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تا جایی که بعضی از فقها  ،بس بزرگ شده است بهامیموجب ا ،در آیات قرآن« اهل کتاب»از اصطالح درک نادرست 
نحله  یامبرانپ ییندر آ سه اصلی است که توحید و نبوت و معاد ،طبق قرآنمی دانند. « نجس»پیروان پیامبران دیگر را 

نحله و در فرق  ینا یو کتاب ها یامبرانپتمام داشتن به  یماناصل نبوت را ا یادیز یاتآمشترک است. همچنین  یمیابراه
 ،به روشنی می گوید یهودیان و مسیحیان 23و مائده:  26آیاتی چون بقره:قرآن در  . داند یم یامبرانپ ینا یننگذاشتن ب

در  .و یا در آخرت رستگارند است  محفوظپاداششان نزد پروردگارشان  ،محمد ایمان آوردندچون کسانی که به حضرت هم

این  آیات زیادی از قرآن بیان می کند که  همچنینتاکید شده است. بودن پیروان سایر پیامبران « مسلمان» بر زیادی، آیات
تائید و این همه تاکید قرآن بر همه پیامبران  ههم ینتوجه به ابا  کتاب های آسمانی پیشین است.  «تصدیق کننده»قرآن 

چطور می  در قرآن؛از ادیان ابراهیمی و پیروان آن ساختار منسجمی منظومه هماهنگ و چنین  و با ارائه ،و پیروان آن ها
بت چرا باید  و از هژمونی یک پیامبر و یک کتاب و یک شریعت حرف زد؟ ر پیامبران را گمراه دانست؟یپیروان ساشود 

که قرن ها قبل از آن ها  یسیو حضرت ع یحضرت موس یروانپاما  ،حق باشندبرپرستان تازه ایمان آورده قریش )امیین( 

دو دهه پس از  خود کسانی کهآنهم توسط  ،این گونه قضاوت ها  ؟ناحق باشندموحد شده بودند و به معاد اعتقاد داشتند، 
 از کجا می آید؟ ؛شتندابرد «بت پرستی»دست از  با پیامبر درگیریکینه ورزی و ستیز و انکار رسالت پیامبر و 

 
دو در قرآن در قرآن است. « اهل کتاب»علت ریشه ای آن فهم نادرست از اصطالح همانطور که در این نوشتار خواهد آمد، 

ي ِّينا» و «اهل کتاب»اصطالح  از جمعیت مقیم سرزمین حجاز در عصر رقیب  قشر اجتماعیدو و یا  برای دو گروه «م ِّ
ور که از آیات قرآن طاین دارای کتاب بوده اند.  «اهل کتاب»کتاب نداشته اند در حالی که « امیین»بعثت به کار رفته است.  

که از در حالی که اکثریت قریب به اتفاق امیین  ،بوده اندآن سرزمین  یاهل کتاب عموما باسوادهامی توان برداشت کرد 

تا جایی  ، بیسواد بوده اند. داشتن کتاب یک کالس و مرتبه باالی اجتماعی محسوب می شده استریش هم بوده اند ق
.  این دو  کتابی بوده اندداشتن  در حسرتحتی و  از نداشتن کتاب رنج می برده انددر مقایسه با اهل کتاب که امیین 

. مفهومی نبوده است که مرسوم بوده استاز رسالت پیامبر پیش  ،در سرزمین حجاز «امیین»و  «اهل کتاب»اصطالح 
مثال ) بوده است که طبق قرآن امیپیامبر اسالم خود یک  . ی داده باشدقرآن معرفی کرده باشد و بر مبنای آن حکم

  ه است.و برای هدایت آن ها برانگیخت ميان اميينخداوند او را از  (6جمعه:

 
و سایر نحله های فکری از  عده ای از یهودیان و مسیحیان بین  ،به مدینه پیامبر بعثت پیامبر و به ویژه بعد از هجرت زبعد ا

گیری های شدیدی وجود درمواردی  درستیز و رقابت و بحث و مجادله و  از طرف دیگر؛ و پیامبر و یاران پیامبریک طرف، 
و سیاسی و تنش ها و جنگ های ناشی از آن در آیات زیادی از قرآن  داشته است.  شرح جدل ها و درگیری های فکری

استفاده شده است. های رقیب و درگیر با پیامبر و یارانش طرف برای  «اهل کتاب»اصطالح بسیاری  در آیاتبازتاب دارد. 
جه ای را تشکیل می است که به نظر می رسد جمعیت قابل تو مدینه و اطراف آن البته بیشتر موارد شامل یهودیان مقیم

شامل  از آن ها یاد شده اشت،  با عنوان اهل کتابکه  طرف های درگیر.  و یا در عقاید خود سرسخت تر بوده اند داده اند

 ، مجوسیان ، مسیحیان یهودیان، به حساب نمی آمده اند؛ مانند )و قریشی( که امی بوده استافراد و گروه هایی 
در میان مردمی که امی محسوب نمی شدند، کسانی  محسوب نمی شده اند.  خودیدر مجموع که  یو دیگران ،یانبئصا

امی مخاطب پیامبر، به خدا و معاد و  عنی آن ها هم مثل کافران و مشرکانبوده اند. ی و مشرک بوده اند که کافرهم 
اما این دو گروه کافر به صرف کافر  ؛بهم کافر امی داشته اند هم کافر اهل کتا برای مثالرسالت پیامبر باور نداشتند. 

برای هم ، ی آنان در قرآنبحث ها و جدل ها و کشمکش ها و توصیف در شرحبودن در یک رده دسته بندی نمی شده اند. 

 .اصطالح اهل کتاب استفاده شده است زا مشرک و یا کافرو هم غیر امییون موحد  غیر امییون  
 

مثل اعراب حجاز  یانقاط دن یرسادر طالح محلی در سایر نقاط دنیا رواج نداشته است. که این دو اصاست الزم به یادآوری 
 ینبا ا ،ینهم خارج از آن سرزم یکس یدشده است و شا یگفته نم یبودند، ام یسوادکتاب ها که عموما هم ب یببه 

 ینبا د یت  از جمع یملغمه ا ینچن یاست اصطالح اهل کتاب که برا ینهمچن نداشته است. ییاصطالح و مفهوم آن آشنا

با افراد و  یریمربوط به اهل کتاب داللت بر جدل و درگ یاتاز آ یچکدامهبکار رفته است.  و غیره و کافر و مشرک یند یو ب
بد « مالبنویس»مانوس به اصطالح ای روشن تر شدن این موضوع اشاره برای ندارد.  ینخارج از آن سرزم ییگروه ها

ند، ه ا، به کسانی که برای دیگران کار نوشتن را انجام می داده استتعداد باسوادان اندک بوددر ایران زمانی که نیست.  
 درگیری با را نمی توان مثال به شهر آنبا مالبنویس های  مردم یک شهر حال درگیریمی گفتند. « مالبنویس»اصطالحا 
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اشتباه و درگیری، درگیری محلی با افراد مقیم است ستیز و تمامی آیات مربوط به   تمام باسوادهای دنیا تعمیم داد.

ادیان به کل است نازل شده  از افراد محلی مفسران این بوده است که این آیات را که در جریان درگیری با عده ای خاص
 «اهل کتاب»ه دربارضد و نقیض به ظاهر آیات شود در قرآن این همه وگرنه چطور می  میم داده اند. مسیحیت و یهودیت تع

  ؟موجود باشد
 

آیات مربوطه نیست. در نوشتاری دیگر به این مهم پرداخته خواهد شد.  و همهموضوع  هدف این نوشته بررسی تفصیلی

 در هر محور و با اشاره به چند آیه مربوطهچند محور به   (شدن)تکنیکی ن چیدگیاستدالل این نوشته را برای پرهیز از پی
 محدود می کنیم:

 
 «اهل کتاب»در آیه های مربوط به  چرایی تناقضات -یکم

 
 26و مائده: 26بقره: یاتآ -دوم

  

 و رسالت و کتاب آن ها يامبرانبه همه پ یماناصل نبوت و ضرورت ا  -سوم
 

 در سمت خدا بودن!سليم و  مسلمان خواندن پيروان سایر پيامبران و  -چهارم
 

 توسط قرآنتصدیق کتاب های آسمانی پيشين  -پنجم

 
 اقوامو تفاوت در شریعت و منهاج و مناسک  قومی بودن رسالت همه پيامبران -ششم

 
 بررسی و بحث موارد شش گانه باال در ادامه می آید.

  

 در آیه های مربوط به اهل کتاب چرایی تناقضات -یکم
 

و  قرآن با آیات دیگر سپس .می آوریم «کتاب اهل»را درباره وان خو یا ناهمبرای مثال چند نمونه آیات به ظاهر پارادوکسال 
نشان خواهیم داد که دین حضرت موسی و دین حضرت عیسی و کتاب های آن ها  «اهل کتاب»بحث درباره اصطالح 

، در قرآن از «اهل کتاب»اصطالح الزم به یادآوری است که عالوه بر همانقدر مهم است که دین حضرت محمد و کتاب او. 

