددی از عهد جدید مبتني است .در اینجا لازم است فقراتي را که این واژه در
انجيل یوحنا آمده ،بررسي کنيم .این واژه چهار بار در این انجيل بهکاررفته ،یعني چهار بار
حضرت عيسي (ع) به آمدن «پراکليتوس» (فارقليط= بارکليت) مژده داده است:
« .1اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید؛ و من از پدر سؤال ميکنم و تسليدهندة
[پراکليتوس=فارقليط] دیگر به شما عطا خواهد کرد تا هميشه با شما بماند؛ یعني روح راستي که
جهان نمي تواند او را قبول کند زیرا که او را نميبيند و نميشناسد و اما شما او را ميشناسيد
زیرا که با شما ميماند و در شما خواهد بود» (یوحنا.)10-15 :10 ،
اولاً در عبارت آمده است «پراکليتوسِ دیگر» و بنابراین ،این واژه اسم خاص نيست و عنوان
است و درواقع ،خود حضرت عيسي (ع) هم پراکليتوس است.
ثانياً سخن از این است که حضرت عيسي (ع) از خدا ميخواهد پراکليتوس دیگری به
مخاطبان بدهد؛ اولاً خواستن عيسي از خدا چه ارتباطي با حضرت محمد (ص) دارد؟ و ثانياً
اینکه حدود شش قرن بعد ،پيامبری ميآید چه ارتباطي با مخاطبان حضرت عيسي دارد؟
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ثالثاً ميگوید «تا هميشه با شما بماند» .پيامبر اسلام هميشه نميماند و این روحالقدس است
که به اعتقاد مسيحيان هميشه ميماند .اینکه گفته شود مقصود این است که دین و شریعت
حضرت محمد هميشه ميماند ،خلاف ظاهر و بيوجه است.
رابعاً در عبارت آمده است« :یعني روح راستي» و روح راستي در عهد جدید همان روحالقدس
است .خامساً در این فقره آمده است« :جهان نميتواند او را قبول کند زیرا که او را نميبيند و
نميشناسد .»...آیا جهان حضرت محمد (ص) را نميبيند؟ این روحالقدس است که تنها مؤمنان
از طریق دل آن را ميبينند و دیگران او را نميبينند .سادساً در آخر عبارت آمده است« :زیرا که
با شما ميماند و در شما خواهد بود» .پيامبر اسلام به چه معنا «در مؤمنان است» .این روحالقدس
است که به اعتقاد مسيحيان در درون آنان سُکني ميگزیند.
پس این فقره حتي در صورت تغيير لفظ آن به «پریکليتوس» ،با توجه به شواهد دیگری که
در کل عبارت وجود دارد قابل تطبيق بر پيامبر اسلام نيست.
« .2این سخنان را به شما گفتم وقتيکه با شما بودم ،ليکن تسليدهنده [پراکليتوس=فارقليط]
یعني روحالقدس که پدر ،او را به اسم من ميفرستد او همهچيز را به شما تعليم خواهد داد و
آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد» (یوحنا.)25-25:10 ،
اولاً در این فقره تصریح شده است که مقصود از پراکليتوس ،روحالقدس است و بنابراین
تطبيق آن بر پيامبر اسلام (ص) بيوجه است .ثانياً در عبارت آمده است که «پدر او را به اسم من
ميفرستد» .مقصود این است که روحالقدس مأموریتي جدای از مأموریت حضرت عيسي (ع)
ندارد و مأموریت او پایين تر از مأموریت حضرت عيسي (ع) است و این با ادعای قرآن مجيد و
مسلمانان درباره رسالت حضرت محمد (ص) انطباق ندارد .ثالثاً در آخر عبارت آمده است که
او همان تعاليم حضرت عيسي (ع) را بيان خواهد کرد و بنابراین او صرفاً یك مُبلغ است و باز،
این بر پيامبر اسلام منطبق نيست.
 ...« .2ليکن چون تسليدهنده [پراکليتوس= فارقليط] که او را از جانب پدر نزد شما
ميفرستم ،یعني روح راستي که از پدر صادر ميگردد ،او بر من شهادت خواهد داد و شما نيز
شهادت خواهيد داد زیرا که از ابتدا با من بودهاید» (یوحنا.)20-25 :15 ،
اولاً پراکليتوس را عيسي نزد مردم ميفرستد درحاليکه فرستاده شدن پيامبر اسلام ربطي به
عيسي (ع) ندارد .ثانياً در این فقره نيز مانند دو فقره قبل ،اشاره شده است که این فرد ،روح
راستي است که در عهد جدید همان روحالقدس است .ثالث ًا در این فقره این تعبير آمده که« :از
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پدر صادر ميگردد» .در ادبيات مسيحي پسر از پدر متولد ميشود و روحالقدس از پدر صادر
ميگردد .صدور پيامبر اسلام از خدا در ادبيات اسلامي بيمعناست.