يَن ُأوتُوْا اْلك َتابَ ا»عباراتی چون  َن اْلك َتاب   »و « الَّذ يَن آتَْیَناُهُم اْلك َتابَ  »و « لَّذ  یبًا م   يَن ُأوتُوْا نَص   .هم استفاده شده است« الَّذ 
 

 
 درباره اهل کتاب نمونه آیات به ظاهر متناقض -1جدول 

 

 یادداشت گرایانهآیه های رد کننده و ستيزه  آیه های تایيد کننده و صلح جویانه

  62آل عمران: 
َي ل ل ه  وََمن  اتَّبََعن   وَك َفُقْل أَْسلَْمُت وَْجه  َفإْن َحآجُّ
ی  یَن أَأَْسلَْمُتْم َفإ ْن  يَن ُأْوتُواْ اْلك َتاَب َواألُم   َوُقل ل  لَّذ 
أَْسلَُموْا َفَقد  اْهَتَدوْا وَّإ ن تََولَّْوْا َفإ نََّما َعلَْیَك الْباَلَُغ 

بَاد   یٌر ب اْلع   .َوالل ُه بَص 
و اگر با تو محاجه كردند بگو من و هر آن كس كه 

َي ل ل ه   ؛ و به اهل  پیرو من است أَْسلَْمُت وَْجه 
 یماگر سل ید؟شد یمبگو آيا سل یینكتاب و ام

اند و اگر  به راستى راهیاب شده ید،شد
رويگردان شدند، همین رساندن پیام بر تو است 

 . ( بندگانش بیناست ر )احوالو خداوند ب

  66 ه:توب
ر  َوالَ  ُنوَن ب الل ه  وَالَ ب اْلیَْوم  اآلخ  َقات لُوْا الَّذ يَن الَ يُْؤم 
يَن  يُنوَن د  ُيَحر  ُموَن َما َحرََّم الل ُه وَرَُسولُُه وَالَ يَد 

يَن ُأوتُوْا اْلك َتاَب َحتَّى ُيْعطُوْا اْلج ْزيََة  َن الَّذ  اْلَحق   م 
ُرونَ   .َعن يٍَد َوُهْم َصاغ 

با اهل كتابى كه به خداوند و روز بازپسین 
ايمان ندارند و حرام داشته خدا و پیامبرش را 

گیرند و دين حق نمى ورزند، كارزار  حرام نمى
كنید تا به دست خويش و خاكسارانه جزيه 

 بپردازند.

می گوید اگر   61آل عمران:در 
در مقام  با تو محاجه کردند و

از تو رویگردان شدند بگو  چالش
وظیفه من ابالغ پیام است. اما 

می گوید با آن ها   63ه:توبدر 
 بجنگید.

 

 166آل عمران: 
ُن ب الل ه  وََما ُأنز َل  ْن أَْهل  اْلك تَاب  لََمن يُْؤم  َوإ نَّ م 
یَن ل ل ه  الَ يَْشَتُروَن  ع  ْم َخاش  إ لَْیُكْم َوَمآ أُنز َل إ لَْیه 

ْم  نَد َرب  ه  ب آيَات  الل ه  ثََمًنا َقل یالً ُأْولَـئ َك لَُهْم أَْجُرُهْم ع 
َساب    .إ نَّ الل َه َسر يُع الْح 

و از اهل كتاب كسانى هستند كه به خداوند و 
آنچه براى شما نازل شده و آنچه براى خودشان 

، ايمان دارند، در حالى كه در برابر  نازل شده
يات الهى را به بهاى ناچیز خداوند خاشعند و آ

فروشند؛ اينان پاداششان نزد پروردگارشان  نمى
 . است سریع الحساباست كه خداوند 

 

  12 :حديد
ْكر  اللَّه   يَن آَمُنوا أَن تَْخَشَع ُقلُوبُُهْم ل ذ  أَلَْم يَْأن  ل لَّذ 

يَن ُأوتُوا  َن الَْحق   وَاَل يَُكونُوا َكالَّذ  اْلك َتاَب َوَما نََزَل م 
م ن َقْبُل َفطَاَل َعلَْیه ُم اأْلََمُد َفَقَسْت ُقلُوُبُهْم 

ُقونَ  ْنُهْم َفاس   .َوَكث یٌر م  
آيا مؤمنان را هنگام آن نرسیده است كه 

دلهايشان به ياد خداوند، و آنچه از حق كه نازل 
، خشوع يابد؛ و مانند كسانى  شده است

نى داده نباشند كه پیشترها به آنان كتاب آسما
، و سپس روزگارشان دراز نمود،  شده است

آنگاه دلهايشان سخت شد و بسیارى از آنان 
 نافرمان بودند.

در آیه اول می گوید از اهل 
کتاب کسانی هستند که 

خاشعند، اما در آیه دوم می 
گوید بیشتر آن ها دل های 

 سخت دارند.
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  62عنكبوت: 
َي أَْحَسُن إ الَّ  لُوا أَْهَل اْلك َتاب  إ الَّ ب الَّت ي ه  َواَل تَُجاد 
ْنُهْم َوُقولُوا آَمنَّا ب الَّذ ي ُأنز َل إ لَْینَا  يَن ظَلَُموا م  الَّذ 

ٌد  َونَْحُن لَُه َوُأنز َل إ لَْیُكْم َوإ لَُهَنا وَإ لَُهُكْم َواح 
 ُمْسلُِّمونَ 

،  كه نیكوتر استاى  و با اهل كتاب جز به شیوه
، و بگويید به  مجادله مكنید، مگر با ستمگران آنان

، و  ايم آنچه بر ما و  بر شما نازل شده ايمان آورده
خداى ما و خداى شما يكى است و ما همه 

 . یممسلمان هست

 . 62 :احزاب 
ْن أَْهل  اْلك َتاب  م ن  َوأَنَزَل الَّذ يَن ظَاَهُروُهم م  

ْم  یه  وَقََذَف ف ي ُقلُوب ه ُم الرُّْعَب َفر يًقا َصیَاص 
ُروَن َفر يًقا  تَْقُتلُوَن َوتَْأس 

و آن عده از اهل كتاب را كه از آنان پشتیبانى 
كردند، از برج و باروهاشان فرود آورد و در 
دلشان هراس افكند، چندانكه گروهى از 

كشتید و گروهى را به اسارت  ايشان را مى
 گرفتید. مى

ول صحبت از مجادله به در آیه ا
شیوه نیکوست مگر با 

ستمگران آنها. در آیه دوم 
صحبت از جنگ و هراس و 

 اسارت است.

  26آل عمران: 
ُقْل يَا أَْهَل اْلك َتاب  تََعالَْوْا إ لَى كَلََمٍة َسَواء بَْینََنا 

َوالَ َوبَْیَنُكْم أاَلَّ نَْعُبَد إ الَّ الل َه َوالَ نُْشر َك ب ه  َشْیًئا 
َذ بَْعُضَنا بَْعضاً أَْربَابًا م  ن ُدون  الل ه  َفإ ن تََولَّْواْ  يَتَّخ 

 .َفُقولُوْا اْشَهُدوْا ب أَنَّا ُمْسل ُمونَ 
بگو اى اهل كتاب بیايید بر سر سخنى كه بین 
ما و شما يكسان است بايستیم كه جز خداوند 
را نپرستیم و براى او هیچگونه شريكى نیاوريم و 

س از ما ديگرى را به جاى خداوند، به هیچ ك
برنگیرد و اگر رويگردان شدند، بگويید  اربابی

 . یمشاهد باشید كه ما مسلمان هست

  .12 :آل عمران
يَن  َن الَّذ  یُعوْا َفر يًقا م   يَن آَمُنَوْا إ ن تُط  يَا أَيَُّها الَّذ 

 َكاف ر ينَ ُأوتُوْا الْك تَاَب يَُردُّوُكم بَْعَد إ يَمان ُكْم 
اى مؤمنان اگر از گروهى از اهل كتاب اطاعت 

كنید، شما را بعد از ايمانتان به كفر 
 گردانند. برمى

 

در آیه اول دعوت بر مشترکات و 
عدم اجبار، در آیه دوم مبنا 
دشمنی و به کفر کشاندن 
ایمان آورندگان توسط اهل 

 کتاب است

  62 :رعد
يَن آتَْیَناُهُم  َن َوالَّذ  اْلك َتاَب يَْفرَُحوَن ب َما أُنز َل إ لَْیَك َوم 

ْرُت أَْن أَْعبَُد  األَْحَزاب  َمن يُنك ُر بَْعَضُه ُقْل إ نََّما ُأم 
 الل َه َوال أُْشر َك ب ه  إ لَْیه  أَْدُعو َوإ لَْیه  َمآب  

،  و اهل كتاب به آنچه بر تو نازل شده است
كسانى  كنند، و از گروه مشركان شادمانى مى

كنند؛ بگو  هستند كه بخشى از آن را انكار مى
همین به من فرمان رسیده است كه خداوند را 

؛ به سوى او دعوت  بپرستم و به او شرك نیاورم
 . كنم و بازگشت من به سوى اوست مى

  66 :ساءن
َن الْك تَاب  يَْشتَُروَن  یبًا م   يَن ُأوتُوْا نَص  أَلَْم تََر إ لَى الَّذ 

ب یلَ الضَّالَ  لُّوْا السَّ  لََة َويُر يُدوَن أَن تَض 
اى از كتاب  آيا احوال كسانى را كه بهره

اى كه خريدار  آسمانى دارند ندانسته
خواهند كه شما نیز از راه  اند و مى گمراهى

 بیراه باشید.
  122 :آل عمران

َن الَّذ   یُعوْا َفر يًقا م   يَن آَمُنَوْا إ ن تُط  يَن يَا أَيَُّها الَّذ 
 ُأوتُوْا الْك تَاَب يَُردُّوُكم بَْعَد إ يَمان ُكْم َكاف ر ينَ 

اگر از گروهى از اهل كتاب  ایمان آورندگاناى 
اطاعت كنید، شما را بعد از ايمانتان به كفر 

 گردانند. برمى
 

می گوید اهل   92:رعددر آیه 
پیروان کتاب از آن چه بر شما 

نازل شده است حضرت محمد 
شادمانی می کنند، درآیات 
ستون دوم می گوید می 

خواهند شما را از راه راست به 
بیراهه ببرند و شما را به کفر 

 باز گردانند. 

 111و  116، 116 :آل عمران
ْن أَْهل  اْلك َتاب  ُأمٌَّة َقآئ َمٌة يَْتلُوَن  لَْیُسوْا َسَواء م  

  .ُهْم يَْسُجُدونَ آيَات  الل ه  آنَاء اللَّْیل  وَ 
ر  وَيَْأُمُروَن ب الَْمْعُروف   ُنوَن ب الل ه  وَاْلیَْوم  اآلخ  ُيْؤم 
َويَْنَهْوَن َعن  اْلُمنَكر  َويَُسار ُعوَن ف ي الَْخْیَرات  

ینَ  َن الصَّال ح   .َوُأْولَئ َك م 
ْن َخْیٍر فَلَن ُيْكَفُرْوُه َوالل ُه َعل یٌم  َوَما يَْفَعلُوْا م 

ینَ   .ب اْلُمتَّق 
آنان يكسان و همسان نیستند؛ از اهل كتاب 

كردارند كه آيات الهى را در دل  گروهى درست
 نهند. خوانند و سر به سجده مى شب مى

آورند و به  به خداوند و روز بازپسین ايمان مى
دهند و از ناشايستى  نیكى فرمان مى

شتابند و اينان از  دارند و به نیكوكارى مى بازمى
 صالحینند.

و هر كار خیرى كه انجام دهند هرگز بدون پاداش 
و سپاس نخواهند ماند، و خداوند از پرهیزگاران 

 .آگاه است

  11 :آل عمران
يَا أَْهَل الْك َتاب  ل َم تَلْب ُسوَن الَْحقَّ ب الْبَاط ل  

 َوتَْكُتُموَن اْلَحقَّ َوأَنُتْم تَْعلَُمونَ 
ه حق را به اى اهل كتاب چرا ديده و دانست

 كنید؟ آمیزيد و حق را كتمان مى باطل مى
 ( 1)  اهل:  69 :آل عمران 

ُقْل يَا أَْهَل اْلك َتاب  ل َم تَْكُفُروَن ب آيَات  الل ه  َوالل ُه 
یٌد َعلَى َما تَْعَملُونَ   َشه 

بگو اى اهل كتاب چرا آيات الهى را انكار 
كنید، در حالى كه خداوند شاهد )و ناظر(  مى
 . دار شماستكر

  12:آل عمران
يَا أَْهَل الْك َتاب  ل َم تَْكُفُروَن ب آيَات  الل ه  َوأَنُتْم 

 تَْشَهُدونَ 
اى اهل كتاب چرا آيات الهى را آگاهانه انكار 

 كنید؟ مى

می گوید  119:آل عمرانآیه در 
برخی از اهل کتاب آیات خدا را 
در شب می خوانند و سر به 
سجده می برند. اما در همان 

خطاب  39و  11سوره در آیات 
می گوید چرا   به اهل کتاب

حق را کتمان می کنید و جرا 
 آیات خدا را انکار می کنید!

  21 :مائدة
ْرنَا َعْنُهْم  َولَْو أَنَّ أَْهَل الْك تَاب  آَمُنوْا َواتََّقْواْ  لَكَفَّ

یم   ْم وَألْدَخلَْناُهْم َجنَّات  النَّع   َسی  َئات ه 
و اگر اهل كتاب ايمان آورده و تقوا ورزند، 

زدايیم و ايشان را به  سیئاتشان را مى
 . آوريم ( پر نعمت درمى بوستانهاى )بهشتى

  2 :بينة 
ْن أَْهل  الْك تَاب  َوالْ  يَن َكَفُروا م  ُمْشر ك یَن ف ي إ نَّ الَّذ 

يَن ف یَها ُأْولَئ َك ُهْم َشرُّ الْبَر يَّة    نَار  َجَهنََّم َخال د 
كافران از میان اهل كتاب و مشركان در آتش 

جهنمند و جاودانه در آنند؛ اينانند كه خود 
 بدترين آفريدگانند.

هر دو مورد داللت دارد بر عده 
ای از گروهی که موسومند به 

 ند.فراهل کتاب، اما کا

 
 

، می توان مشاهده کرد که به هیچ قانونمندی ویژه ه استبرای نمونه آورده شد 1جدول در  حتی با نگاهی گذرا به آیاتی که

حتی مواردی که آیه داللت روشن بر بخشی از جمعیت اهل کتاب  ؛نمی توان رسید «اهل کتاب»جمعیت « کل»ای درباره 
نمی توان نتیجه  ؛«چرا حق را به باطل می آمیزید» :می گوید اهل کتابخطاب به که  11آل عمران: آیهاز برای مثال  ندارد.
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مورد جمعیت اهل کتاب . چرا که در آیات ستون اول حداقل بخشی از است گرفت که منظور همه جمعیت اهل کتاب بوده 

 توصیف کرده است:آن ها را چنین محکم  133در آل عمران:.  قرار گرفته اندتایید و ستایش 
 

و از اهل كتاب كسانى هستند كه به خداوند و آنچه براى شما نازل شده و آنچه براى خودشان نازل  
فروشند؛ اينان  ، ايمان دارند، در حالى كه در برابر خداوند خاشعند و آيات الهى را به بهاى ناچیز نمى شده

 .پاداششان نزد پروردگارشان است

 
 چنین گفته است: 111و  114، 119در آیات آل عمران:

 
كردارند كه آيات الهى را در دل شب  آنان يكسان و همسان نیستند؛ از اهل كتاب گروهى درست

دهند و  آورند و به نیكى فرمان مى به خداوند و روز بازپسین ايمان مى نهند. خوانند و سر به سجده مى مى
هر كار خیرى كه انجام دهند  و .ینندو اينان از صالح شتابند دارند و به نیكوكارى مى از ناشايستى بازمى

 هرگز بدون پاداش و سپاس نخواهند ماند، و خداوند از پرهیزگاران آگاه است.
 
را کال رد کرد و « اهل کتاب»چطور می توان  قرار گرفته اند یشتاس موردچنین  انمی بینیم حداقل گروهی از آندر جایی که  

توان با رفتار عده  ینه ماما  .نکوهش شده اند هم  یعده االبته   !نامید« نجس» را جسارت را به آن جایی رساند که آن ها
مورد  یداروبه ر یمختلف بستگ یگروه هادر رابطه با کرد.  ییدکل آن ها را تا یاکل اهل کتاب را رد کرد و  ،ک جمعیتیاز  یا

درباره  ینا  باشد. یم یداداز خود رو یشرح یاشده است و  یا یهتوص یاگفته شده است و  یسخن یه،نظر )شان نزول( آ

شده اند،  یخطاب م« آمنوا ینالذ یهاا»و شرک برداشته و  یاز آن ها دست از بت پرست یهم صادق است. برخ «یینام»
حتی اگر تمامی . کردند یم یرسالت او پافشار یبو تکذ یامبربا پ یزو ست بر کفر و شرکهمچنان  یکه عده ا یدر حال

، نمی ندجمعیتی که در آن سرزمین به اهل کتاب موسوم بوده اند، به هر علتی با پیامبر و یارانش در جنگ قرار می گرفت
ادیان ابراهیمی رد کرد و پیروان آن با پیامبر، یهودیت و مسیحیت را به عنوان  و ستیز آن ها  توان به صرف مخالفت آن جمعیت

به غیر امییونی گفته می شده است که « اهل کتاب»و مسیحیان یا یهودیان. « اهل کتاب»فرق است بین  را نجس دانست.
 در آن زمان در آن مکان می زیسته اند و شامل افراد گوناگونی می شدند از موحد گرفته تا بی دین و مشرک و کافر!

 

در این نوشته ها نشان داده شده است  . [ مراجعه کرد6[ و ]1توان به ] یم های قرآن «خطاب»برای بحث بیشتر پیرامون 
های می تواند منبع خطابر مبنای تک آیه ها  (يَا أَيَُّها النَّاس مانند) چگونه خطاب های قرآن بدون درک ساختاری قرآن، که

قرآن یک متن نیست بلکه حاصل تعامل و گفتمان بین پیامبر و افراد و گروه گردد. همچنین نشان داده شده است که  بزرگ
باید دید آیات خطاب کلی در کجا و در چه رابطه ای آمده است.  ها! « قال»و « قیل»پر است از های گوناگون می باشد. 