« .0اما الآن نزد فرستنده خود ميروم و کسي از شما از من نميپرسد به کجا ميروی؛ وليکن
چون این را به شما گفتم دل شما از غم پر شده است .و من به شما راست ميگویم که رفتن من
برای شما مفيد است؛ زیرا اگر نروم تسليدهنده [پراکليتوس=فارقليط] نزد شما نخواهد آمد اما
اگر بروم او را نزد شما ميفرستم ...وليکن چون او یعني روح راستي آید شما را به جميع راستي
هدایت خواهد کرد ...او مرا جلال خواهد داد زیرا که از آنچه آنِ من است خواهد گرفت و به
شما خبر خواهد داد .هر چه از آنِ پدر است از آنِ من است ،ازاینجهت گفتم که از آنچه آنِ من
است ميگيرد و به شما خبر خواهد داد» (یوحنا.)15-5 :15 ،
اولاً حضرت عيسي (ع) به مخاطبان خود ميگوید« :رفتن من برای شما مفيد است؛ زیرا اگر
نروم ،پراکليتوس نزد شما نخواهد آمد» .آیا این معنا ميدهد که گفته شود اگر نروم شش قرن
بعد فردی در منطقهای دیگر ظهور نخواهد کرد؟ ثانياً حضرت عيسي (ع) ميگوید «اگر بروم او
را نزد شما ميفرستم» .آیا پيامبر اسلام را حضرت عيسي (ع) فرستاده و به فرض که چنين باشد،
آیا او را نزد همان مخاطبان و همان منطقه فرستاده است؟ ثالثاً در این فقره نيز مانند فقرات قبلي،
اشاره به این شده که این فرد روح راستي ،یعني روحالقدس است .رابعاً آیا این جمله «از آنچه
آنِ من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد» با تعاليم اسلام و قرآن درباره مأموریت
پيامبر اسلام سازگار است؟ خامساً آیا عبارت «هر چه از آنِ پدر است از آنِ من است ازاینجهت
گفتم که از آنچه آنِ من است ميگيرد و به شما خبر خواهد داد» علو درجات حضرت عيسي
(ع) نسبت به فرد فرستادهشده و شاید به معنایي ،الوهيت او را نميرساند؟ آیا مسلمانان این
نسبت را بين حضرت عيسي (ع) و پيامبر اسلام قبول دارند؟
پس انطباق واژه پراکليتوس یا هر واژه دیگری که در این فقرات بهجای آن بگذاریم ،بر پيامبر
اسلام (ص) بسيار مشکل ،بلکه ناموجه است .علاوه بر این ،چند نکته کلي دراینباره قابلتوجه
است:
الف) امروزه محققان جدید ،جملگي برآنند که همه مجموعه عهد جدید موجود و از جمله
انجيل یوحنا ،در اصل به زبان یوناني نوشته شدهاند و بنابراین اساساً ترجمهای صورت نگرفته
که گفته شود کلمهای تغيير کرده است .از این گذشته ،حضرت عيسي (ع) به زبان آرامي سخن
ميگفته و بنابراین نه کلمه «پراکليتوس» را بهکاربرده و نه «پریکليتوس» را؛ چراکه این دو کلمه
یوناني هستند .پس باید نویسنده انجيل ،کلمهای را که از عيسي (ع) شنيده یا برای او نقل شده
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است معادلگذاری کرده باشد؛ بنابراین در زبان آرامي دو واژه مشابه هم نبوده و ترجمهای هم
صورت نگرفته؛ بلکه نویسنده آنچه را که شنيده به زبان یوناني برگردانده است.
ب) تاریخ نگارش انجيل یوحنا بسيار متأخرتر از سه انجيل دیگر است و این انجيل ،اواخر
ت
قرن اول یا اوایل قرن دوم نوشته شده است ( .)Achtemeier, 1985, P.499همچنين الهيا ِ
این انجيل با اناجيل دیگر متفاوت بوده و تنها در این انجيل ،الوهيت مسيح برداشت ميشود.
حال ،سخن این است که تنها در این انجيل کلمه «پراکليتوس» بهکاررفته و سه انجيل قبلي که
پيشينه تاریخي بيشتری دارند و از نظر الهياتي به اسلام نزدیكترند ،این واژه را به کار نبردهاند.