گاهی برای یک جمعیت خیلی کوچک به کار برده شده است. اگر بخواهیم آن   «م/ ای مرد يَا أَيَُّها النَّاس »برای مثال خطاب 

 را به کل مردم دنیا تعمیم بدهیم خطای بزرگی خواهد بود. 
 

 26و مائده: 26بقره: یاتآ -دوم
 

ست، مقایسه ا که مشخصا درباره یهودیان و مسیحیان،  6در جدول  23و مائده: 26بقره: را با دو آیه 1جدول حال بیایید آیات 

و صابئیان همگی با ایمان  ،مسیحیان ان،یهودی ،(تازه ایمان آورده این آیات در یک ردیف می گوید: ایمان آوردگان )امییونکنیم. 
برخی از آیات  9رستگارند. اصل نبوت پیش فرض است. در جدول  )البته با کنش و یا عمل نیک(  به دو اصل توحید و معاد

بنابراین باید دید جایی که این چنین و به طور هیچ  ایمان مومنین به همه پیامبران آورده شده است.لزوم نبوت مبنی بر 

  بودن از کجا می آید!« نجس»دانسته است، این ابهامی مسیحیان و یهودیان را دارای ارج و قرب نزد خداوند 
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   26و مائده: 26آیات بقره: -6جدول 

 

 یادداشت  آیات

  26: بقره 
 

ر  وََعم لَ  يَن َهاُدوْا َوالنََّصاَرى وَالصَّاب ئ یَن َمْن آَمَن ب اللَّه  َوالْیَْوم  اآلخ  يَن آَمُنوْا َوالَّذ  َصال حاً  إ نَّ الَّذ 
ْم َوالَ َخْوٌف َعلَْیه ْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُونَ  نَد َرب  ه   .َفلَُهْم أَْجُرُهْم ع 

و صابئین هر كس كه به  یحیاناند و مس یهودیهمانا آنان كه ايمان آوردند و آنان كه 
خداوند و روز بازپسین ايمان دارد و نیكوكارى كرده باشد، پاداششان نزد پروردگارشان 

 .است، نه بیمى بر آنهاست و نه اندوهگین شوند

یک « اهل کتاب»مانند  «ان الذین امنو»
برای بت  آن در قرآن اصطالح است و کاربرد

)امییون(  امیمشرکین پرستان و کافران و 
؛ بعد از این که  ایمان می است مخاطب قرآن

آورده اند. وگرنه پیروان سایر پیامبران، قرن ها 
قبل دست از شرک و بت پرستی برداشته و 
ایمان آورده بوده اند. این آیات در یک ردیف 

می گوید: ایمان آوردگان جدید )امییون( و آن 
صابئییان هایی که یهودی اند و مسیحیان و 

همگی با ایمان به دو اصل توحید و معاد 
رستگارند. اصل نبوت پیش فرض است. در 

 برخی از آیات نبوت مبنی بر ایمان 9جدول 
 آورده شده است.. به همه پیامبران مومنین

 26 :مائده
 

يَن َهاُدوْا َوالصَّاب ُؤوَن َوالنََّصاَرى َمْن  يَن آَمُنوْا َوالَّذ  َل َصال ًحا إ نَّ الَّذ  ر  وَعم  آَمَن ب الل ه  وَاْلیَْوم  اآلخ 
ْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُونَ   َفالَ َخْوٌف َعلَْیه 

، هر كس كه به  اند و مسیحیان و صابئین یهودیهمانا آنان كه ايمان آوردند وآنان كه 
خداوند و روز بازپسین ايمان دارد و نیكوكارى كرده باشد، نه بیمى بر آنهاست و نه 

 شوند. ندوهگین مىا

 

 یهدر آو پیروان هر پیامبر،  پیامبران همه رسالتدر رابطه با به صورت کلی ایمان موضوع نبوت و  شبیه به دو آیه باال،
  چنین بیان شده است: 59اعراف:و  49انعام:

 
  69 :انعام

ر يَن  ر يَن َوُمنذ  ُل اْلُمْرَسل یَن إ الَّ ُمبَش   ْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُونَ َفَمْن َوَما نُْرس   آَمَن َوأَْصلََح َفالَ َخْوٌف َعلَْيهِّ

، آنگاه كسانى كه ايمان آورند و درستكارى كنند نه بیمى بر  فرستیم آور و هشداردهنده نمى و ما پیامبران را جز مژده
 آنهاست و نه اندوهگین مى شوند.

 
 56 :اعراف

ا يَْأت یَنَُّكْم ُرسُ  نُكْم يَُقصُّوَن َعلَْیُكْم آيَات ي َفَمن  اتََّقى يَا بَن ي آَدَم إ مَّ ْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُونَ ٌل م    َوأَْصلََح َفالَ َخْوٌف َعلَْيهِّ
( كسانى كه تقوا  ، چون پیامبرانى از خودتان به سوى شما آمدند و آيات مرا بر شما خواندند )بدانید كه اى فرزندان آدم

 نه بیمى بر آنهاست و نه اندوهگین شوند.ورزند و درستكارى پیشه كنند، 

 
اگر به آیات  کند. یداعمل صالح نمود پ یاو  یکدر کنش ن یدبا یمانا مشاهده می شود، آیه  چهارهمچنان که در هر  البته

عمل » ،ایمان بعد از، خواهیم دید که در بیشتر این گونه آیات کنیم آن ایمان و ایمان آوردن است دقت قرآن که موضوع
 ! ایمان انتزاعیدر واقع عمل صالح می تواند سنجه باشد نه  آمده است. «صالح

 

 یانو صابئ یحیان،مس یهودیان،(، یآوردندگان )ام یمانا :چهار گروه یفدر رد یزن « مجوس»، 11حج: یهناگفته نماند که در آ
 قرار خواهد شد. یدر مورد آنان داور یامتذکر شده که در ق

  

 و رسالت و کتاب آن ها یامبرانبه همه پ یمانضرورت ا اصل نبوت و  -سوم
 

 برخی از آیات مربوط به اصل نبوت و ضرورت ایمان به همه پیامبران و رسالت و کتاب آن ها آمده است. 9دول جدر 
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 آن ها ينو فرق نگذاشتن ب يامبرانبه همه پ یمانلزوم ا -6جدول 

 

 11 :نساء ،  16:شورى  ،  96 :عمرانآل  ،  162:بقرة  ، 116 :نساء،  691:قرة ب

  691:قرة ب
ُنوَن ُكلٌّ آَمَن ب الل ه  وََمآلئ كَت ه  وَُكُتب ه  وَُرُسل   ْعَنا َوأَطَْعَنا  الَ نَُفر ُِّق بَْيَن أََحٍد م ِّن رُُّسلِّهِّ ه  آَمَن الرَُّسوُل ب َما ُأنز َل إ لَْیه  م ن رَّب  ه  َوالُْمْؤم  َوَقالُوْا َسم 

یرُ   .ُغْفَرانََك َربََّنا َوإ لَْیَك الَْمص 
؛ همگى به خداوند و فرشتگانش و  ، ايمان آورده است و مؤمنان هم پیامبر به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده است

،  گويند شنیديم و اطاعت كرديم ؛ و مى گذاريم مبران او فرق نمىگويند( بین هیچ يك از پیا اند )و مى كتابهايش و پیامبرانش ايمان آورده
 . پروردگارا آمرزش تو را خواهانیم و بازگشت به سوى توست

  116 :نساء
يَن آَمُنوْا ب الل ه  َوُرُسل ه   یًما َولَْم ُيَفر ُِّقواْ بَْيَن أََحدٍ َوالَّذ  ْنُهْم ُأْولَـئ َك َسْوَف ُيْؤت یه ْم أُُجوَرُهْم َوَكاَن الل ُه َغُفوًرا رَّح   .م  

اند، خداوند به زودى پاداشهاى آنان را به آنان  و كسانى كه به خداوند و پیامبرانش ايمان دارند و بین هیچ يك از آنان فرق نگذاشته
 . خواهد داد، و خدا آمرزگار مهربان است

  162:بقرة 
یَل وَإ ْسَحَق وَيَْعُقوَب َواأل یَم وَإ ْسَماع  َوَما ُأوت َي النَّب یُّوَن  عِّيَسىوَ  ُموَسىْسبَاط  َوَما ُأوت َي ُقولُوْا آَمنَّا ب الل ه  وََمآ ُأنز َل إ لَْیَنا وََما ُأنز َل إ لَى إ ْبَراه 

ْنُهْم  ْم الَ نَُفر  ُق بَْیَن أََحٍد م    ُن لَُه ُمْسلُِّمونَ َونَحْ م ن رَّب  ه 
بگويید به خداوند و آنچه بر ما و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل شده و آنچه به موسى و عیسى و 

برای او از مسلمون گذاريم و  ، و بین هیچ يك از آنان فرق نمى ايم ، ايمان آورده آنچه به پیامبران از سوى پروردگارشان داده شده
 . هستیم

  96 :آل عمران
یَل وَإ ْسَحَق وَيَْعُقوَب َواألَسْ  یَم وَإ ْسَماع  َوالنَّب یُّوَن م ن  عِّيَسىوَ  ُموَسىبَاط  َوَما ُأوت َي ُقْل آَمنَّا ب الل ه  َوَما ُأنز َل َعلَْینَا َوَما أُنز َل َعلَى إ ْبَراه 

ْنُهْم  ْم الَ نَُفر  ُق بَْیَن أََحٍد م    .َونَْحُن لَُه ُمْسلُِّمونَ رَّب  ه 
بگو به خداوند و آنچه بر ما و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل شده و آنچه به موسى و عیسى و  

 . او از مسلمون هستیم یبراگذاريم و ما  ، )و( بین هیچ يك از آنان فرق نمى ايم ورده، ايمان آ پیامبران از سوى پروردگارشان داده شده

  16:شورى 
یَم  ين  َما َوصَّى ب ه  نُوًحا وَالَّذ ي أَْوَحْیَنا إ لَْیَك وََما وَصَّْیَنا ب ه  إ ْبَراه  َن الد   يَن وَاَل تََتَفرَُّقوا ف یه  َكُبَر  عِّيَسىوَ  ُموَسىوَ َشَرَع لَُكم م   أَْن أَق یُموا الد  

 .َعلَى اْلُمْشر ك یَن َما تَْدُعوُهْم إ لَْیه  اللَُّه يَْجتَب ي إ لَْیه  َمن يََشاء َويَْهد ي إ لَْیه  َمن يُن یبُ 
، و آنچه به ابراهیم و موسى و عیسى  يما ، و نیز آنچه به تو وحى كرده در دين شما، هر آنچه به نوح سفارش كرده بود، مقرر داشت

، بر ايشان دشوار آيد؛ خداوند است  خوانى ، كه دين را برپا بداريد، و در آن اختالف نورزيد؛ آنچه مشركان را به آن مى ايم سفارش كرده
 كند. يت مىگزيند و هر كس را كه روى به درگاه او آورد، به سوى خويش هدا كه هر كس را بخواهد به راه خويش برمى

  11 :نساء
يَن يَْكُفُروَن ب الل ه  وَُرُسل ه  َوُير يُدوَن أَن ُيَفر  ُقوْا بَْیَن الل ه  َوُرُسل ه  َويُقولُوَن نُْؤم ُن ب   ُذوْا بَْیَن َذل َك َسب یالً إ نَّ الَّذ   بَْعضٍ وَنَْكُفُر ب بَْعضٍ َوُير يُدوَن أَن يَتَّخ 

گويند به بعضى  خواهند بین خداوند و پیامبرانش جدائى قائل شوند و مى ورزند و مى پیامبرانش كفر مىكسانى كه به خداوند و 
 خواهند راهى بینابین پیش گیرند. ايمان داريم و به بعضى ايمان نداريم و مى

 

بحث خود را این البته همچنان که در قرآن آمده برخی از پیروان پیامبران دیگر، رسالت حضرت محمد را قبول نداشتند که 

به  و  دارد. اما آن چه به قرآن و پیروان حضرت محمد مربوط می شود آن ها باید رسالت همه پیامبران را قبول داشته
 ند.تمامی آن ها و کتاب هایشان ایمان داشته باش

 

 مسلمان خواندن پیروان سایر پیامبران و در سمت خدا بودن! -چهارم
 

بعد از ایمان به پیامبران عبارت  94:و آل عمران 192در آیات بقره:آنقدر آشکار است که نیاز به توضیحی ندارد.  9آیات جدول 
حضرت محمد به طور اخص  یروانپ یبرا «مسلم» یا «مسلمان»درست است که واژه آمده است.  َونَْحُن لَُه ُمْسلُِّمونَ 

در آیات زیادی از قرآن مواردی چون  داند.  یرا مسلم م یامبرانتمام پ یرواناستفاده شده است. اما قرآن به طور عام پ

با  بودن )یا در هارمونی( بودن و هماهنگ و غیره داللت دارد بر در جهت خدا اسلموا و مسلمون، مسلمات، مسلم، اسلم،
همه پیامبران در یک جایگاه و مرتبه در رابطه  که خود دلیلی است بر این که پیروان ر آفرینش و صلح ناشی از آن. سازوکا

 نظر به اهمیت این موضوعبه خداوند قرار دارند و بر هم مزیت و برتری ندارند همانطور که پیامبرانشان چنین هستند. 
به اهل کتاب و امیین بگو هر کس مسلم شود، که  آمده است 61عمران: در آیه آل آمده است. 4در جدول دیگر برخی آیات 

َي لِّل هِّ یعنی در سمت خدا قرار گیرد ) و  أَْسلَْمُت َوْجهَِّي لِّل هِّ (، هدایت یافته است. آیات دیگری در رابطه با أَْسلَْمُت َوْجهِّ

امبران ابراهیمی در آن راستا هستند و این روشن تر شدن مفهوم آن آورده شده است. در این آیات به آیین ابراهیم که پی
ْم َوالَ ُهْم »عبارت همچنین   احسن و استوار است اشاره شده است. او که این دین نَد َرب ِّهِّ َوالَ َخْوٌف َعلَْيهِّ َفلَُه أَْجُرُه عِّ

هم  یهودیانو  یحیانمس یبرا (6جدول )  23و مائده: 26بقره: یاتاست که در آ یهمان عبارت 116در آیه بقره:  «يَْحَزنُونَ 
 .به کار رفته است
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پیش از تو : که خدا به پیامبر می گوید االزم به یادآوری است که نام و سرگذشت تمام پیامبران در قرآن نیامده است. زیر
و نساء:   19)غافر:. ايم ، و داستان بعضى از آنان را با تو نگفته ايم پیامبرانى فرستاديم كه داستان بعضى از آنان را با تو گفته

اسالم شریعت پیامبر  .خوانده شده اند« مسلم»همه درباره پیامبران نحله ابراهیمی است که  . آن چه در قرآن آمده (124
 می باشد.  و در چارچوب مفهومی پیامبران نحله ابراهیمی بندیدسته  متعلق به این

 

 در سمت خدا و در هارمونی بودن و مسلمانی -6جدول 
 

  62 :روم ،  16 :انعام ،  66 :قمان، ل  116بقرة :  ،  161:نساء  ،62:عمرانآل 

  62:آل عمران
وَك  يَن  َفُقْل أَْسلَْمُت َوْجهَِّي لِّل هِّ َفإْن َحآجُّ ي ِّيَن أَأَْسلَْمُتْم َفإِّْن أَْسلَُمواْ فََقدِّ َوَمن  اتَّبََعن  َوُقل ل  لَّذ  وَّإ ن تََولَّْوْا  اْهتََدواْ ُأْوتُوْا اْلكِّتَاَب َواألُم ِّ

بَاد   یٌر ب اْلع   َفإ نََّما َعلَْیَك الْباَلَُغ َوالل ُه بَص 
أَأَْسلَْمُتْم َفإِّْن بگو امیین ؛ و به اهل كتاب و   أَْسلَْمُت وَْجهَِّي لِّل هِّ و اگر با تو محاجه كردند بگو من و هر آن كس كه پیرو من است 

 . ( بندگانش بیناست و اگر رويگردان شدند، همین رساندن پیام بر تو است و خداوند بر )احوال . أَْسلَُمواْ َفَقدِّ اْهَتَدواْ 

  161:نساء 
يًنا  یَم َخل یالً  م ِّمَّْن أَْسلََم َوْجَهُه هللَوَمْن أَْحَسُن د  یَم َحن یًفا َواتََّخَذ الل ُه إ ْبَراه  لََّة إ ْبَراه  ٌن واتَّبََع م   َوُهَو ُمْحس 

و نیكوكار باشد و از آيین پاك ابراهیم پیروى كند و خداوند ابراهیم را  م ِّمَّْن أَْسلََم َوْجَهُه هللتر از كسى است كه  و چه كسى بهدين
 . دوست خود برگرفته است

 
  116بقرة : 
ٌن  أَْسلََم َوْجَهُه لِّل هِّ بَلَى َمْن  نَد َرب ِّهِّ وَالَ وَُهَو ُمْحس   َخْوٌف َعلَْيهِّْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُونَ َفلَُه أَْجُرُه عِّ

 و نیكوكار باشد پاداشش نزد پروردگارش است و نه بیمى بر آنهاست و نه اندوهگین مى شوند.  َمْن أَْسلََم َوْجَهُه لِّل هِّ بَلَى 
 

 6جدول   26و مائده: 26بقره:رتی است که در آیات همان عبا« َفلَُه َأْجرُُه عِّنَد رَب ِّهِّ واَلَ َخْوٌف َعلَيْهِّْم واَلَ ُهْم يَْحزَنُونَ » )عبارت
 به کار رفته است( هم برای مسیحیان و یهودیان

  66 :قمانل
ٌن َفَقد  اْستَْمَسَك ب اْلُعْروَة  اْلُوْثَقى َوإ لَى اللَّه  َعاق بَُة اأْلُُمور   َوَمن ُيْسلِّْم َوْجَهُه إِّلَى اللَّهِّ   وَُهَو ُمْحس 