ج) در مجموعه عهد جدید و در جاهای دیگر غير از انجيل یوحنا ،هر چند واژه «پراکليتوس»
به کار نرفته ،اما مژده به آمدن روحالقدس داده شده و البته در این مژده ،سخن از آمدن قریب-
الوقوع بوده است « :و اینك من موعو ِد پدر خود را بر شما مي فرستم پس شما در شهر اورشليم
بمانيد تا وقتيکه به قوت از اعلا آراسته شوید» (لوقا)04 :20 ،؛ «و چون با ایشان جمع شد ایشان
را قدغن فرمود که از اورشليم جدا مشوید بلکه منتظر آن وعدة پدر باشيد که از من شنيدهاید؛
زیرا که یحيي به آب تعميد مي داد ليکن شما بعد از اندک ایامي به روحالقدس تعميد خواهيد
یافت ...ليکن چون روحالقدس بر شما ميآید قوت خواهيد یافت و شاهدان من خواهيد بود»...
(اعمال رسولان)3-0 :1 ،؛ و نيز خبر تحقق این وعده در خود عهد جدید آمده است« :و چون
روز پنطيکاست رسيد ،به یكدل در یك جا جمع بودند که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن بادِ
شَدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آن نشسته بودند پر ساخت؛ و زبانههای منقسم
شده مثل زبانه های آتش بدیشان ظاهر گشته ،بر هر یکي از ایشان قرار گرفت؛ و همه از
روحالقدس پُر گشته ،به زبانهای مختلف ،بهنوعي که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشيد به سخن
گفتن شروع کردند» (اعمال رسولان .)0-1 :2 ،پس در ادبيات عهد جدید ،سخن از آمدن قریب-
الوقوع یك موعود پس از عيسي (ع) یعني همان روحالقدس است.
د) این ادعا که کلمهای بوده و در ترجمه تغيير کرده ادعایي غيرقابل اثبات است .بههرحال
انجيل یوحنا از زماني که در اواخر قرن اول یا اوایل قرن دوم به زبان یوناني نوشته شده به همين
صورت بوده و از قبل از اسلام همين واژه در آن بهکاررفته است و مسيحيان در طول تاریخ همين
معنا را از آن ميفهميدهاند؛ پس این ادعا که این واژه در زبان حضرت عيسي (ع) به گونة دیگری
بوده و بعد به این صورت نوشته شده ،دليل ميخواهد.
بنابراین چنين تلاشي بينتيجه است و هرگز نميتوان کلمه فارقليط یا پراکليتوس را بر
حضرت محمد (ص) تطبيق کرد و البته نيازی به این کار نيست؛ زیرا همانطور که گذشت ،از
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قرآن چنين چيزی برنميآید؛ و باید این را اضافه کنيم که این تلاش ميتواند زیان داشته باشد؛
چراکه باعث ميشود انسانهایي که با قرآن آشنایي ندارند گمان کنند که واقعاً قرآن چنين خبری
را داده و عالمان اینگونه تلاش ميکنند که به صورتي مصداق خبر قرآن را نشان دهند.

 -5تطبیق ادعای قرآن مجید بر متون موجود
حال به ادعای قرآن مجيد مبني بر یافت شدن بشارت به پيامبر اسلام در متون موجود
برميگردیم .همانطور که گذشت تنها آیه  150سوره اعراف این مطلب را بهصورت قطعي بيان
ميکرد و البته مخاطب این آیه ،مسلمانان یا به تعبير دقيقتر ،یهودیان و مسيحياني که مسلمان
شده بودند ،است .همانطور که بيان شد ،هدف قرآن اثبات رسالت حضرت محمد (ص) بهوسيله
بشارت نيست بلکه هدف ،رد این ادعای یهودیان و مسيحيان است که پيامبری که تورات و
انجيل را نسخ کند نباید بياید .یا حداقل هدف مي تواند این باشد و برای دفاع از قرآن ،همينکه
امکان چنين چيزی اثبات شود کافي است .ما با این دید به سراغ تورات و اناجيل موجود ميرویم.
بنا بر نقل تورات ،حضرت موسي (ع) به قوم اسرائيل ميگوید« :یهوه ،خدایت ،نبيای را از
ميان تو از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانيد او را بشنوید» (تثنيه)15 :13 ،؛
و نيز خدا به موسي (ع) ميگوید« :نبيای را برای ایشان از ميان برادران ایشان مثل تو مبعوث
خواهم کرد و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد
گفت؛ و هر کس که سخنان مرا که او به اسم من ميگوید نشنود من از او مطالبه خواهم کرد»
(تثنيه.)14-13 :13 ،
در این دو فقره سخن از آمدن پيامبری است که سه ویژگي دارد؛ یکي اینکه این پيامبر مانند
موسي (ع) است؛ دیگر اینکه این پيامبر از ميان برادران بنياسرائيل ظهور خواهد کرد و نه خود
آنان؛ و سوم اینکه بنياسرائيل باید از این پيامبر تبعيت کنند و احکام خدا را از او بگيرند .مهمترین
مشخصه که او را از پيامبران دیگر متمایز کرد ،این است که او صاحب شریعتي خاص است و
بنابراین پيامبری که ميآید باید صاحب شریعتي خاص باشد و درواقع شریعت موسي (ع) را
نسخ کند .پس این باور قدیمي یهودی که هيچ کتاب و شریعتي جایگزین تورات و شریعت
توراتي نخواهد شد ،با این دو فقره از تورات سازگاری ندارد .اگر قرار است که پيامبری مانند
موسي بياید که بنياسرائيل موظف به پذیرش تعاليم او هستند ،پس شریعت توراتي نسخ خواهد
شد.
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نکته دیگر اینکه این پيامبر از ميان برادران بنياسرائيل برخواهد خاست .از جاهای متعدد
تورات بر ميآید که هر قومي که از سلسله حضرت ابراهيم (ع) است و از این بدنه جدا ميشود،
با قوم اسرائيل دشمني دارد و تنها گروهي که از این شجره جدا ميشود و در تورات با احترام
از آن یاد شده ،نسل اسماعيل (ع) است .پس تنها گروهي که ميتوانند برادران بنياسرائيل خوانده
شوند ،بنياسماعيل هستند .پس اگر فردی یهودی با توجه به دو فقره فوق و احياناً با سخناني که
از طریق سنت شفاهي رسيده بوده منتظر پيامبری در نسل اسماعيل بوده باشد چندان شگفت
نيست.
اما شاید گفته شود که این پيامبر ميتواند عيسي مسيح باشد .ولي در انجيل فقرهای آمده که
نشان ميدهد که این پيامبر نهتنها عيسي مسيح نيست ،بلکه این پيامبر باید بعد از عيسي بياید و
تا زمان او نيامده است .اندکي قبل از ظهور عيسي مسيح (ع) ،پيامبری به نام یحيي (ع) ظهور
کرده و عالمان یهود نزد او ميروند تا از او بپرسند که او کيست« :و این است شهادت یحيي در
وقتيکه یهودیان از اورشليم ،کاهنان و لاویان را فرستادند تا از او سؤال کنند که تو کيستي که
معترف شد و انکار ننمود بلکه اقرار کرد که من مسيح نيستم .آنگاه از او سؤال کردند پس چه،
آیا تو الياس هستي؟ گفت :نيستم .آیا تو آن نبي هستي؟ جواب داد که ني» (یوحنا.)21-14 :1 ،
حضرت یحيي (ع) که معاصر عيسي (ع) است و اندکي قبل از او به پيامبری مبعوث شده
است ،در جواب عالمان یهود ميگوید که من نه مسيح هستم و نه الياس و نه آن نبي .مفسران
کتاب مقدس عبارت «آن نبي» را اشاره به همان پيامبری ميدانند که در باب  13از سفر تثنيه،
خبر از آمدنش داده شده است (ر.ک ،جماعة من اللاهوتيين ،1444 ،ج ،1ص052؛ ج ،5ص/225
جمع من افاضل ،1402 ،ج ،2ص /025بارکلي ،بيتا ،ص 144و .)...مفسران فوق به این اعتراف
کردهاند که عالمان یهود« ،آن نبي» را غير از مسيح ميدانستهاند و به همين جهت پس از سؤال
از مسيح بودن یحيي ،از او درباره «آن نبي بودن» او پرسيدهاند .ولي آنان ميگویند که عالمان
یهود بر خطا بودهاند؛ اما باید گفت که تنها این عالمان نبودهاند که چنين باوری داشتهاند بلکه
یحيي (ع) نيز چنين باوری داشته وگرنه خطای آنان را تأیيد نميکرد.