؛ و سرانجام كارها با خداوند  و نیكوكار باشد، به راستى كه دست در دستاويز استوارى زده است َوْجَهُه إِّلَى اللَّهِّ َوَمن ُيْسلِّْم 
 . است

  16 :انعام 
ْهُت َوْجهَِّي إ ن  ي  َن اْلُمْشر ك ینَ َوجَّ َماَوات  َواألَْرَض َحن یًفا وََما أَنَْا م   ل لَّذ ي َفطََر السَّ
ْهُت َوْجهَِّي من   . ، و من از مشركان نیستم كسى كه آسمانها و زمین را آفريده است)به سمت( َوجَّ

  62 :روم 
يَل ل َخلْق  اللَّه   َفأَقِّْم َوْجَهَك لِّلد ِّينِّ َحنِّيًفا  وَلَك نَّ أَْكَثَر النَّاس  اَل يَْعلَُمونَ  َذلَِّك الد ِّيُن اْلَقي ِّمُ ف ْطَرَة اللَّه  الَّت ي َفطَرَ النَّاَس َعلَْیَها اَل تَْبد 
اين ؛ در آفرينش الهى تغییرى راه ندارد؛  ، اين فطرت الهى است كه مردمان را بر وفق آن آفريده است َفأَقِّْم َوْجَهَك لِّلد ِّينِّ َحنِّيًفا

 دانند. ، ولى بیشترينه مردم نمى دين استوار است

 

 توسط قرآن تصدیق کتاب های آسمانی پیشین -پنجم
 

آیه های زیادی در قرآن به روشنی بیان می کند که کتاب قرآن تایید کننده و همخوان با کتاب های آسمانی پیشین است. 

ًقا ل َِّما بَْيَن يََدْيهِّ »آیاتی که با عبارت های چون  می گوید تصدیق کننده کتاب های  «تَْصدِّيَق الَّذِّي بَْيَن يََدْيهِّ  »و  «ُمَصد ِّ

 نمونه آورده شده است. چند 1دول جتعداد این آیات زیاد است . در  آن هاست )انجیل و تورات(. در دست 
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  62 :مائدة ،  6 :آل عمران،  66 :انعام

  66 :انعام
َر أُمَّ الُْقَرى َوَمْن َحْولََها ُق الَّذ ي بَْیَن يََدْيه  وَل ُتنذ  ْم  َوَهـَذا ك َتاٌب أَنَزلَْناُه ُمبَارٌَك مُّصَد   ُنوَن ب ه  وَُهْم َعلَى َصالَت ه  رَة  يُْؤم  ُنوَن ب اآلخ  يَن ُيْؤم  وَالَّذ 

 ُيَحاف ظُونَ 
 حومه( مكه و  ، تا )مردم است كه پیشا پیش آن است هایی( كتاب) تصدیق کننده که  ايم و اين كتابى است مبارك كه فرو فرستاده

 آورند و آنان مواظبت بر نمازهاى خويش دارند. ، به آن ايمان مى ؛ و مؤمنان به آخرت آن را هشدار دهى

  6 :آل عمران
نج یلَ  قاً ل  َما بَْیَن يََدْيه  َوأَنَزَل التَّْورَاَة َواإل   نَزََّل َعلَْیَك الْك تَاَب ب الَْحق   ُمصَد  

 به درستى بر تو نازل كرد و تورات و انجیل را پیشتر فرو فرستاد. ( در دست استآسمانىكتب ) تصدیق کنندهاين كتاب را كه 

  62 :مائدة 
نج   َن التَّْوَراة  َوآتَْینَاُه اإل  ًقا ل  َما بَْیَن يََدْيه  م  ْینَا َعلَى آثَار ه م ب َعیَسى اْبن  َمْريََم ُمَصد   ًقا َوَقفَّ َن التَّْورَاة  یَل ف یه  ُهًدى َونُوٌر َوُمصَد   ل  َما بَْیَن يََدْيه  م 

ینَ  ظًَة ل  ْلُمتَّق   َوُهًدى وََمْوع 
تورات بود كه پیشايش او بود، و به او انجیل داديم كه در آن رهنمود  تصدیف کنندهو به دنبال ايشان عیسى بن مريم را فرستاديم كه 

 . ؛ و راهنما و پندآموز پارسايان است ( است و نورى هست و همخوان با تورات است كه پیشاپیش آن )نازل شده

 

 

ده بدیعی در میان پیامبران خداوند به پیامبر می گوید به مردم بگو من پدی 3در آیه احقاف: از طرف دیگر می بینیم که
  نیستم:

 
  6احقاف: 

ي بِّْدًعاُقْل َما ُكنُت  ْن الرُُّسل  َوَما أَْدر ي َما ُيْفَعُل ب ي َواَل ب ُكْم إ ْن أَتَّب ُع إ الَّ َما ُيوَحى إ لَيَّ َوَما أَنَا إ الَّ نَذ  ب ینٌ م    ٌر مُّ

شود،  ؛ تنها از وحیى كه به من مى دانم بر من و بر شما چه خواهد رفت ، و نمى در میان پیامبران نیستم ی( بدعت بگو )من
 . اى آشكار نیستم ؛ و من جز هشداردهنده كنم مىپیروى 

 
جایی که پیامبر اسالم می گوید من پدیده نوظهوری در میان پیامبران نیستم و از طرف دیگر این همه آیه درباره  بنابراین

قط خود را را رد کرد و ف یهودیان و مسیحیان چگونه می توان گفت همخوان بودن کتابش با تورات و انجیل نازل شده است، 
ی بوده مواردی هم تحریفدر تحریف شده بوده اند. حتی اگر  ی پیشینگاهی گفته می شود که کتاب ها؟ دانستبرحق 

آن ها سخن گفته و آن ها را تایید کرده است. البته  «در دست»این همه آیه به طور واضح از تصدیق کتاب موجود است، 

اختالف در مواری دلیل بوده است که در قرآن آمده است.   حثات فکری در جریانمباپیامبر و اهل کتاب پیرامون مواردی بین 
 بر بطالن طرف دیگر نیست!

 
این که قوم پیامبر نگویند چرا برای دو طایفه  بیان شده است:یکی از دالیل ارسال قرآن  111، و 112، 111در آیات انعام: 

منطبق است بر دلیل دیگر )یهودیان و مسیحیان( کتاب فرستاده شده ولی برای ما کتابی نیامده است.  یعنی اینجا هم 

و پیامبر برتری یک  انه هژمونی ی و ؛برای اقوام مختلف ها کتابشریعت ها و و  انپیامبر :ی که می گویدساختارمدل و 
این آیه ها به روشنی داللت دارد بر این که مردم مکه و حومه مخاطب پیامبران پیشین و  ! از طرف دیگرکتابششریعت و 

نیز می شده  بی کتابرسالت آن ها هم جهانی نبوده است وگرنه می بایست شامل این قوم  کتاب های آن ها نبوده اند!
پیامبر به قوم خودش می در قرآن جایی هم که  برابر اهل کتاب! درو در حسرت داشتن کتاب امیین بی کتاب  است؛ همین

بستر و چارچوب مفهومی است: کامل کردن شریعت برای قومی خاص و نه کامل  گوید امروز دینتان را کامل کردم، در این
 کردن دین برای همه بشریت و همه زمان ها!

 

 و تفاوت در شریعت و منهاج و مناسک  قومی بودن رسالت همه پیامبران -ششم
 

بحث هدف بعثت پیامبران و  قومی بودن رسالت همه  ،محور دیگری که به طور منظومه ای به این بحث کمک می کند

و آن این است که برای هر قومی پیامبری از میان همان قوم و با زبان  . که در اینجا آیات آن آورده نمی شود پیامبران است
هدایت و آموزش آن قوم آمده است. حضرت محمد برای هدایت قوم خودش  و از میان همان قوم مبعوث  برای همان قوم

مخاطبان قرآن از  ،قرآن یحصر یاتطبق آشده است. کتابش قرآن نیز به زبان قوم خودش که عربی بوده است می باشد. 
و  [6]، [1] به می توان بودن رسالت پیامبران  قومی بحث تفصیلی  براینظر جغرافیایی مردم مکه و حومه آن بوده اند. 

برای اقوام  و مناسک و منهاج یعتشر تفاوت درمورد دیگر که به استدالل کمک می کند، . همچنین کردمراجعه  [4]

از او می خواهد که ، مدینه« اهل کتاب»در مقام داوری بین  حضرت محمد،از  جایی که حتی خداوند مثال گوناگون است. 
 یو منهاج یعتشر یهر قوم یکه خدا برا کند یم یانسوره مائده ب 43تا  41 یاتآ .کند داوریطبق احکام خودشان 

. موارد مشخص ذکر شده در کردند یاحکام کتاب خود را اجرا م یدبا (مردم مقیم) یامبرانپ یرسا یروان( قرار داده و پی)راه
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مسلمانان  .را اجرا کنند یلاحکام انج یدبا یحیاناحکام تورات را اجرا کنند. مس یدبا یهودیان: باشد یم یربه شرح ز یاتآ ینا

را  یو راه یعتشر ،هر قوم یبرا چنین جمع بندی کرده است: خداوند  49. بعد در آیه مائده:احکام قرآن را اجرا کنند یدبا
تو )حضرت محمد(  .(یریدت بگق)از هم سب یدرقابت کن یرخ یامت واحده نکرده تا در کارها یکخدا همه را  .قرار داده است

سایر  یروانو احکام پ یعتنه تنها تنوع در شر یاتآ ینکه ا بینیم یم .قوم خودت به آنچه به تو فرستاده شده حکم کن ینب
در است. کرده  یانبگوناگون  بین پبروان شرایع یرخ یدر کارها رقابتقرار داده، که فلسفه آن را هم  یدرا مورد تاک یامبرانپ

ٍة َجَعْلَنا َمنَسًكا(. یمقرار داد یمناسک یهرامت یبرا یدگو یسوره حج م 21و  94 یاتآ همین راستا،   )َول ُكل   ُأمَّ

 
 تفاوت در شریعت ها و مناسک -2جدول 

 

  21 :حج ، 69 :مائدة 

  69 :مائدة 
ًنا َعلَْیه  َفاْحُكم َن الْك تَاب  وَُمَهْیم  ًقا ل  َما بَْیَن يََدْيه  م  َن  َوأَنَزلَْنا إ لَْیَك اْلك َتاَب ب الَْحق   ُمَصد   بَْیَنُهم ب َما أَنَزَل الل ُه وَالَ تَتَّب ْع أَْهَواءُهْم َعمَّا َجاءَك م 

ْنهَ اْلَحق   ل ُكل ٍ  ْرَعًة َومِّ َدًة َولَـكِّن ل ِّيَْبلَُوُكْم فِّي َمآ آتَاُكم َفاْسَتبُِّقوا الَخْيَراتِّ َجَعْلنَا مِّنُكْم شِّ  اًجا َولَْو َشاء الل ُه لََجَعلَُكْم ُأمًَّة وَاحِّ
یًعا َفیَُنب  ُئُكم ب َما ُكنُتْم ف یه  تَْخَتل ُفونَ  ُعُكْم َجم   إ لَى هللا َمْرج 

؛ پس در میان آنان بر وفق  در دست و حافظ آنهاست (پیشین)كتابهاى  ق کنندهتصدی( را به درستى بر تو نازل كرديم كه  و كتاب )قرآن
شریعت . براى هر يك از شما  و از از حق رویگردان مباش ، داورى كن و از هوى و هوس آنان پیروى مكن آنچه خداوند نازل كرده است

داد. ولى )چنین كرد( تا شما را در آنچه به شما  ر مىاى قرا خواست شما را امت يگانه و اگر خداوند مىو منهاجی قرار داده ایم 
؛ آنگاه شما را  باز گشت همگى شما به سوى خداست کارهای نیک بر یکدیگر سبقت گیرید .انجام  دربخشیده است بیازمايد. پس 

 . ورزيديد آگاه خواهد ساخت ( آنچه در آن اختالف مى از )حقیقت

  21 :حج 
یم ل ُكل   ُأمٍَّة َجَعلَْنا ُكوُه فاََل ُيَناز ُعنََّك ف ي اأْلَْمر  َواْدُع إ لَى َرب  َك إ نََّك لََعلَى ُهًدى مُّْسَتق   َمنَسًكا ُهْم نَاس 

،  ايم كه ايشان متمسك به آنند، پس نبايد كه با تو در اين امر ستیزه كنند؛ و به راه پروردگارت بخوان هر امتى را شريعتى مقرر داشته
 . هدايتى مستقیم هستىكه تو بر طريق 

 

 سخن پایانی
 

تمام پیامبران ابراهیمی و با توجه به استدالل باال در شش محور و با استناد به این همه آیات قرآن؛  .1
نحله های دیگر نبوت موضوع شریعت آن ها و پیروان آن ها منجمله یهودیت و مسیحیت بر حق هستند. 

اصل توحید و نبوت و معاد مشترک است. اما هر پیامبر بر سه  ،قرآن نیست. در نحله ابراهیمی نبوت
آن ها مبعوث شده است. هیچ پیامبری بر پیامبر به هدایت و آموزش  ،حسب ضرورت و نیاز قوم خودش

و دیگر  بین پیامبر قوم خوددیگر برتریت ندارد و پیروان هر پیامبری باید به دیگر پیامبران ایمان داشته و 

و دیگر موارد استناد قرآنی ندارد.  «اهل ذمه»این برساخته هایی چون از ل نشوند.  غیر پیامبران فرقی قائ
 ین،مشرک یناست، دوما ا یناوال در رابطه با مشرک آنهم: بار در قرآن آمده است که یکفقط  «نجس»واژه 

واقعه  یکنه اهل کتاب، سوما مربوط به  -آمدند یم رامکه به مسجداالح هستند یشقر «یام» ینمشرک
 یمتوان ان را تعم ینمبا وجود این همه آیات که در باال به آن اشاره شد، باشد و  یم زمانی خاصخاص و 

يَا أَيَُّها الَّذ يَن  »خطاب آیه هم  شود ندارد. یکه از آن استفاده م یداد، چهارما کلمه نجس بار مفهوم

پیش می زیستند و اکنون در قید حیات قرن سال  14است. همان بت پرستانی امی قریش که « آَمُنواْ 
بهتر است کسانی که به غیر از خودشان و فرقه مذهبی خودشان، تمامی انسان های دنیا را  نیستند. 

 می دانند به قرآن و آیات و معارف آن برگردند و در پی علت خطاهای خود و  بازنگری و حذف منابع« نجس»
 باشند. خطاهای خود

 

  69:  توبه

ْفُتْم َعْیلًَة َفَسْوَف  اْلُمْشرُِّكوَن نََجسٌ َها الَّذ يَن آَمُنوْا إ نََّما أَيُّ  يَا َفالَ يَْقَرُبوْا اْلَمْسج َد اْلَحَراَم بَْعَد َعام ه ْم َهـَذا َوإ ْن خ 

 ُيْغن یُكُم الل ُه م ن َفْضل ه  إ ن َشاء إ نَّ الل َه َعل یٌم َحك یمٌ 

مشركان پلیدند، لذا نبايد پس از امسالشان به مسجدالحرام نزديك شوند؛ و اگر  یدآورده ا یمانکه ا یکسان اى
ترسید، زودا كه خداوند، اگر بخواهد شما را از فضل خويش توانگر گرداند، كه  از )ركود تجارت و( تنگدستى مى

 . خداوند داناى فرزانه است
 

. [1] بوده است همان پیامبر قوم ،یامبرهر پاصلی  انمخاطب حوزه ماموریت و،قرآن از  آیات زیادیطبق  .6

مردم اما هر پیامبر معلم و مربی و هدایت کننده  ،توحید و نبوت و معاد مشترکنداصول درست است که در 
 را به قوم خودش آموزش دهد.مشترک به عبارت دیگر هر پیامبر باید این اصول قوم خودش بوده است. 

پیروان تمام غایت هم برای  ه ایمان انتزاعی به این یا آن پبامیر.سنجه ایمان نیز، عمل صالح فرد است و ن

در جهت خدا و فطرت انسانی قرار گرفتن است که بر آن مبنا آفریده شده اند. سلیم بودن و پیامبران 
 تفاوت هایی دراما  مد.حپیروان حضرت موسی و حضرت عیسی همانقدر مسلمانند که پیروان حضرت م
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همچنین شامل احکام و عبادات و شریعت  .اقوام گوناگون وجود داشته است اسکو منهاج و من شریعت

در  رشد و رستگاری فردی و اجتماعی که همان اصول نیل به اهداف در جهت وسیله بوده است مناسک
ضی هستند نه ذاتی َعرَ  احکام و عبادات و مناسک به عبارت دیگر . است و رستگاری در آخرت این دنیا

 هر قوم تفاوت هایی داشته است.  و سنت های و فرهنگ یمکان-یزمانضرورت دین و بر حسب 
 

بدون زمینه و نیاز آمده بر خالف درک نادرست رایج، دین و شریعت یک بسته بندی محدود نیست که  .9

و... بوده اند،  تفرقه در ظلمت و جهل و شرک و  یشکه قوم خو یهر کدام زمان یمیابراه یامبرانپباشد. 
در وهله اول در پاسخ  یامبرانپ ینبعثت ا یعنیآمده اند.  ییروشنا یقوم خود به سو یتآموزش و هدا یبرا

 برای همه بشریت و برای  نیبه نام د ینزول بسته ا ضرورت روز آن قوم و آن جامعه بوده است و نه یازبه ن
که خدا « کلمات»بگذریم که در زمان آن ها اصال امکان انتقال پیام به همه بشریت نبوده است. .  یشههم

نامحدود است. کار بشر کشف و دانستن بیشتر درباره آن هاست. می شود،  پدیده هاشامل مفاهیم و  
 ورهسیشتر کما این که هدف از نزول قرآن را برای به تعقل واداشتن مخاطبش ذکر می کند. و بخشی از ب