از فقرهای دیگر از عهد جدید برميآید که عموم مردم در زمان حضرت عيسي (ع) منتظر دو
فرد بودهاند؛ یکي مسيح و دیگری «آن نبي» « :آنگاه بسياری از آن گروه چون این کلام را شنيدند،
گفتند در حقيقت این شخص همان نبي است و بعضي گفتند او مسيح است ...پس درباره او در
ميان مردم اختلاف افتاد» (یوحنا .)02-04 :0 ،همة آن گروه دراینباره اتفاقنظر داشتهاند که مسيح
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با آن نبي فرق دارد .البته در مواردی دیگر ،عيسي (ع) توسط افرادی با آن نبي یکي دانسته شده
است که مانند مورد بالا اشتباه مصداقي ميتواند باشد.
علاوه بر این ،دو نکته وجود دارد که تطبيق آن نبي را بر عيسي (ع) مشکل ميکند؛ یکي اینکه
مسيحيان حضرت عيسي را پيامبری مانند موسي نميدانند و او را خدای مجسد بهحساب
ميآورند و نه یك پيامبر .البته این یك بحث جدلي است؛ چراکه مطابق قرآن مجيد او پيامبری
مانند موسي است ولي مسيحيان نميتوانند چنين ادعایي داشته باشند .نکته دیگر اینکه حضرت
عيسي از بنياسرائيل است و نه از برادران بنياسرائيل.
حال اگر بخواهيم ادعای قرآن مجيد را بر همين دو فقره از تورات و انجيل تطبيق دهيم ،باید
بگویيم آنچه از قرآن مجيد بهصورت قطعي برداشت ميشد ،این بود که ویژگيهای کلي حضرت
محمد (ص) در تورات و انجيل یافت ميشود و البته هدف قرآن این نبود که اهل کتاب با این
بشارت ایمان آورند؛ بلکه مقصود ،رد ادعای آنان مبني بر نيامدن پيامبر جدید و شریعت جدید
بود .آنچه آورده شد برای اثبات این مدعا کافي است؛ هر چند ممکن است گفته شود که برای
اثبات نبوت خاصه کافي نيست.
ال بته تعداد مواردی که در عهد قدیم و عهد جدید ادعا شده است که به آمدن پيامبر اسلام
بشارت ميدهد ،متعدد است و برخي تعداد آنها را به هجده مورد رساندهاند (رشيد رضا،1202 ،
ج ،4صص)244-224؛ اما بسياری از این موارد ابهام دارد یا حداقل بهوضوحِ دو فقرهای که
آورده شد نيست .برای اثبات آنچه از مدعای قرآن بيان کردیم همين دو فقره کافي است.

نتیجهگیری
در قرآن مجيد اجمالاً بشارت پيامبران پيشين نسبت به آمدن پيامبر اسلام مطرح شده و بسياری
از عالمان ،مسأله بشارت را دليلي برای اثبات نبوت خاصه بهحساب آوردهاند؛ اما سخن این است
که بشارت در هيچ صورتي نميتواند برهان برای اثبات این امر باشد؛ هر چند ميتواند مؤید
بهحساب آید .تنها از یك آیه قرآن مجيد ،یعني آیه  150سوره اعراف ،بهصورت قطعي برميآید
ل زمان ظهور اسلام که همين متون فعلي است ،یافت
که بشارت به پيامبر اسلام در تورات و انجي ِ
ميشود؛ اما خطاب آیه به یهودیان و مسيحيان نيست بلکه ميفرماید کساني که به پيامبر اسلام
ایمان آوردهاند ،پيامبر را در تورات و انجيلي که نزدشان است ميیابند؛ بنابراین هدف این آیه
مي تواند ابطال ادعای اهل کتاب مبني بر اینکه مطابق متون موجود نباید پيامبری بياید ،باشد و
اثبات حقانيت نبوت حضرت محمد (ص) برای اهل کتاب.
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آنچه قرآن مجيد ادعا کرده ،یعني اصل اینکه باید پيامبری بياید ،از باب  13از سفر تثنيه و
باب اول از انجيل یوحنا قابلبرداشت است؛ اما اینکه نویسندگان متعددی از قرآن مجيد ،چيز
دیگری را برداشت کردهاند ،مثلاً از آیه ششم از سوره صف برداشت کردهاند که نام «احمد» در
اناجيل موجود یافت ميشود و به دنبال این برداشت ،تلاش کردهاند این نام را بيابند ،هم در
برداشت از قرآن خطا کردهاند و هم در تلاش برای یافتن این نام ،ناموفق بودهاند .تلاش آنان غير
لازم ،بينتيجه و بلکه مضر بوده است.

جهتگیری بحث بشارت به پیامبر اسلام (ص) در قرآن و تطبیق آن با متون موجود 931
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