و کردن نظر  دربرانگیختن مخاطب  هدف ، اختصاص یافته است بیان آیات آفرینش و تاریخ بههای قرآن 

 دارد. ای خود نیاز به مقاله جداگانهموضوع این   .می باشد آیاتتعقل و تفکر و تدبر در 

 

به لحاظ ، ندیشان دینیتوسط نواعلیرغم تالش های ارزنده فکری شاید بتوان گفت با توجه به موارد باال  .4

و مشکالت تناقضات  پاسخگوی دبتوان که است دایم دیگریاپار نیاز به شایدو یا نیاز به غنای بیشتر  نظری

ضی به آموزه های قرآن، تا حدی رَ رویکرد ذاتی و عَ ا یو  «قبض و بسط شریعت»نظریه . باشدموجود 
اندیشمندانی  نیست که قرآن ارائه می دهد. ، اما شالوده تئوریک آن بر مبنای مدلیپاسخگو بوده است

برداشت از مطالعه و این ابزار را در  ی ازکاربرد تاکنون پرداخته اند،دین ع وهرمنوتیک به موضابزار  باکه هم 
کلید مورد نظر خود پرداخته اند نه دانش ابزار و  بیشتر به شرح ه گیری از آن ارائه نداده اند.قرآن و نتیج

 ینحله ها یا یاناتمشترک جر  پاسخبا اندکی تساهل شاید بتوان در مجموع  ن قفل!چگونگی بازکرد

دین داشت قرآن و روایت های گوناگون از  تفسیرها و می توان :را چنین بیان کرد ینید یشانگوناگون نواند
زوم ذات دین لسخن گفت که عندالبه عنوان معرفت دینی  صراط های مستقیمدین ها و و در نتیجه از 

 نیست. 

 

یکی است، اما باید در رابطه با مصادیق نتیجه بحث آن ها و بحث این نوشتار  بسیاری از موارداگر چه در 

ذات آن چه به عنوان  دیگری را طرح می کند. کامال متفاوت است و نظرنگارنده  استداللمغز توجه کرد که 
توسط هیچکدام از پیامبران و یا مجموع  ،محدود؛ به صورت یک بسته با محتوی از آن یاد می شود دین

 معرفت ما از دین، به عبارت دیگر. نازل شودکه  نبوده و نخواهد بودهم نازل نشده است و قرار پیامبران، 

کشف بلکه تکاپوی ما در جهت نیست.  «نازل شده» متعین امامشخص نا یک ذاتمعرفت های گوناگون از 
خود ذاتی ت قبرای حقیمداوم جستجوگری  این تالش .این ذات است و نزول بیشتر بیشتر و معرفت بیشتر

 .و تمامی هم نخواهد داشت . به دین داران محدود نمی شود انسان و جامعه انسانی است
 

آوری و مع جنحوه به ، قرآنیا تفسیر « ی دینیمعرفت ها»به باور نگارنده بسیاری از موارد اختالف در  

وگرنه آیات قرآن بنا بر خود  [1] می گرددبرو خطاهای ناشی از آن  ما ابزار و روش تدوین آیات و همچنین 
 هر آیه، در زمان و مکان نزول .به ویژه این که برای مخاطبی کم سواد آمده است ،قرآن باید مبین باشد

اما  !«یا اهل الکتاب»و « هاالناسیا ای»مخاطب  خطاب   ،برای مثالمخاطب خطاب هر آیه روشن است؛ 
همین تک آیه در خارج زمان و مکان خود یک منبع خطاست نه منبع معرفت؛ چنانچه درک ساختاری از 

به جایی می  ،کسب معرفتدر راه مجموعه آیات کامل نباشد.  اینجاست که یک فقیه با صرف یک عمر 
 یتالش ها یا مثالهمه انسای های این کره خاکی را نجس فرض می کند جز فرقه خودش!  رسد که

 یشانشده است که نواند یاحکام خشن،  از آن جا ناش ینشان دادن برخ یو انسان یهمعطوف به توج

و این احکام برای زمان و مکان و  قوم خودش بوده است  مردم یامبرمخاطب هر پ یرندنخواسته اند بپذ
 .یستن یند یثابت و ذات یعتکه احکام شر یرندنخواسته اند بپذ یگربه عبارت د . دمی خاص آمده استمر

 
با  یبفرستد، حت یاهمه مردم دن یو برا یشههم یرا برا یخواست متن یاگر خداوند مآشکار است که 

 یلیکه دل ینا یانداشت. و  یساختار یننبود و چن یمتن ینفرض سقف تعداد کلمات قرآن، مسلما چن

رنگ فرهنگ  که به ناچاربفرستد  یعقب مانده از کاروان رشد بشر یبدونیمه جامعه  یکدر نداشت آن را  
و هشدارها  یامبراندرباره داستان پ یاتآ یتکرار یانباز  یا مثال . یردآن ها را بگ لیجاه یسنت هابرخی و 

که بعد از  یدرباره ابهامات یشترب یحتوض یشده را برا ییو تعداد کلمات صرفه جو یدکاه یو بشارت ها م
از طرف دیگر خداوند رشد نمی کند که بخواهد با اخذ دانش جدید، کرد.   یمخرج قرن هنوز وجود دارد  14

همانطور که بعد مکان برای خدا بی معناست، بعد زمان هم بی دین و آموزه های جدید بفرستد. 
  ال آینده در محور زمانی قابل درک کنونی ما حضور دارد. معناست. خدا در میلیون ها و بیلیون ها س
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بود که  ی[ نقطه عطف4بازرگان ] یمهندس مهد یسخنران ینآخر به گمان من .گفته شودبگذارید بی پرده 

 با ادامه چرخیدن   توجه الزم نشد. یشنواند یرپ ینتناقضات او اهمیت اندازه درک نشد و به  یستگیبه شا
تالش صادقانه و  یپس از عمر او  ، باید منتظر بازرگان های دیگر بود!و در پارادایم کنونی در بر همان پاشنه

وند آموزه ندارد خدا یلیدل ؛ وآخرت آمده است یبرا یناظهار داشت که د یو استفاده از ابزار علم یگیرانهپ
غیر از  ینیمب یکه م یدر صورت !ستدبفر یامیرانتواند به آن برسد توسط پ یرا که بشر خود م هایی

فرد بهتر  یزندگانسان و  بهتر شدن آن ها برای  هشدارها و بشارت ها درباره آخرت، آموزه ها و کاربرد  

انجام کار ترغیب به برای  ،درباره آخرت هاو هشدار ها بشارت . حتی بسیاری ازیاستدن ینادر  مخاطب
چون بدون اجازه و بدیهی  ییابتدا یاربسموارد از  در این آموزه ها نیک و اجتناب از کار بد در این دنیاست.

برای و نیاش تا موارد مهمتر وجود دارد. حتی عبادات سالم گفتن بر دیگران  و نشدن یگرانخانه د اردو
  .نداردنیاز به چیزی که زندگانی بهتر است وگرنه خدا در نتیجه  روحیه بهتر و 

 

سنت ها و قوانین خدا نامحدود است.  «کلمات» :می توان گفت به آیات قرآنبا استناد  سخن آخر این که .1
که با مشاهده و تامل و تعقل و  سنت ها و قوانین بیشتر درباره اینو دانش یر است. معرفت آفرینش الیتغ

انسان در هر  و مفیدتر به کنش بهترمی تواند ، و به کمک برهان حاصل می شودخدا تفکر و تدبر در آیات 

و این در حالی است که انسان خود نجامید. بیامکانی و محدودیت های شرایط  متناسب بازمانی و  طع قم
است! آن چه از آیات قرآن  پیچیده بعدی از انسان تنهاآیه است و عقالنیت و پیچیده ترین شاید مهمترین 

ح است: صلح با خود، صلح با برداشت می شود با وجود این همه تاکید بر تفکر و تعقل و تدبر...؛ غایت صل
! انسان از است  «سلم»و غایت نیز  «سلم»یگانگی ها و تفارق  دیگران، و صلح با طبیعت. سرحلقه همه

 امت واحده آغاز کرده است اما مصلحت او در بقا و رشد، در رنگارنگی و اختالف است. 

 

 مين زمينهه رد

 

 ، سایت رادیو زمانه 1993، آرش سلیم، مرداد  ریشه تفسیرهای گوناگون از قرآن کجاست؟ [1]
 ، سایت رادیو زمانه  1993، آرش سلیم، مرداد  قرآن، پیامبر، و جمعیت مخاطب [6]

 ، سایت رادیو زمانه 1993، آرش سلیم، مرداد  قرآن به مثابه گفتمان نه یک متن [3]
 زمانه یوراد یت، سا 1993 دی یم،آرش سل، ینیحکومت د ی  درباره یدگاهبر چهار د یمرور-و صلح ی،انسان: بعثت، آزاد [4]

http://zamaaneh.com/idea/2010/07/post_759.html
http://zamaaneh.com/idea/2010/07/post_759.html
http://zamaaneh.com/idea/2010/07/post_757.html
http://zamaaneh.com/idea/2010/07/post_757.html
http://zamaaneh.com/idea/2010/07/post_758.html
http://zamaaneh.com/idea/2010/07/post_758.html
http://zamaaneh.org/content/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA%D8%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD

