بخش ا ّول

تفکر و اندیشه

جلوه زیبایی و طراوت،
آب ،نعمت بی نظیر خداوند،
ٔ
ادامه حیات است .در
مظهر پاکی و زاللی و عامل اصلی ٔ
نبود آب ،از آواز دلنشین پرندگان ،طراوت شکوفه های
تبسم گل های زیبا و رنگارنگ طبیعت اثری
درختان و ّ
نخواهد بود.
مایه حیات و اساس زندگی در جهان هستی است.
آری ،آب ٔ
1
وجعلنا ِمن ِ
الماء کُ َّل َشیءٍ َح ّیٍ
َ ََ
َ
انسان با آب نیازهای طبیعی و جسمی اش را برطرف می سازد و به طورکلی آب ،حیات بخش
جهان مادی و از جمله ما انسان هاست.
2
یتا  
لِنُح ِی
ی بِه بَ َلد ًة َم ً
َ
ٰ
اما راستی حیات «روح» بشر وابسته به چیست؟ چه چیزی به روح و درون انسان شادابی و
طراوت می بخشد؟ چگونه می توان به این اکسیر حیات دست یافت؟
آمنُوا استَ ِجیبوا لِ ّٰ ِله َو لِ َّلرسو ِل ِاذا َدعاکُم لِما ُیحییکُم
یا ا َُّی َها ا َّل َ
ذین َ

3

«ای کسانی که ایمان آورده اید ،دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید؛ آنگاه که شما را به چیزی
فرامی خواند که زندگی و حیاتتان می بخشد».
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قرائت

سوره غافر ٤٠
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ترجمه
[مردی با ایمان از خاندان فرعون رو به سوی آنان گفت ]:اى قوم من ،امروز
حکومت از ِآن شماست ،و در این سرزمین چیره گشتهاید ،ولى [با این همه قدرت]

چهکسى ما را در رهایی از عذاب خدا ــ اگر به سراغمان آمد ــ یارى مىرساند؟!
فرعون گفت :من جز آنچه را مىبینم و به درستى آن اطمینان دارم به شما نمىنمایم،

و شما را جز به راه درست راهنمایى نمىکنم.

29

و آن کس که ایمان آورده بود گفت :اى قوم من ،حقیقتاً من بر شما از روزی همانند
روز [عذاب] امت هاى گذشته بیمناکم 30
ِ
ّ

من از نظیر آن س ّنتى که بر قوم نوح ،عاد ،ثمود و کسانى که پس از آنان بودند ،جارى

شد بیم دارم ،و خدا براى بندگان ظلم و ستم نخواسته است.

31

و اى قوم من ،به راستى من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را [ به یاری هم] صدا

می زنند مىترسم؛

32

روزى که روی می گردانید و می گریزید؛ در آن روز براى شما در برابر [عذاب]
خدا هیچ حمایتگری نیست و خدا هرکه را [به خاطر اعمالش] در بیراهه قرار دهد،

هدایت کننده ای برای او نیست.

33

و به راستى یوسف پیش از این ،دالیل آشکار براى شما آورد ،ولی شما همواره از
آنچه آورده بود در تردید بودید ،تا وقتی که از دنیا رفت ،گفتید :هرگز خداوند پس
حد بگذرند و در شک
از او رسولى برنمىانگیزد.اینگونه ،خداوند کسانى را که از ّ

و تردید به سر برند ،به بیراهه مىافکند.

34

درباره آیات خداوند بدون هیچ دلیل استواری مجادله مىکنند.
همان کسانى که
ٔ

[این کارشان] خشم عظیمى نزد خداوند و نزد آنان که ایمان آوردهاند به بار مىآورد.
اینگونه خداوند بر دل هر متکبر زورگویى مهر مىزند.

35

و فرعون گفت :اى هامان ،براى من بنایى مرتفع بساز [تا بر فراز آن بروم ]،شاید به

اسباب[وسایل و راه هایی] دست بیابم.
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ۀ�دای� ت
� الۀی
همه ما ،نیازهای کوچک و بزرگی داریم و خوشبختی و سعادت خویش را در برآورده شدن
ٔ
آنها جست وجو می کنیم و رضایت از زندگی را وابسته به میزان تأمین این نیازها می دانیم و همواره
دنبال برنامه ای هستیم که بتواند ما را به بهترین شکل ،در برآورده ساختن این نیازها یاری کند.
احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه ای که بتواند پاسخگوی نیازهای او باشد و سعادت بشر
ارائه برنامه های متفاوت و گاه متضاد
را تضمین کند ،سبب شده است که در طول تاریخ همواره شاهد ٔ
از جانب مکاتب بشری باشیم .این مکاتب با ادعای رساندن بشر به سعادت ،برنامه های گوناگونی را
ارائه داده اند.
برنامه کاملی را برای سعادت خود ارائه دهد؟
آیا انسان می تواند با تکیه بر عقل خویشٔ ،
برنامه مناسب برای سعادت انسان چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
به راستی یک ٔ
آیا برنامه ای که فقط سعادت دنیای انسان را در بر بگیرد ،کامل است؟
آیا می توان به برنامه های مکاتب مختلف اعتماد کرد و زندگی را براساس آنها بنا نهاد؟
4

نیاز های برتر

انسان همچون سایر موجودات زنده ،یک دسته نیازهای طبیعی و غریزی دارد؛ مانند نیاز به آب،
هوا ،غذا و پوشاک .خداوند پاسخ به این نیازها را در جهان خلقت آماده کرده و راه آگاه شدن از آنها
را به انسان نشان داده است .برای مثال ،در وقت نیاز به آب و غذا احساس تشنگی و گرسنگی می کند
و سراغ آب و غذا ،می رود .هنگام سرما و گرما ،از مصالح موجود در طبیعت بهره می برد و برای خود
لباس و پوشاک و مسکن تهیه می کند.
اما نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او نمی شود؛ زمانی که انسان ،اندکی از
روزمره فراتر رود و در افق باالتری بیندیشد ،خود را با نیازهایی مهم تر روبه رو می بیند؛
سطح زندگی
ّ
نیازهایی که برآمده از سرمایه های ویژه ای است که خداوند به انسان عطا کرده است 1و پاسخ صحیح به
این نیاز های اساسی است که سعادت انسان را تضمین می کند.
این نیازها به تدریج به دل مشغولی ،دغدغه و باالخره به سؤال هایی تبدیل می شوند که تا پاسخ آنها
را نیابد ،آرام نمی گیرد .برخی از این نیازها عبارت اند از:
1ــ شناخت هدف زندگی :انسان می خواهد بداند «برای چه زندگی می کند؟» و با تکیه بر
کدامین هدف می تواند با اطمینان خاطر زندگی اش را صرف آن نماید؟ او می داند که اگر هدف حقیقی
خود را نشناسد ،یا در شناخت آن دچار خطا شود ،عمر خود را از دست داده است ،در حالی که
«سرمایه وجودی خود» را از دست داده
فرصت و توانایی جبران هم ندارد .چنین کسی در حقیقت،
ٔ
است .قرآن کریم می فرماید:
2
ِ
ِ
ذین َخ ِسروا َان ُف َس ُهم
رین ال َّ َ
ا َّن الخاس َ
«در حقیقت ،زیانکاران کسانی اند که خودشان را دچار زیان کرده اند».
از این رو ،امام سجاد پیوسته این دعا را می کرد که:
3
«خدایا ،ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای»
2ــ درک آیندۀ خویش :انسان با این سؤال مهم و اساسی نیز روبه روست که:
«آینده او چگونه است؟»؛ «آیا زندگی او با مرگ تمام می شود ،یا دفتر حیات او به شکل دیگری
ٔ
گشوده می گردد؟»
«اگر حیات ،به شکل دیگری ادامه می یابد و انسان زندگی ابدی را پس از مرگ آغاز خواهد
نحوه زندگی او پس از مرگ چگونه است؟»
کردٔ ،
1ــ با این سرمایه ها در درس دوم کتاب دین و زندگی دهم با عنوان «پر پرواز» آشنا شده اید.
َ
3ــ َو اس َت ِفرغ َا ّیامی فی ما َخلَق َتنی ل ُه .دعای مکارم االخالق.
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توشه سفر به جهان دیگر چیست؟»
«زاد و ٔ
و «خوشبختی وی در آن سرا در گرو انجام چه کارهایی است؟»
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عهده کسی بر می آید که کامال ً از جهان دیگر و زندگی پس از مرگ
پاسخ به این سؤال ها فقط از ٔ
توشه آن را بشناسد و به دیگران اطالع دهد.
آگاه باشد و زاد و ٔ
3ــ کشف راه درست زندگی :راه زندگی ،یا «چگونه زیستن» که ارتباط دقیقی با دو نیاز
جدی است
قبلی دارد،
دغدغه دیگر انسان های فکور و خردمند است .این دغدغه از آن رو دغدغه ای ّ
ٔ
که انسان فقط یک بار به دنیا می آید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می کند .بنابراین ،در این فرصت
تکرارنشدنی ،باید از بین همه راه هایی که پیش روی اوست ،راهی را برای زندگی انتخاب کند که به آن
همه سرمایه هایی که خدا به او داده است ،به خوبی بهره مند شود و به آن هدف
مطمئن باشد و بتواند از ٔ
برتری که خداوند در خلقت او قرار داده است ،برسد.
تدبر کنید
ّ

سوره عصر تدبّر کنید و با کمک دوستان خود ،به سؤاالت پاسخ دهید:
در آیات
ٔ
صرِ ،ا َّن ِاالنسان لَفی ُخ ٍ ِ
الص ِال ِ
حات و تَواصوا ِب َ ِ
الع ِ
واصوا
ذین َآمنوا َو َع ِملُوا ّ
َ
َو َ
الح ّق َو ت َ َ
َ َ
سر ،ا َّل ال َّ َ
الص ِبر
ِب َّ
1ــ خداوند در این سوره به چه چیزی سوگند خورده است؟ چرا؟
.....................................................................
2ــ چه زیان و خسارتی انسان را تهدید می کند؟
3ــ چه کسانی دچار خسارت و زیان نمی شوند؟
«آینده او» و «راه درست زندگی»،
سؤال هایی از قبیل چیستی «هدف انسان»،
دغدغه انسان های
ٔ
ٔ
جست وجوگری است که برای خود و فرصت زندگی ای که در اختیارشان قرار گرفته ،ارزش قائل اند
مقدس است؛
و نمی خواهند این موهبت یگانه و تکرارناپذیر را هدر دهند .این یک دغدغه و دل مشغولی ّ
دهنده بیداری و هوشیاری انسان و توجه وی به ارزش زندگی و آگاهی از زیانی است که یک
زیرا نشان ٔ
زندگی بی هدف را تهدید می کند.
١ــ دیوان شمس ،مولوی.
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غفلت و بی توجهی به این سؤال ها کار درستی نیست؛ زیرا آثار و عواقب زیانبار این بی توجهی
وقتی گریبان انسان را خواهد گرفت که دیگر کاری از او ساخته نیست و امکان جبران نیست.
ک
ز ک
ف� ت ت خ
ش
کن
ش
1
�ی روی  ،ره � �ه پ�رسی  ،چ�ه ��ی  ،چ�ون ب�ا�ی؟
وا� و ب� ی�ا ب�ان رد پ �ی�
کاروان ر
� و �و رد � ب
مکاتب فکری مختلف از ابتدای تاریخ تا کنون ،به این سؤالها پاسخهایی دادهاند و امروزه نیز بیش از
گذشته بازار این پاسخها داغ است ،به همین جهت هم ،سرگردانی انسان امروز از گذشته بیشتر شده است.
دانش تکمیلی
برای آشنایی با برخی از مکتب هایی که بر اساس عقل و دانش بشری به این سؤاالت پاسخ
داده اند و نتایج وخیمی در زندگی انسان ها داشته اند ،به سایت گروه قرآن و معارف بخش « دانش
2
تکمیلی» مراجعه کنید.
پاسخ به این سؤال ها باید حداقل دو ویژگی زیر را داشته باشد:
الف) کامال ً درست و قابل اعتماد باشد؛ زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و
آزمون است ،در حالی که عمر محدود آدمی برای چنین تجربه ای کافی نیست ،به خصوص که راه های
پیشنهادی هم بسیار زیاد و گوناگون اند.
ب) همه جانبه باشد؛ به طوری که به نیازهای مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ دهد؛ زیرا
ابعاد جسمی و روحی ،فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی وی ،پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با
هم دارند و نمی توان برای هر بُعدی جداگانه برنامه ریزی کرد.
با توجه به این دو ویژگی کسی می تواند پاسخ صحیح به این سؤال ها بدهد که:
1ــ آگاهی کاملی از خلقت انسان ،جایگاه او در نظام هستی ،ابعاد دقیق و ظریف روحی و
جسمی و نیز فردی و اجتماعی او داشته باشد.
2ــ همچنین بداند که انسانها ،پس از مرگ ،چه سرنوشتی دارند و چه عاقبتی در انتظار آنهاست.
فعالیتکالسی

با توجه به توضیحات ،بررسی کنید که
الف) آیا دستگاه تفکر انسان به تنهایی می تواند به این سؤال ها پاسخ کامل و جامع دهد؟ چرا؟
ب) آیا انسان به تنهایی می تواند مسیر سعادت را طراحی کند؟ چرا؟

١ــ حافظ
2ــ برای ورود به سایت گروه قرآن و معارف کافی است به آدرس  http://quran - dep.talif.sch.irمراجعه کنید یا عنوان
«گروه درسی قرآن و معارف اسالمی» را در اینترنت جست و جو کنید.
توجه :مطالب بخش «دانش تکمیلی» صرف ًا جهت توسع ٔه اطالعات دانش آموزان عالقه مند بوده و در آزمون های پایانی و یا
آزمون های سراسری سؤالی از آن طراحی نخواهد شد.
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شیوۀ هدایت خداوند

دانستیم که انسان به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای برتر خود نیست؛ اکنون این سؤال
مطرح می شود که آیا خداوندی که در دستگاه عظیم خلقت به نیازهای طبیعی و غریزی انسان پاسخ داده،
انسان را در وادی نیازهای برتر و متعالی سرگردان رها کرده است؟ یا او را در این زمینه نیز راهنمایی
و هدایت نموده است؟
معین خلق می کند و
خدای جهان ،آفریدگاری حکیم است؛ یعنی هر مخلوقی را برای هدفی ّ
برای رسیدن به آن هدف ،او را هدایت و راهنمایی می فرماید .پس هدایت ،یک اصل عام و همگانی در
نظام خلقت است.
پروردگار ما همان کسی است که
		
َعطی
َ
...قال َر ُّبـنَا ا َّلذی ا ٰ
ٍ
خل َقه و
آفرینش هر چیزی را به او بخشیده،
			
کُ َّل َشیء َ
1
دی
				
سپس [او را] هدایت کرده است.
ُث َّم َه ٰ
شیوه هدایت مخلوقات متفاوت است .توضیح آنکه
خداوند ٔ
همه مخلوقات را هدایت می کند ،اما ٔ
2
هر مخلوقی ،متناسب با ویژگی هایی که خداوند در وجودش قرار داده است هدایت می شود .انسان
شیوه
سرمایه های ویژه ای دارد که او را از سایر مخلوقات متمایز می کند و همین امر ،سبب تفاوت
ٔ
هدایت وی از سایر مخلوقات شده است.
یکی از این سرمایههای انسان ،توانایی تفکر و انجام کارها به کمک فکر و اندیشه و دیگری قدرت
اختیار و انتخاب اوست؛ یعنی انسان ،ابتدا
درباره هرکاری که میخواهد انجام دهد ،تفکر میکند و اگر
ٔ
تشخیص داد که آن کار مفید است و او را به هدفش میرساند ،آن را انتخاب میکند و انجام میدهد.
برنامه هدایت انسان را از طریق
هدایت خداوند نیز از مسیر این دو ویژگی می گذرد؛ یعنی خداوند ٔ
دربرگیرنده پاسخ به سؤاالت بنیادین بشر است ،توسط رسوالن به مردم
پیامبران می فرستد؛ این برنامه که
ٔ
ابالغ می شود تا انسان ها با تفکّر در این برنامه و پی بردن به ویژگی ها و امتیازات آن با اختیار خود ،این
برنامه را انتخاب کنند و در زندگی به کار بندند و به هدفی که خداوند در خلقتشان قرار داده است برسند.
انسان با عقل خود در پیام الهی تفکر می کند و با کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها ،راه
صحیح زندگی را می یابد و پیش می رود.
برجسته خود ،هشام بن حکم فرمود:
امام کاظم به شاگرد
ٔ
ای هشام ،خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد ،جز برای آنکه بندگان در پیام الهی تعقل کنند.
کسانی این پیام را بهتر میپذیرند که از معرفت برتری برخوردار باشند و آنان که در تعقل و تفکر برترند،
3
نسبت به فرمانهای الهی داناترند و آن کس که عقلش کاملتر است ،رتبهاش دردنیا و آخرت باالتر است.

آیه .50
1ــ
سوره طهٔ ،
ٔ
2ــ به طور مثال ،زنبور عسل که ساختمان بدنی ویژه ای دارد و برای تولید عسل باید مکان مخصوصی تهیه کند ،خداوند او را
(سوره نحل :آی ٔه .)68
هدایت می کند تا آن کندوی مخصوص را بسازد
ٔ
3ــ اصول کافی ،چاپ اسالمیه ،ج  ،1ص .19
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بنابراین با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سؤال های اساسی دست یافت .البته
انسان به علت دارا بودن اختیار می تواند راه های دیگری را نیز برگزیند .اما چنان که گفته شد ،چون هر
برنامه خداوند نمی تواند پاسخ درستی به آن نیازها بدهد ،انسان زیان خواهد کرد و
برنامه دیگری غیر از ٔ
ٔ
با دست خالی دنیا را ترک گفته و به دیار آخرت خواهد شتافت و در آنجا زیان خود را مشاهده خواهد
کرد .قرآن کریم چنین کسی را «ناسپاس» نامیده و می فرماید:
1
ِ
الس ِ
ِ
َفورا
یناه َّ َ
ا ّنا َه َد ُ
بیل ا ّما َشاک ًِرا َو ا ّما ک ً
برنامه اطمینان بخش را دیده ،اما از
علت ناسپاس نامیده شدن چنین فردی ،این است که وی
ٔ
انتخاب آن سرپیچی کرده است .عمل این فرد مانند کسی است که در هنگام تشنگی ،ظرف آب گوارا
بهانه اینکه انتخاب با خودم است ،جام زهری را که ظاهر ًا شیرین است،
را از دست دوست نگیرد و به ٔ
بنوشد .البته چنین انسان ناسپاسی ،گرفتار آثار و پیامدهای عمل خود خواهد شد.
تکمیل کنید

اگر خداوند به سؤالهای اساسی انسان پاسخ ندهد و او را رها کند ،انسان در قیامت میتواند بگوید:
......................................................................
درباره تمام و کامل شدن حجت الهی با فرستادن انبیا فرموده است:
خداوند ،در قرآن کریم
ٔ
ِ
ِ
رس ًال مب ِ ّشرین و م ِنذرین ِلئ َ ّل یکُ ِ ِ
یما
کان الل ُّٰه َع ً
الر ُس ِل َو َ
َ َ
ون لل ّناس َعلَی اللّٰه ُح َّج ًة ب َ َعد ُّ
زیزا َحک ً
ُ ُ َُ َ َ ُ َ
«رسوالنی (را فرستاد که) بشارت دهنده و انذارکننده باشند ،تا بعد از آمدن پیامبران ،برای مردم
2
در مقابل خداوند ،دستاویز و دلیلی نباشد».
خداوند با ِ ....................
راه  ..................را بسته است و حجت را بر
بندگان تمام کرده است.

پاسخ سؤاالت شما

3

شاید این سؤال پیش بیاید که :انسان امروزی چقدر به دین و پیام آسمانی نیازمند است؟
به عبارت دیگر :آیا آن نیازهایی که انسانهای گذشته را به سوی خدا و دین الهی میکشاند،
همچنانپابرجاست؟
با نگاهی به سرنوشت انسان معاصر و شرایط کنونی او ،درمی یابیم که نه تنها آن نیازهای بنیادین
قوی تر و جدی تر از گذشته پابرجاست ،بلکه اگر انسان امروز به خدا و پیام الهی روی نیاورد،
سرنوشت خطرناکی در انتظار اوست.
آیه .165
2ــ
			
آیه .3
1ــ
سوره نساءٔ ،
سوره انسانٔ ،
ٔ
ٔ
توسعه اطالعات دانش آموز است و در امتحانات پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه سؤالی از آن
3ــ این قسمت صرفاً جهت
ٔ
طرح نمی شود.
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در قرن های هفدهم ،هجدهم و نوزدهم که علوم تجربی در غرب پیشرفت کرد ،چنین تصور می شد که
می توان با کمک این علوم به نیازهای برتر انسان پاسخ گفت .اما هر قدر که علم پیش می رفت ،انسان
احساس می کرد که نیازهای بنیادینش همچنان بی پاسخ مانده است .انسان امروزی می بیند که آرامش
درونی اش کاهش یافته ،هدف متعالی زندگی وی گم شده ،ظلم و بی عدالتی گسترش یافته ،دانش و
ضد انسانی صاحبان زر و زور قرار گرفته ،جهان به دو قطب محروم
تکنولوژی در خدمت اهداف ّ
(با جمعیتی بسیار زیاد) و ثروتمند (با جمعیتی اندک) تقسیم شده است ،سالح های مخرب با قدرت
مخدر در
مواد ّ
تخریبی فوق العاده جان انسان های مظلوم و بی دفاع را به راحتی می گیرد ،انواع ّ
استفاده
شکل های مختلف در دسترس افراد قرار گرفته ،فسادهای گوناگون اخالقی رواج یافته و
ٔ
ابزاری از زن ،ارزش انسانی زنان را تن ّزل داده است.
شده زندگی انسان امروز عبور کنیم و به واقعیت درونی آن برسیم ،رنج بزرگ او را
اگر از ظاهر تزیین ٔ
همه فایدهها و خوبیهایش ،به تنهایی نمیتواند
مشاهده میکنیم .انسان امروزی دریافته است که علم با ٔ
او را از بحرانهای بزرگ رهایی بخشد و به نیازهای اساسیاش پاسخی مناسب دهد .همین امر ،انسان
را برانگیخته است تا بار دیگر به خدا و دین روی آورد و رهایی از سرگردانی را در بازگشت به دین
جستوجو کند .در نتیجه ،انسان امروزی بیش از گذشته به پیام الهی احساس نیاز میکند.
ترجمه قرآن کریم به زبان انگلیسی از پرطرفدارترین کتاب هاست و
خوب است بدانیم که اکنون
ٔ
1
شمار کسانی که در اروپا به دین اسالم می گروند ،بیش از گروندگان به سایر ادیان است.
اندیشه و تحقیق
سلیقه فردی واگذار کنیم؟ چرا؟
1ــ آیا می توانیم پاسخ به نیازهای برتر را به احساسات شخصی و
ٔ
2ــ آیا انسان می تواند پاسخ دادن به این نیازها را نادیده بگیرد و براساس ضرب المثل «هرچه
پیش آید ،خوش آید» رفتار کند؟ چرا؟
3ــ قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم
می فرماید« :همانا ما این کتاب را به حق برای مردم بر
تو نازل کردیم .پس هر که هدایت یافت ،خودش سود کرده و هر که گمراه شد ،تنها به زیان خود
2
عمل کرده است و تو وکیل و مدافع آنها نیستی».
این آیه به کدام یک از مفاهیم درس اشاره دارد؟
4ــ شعر زیر با کدام یک از نیازهای برتر انسان مرتبط است؟ چرا؟
خ
ز
عمر دو ب�ا ی�س ت
� رد ا�ی ن رو�گار
مرد �ردم ن�د ه ن�ر پ ی� ش�ه 3را
گ
ک ت
ت
آ خت
4
ت�ا �به ی��ی �ج� ر�به �مو� �ن
ب�ا د�ری �ج� ر�به ب�ردن �به کار
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آیه .41
2ــ
سوره زمرٔ ،
ٔ

 www.yjc.ir/fa/news/4405531ــ1
4ــ سعدی.
		
3ــ هنرپیشه :کاردان و با فرهنگ.

11

جزء ٣

12

قرائت

سوره آل عمرا ن ٣

ترجمه

و [به یاد آرید] هنگامی که خداوند از پیامبران [و پیروان آنها] پیمان گرفت که
هر گاه به شما کتاب و حکمت دادم سپس [در آینده] فرستادهای برای شما آمد

که آنچه را در نزد شماست تصدیق نمود ،حتماً باید به او ایمان آورید و او را
یاری دهید .آنگاه[ به پیامبران] فرمود :آیا اقرار کردید و در این باره پیمان مرا

پذیرفتید؟ گفتند :آری ،اقرار کردیم .فرمود :پس گواه و شاهد باشید و من نیز با
شما از شاهدانم.

81

پس کسانیکه بعد از این روی برتابند ،آنان فاسقان اند.

82

همه کسانیکه در آسمانها و زمین اند ،خواه
آیا غیر از دین خدا میجویند؟ و ٔ

همه به سوی او بازگردانده میشوند.
و ناخواه در برابر او تسلیم اند .و ٔ

83

[ای پیامبر ]،بگو :من و پیروانم به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم

و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط [پیامبرانی از نسل یعقوب]فروفرستاده

شده ،و آنچه به موسی و عیسی و دیگر پیامبران از جانب پروردگارشان عطا
شده است ایمان آوردهایم و میان هی چ یک از پیامبران فرقی نمیگذاریم و ما

تسلیم و فرمانبردار خداییم.

84

و هرکس جز اسالم دین دیگری طلب کند ،هرگز از او پذیرفته نمیشود و او

در آخرت از زیانکاران است.

85
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ت�داوم ۀ�دای� ت
�
خداوند با لطف و رحمت خود ،ما انسان ها را تنها نگذاشت و هدایت ما را بر عهده گرفت
و راهی را در اختیارمان قرار داد که همان راه مستقیم خوشبختی است.
در این درس می خواهیم به این سؤال بپردازیم که:
آیا خداوند یک راه و یک دین برای ما فرستاده ،یا راه ها و ادیان متعددی در اختیارمان قرار
داده است؟
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تدبر کنید
ّ

ترجمه آیات توجه کنید:
به
ٔ
1ــ «خداوند از دین ،همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود .و آنچه را ما به تو
وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم ،این بود که دین را به پا بدارید ،و در آن
1
تفرقه نکنید».
2ــ «قطعاً دین نزد خداوند ،اسالم است و اهل کتاب در آن ،راه مخالفت نپیمودند مگر پس از
2
حقانیت آن آگاه شدند ،آن هم به دلیل رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت».
آنکه به ّ
3
3ــ «[این دین] آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نامید».
4
4ــ «ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست( حق گرا) و مسلمان بود».
اکنون به این سؤاالت پاسخ دهید:
الف) خداوند از پیامبران میخواهد تا در چه چیز تفرقه نکنند؟
................................................
..................................................
ب) دین مورد قبول نزد خداوند کدام است؟
.......................
درباره چه چیز اختالف کردند؟ علت اختالف آنها چه بود؟
ج) اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان)
ٔ
................................................
................................................
...............................................
د) حضرت ابراهیم چه آیینی داشت؟
................................................
هـ ) مسیحیان و یهودیان او را پیرو چه آیینی میدانستند؟
.................................................

			
آیه .13
1ــ
سوره شوریٔ ،
ٔ
			
آیه .78
3ــ
سوره حجٔ ،
ٔ

آیه .19
2ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ

آیه .67
4ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
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دین به معنای «راه» و «روش» است .راه و روشی که خداوند برای زندگی انسان ها برگزیده،
همان دین الهی است که بدان اسالم می گویند .بر اساس آیات قرآن کریم ،خداوند یک دین برای انسانها
همه پیامبران فرمان داده است تا همان دین را در میان مردم تبلیغ کنند و راه تفرقه در پیش
فرستاده و به ٔ
نگیرند .انبیا هم این فرمان را اطاعت کرده و مأموریت خود را انجام دادهاند.
حال شایسته است بدانیم:
1ــ چرا خداوند فقط یک دین برای هدایت بشر فرستاده است؟
2ــ با وجود یکی بودن دین ،چرا خداوند ،پیامبران متعدد فرستاده است؟
3ــ چرا امروزه ادیان مختلفی در جهان وجود دارد؟
فطرت مشترک ،منشأ دین واحد
فطرت به معنای نوع خاص آفرینش است .وقتی از فطرت انسان سخن می گوییم ،منظور آفرینش
خاص انسان و ویژگی هایی است که خداوند در اصل آفرینش وی قرار داده است .از ابتدای آفرینش
انسان تاکنون ،اقوام مختلفی روی زمین زندگی کردهاند؛ این افراد با اینکه در برخی خصوصیات،
مانند نژاد ،زبان و آداب و رسوم با یکدیگر تفاوت دارند ،ولی همگان ویژگیهای فطری مشترکی دارند.
همه انسانها:
به طور مثالٔ ،
 از استعداد تفکر و قدرت اختیار برخوردارند.
 فضیلتهای اخالقی مانند عدالت و خیرخواهی را دوست دارند و از رذائل اخالقی مانند
ظلم ،حسادت و دروغ بیزارند.
 به دنبال زیباییها ،خوبیها و کماالت نامحدودند.
 از فنا و نابودی گریزان و در جست وجوی زندگی جاودانه هستند.
برنامه کلی به انسان ها ارزانی داشته،
به سبب این ویژگیهای مشترک (فطرت) ،خداوند یک
ٔ
تا آنان را به هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است ،برساند.همان طور که گفته شد ،این برنامه
اسالم نام دارد که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است.
در این برنامه از انسان خواسته می شود تا با اندیشه در خود و جهان هستی ،به ایمان قلبی دست
یابد .ایمان به:
خدای یگانه و دوری از شرک
فرستادگان الهی و راهنمایان دین
سرای آخرت ،و پاداش و حسابرسی عادالنه
عادالنه بودن نظام هستی
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حیطه عمل ،از انسان می خواهند با ایمانی که کسب کرده است ،تالش نماید تا:
و در
ٔ
با انجام واجبات دین و ترک حرامهای آن ،خداوند را عبادت و بندگی کند.
فضایل اخالقی مانند ع ّفت ،راستگویی و امانت داری را کسب نماید و از رذائل اخالقی ،مانند
ظلم ،نفاق ،دروغ و ریا دوری کند.
جامعه ای دینی بر اساس عدالت بنا نماید.
همه پیامبران الهی مردم را به این امور فراخوانده اند .به همین دلیل ،محتوای اصلی دعوت
ٔ
همه آنها یک دین آورده اند .با این وجود ،تعالیم انبیا در برخی احکام فرعی،
پیامبران یکسان است و ٔ
همه
متناسب با زمان و سطح آگاهی مردم و نیازهای هر دوره با دوره های دیگر تفاوت داشته است؛ مثال ً ٔ
پیامبران ،امت های خود را به نماز دعوت کردهاند ،اما در شکل و تعداد آن تفاوتهایی بوده است؛ البته
این قبیل تفاوتها سبب تفاوت در اصل دین نشده است.

علل فرستادن پیامبران متعدد

متعدد به این دالیل بوده است:
در پاسخ به سؤال دوم میتوان گفت فرستادن پیامبران ّ
مستمر آن است.
الزمه ماندگاری یک پیام ،تبلیغ دائمی و
الف) استمرار و پیوستگی در دعوتٔ :
ّ
پیامبران الهی با ایمان استوار و تالش بیمانند ،در طول زمانهای مختلف دین الهی را تبلیغ میکردند .آنان
سختیها را تحمل میکردند تا خداپرستی ،عدالت طلبی و کرامتهای اخالقی میان انسانها جاودان بماند
و گسترش یابد و شرک و ظلم و رذائل اخالقی از بین برود .این تداوم سبب شد ،تا تعالیم الهی جزء سبک
زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی کنار بگذارند.
ب) رشد تدریجی سطح فکر مردم :علت دیگر فرستادن پیامبران متعدد ،رشد تدریجی فکر
و اندیشه و امور مربوط به آن ،مانند دانش و فرهنگ می باشد.
از این رو ،الزم بود تا در هر عصر و دوره ای پیامبران جدیدی مبعوث شوند ،تا همان اصول
اندیشه انسانهای دوران خود بیان کنند و متناسب با درک آنان سخن
ثابت دین الهی را در خور فهم و
ٔ
درباره توحید ،معاد ،عدالت ،عبادت خداوند و مانند
گویند .در حقیقت ،هر پیامبری که مبعوث می شد،
ٔ
آن سخن گفته ،اما بیان او در سطح فهم و درک مردم زمان خود بوده است.
پیامبر اکرم
می فرماید:
ِانّا م ِ
ما پیامبران مأمور شدهایم
عاش َر اال َ ِنب ِیاء ا ُِمرنا
َ
ِ ِ 1
ِ
ِ
م
ه
قول
ع
در
ق
لی

ع
اس

ن
ال
ّم

ل
ک
اندازه عقلشان سخن بگوییم
به
مردم
با
که
َان ُن َ َ ّ َ َ ٰ َ ُ
ٔ
1ــ کافی ،ج ،8ص.268
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ج) تحریف تعلیمات پیامبر پیشین :به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم
توسعه کتابت ،تعلیمات انبیا به تدریج فراموش میشد ،یا به گونهای تغییر مییافت که با اصل آن متفاوت میشد؛
ٔ
بر این اساس ،پیامبران بعدی می آمدند و تعلیمات اصیل و صحیح را بار دیگر به مردم ابالغ میکردند.
فعالیتکالسی

به نظر شما اگر خداوند در همان آغاز آفرینش حضرت آدم
برنامه خود را برای زندگی
ٔ
انسان ،یکبار برای همیشه بر حضرت آدم نازل می کرد ،چه اتفاقی برای انسان های همان عصر
و انسان های سایر عصرها می افتاد؟
بیشتربدانیم
نگاهی به تورات و انجیل و تحریفات آنها
مقدس را شنیده اید .این کتاب متشکل از دو قسمت عهد عتیق (تورات
شما احتماال ً نام کتاب ّ
و چند بخش دیگر) و عهد جدید (انجیل) است و به همین دلیل به عهدین نیز معروف است .عهد
عتیق فقط کتاب مقدس یهودیان است ،ولی مسیحیان تورات و انجیل را با هم به عنوان کتاب
مقدس قبول دارند .وجود تعلیمات متناقض با عقل و علم نشان میدهد بخش های زیادی از
عهدین مورد تحریف واقع شده است.
مقدس نگهداری میکردند.
یهودیان توراتی را که از حضرت موسی باقی ماند بود ،در تابوت ّ
طی حملهای تابوت و تورات را نابود کرد .یهودیان
در سال  586قبل از میالد مسیح ،بخت النصر ّ
در سال  475قبل از میالد تورات را مجدد ًا جمع آوری کردند؛ یعنی  111سال خبری از تورات
نبود و همین امر ،وقوع تحریف را ممکن ساخت .به همین دلیل ،در جمع آوری تورات مطالب
فراوانی از مشرکان و بت پرستان وارد شد.
اولیه مسیحیت ،حدود صد انجیل وجود داشت که کلیسا فقط چهار مورد را
در قرن های ٔ
پذیرفت و به آنها رسمیت داد .امروزه نیز این چهار انجیل مرسوم است .نسبت این اناجیل و مابقی
آنها به مؤل ّفانشان جای تردید فراوان دارد.
در تورات ،خداوند فردی ناقص ،ترسو و حسود معرفی شده است .از نظر تورات علت اینکه
خداوند ،آدم و حوا را از درخت ممنوعه نهی فرمود و آنان را از بهشت اخراج کرد ،این است
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میوه درخت ممنوعه ،به نیک و بد آگاه شود و زندگی جاودانی
که خداوند ترسید آدم با خوردن از ٔ
بیابد و همانند خداوند شود .چنین چیزی با علم ،حکمت ،قدرت و غنای الهی ناسازگار است.
در تورات نسبتهای ناروایی به پیامبران الهی داده شده است که برخی از آنها عبارتاند از:
1ــ حضرت یعقوب با خداوند کشتی گرفت و نزدیک بود پشت خدا را به خاک بزند!
2ــ حضرت داود برای اینکه بتواند با همسر یکی از سردارانش ازدواج کند ،او را در صف
ّاول به جنگ می فرستد تا کشته شود.
3ــ حضرت سلیمان به خاطر تمایل همسرانش به بت پرستی ،دستور ساخت بتخانه های
فراوانی را صادر میکند.
در انجیل نیز مطالب تحریف شده ای وجود دارد.
به عنوان نمونه ،هر انسانی را که متولد می شود گناهکار می داند زیرا حضرت آدم از درخت
ممنوعه خورد و گناه کرد و گناه او به همه فرزندانش سرایت کرده است!
همچنین در تعالیم انجیل آمده است که حضرت عیسی فدا شد تا گناهان همه پیروانش تا
قیامت بخشیده شود و. ...

علل وجود ادیان مختلف
حال به پاسخ سؤال سوم می پردازیم که چرا در جهان ادیان متعددی وجود دارد؟
تفکر در آیات قرآن کریم و مطالعه تاریخ انبیای الهی نشان می دهد هر پیامبر جدیدی که از طرف
دهنده راه آنان معرفی میکرد .پیامبر
خداوند مبعوث می شد ،پیامبران گذشته را تصدیق و خود را ادامه
ٔ
جدید از مردم میخواست به دستور خداوند از او پیروی کنند و یاریاش دهند .هیچ پیامبری ،پیامبر
دهنده راه او معرفی میکرد.
قبلی را انکار و رد نکرد؛ بلکه خود را ادامه
ٔ
پیامبر اکرم
سلسله انبیا قرار داشت ،از همین روش پیروی کرده است .در قرآن
نیز که در
ٔ
کریم چنین می خوانیم:
1
ِ ِِ
الر ُس ُل
َو ما ُم َح َّم ٌد ِا ّل َر ٌ
سول َقد َخلَت من َقبله ُّ
جز این نیست که محمد پیامبری است که پیش از او پیامبرانی دیگر بودهاند.
آیه .144
1ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
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ِ
ِ
ِ
ین ِمن ب َ ِعده
وحینا ِا ٰ
لی ٍ
وحینا ال َ َ
یک کَما َا َ
انّا َا َ
نوح َو ال َّنب ّی َ
ما همچنان که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم ،به تو [نیز] وحی کردیم.
ی

پیامبر اکرم
کننده کار آنان معرفی کرد و از یهودیان
خود را ادامه
دهنده راه همه انبیا و تمام ٔ
ٔ
وعده آمدن ایشان در تورات و انجیل داده
و مسیحیان خواست تا به ایشان ایمان آورند .با وجود آنکه ٔ
شده بود ،برخی از بزرگان یهودی و مسیحی ،رسالت پیامبر رحمت را انکار کردند و حتی به مبارزه
علیه ایشان برخاستند.
دانش تکمیلی

با اینکه تورات و انجیل امروزی با آنچه خداوند به عنوان کتاب آسمانی فرستاده بود تفاوت های
بسیاری دارد و سعی شده تا هر جا که به صورت مستقیم بشارتی به آمدن حضرت محمد
داده
شده است ،حذف یا تحریف شود؛ اما هنوز آثاری از این بشارت ها در این دو کتاب باقی است.
اگر دوست دارید با برخی از این بشارت ها آشنا شوید به بخش «دانش تکمیلی» سایت گروه قرآن
و معارف مراجعه کنید.

ناحیه آن دسته رهبران دینی میداند که به
قرآن کریم منشأ اصلی اختالفات و چند دینی را از ٔ
خاطر حفظ منافع دنیوی (ثروت و قدرت) پیامبر جدید را انکار می کردند و منشأ اصلی اختالف در ادیان
الهی می شدند .این دلیل درباره ادیانی است که منشأ اصلی آنها الهی است .امروزه ادیانی وجود دارند
جنبه الهی ندارند .برخی از سازندگان این ادیان ،خود را
که کامال ً به دست انسانها ساخته شده است و ٔ
به دروغ پیامبر معرفی کردهاند و برخی نیز خود را از جانب خدا نمیدانند ،بلکه آنچه به فکرشان رسیده
است ،در قالب یک دین به مردم عرضه کردهاند.
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پاسخ سؤاالت شما
برخی این سؤال را می پرسند که اگر خداوند پیامبران را برای هدایت تمامی انسان ها
فرستاده است پس چرا همۀ پیامبران در منطقۀ خاورمیانه مبعوث شده اند و ما پیامبری که
در آفریقا یا اروپا مبعوث شده باشد ،نداریم؟
منطقه خاورمیانه از اساس باطل است؛ زیرا:
همه پیامبران در
ٔ
در پاسخ باید گفت :ادعای بعثت ٔ
1ــ بنابر فرمایش خداوند در قرآن کریم هیچ امتی در گذشته نبوده مگر اینکه برای آن هشداردهنده،
کره
راهنما و پیامبری فرستاده شده است ،این آیات به صراحت اعالم می کنند که هیچ قومی بر روی ٔ
زمین از نعمت نبوت و هدایت الهی محروم نبوده و نخواهد بود .برخی از این آیات عبارت اند از:
ِ ِ ٍِ
ذیر .. :1و هر ّامتی در گذشته انذارکنندهای داشته است!
...و ان من ا َُّمة ا ّل َخال فیها ن َ ٌ
َ
2
ِ
ٍ
ِ
اغوت : ...ما در هر امتی رسولی
َو ل َ َقد ب َ َعثنا فی کُ ّ ِل ا َُّمة َر ً
اجتنبُوا الطّ َ
سوال َان اعبُ ُدوا الل َّٰه َو َ
برانگیختیم تا خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید!...
ِ
نت م ِنذر و ِلکُ ِّل َق ٍوم ٍ
هاد ... :3جز این نیست که تو بیمدهندهای و هر قومی را هدایتگری است.
انَّما َا َ ُ ٌ َ
2ــ در قرآن کریم ،به این نکته تصریح شده که نام بسیاری از پیامبران در این کتاب شریف نیامده
آیه .164
آیه  78و
است:
سوره نساء ٔ
سوره غافر ٔ
ٔ
ٔ
یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر از سوی خداوند مبعوث شده اند که تنها حدود  30نفر از آنها
در قرآن نام برده شده است؛ اگر قرار بود فقط نام پیامبران در قرآن ذکر شود تصور کنید که حجم
قرآن چقدر می شد! از همین جهت ،ما اسامی بسیاری از پیامبران مناطق آسیای شرقی ،اروپا،
امریکا و آفریقا را در دست نداریم و تنها می توانیم به ویژگی های ایشان نظیر عصمت و وحی و مانند
آن اشاره کنیم.
منطقه خاورمیانه محدود دانست؛ بلکه همانگونه
چکیده سخن اینکه ،نمیتوان وجود پیامبران را به
ٔ
که بیان شد ،هیچ قومی بر روی زمین از هدایت پیامبران محروم نبوده است.
آیه .24
1ــ
سوره فاطرٔ ،
ٔ
آیه .36
2ــ
سوره نحلٔ ،
ٔ

آیه .7
3ــ
سوره رعدٔ ،
ٔ
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ترجمه

[پیامبران گذشته] همان كسانى اند كه رسالتها و پیامهاى خدا را [به مردم]

مىرسانند و از او خشیت دارند و از احدى جز او بیم ندارند ،و خدا برای

حسابرسی كفایت می كند.

39

فرستاده خدا و خاتم پیامبران
پدر هیچیک از مردان شما نیست ،ولى
ٔ

محمد
ّ

است و خدا به هرچیزى داناست.

40

اى كسانى كه ایمان آوردهاید ،خدا را بسیار یاد كنید.

و بامدادان و عصرگاهان تسبیح او گویید.

41

42

اوست آنکه با فرشتگان خود بر شما درود می فرستد تا شما را از تاریكىها

[ى غفلت] به روشنایى [یاد خویش] به درآورد و او نسبت به مؤمنان همواره مهربان

است.

43

روزى كه آنان [مؤمنان] به لقاى خدا مىرسند ،درودى كه نثارشان مىشود «سالم»

نویددهنده سالمت و امنیت است] و خداوند براى آنان پاداشى ارزشمند
است [ كه
ٔ

و گرامی فراهم ساخته است.

44

اى پیامبر ،ما تو را گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم.

45

کننده مردم به سوی خدا ،به فرمان او و چراغى تابان.
و نیز دعوت ٔ

46

و به مؤمنان بشارت ده كه براى آنان از جانب خداوند ،بخششى بزرگ است.

47

و از كافران و منافقان [در هیچ پیشنهادی] اطاعت مکن ،و به آزارشان بىاعتنا باش
و به خدا توكّل كن كه خداوند براى کارسازی كافى است.

48
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آخ
م
�
�� یر�ن پ ی�ا ب�ر
خداوند در قرآن کریم ،پیامبر اکرم
و لکِن ر َ ٰ ِ
ین
سول ال ّله َو خاتَ َم ال َّن ِب ّی َ
َ ٰ َ

النبیین» 1معرفی می کند.
را «خاتم ّ
بلکه رسول خدا و پایان بخش پیامبران است.2

نیز در اجتماعات مختلف ،خود را به عنوان آخرین پیامبر الهی معرفی
پیامبر اکرم
می کرد 3تا پس از ایشان ،کسی ّادعای پیامبری نکند ،یا اگر ّادعا کرد ،مردم فریب او را نخورند و
بدانند که او پیامبر واقعی نیست.
در این درس ،به پاسخ این سؤاالت می پردازیم که:
چه عواملی سبب شد تا نیازی به آمدن پیامبر جدید نباشد؟
وظیفه کسانی که پیرو پیامبران پیشین بوده اند ،چیست؟
با آمدن آخرین پیامبر،
ٔ
1ــ «خاتم» در لغت به معنای نگین انگشتری است .نگین عالوه بر زیبایی ،در حقیقت ُمهر بزرگان نیز محسوب می شد و هرگاه
که می خواستند ِ
پایان نامه یا سندی را امضا کنندُ ،مهر را در پایان آن می زدند و نامه را با آن به پایان می رساندند .بدین جهت ،رسول خدا
النبیین» نامیده شده است.
«خاتم
است،
پیامبران
بخش
پایان
و
که آخرین فرستاده
ّ
نمونه آن ،حدیث منزلت است که در درس های بعد با آن آشنا می شوید.
3ــ
		
آیه .40
2ــ
ٔ
ٔ
سوره احزابٔ ،
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عوامل ختم نبوت

از آنجا که خداوند پیامبران را می فرستد ،و اوست که نیاز یا عدم نیاز به پیامبر را در هر زمان
تشخیص می دهد ،تعیین زمان ختم نبوت نیز با خداست؛ زیرا اوست که دقیقاً می داند عوامل ختم نبوت
فراهم شده ،یا نه .مثال ً یکی از عوامل بی نیازی از آمدن پیامبر جدید ،حفظ کتاب آسمانی از تحریف و
وجود آن در میان مردم است .اما تشخیص اینکه در چه زمانی مردم به مرحله ای می رسند که می توانند
کتاب آسمانی خود را حفظ کنند ،در توانایی انسان نیست و فقط خداوند از چنین علمی برخوردار
است .بنابراین ،با توجه به اعالم ختم نبوت در زمان حضرت محمد
 ،در می یابیم که عوامل
بی نیازی از پیامبر جدید فراهم بوده است .این عوامل عبارت اند از:
1ــ آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی :پایین بودن سطح درک
برنامه کامل زندگی از عوامل تجدید نبوت ها بود .در عصر نزول
انسان ها و عدم توانایی آنان در گرفتن ٔ
قرآن ،با اینکه مردم حجاز سطح فرهنگی پایینی داشتند ،اما آمادگی فکری و فرهنگی جوامع مختلف به
برنامه زندگی را دریافت و حفظ کند و به کمک آن ،پاسخ نیازهای
میزانی بود که می توانست کامل ترین ٔ
فردی و اجتماعی خود را به دست آورد .به همین جهت می بینیم که با ورود اسالم به سرزمین های
دیگری مانند ایران ،عراق ،مصر و شام نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد و دانشمندان و عالمان
برنامه
فراوانی ظهور کردند .در واقع ،انسان ها وارد دوره ای شده بودند که می توانستند با تفکر در
ٔ
ارسال شده از سوی خدا ،نیازهای هدایتی خود را در طول زمان های مختلف پاسخ دهند و در هر
دوره ای به معارف جدیدتر و عمیق تری دست یابند.
2ــ حفظ قرآن کریم از تحریف :با تالش و کوشش مسلمانان و در پرتو عنایت الهی و با
اهتمامی که پیامبر اکرم
در جمع آوری و حفظ قرآن داشت ،این کتاب دچار تحریف نشد و هیچ
کلمه ای بر آن افزوده یا از آن کم نگردید .به همین جهت این کتاب نیازی به «تصحیح» ندارد و جاودانه
باقی خواهد ماند.
3ــ وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم
 :تعیین امام معصوم از طرف خداوند
سبب شد که مسئولیت های پیامبر ،به جز دریافت وحی ادامه یابد و جامعه کمبودی از جهت رهبری و
هدایت نداشته باشد.1
4ــ پویایی و روزآمد بودن دین اسالم :دینی می تواند برای همیشه ماندگار باشد که بتواند
همه مکان ها و زمان ها پاسخ دهد .دین اسالم ویژگی هایی دارد
همه سؤال ها و نیازهای انسان ها در ٔ
به ٔ
1ــ با مسئولیت های امامان در درس های آینده بیشتر آشنا خواهید شد.
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که می تواند پاسخگوی نیازهای بشر در دوره های مختلف باشد .یکی از این ویژگی ها وجود دو دسته
قوانین ثابت و متغیر ،متناسب با نیازهای ثابت و متغیر بشر است.
توضیح اینکه انسان در زندگی فردی و اجتماعی دو دسته نیاز دارد؛ نیازهای ثابت همانند
امنیت ،عدالت ،داد و ستد با دیگران ،تشکیل خانواده ،تعلیم و تربیت و حکومت .این نیازها همواره
برای بشر وجود داشته است و از بین نمی روند .دین اسالم نیز برای تأمین هر کدام از این نیازها قوانین
دسته دیگر ،نیازهای متغیر هستند که از درون همین نیازهای ثابت پدید می آیند؛
ثابت و مشخصی داردٔ .
مثال ً داد و ستد ،یک نیاز ثابت است .قرآن کریم برای این نیاز ثابت ،یک قاعده و اصل ثابت دارد و آن
قاعده این است که
ا ََح َّل ّٰ
یع َو َح َّر َم ال ِّربا؛ 1خداوند معامله را حالل کرده است و ربا را حرام.
الل ُه البَ َ
شیوه داد و ستد ،ممکن است در هر زمان تغییر کند؛ مثال ً یک روز کاال را با کاال عوض
اما ٔ
می کردند ،روز دیگر به جای کاال سکه می گرفتند ،بعدها پول اعتباری ،یعنی اسکناس به بازار آمد و
امروزه قراردادهای بانکی ،معامله ها را تنظیم می کنند .در هر یک از این موارد ،ربا شکل خاصی پیدا
می کند که باید تشخیص داده شود .این شکل های خاص نیازهای متغیر ما هستند که فقیهان و مجتهدان
بر اساس آن اصل ثابت ،و با تحقیق و مطالعه در کتاب و س ّنت ،شکل های خاص ربا و معامله در این
معین می کنند و به کسانی که مجتهد نیستند ،اعالم می کنند تا مطابق با آن عمل کنند.
زمان را ّ
بیشتربدانیم

یکی دیگر از نیازهای ثابت ،نیاز به امنیت و حفظ کشور در برابر تهاجم دشمنان است .قرآن کریم
قاعده ثابت دارد و می فرماید:
درباره این نیاز نیز یک
ٔ
ٔ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
بون به ی َع ُد َّو اللّٰه َو َع ُد َّوکُم »...؛
َ«و َاع ُّدوا ل َ ُهم َما َ
استطَ ُعتم من ُق َّـوة َو من رباط ال َخیل تُره َ
وسیله آن،
«در برابر آنان ،هر نیرویی که می توانید از جمله نگاهداری اسبان ،فراهم آورید ،تا به
ٔ
دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید» .فراهم کردن نیرو و قدرت برای تأمین امنیت و به میزانی
قاعده ثابت است؛ اما مصداق این نیرو در هر زمان
که دشمن بترسد و جرئت حمله پیدا نکند ،یک
ٔ
مقابله با دشمن به اسب نیاز بوده است،
دوره زمانی برای
ٔ
متفاوت است .همان گونه که در یک ٔ
امروزه حکومت اسالمی وظیفه دارد به هر ابزار جدید و مشروعی برای حفظ کشور دست یابد تا
کشور را از هر تهدیدی حفظ کند.
آیه .75
1ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
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آیه .60
2ــ
سوره انفالٔ ،
ٔ

قاعده دیگری که در قرآن کریم آمده این است که فرمود:
ٔ
1
ِ
ِ
الد ِ
ین من َح َرج؛خداوند در دین برای شما مشقت و سختی قرار نداده است .
ما َج َع َل َعلَیکُم فی ّ
بر اساس این قاعده ،اگر مسلمانان ًدر اجرای یک قانون دچار تنگنا و مشقت شوند ،می توانند با
نظر فقیه و متخصص دین ،آن را به شکلی انجام دهند که از این تنگنا بیرون آیند.
متغیر ،اسالم برای حاکم نظام اسالمی اختیارات ویژه ای در نظر گرفته
در کنار قوانین ثابت و ّ
است که این اختیارات بیشتر در مواردی است که یک مورد مهم با یک مورد مهم تر در تضاد قرار
می گیرد و شرایط ویژه ای پیش می آورد که نیازمند قانون جدید است و حاکم اسالمی می تواند این قانون
جدید را وضع کند .به عنوان مثال ،در دین اسالم هر کس نسبت به مالی که از راه حالل به دست آورده
است ،اختیار دارد و می تواند آن را به اختیار خود در هر جا و مکانی که می خواهد در امور مشروع
مصرف کند .اما اگر حکومت اسالمی تشخیص دهد که برای استقالل سیاسی و اقتصادی کشور الزم
مقرراتی ،تجارت آزاد را
است خرید و فروش برخی کاالها محدود شود ،می تواند با وضع احکام و ّ
مقررات ویژه ای برای صادرات و واردات اجناس وضع نماید.
محدود کند و ّ
همچنین نظام اسالمی می تواند برای حمایت از تولید ملی و اشتغال بیشتر جوانان و بیکار نشدن
کارگران مانع ورود کاالهایی شود که امکان تولید آنها در کشور وجود دارد و مردم می توانند آن را
تولید کنند.
بنابراین ،بر اساس ویژگی هایی که بیان شد ،دین آخرین پیامبر الهی ،کامل ترین و شایسته ترین
همه زمان هاست و دیگر نیازی به آمدن پیامبر جدید نیست.
برنامه برای هدایت تمامی انسان ها در ٔ
٭٭٭
�خ
گ� ش ت م ف
آخ
ق
ی ک� خ� س ت ز
ب�ر او ل� ج�هان ��ه سا�ر
� � ّاول ت�ا �به ��ر
�ی ط ا
ن
ل
ن
د ی�ل و ره�مای کاروان نا�د
رد ا�ی ن ره ،ا�� یب�ا چ�ون سار ب�ان نا�د
گ
آخ
ز
هم او ّاول هم او ��ر رد ا�ی ن کار
و � ا ی� ش�ان س یّ�د ما � ش��ته ساالر
َ
خت آ
ُ
ز
2
ب�ر او ن�ا�ل ش�ده «ادۡعوا ِالی اهلل »
ب�ر او ��م �مده پ�ا ی�ان ا�ی ن راه
گ
ش
3
�ر ف��ته دس ت
ش�ده او پ �ی� و دل ها ج�مله رد پ�ی
� ج�ان ها دامن وی
آیه .78
1ــ
سوره حجٔ ،
ٔ
آیه .108
2ــ
سوره یوسفٔ ،
ٔ
3ــ دیوان گلشن راز ،شیخ محمود شبستری.
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پاسخ سؤاالت شما
برخی می پرسند با چه دالیلی می توان اثبات کرد که قرآن تحریف نشده است؟
در پاسخ می گوییم:
دالیل زیادی بر عدم تغییر و تحریف قرآن بیان شده است که برخی از آنها عبارت اند از:
1ــ تأ کید خداوند بر حفظ قرآن
از میان مهم ترین آیاتی که می توان به
واسطه آنها بر عدم تحریف قرآن استدالل نمود ،این آیه
ٔ
است:
ِ
الذ ِ
ِ
حن َن َّز َلنا ِ ّ
ظون :بى تردید ما این قرآن را به تدریج نازل کرده ایم و قطعاً
کر َو  انّا لَه    ُ لَحاف َ
انّا ن َ ُ
َ
1
کننده آن خواهیم بود.
حفظ ٔ
عالوه بر این ،ما در قرآن هیچ اختالفی بین آیات آن مشاهده نمی کنیم ،اما اگر قرآن تحریف شده
2
فرموده خود قرآن ،در آن اختالفات بسیاری یافت می شد.
بود ،قطعاً به
ٔ
2ــ اهتمام مسلمانان به حفظ و صیانت از قرآن:
پیامبر پس از دریافت وحی ،کاتبان وحی را فرا می خواندند و آیات نازل شده ،توسط آنان نگاشته
می شد که در اسناد تاریخی ،نام بیش از سی تن از این کاتبان برشمرده شده است .مسلمانان آن قدر
به ضبط آیه ها و حرف حرف قرآن اهمیت می داده اند که گمان هرگونه تحریفی در قرآن را از بین
می برد.
3ــ یکسان بودن همۀ نسخه های قرآن از زمان پیامبر تا کنون
همه نسخه های قرآنی که از صدر
شبهه تحریف را ازبین مى برد این است که ٔ
یکى از دالیلی که ٔ
اسالم و همچنین در دوره های مختلف تاریخی باقی مانده است ،دقیقاً به همین شکلی است که
اکنون وجود دارد.
با توجه به این نکته اگر تغییر و تحریفی در قرآن رخ می داد ،بی تردید باید شاهد تفاوت قرآن های
امروزی با نسخه های به جای مانده از قرن های گذشته و به خصوص صدر اسالم باشیم.
امروزه در مجموعه هاى فرهنگى و موزه های مربوط به نسخ خطی جهان ،قرآن هایى موجود
همه این نسخه ها از آغاز
است که نگارش آنها به بیش از هزار سال و گاه به عصر پیامبر مى رسد ،و ٔ
تاکنون بدون هیچ تحریف و کاستى یا زیادتى است و همگی از لحاظ آیات و محتوا همانند یکدیگر
آیه .9
1ــ
سوره حجرٔ ،
ٔ
آیه .82
نساء،
سوره
2ــ
ٔ
ٔ
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کتابخانه دانشگاه
می باشند .به تازگی نیز در تحقیقاتی ،1کارشناسان آلمانی پی برده اند قرآنی که در
ٔ
نیمه ّاول قرن ّاول هجری است .قرآن
توبینگن آلمان نگهداری می شود ،بسیار قدیمی و مربوط به ٔ
کتابخانه دانشگاه توبینگن نگهداری می شود ،اما تاکنون کسی
خزانه
ٔ
یاد شده از  ۱۵۰سال پیش در ٔ
به قدمت و اهمیت آن پی نبرده بود .نسخه شناسان با استفاده از تکنیک های نوین دریافته اند که
قرآن مزبور ،در سال های  ۶۴۹تا  ۶۷۵میالدی تحریر شده است؛ یعنی تنها  ۲۰تا  ۴۰سال پس از
رحلت حضرت محمد .

وظیفۀ پیروان پیامبران گذشته

وظیفه پیروان پیامبر قبل چیست؟ آیا
وقتی خداوند پیامبر جدیدی برای هدایت مردم می فرستد،
ٔ
ادامه پیروی از دستورات پیامبر قبلی ،مورد قبول خداوند است؟
ٔ
همان طور که بیان شد ،خداوند فقط یک دین و یک راه برای هدایت انسان ها فرستاده است که
اندیشه انسان های
از آن به «اسالم» تعبیر می شود .هر یک از پیامبران ،این دین الهی را در خور فهم و
ٔ
دوران خود بیان کرده اند .آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب جدید نشانگر این است که بخشی از
تعلیمات پیامبر قبلی ،اکنون نمی تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد.
هر پیامبری که می آمد ،به آمدن پیامبر بعدی بشارت می داد و بر پیروی از او تأکید می کرد.
بنابراین ،وجود دو یا چند دین در یک زمان نشانگر این است که پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان
نیاورده اند و این کار به معنای سرپیچی از فرمان خدا و عدم پیروی از پیامبران گذشته است.
عالوه بر این ،امروزه به جز قرآن کریم هیچ کتاب آسمانی دیگری وجود ندارد که بتوان گفت
محتوای آن به طور کامل از جانب خداست و انسان ها آن را کم و زیاد نکرده اند و با اطمینان خاطر
بتوان از آن پیروی کرد .بنابراین ،تنها دینی که می تواند مردم را به رستگاری دنیا و آخرت برساند اسالم
است:
و هر کس که دینى جز اسالم اختیار کند
یر ِالسال ِم دی ًنا
َو َمن َیبتَ ِغ َغ َ
َفلَن ُیقبَ َل ِمن ُه
از او پذیرفته نخواهد شد
2
ِ ِ ِ
ِ
ِ
رین
و در آخرت از زیانکاران خواهد بود.
َو ُه َو فی اآلخ َرة م َن الخاس َ
برخی تصور می کنند پیامبران مانند فروشندگان کاال هستند که هر کدام برای خود مغازه ای
آیه .85
2ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
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بازکرده و کاالی خود را تبلیغ می کنند و مردم می توانند بین آن کاالها یکی را انتخاب نمایند .در
صورتی که پیامبران مانند معلمان یک مدرسه اند که پایه های مختلف تحصیلی را به ترتیب تدریس
می کنند و هر کدام مطالب سال قبل را تکمیل می کنند.
پیامبران مردم را به سوی خدا دعوت می کردند نه به سوی خود ،و همه یک راه و یک سخن
داشته اند و همه یکدیگر را تأیید کرده اند .بنابراین ،اگر کسی به آخرین پیامبر الهی ایمان بیاورد ،در واقع
به تمام پیامبران سابق نیز ایمان آورده است.
همان طور که خداوند به مسلمانان دستور داده است:
آم ّنا بِال ٰ ّل ِٰه َو ما ُان ِزلَ ِالَینا بگویید :ما به خدا ،و به آنچه بر ما نازل شده ایمان آوردیم
قولوا َ
ِ
سماعیل و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل
براهیم َو ِا
لى ِا
َو ما اُن ِز َل ا ٰ
َ
َ
سحاق و یعقوب و اال ِ
َسباط و اسحاق و یعقوب و پیامبرانی [از نسل یعقوب] نازل شده،
َو ِا
َ َ َ
َ َ
ِ
عیسى
وسى َو
و به آنچه به موسى و عیسى داده شده،
ٰ
َو ما ُاوت َی ُم ٰ
همه پیامبران از سوى پروردگارشان داده شده،
َو ما ُاوتِ َی ال َّن ِب ّیو َن ِمن َر ّبِ ِهم
و به آنچه به ٔ
میان هیچ یک از ایشان فرق نمى گذاریم؛
ین ا ََح ٍد ِم ُنهم
ال ُن َف ّ ِر ُق بَ َ
1
حن لَه ُمسلِمو َن
و در برابر او تسلیم هستیم.
َو نَ ُ
در این میان ،ممکن است پیروان پیامبران گذشته از آمدن پیامبر جدید آگاه نشوند؛ چنین افرادی
نزد خداوند عذر دارند و اگر مطابق دین خود عمل کرده باشند ،پاداش خود را می گیرند .همچنین اگر
کسانی دست به تحقیق و جست وجو بزنند ،اما نتوانند به حقانیت دین جدید پی ببرند ،عذرشان نزد
خداوند پذیرفته است و مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند .البته خداوند از قلب و درون همه آگاه است و
میان کسانی که حقیقت را درک کرده اند ،اما به خاطر امیال دنیوی از آن پیروی نمی کنند و کسانی که با
همه زحمتی که کشیده اند ،حقیقت را نیافته اند (که معموال ً تعدادشان بسیار اندک است) فرق می گذارد
ٔ
و گروه دوم را مؤاخذه نخواهد کرد.
دانش تکمیلی
محاسبه اعمال افراد غیرمسلمان در جهان
برای کسب دانش بیشتر در خصوص چگونگی
ٔ
آخرت به سایت گروه قرآن و معارف ،بخش «دانش تکمیلی» مراجعه کنید.
آیه .136
1ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
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جمعیت مسلمانان در سال  2014میالدی

 1تا  6/9درصد

 7تا  14/9درصد

 15تا  29/9درصد

 30تا  49/9درصد

 50تا  64/9درصد

 65تا  79/9درصد

 80تا  89/9درصد

 90تا  100درصد

درصد مسلمانان
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بیشتربدانیم
سرنوشت کتاب انجیل
کتاب انجیلی که اکنون در دست مسیحیان است ،خود از چهار انجیل به نام های انجیل متی،
انجیل مرقس ،انجیل لوقا و انجیل یوحنا تشکیل شده است .این انجیل ها به نام نویسندگانشان که
از یاران و پیروان حضرت عیسی بوده اند ،نام گذاری شده اند.
مورخان نوشته اند که پس از عروج حضرت عیسی به ملکوت ،هیچ اثری از کتاب انجیل در
ّ
میان مردم نبود .پس از گذشت مدتی ،هر یک از یاران حضرت عیسی یا شاگردان آنها ،برداشت ها،
خاطرات و الهامات خود را از آن حضرت نوشتند و نام انجیل بر آن نهادند؛ به گونه ای که ده ها
انجیل تألیف شد .سال ها در میان مردم ،انجیل های مختلفی وجود داشت تا اینکه حدود دو قرن
بعد ،شورای مرکزی مسیحیان تصمیم گرفت انجیل هایی را که احتمال نزدیکی بیشتری به انجیل
اجازه انتشار به سایر انجیل ها را ندهد .از این رو ،چهار انجیل ذکر
واقعی دارند ،مشخص کند و
ٔ
شده را ،با وجود اختالفی که با هم دارند ،انجیل راستین و انجیل های دیگر را انجیل های جعلی
1
و دروغین نامیدند؛ در حالی که حضرت عیسی فقط یک انجیل آورده بود.
معرفی کتاب

معرفی کتاب برای مطالعهٔ بیشتر

2

نام کتاب

نویسنده

انتشارات

مخاطب

آفتاب اندیشه (راهنما ج)2

حسین سوزنچی

انتشارات مدرسه

معلم /دانش آموز

اصول عقائد و دستورات دینی

سید محمد حسن
طباطبایی

دفتر تنظیم و نشر آثار عالمه
طباطبایی

معلم

اصول عقاید

محسن قرائـتی

مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن

دانش آموز

داستان پیامبران

موسوی گرمارودی

قدیانی

دانش آموز

ختم نبوت

مرتضی مطهری

صدرا

معلم

گل ها همه آفتاب گردان اند

قیصر امین پور

نشر مروارید

دانش آموز
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مقدمه آقای جمشیدی غالمی نهاد بر کتاب « انجیل برنابا» (نشر نیایش) مراجعه کنید.
مطالعه بیشتر در این خصوص به
1ــ برای
ٔ
ٔ
2ــ جهت دستیابی به برخی از این کتاب ها می توان به آدرس های زیر مراجعه کرد:
کتابخانه دیجیتال نور noorlib.ir
ــ
ٔ
کتابخانه دیجیتال قائمیه http://ghbook.ir
ــ
ٔ
کتابخانه دیجیتال اهل البیت http://lib.ahlolbait.com/parvan/home
ــ
ٔ
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جزء ١١
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قرائت

سوره یونس ١٠

ترجمه
وعده
بدانید که [مالکیت] آنچه در آسمان ها و زمین است ،از ِآن خداست؛ بدانید
ٔ
حق است ،ولى بیشتر آنان نمى دانند55 .
خدا ّ
او زنده می کند و می میراند و به سوى او بازگردانده مى شوید؛

56

اى مردم ،براى شما از جانب پروردگارتان پندى و درمانى براى آنچه [از صفات
نکوهیده و عقاید نادرست] در سینه هاست و رهنمود و رحمتى براى مؤمنان آمده
است.

57

بگو :به فضل و رحمت خداست که [مؤمنان] باید شاد شوند .این از هر آنچه
[دارایی و امکانات] که فراهم مى آورند ،بهتر است.

58

بگو :به من خبر دهید از رزقى که خدا براى شما فروفرستاده و شما بخشى از آن
را حرام و بخشى را حالل دانسته اید ،بگو :آیا خدا به شما اجازه داده است که این
احکام را صادر کنید ،یا بر خدا دروغ مى بندید؟

59

کسانى که بر خدا دروغ مىبندند[ ،به فرجام خود] در روز قیامت چه گمان مىبرند؟ البته،
خداوند از فضل خود به مردم عطا مىکند ،ولى بیشترشان ناسپاسى مىکنند

60

در هیچ حال [و اندیشه اى] نیستى و هیچ بخشى از قرآن را تالوت نمى کنى و تو و
ذره اى
دیگران هیچ کارى را انجام نمى دهید ،مگر اینکه ما بر شما گواهیم؛ و هم وزن ّ

[غبار بسیار ریزى که در هوا پراکنده است] نه در زمین و نه در آسمان از پروردگار
ذره و بزرگ تر از آن نیست ،مگر اینکه در
تو پنهان نمى ماند ،و چیزى کوچک تر از ّ

کتابى روشن ثبت است.

61
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مع�ج�ز ٔه ج�اودان
م
خش
س ت�اره ای ب�در�� ی�د و ماه ج�لس ش�د
ک کم� ت
ن
� ن�ر ف� ت
� و خ�ط ن� ن�و ش��ت
�
�گار من �ه �به ب
است.

قرآن کریم ،آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران نازل شده و گواه و دلیل نبوت ایشان
در این درس به بررسی این موضوع می پردازیم تا بدانیم:
معجزه جاوید پیامبر خاتم از نوع کتاب است؟
ّاوال ً چرا
ٔ
ثانیاً قرآن کریم از چه جهاتی معجزه است؟
٭٭٭

1ــ حافظ
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ن
ن
دل رم ی� ٔده ما را ا �یس و مو�س ش�د
�غ
ئ آ ز
ش 1
�به م�ز ه مس�له �مو� صد مدرس �د

تصور کنید که شما در چند هزار سال قبل زندگی میکردید و یک روز میشنیدید که شخصی به نام
موسی خود را پیامبر خدا معرفی کرده است و ادعا میکند از جانب خدا برای هدایت انسانها دستوراتی
را آورده است .شما چگونه یقین میکردید که او در ادعایش صادق است و واقعاً از جانب خدا آمده است؟
٭٭٭
هرگاه پیامبری از سوی خداوند مبعوث می شد ،برای اینکه مردم دریابند که وی با خداوند
ارتباط دارد و از طرف او مأمور به پیامبری شده است ،کارهای خارق العاده ای انجام می داد که
هیچ کس بدون تأیید و اذن خداوند قادر به انجام آنها نبود .1قرآن کریم این کارهای خارق العاده را
«آیت» یعنی نشانه و عالمت نبوت می خواند و اندیشمندان اسالمی آن را معجزه می نامند؛ زیرا عجز و
ناتوانی سایر افراد در این امور آشکار می شود.
تناسب معجزۀ هر پیامبر با زمان خود
پیامبری حضرت موسی در دورانی بود که سحر و جادو رواج داشت .مثال ً ساحران
طناب هایی را روی زمین می انداختند و با روش هایی خاص ،آنها را به حرکت در می آوردند و مردم
تصور می کردند که به مار تبدیل شده اند .مردم ساحران را انسان هایی فوق العاده می دانستند و به آنها
ّ
احترام می گذاشتند.
بنا بر این ،حضرت موسی باید عملی انجام می داد که فراتر از کار ساحران و جادوگران باشد،
تا مردم بدانند که ساحران در برابر قدرت خداوند ،ناتوان و ضعیف اند.به همین دلیل بود که ساحران با
دیدن عصای حضرت موسی و تبدیل شدن آن به اژدهایی عظیم ،نه تنها به معجزه بودن آن اعتراف
نبوت حضرت موسی را تصدیق کردند .گروهی از
کردند ،بلکه به خدای یگانه ایمان نیز آوردند و ّ
آنان به همین دلیل ،به دستور فرعون به قتل رسیدند.
حضرت عیسی نیز در زمانی مبعوث شد که برخی شاخه های علم ،مانند پزشکی پیشرفت
معجزه حضرت عیسی نیز بیشتر در
زیادی کرده بود و پزشکان ،جایگاهی ویژه در جامعه داشتند.
ٔ
همین راستا قرار گرفت؛ مانند شفادادن به بیماری های غیرقابل درمان و زنده کردن مردگان .قرآن کریم
از زبان حضرت عیسی می فرماید:
من با نشانه ای از پروردگارتان نزد شما آمده ام
َا ّنی َقد ِجئ ُتکُم بِ َآیةٍ ِمن َر ّبِکُم
َا ّنی اَخلُ ُق لَکُم ِم َن الط ِ
ّین ک ََهیئَةِ ال َّطی ِر برایتان از ِگل چیزى چون پرنده مى سازم
العاده مرتاضان و ساحران و تردستان هم همین است که کارهای آنان با تعلیم و تمرین قابل یادگیری
1ــ فرق معجزه با کارهای خارق ٔ
است ،اما کار پیامبران به گونه ای است که آنان بدون آموزش قبلی معجزه می کنند و هیچ گاه مغلوب کار دیگران واقع نمی شوند؛ مثال ً وقتی عصای
به اژدها تبدیل می شد ،بر کارهای ساحران غلبه می کرد .همچنین هیچ کس نمی توانست مانند آن را انجام دهد.
حضرت موسی
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َفاَن ُف ُخ ِ
فیه َفیکُو ُن طَیر ًا بِ ِا ِ
ذن ال َّل ِه
َ
   کم َه َو اال ََبر َص
یُ اال َ َ
َو اُب ِر ٔ
وتى بِ ِا ِ
ذن ال َّل ِه.
الم ٰ
َو اُحیِ َ

و در آن مى دمم ،به اذن خدا پرنده اى شود

و کور مادرزاد را و برص گرفته را شفا مى دهم
و به فرمان خدا مردگان را زنده مى کنم.

1

البته معجزات پیامبران گذشته ،فقط برای مردم آن زمان قابل مشاهده بود و امروز اثری از آنها
باقی نمانده است.
(همه مردم روی زمین تا روز
به نظر شما
معجزه آخرین پیامبر الهی که دینش برای تمامی زمان ها ٔ
ٔ
قیامت) خواهد بود ،چگونه باید باشد؟
٭٭٭
همه زمان ها پیامبر باشد ،باید
معجزه آخرین پیامبر الهی که می خواهد از جانب خداوند برای ٔ
ٔ
به گونه ای باشد که:
1ــ مردم زمان خودش به معجزه بودن آن اعتراف کنند و آن را فوق توان بشری بدانند.
2ــ آیندگان هم معجزه بودن آن را تأیید کنند.
از این رو ،خداوند
معجزه اصلی پیامبر اکرم را قرآن کریم قرار داد؛ معجزه ای از جنس
ٔ
«کتاب»؛ کتابی که هیچ کس توان آوردن مانند آن را ندارد .خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن کریم
شک دارند ،پیشنهاد کرده است تا کتابی همانند آن را بیاورند 2و برای اینکه ناتوانی آنها را نشان دهد،
این پیشنهاد را به ده سوره کاهش داده است 3و برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی آنان ،پیشنهاد آوردن
حتی یک سوره مانند سوره های قرآن را هم به آنها داده است:
می گویند [پیامبر قرآن را] به خداوند افترا بسته است
راه
اَم َیقولو َن افتَ ُ
4
ِ ِ
بگو :اگر می توانید یک سوره همانند آن را بیاورید.
ُقل َفأتوا بِسورة ٍ مثله ی
َ
اما تأکید می کند که هیچ گاه نمی توانند همانند قرآن را بیاورند:
ِ ِ
ِ ِ
النس و ِ
بگو :اگر تمامی انس و جن جمع شوند
الج ُّن
ُقل لَئن اجتَ َم َعت ا ُ َ
ثل ٰه َذا ال ُق ِ
لی اَن َیأتوا بِ ِم ِ
تا همانند قرآن را بیاورند،
رآن
َع ٰ
ال یأتو َ ِ
نمی توانند همانند آن را بیاورند،
ن بِ ِمثله ی
َ
5
ِ
هر چند پشتیبان هم باشند.
هیرا.
عض ُهم لبَع ٍ
َو لَو کا َن بَ ُ
ض ظَ ً
			
آیه .49
1ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
			
آیه .13
هود،
سوره
3ــ
ٔ
ٔ
آیه .88
5ــ
سوره اسراءٔ ،
ٔ
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آیه .88
2ــ
سوره اسراءٔ ،
ٔ
آیه .38
یونس،
سوره
4ــ
ٔ
ٔ

از آن روز که قرآن کریم دعوت به مبارزه را اعالم کرده است ،بیش از چهارده قرن می گذرد و
این دعوت همچنان ادامه دارد .مخالفان سرسخت اسالم از همان ابتدای نزول قرآن کریم تا کنون ،در
اندازه
این باره تالش بسیار کرده اند تا عظمت قرآن را زیر سؤال ببرند ،اما نتوانسته اند سوره ای حتی به
ٔ
سوره «کوثر» بیاورند که اندیشمندان و متخصصان زمان ،برابری آن را با سوره ای از قرآن بپذیرند؛
ٔ
درحالی که آسان ترین راه برای غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم ،آوردن سوره ای مشابه یکی از
سوره های این کتاب الهی است.
گذشته دور تا امروز ،مخالفان قرآن کریم متن هایی ارائه کرده اند که برای افراد
آری ،از
ٔ
غیرمتخصص ممکن است بی عیب جلوه کند ،اما تا کنون هیچ یک از این متن ها در مراکز علمی و
ّ
تخصصی ،مورد قبول واقع نشده است و جملگی به فراموشی سپرده شده اند.
ّ
فعالیتکالسی

معجزه آخرین پیامبر خود را کتاب قرار داده است؟
به نظر شما چرا خداوند،
ٔ

پاسخ سؤاالت شما

برخی می پرسند که آیا پیامبر خاتم به غیر از معجزۀ جاوید خود که متعلق به همۀ
عصرها و دوران هاست ،معجزات دیگری نیز برای مردم زمان خود داشتند؟
معجزه اصلی خود (قرآن) معجزات دیگری نیز داشت .معجزاتی
پاسخ اینکه :بله ،پیامبر در کنار
ٔ
شق القمر ،ستون ح ّنانه و ...
مانند حرکت کردن و دو نیم شدن درخت به دستور ایشانّ ،
حضرت علی

در یکی از سخنان خود می فرمایند:

من با پیامبر اکرم بودم که گروهی از بزرگان قریش آمدند و گفتند :ای محمد ،تو ّادعای بزرگی
کرده ای که نه پدرانت چنان کرده بودند و نه یکی از خاندانت .ما از تو چیزی می خواهیم که اگر
فرستاده خدا هستی و اگر انجام ندهی ،بر ما مشخص
بپذیری و انجام دهی ،پی می بریم که تو
ٔ
می شود که جادوگر و دروغ گویی.
پیامبر
پرسید :چه میخواهید؟ گفتند :به آن درخت بگو از ریشه درآید و بیاید پیش روی تو
بایستد .پیامبر گفت :خدا بر هر کاری تواناست .آیا اگر خدا برای شما چنین کند ،ایمان میآورید؟
گفتند :آری
گفت :اکنون آنچه خواسته اید به شما نشان خواهم داد ،ولی می دانم که به راه خیر باز نمی گردید.
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سپس گفت :ای درخت ،اگر به خدا و روز جزا ایمان داری و می دانی که من پیامبر خدا هستم،
به اذن خدا از ریشه درآی و بیا در برابر من بایست .درخت از جای درآمد و نزد پیامبر آمد و
شانه من نهاد که
شاخه های باالیی خود را بر رسول اللّه سایبان کرد و یکی از شاخه هایش را نیز بر ٔ
در طرف راست آن حضرت بودم.
آن گروه به آن نگریستند و از روی تکبّر و گردنکشی گفتند :حال دستور بده نیمی از آن ،نزد تو
بیاید و نیم دیگر جای خودش بماند .پیامبر فرمان داد .نیمی از درخت نزد او آمد .آنها از روی
کبر و سرکشی گفتند :حال دستور بده تا به نیم دیگر خود ملحق شود .پس پیامبر امر فرمود و
درخت بازگشت.
من گفتم :ال اله اال اللّه .ای رسول خدا ،من نخستین کسی هستم که به تو ایمان آورده ام و
نبوت و بزرگداشت
نخستین کسی هستم که گواهی می دهم درخت با فرمان خدا برای تصدیق ّ
دعوت رسالت ،آنچه را خواستی ،انجام داد.
بزرگان قریش گفتند این مرد جادوگری دروغ گوست و در جادوگری مهارت خیلی زیادی دارد.
1
سپس گفتند :آیا جز همانند این (مقصودشان من بودم) کسی تو را در کارت تصدیق می کند؟

جنبه های اعجاز قرآن کریم

٭٭٭

جنبه محتوایی؛ قرآن کریم
جنبه لفظی و دوم از ٔ
هر کتابی از دو جنبه قابل بررسی استّ :اول از ٔ
در هر دو جنبه معجزه است:
1ــ اعجاز لفظی :خداوند قرآن کریم را با همین حروف و کلماتی که در دسترس بشر است،
نازل کرده است.
همه امور داناست ،برای بیان معارف ژرف و عمیق قرآن ،زیباترین و
اما چون خداوند بر ٔ
مناسب ترین کلمات و عبارت ها را انتخاب کرده است تا به بهترین وجه ،معنای مورد نظر را برساند و
دل های آماده را به سوی حق جذب کند .هر کس با زبان عربی آشنا باشد ،به محض خواندن قرآن،
درمی یابد که آیات آن با سایر سخن ها کامال ً فرق می کند و به شیوه ای خاص بیان شده است.
این حقیقت ،از همان آغاز نزول مورد توجه همگان و حتی مخالفان قرار گرفته بود .ساختار زیبا و
آهنگ موزون و دلنشین کلمهها و جملهها ،شیرینی بیان و رسایی تعبیرات با وجود اختصار سبب شده بود
که سران مشرکان ،مردم را از شنیدن قرآن منع کنند و اگر کسی برای شنیدن قرآن نزد پیامبر میرفت ،یا از
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خطبه .192
1ــ نهج البالغه ،بخشی از
ٔ

خانه پیامبر ،به قرآن خواندن ایشان گوش فرا میداد ،او را مجازات میکردند.
پشت دیوار ٔ
العاده این کتاب آسمانی در افکار و قلوب در طول تاریخ
همین زیبایی لفظی ،سبب نفوذ خارق ٔ
شده است و بسیاری از مردم به خصوص ادیبان و دانشمندان تحت تأثیر آن به دین اسالم گرویده اند.
بیشتربدانیم

کافری که مجذوب قرآن شد!
ولیدبن مغیره از بزرگان مکه بود .روزی به تقاضای جمعی از مشرکان نزد پیامبر
آمد تا
از نزدیک شخصیت او و معجزه اش را بررسی کند .پیامبر
سوره «سجده» را
قسمتی از
ٔ
تالوت کرد .این آیات چنان تأثیر و هیجانی در ولید ایجاد کرد که بی اختیار از جا حرکت نمود،
نزد مشرکان بازگشت و گفت:
سوگند می خورم که از محمد سخنی شنیدم که نه به گفتار انسان ها شباهت دارد و نه به گفتار
پریان؛ گفتار او شیرینی و زیبایی مخصوصی دارد ،و بر هر گفتاری پیروز خواهد شد.
1
از آن روز زمزمه در میان قریش افتاد که حتی ولید نیز مجذوب گفتار پیامبر شده است.
دانش تکمیلی1
اگر مایلید با نمونه های بیشتری از کسانی که با شنیدن تالوت قرآن تحت تأثیر زیبایی لفظی و
آهنگ موزون آن قرار گرفته و مسلمان شده اند ،آشنا شوید به سایت گروه قرآن و معارف بخش
«دانش تکمیلی» مراجعه کنید.
2ــ اعجاز محتوایی :گذشته از اعجاز لفظی ،قرآن کریم از نظر محتوا و مطالب آن
ویژگی هایی دارد که نشان می دهد از قلم هیچ اندیشمندی تراوش نکرده است ،چه رسد به شخصی
که قبل از آن ،چیزی ننوشته و آموزشی ندیده است .این جنبه از اعجاز برای کسانی که زبان قرآن
را نمی دانند و فقط از ترجمه ها استفاده می کنند نیز قابل فهم و ادراک است .برخی از این جنبه های
اعجازی عبارت اند از:
لیه دانشمندان
الف) انسجام درونی در عنی نزول تدریجی :می دانیم که آثار و نوشته های ّاو ٔ
گذشته
و متفکران با آثار دوران پختگی آنها متفاوت است .از این رو ،دانشمندان معموال ً در نوشته های
ٔ
گذشته خود را اصالح می نمایند.
خود تجدید نظر می کنند و اگر بتوانند ،کتاب های
ٔ
1ــ قرآن و آخرین پیامبر ،آیت الله مکارم شیرازی ،ص .78
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درباره موضوعات
آیه قرآن کریم در طول  23سال به تدریج نازل شده و
با اینکه بیش از شش هزار ٔ
ٔ
متنوع سخن گفته است ،نه تنها میان آیات آن ،تعارض و ناسازگاری نیست ،بلکه آیاتش دقیق تر از
ّ
اعضای یک بدن با یکدیگر هماهنگی دارند و همدیگر را تأیید می کنند.
تدبر کنید
ّ

خداوند در قرآن می فرماید:
1
َافَال یتدبرون ال ُقرآن و لَو کان ِمن ِع ِند َغ ِیرالل ِّٰه لَوجدوا ِ
فیه ِ
اختالفاً کَ ِث ًیرا
َ
َ َ َ َّ َ
َ َ
َ َ
با توجه به این آیه بیان کنید چرا خداوند بر این نکته تأکید دارد که اگر قرآن از جانب غیر خدا
بود ،قطعاً ناسازگاری و اختالفات زیادی در آن یافت می شد؟
ب) تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت :در هر دوره ای از زمان ،مجموعه ای از افکار،
عقاید و آداب و رسوم که از آن به فرهنگ تعبیر می شود ،مردم را کم و بیش تحت تأثیر قرار می دهد.
فرهنگ مردم حجاز ،آمیزه ای از عقاید نادرست و آداب و رسوم خرافی و شرک آلود بود .با وجود
شدت با آداب جاهلی و رسوم خرافی آن
این ،قرآن کریم نه تنها از این فرهنگ تأثیر نپذیرفت ،بلکه به ّ
مبارزه کرد و به اصالح جامعه پرداخت و از موضوع هایی همچون عدالت خواهی ،علم دوستی ،معنویت
و حقوق برابر انسان ها سخن گفته است.
ج) جامعیت و همه جانبه بودن :با وجود اینکه قرآن کریم حدود پانزده قرن پیش نازل شده،
همه مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به سوی کمال بدان نیاز دارد ،سخن گفته و چیزی
درمورد ٔ
رابطه انسان با خدا سخن نمی گوید؛
را فروگذار نکرده است .این کتاب فقط از امور معنوی ،یا آخرت و ٔ
رابطه وی با انسان های دیگر سخن
مادی و دنیوی انسان ،مسئولیت های اجتماعی و
بلکه از زندگی ّ
ٔ
می گوید و برنامه ای جامع و همه جانبه را در اختیارش قرار می دهد.
امام باقر می فرماید :خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد ،در کتابش
2
[قرآن] آورده است.
برنامه زندگی و هدایت
البته روشن است که منظور از آنچه مورد نیاز است ،نیازهای مربوط به ٔ
انسان هاست؛ یعنی همان نیازهایی که پیامبران به خاطر آنها فرستاده شده اند.
د) ذکر نکات علمی بیسابقه :در جامعهای که علم و دانش جایگاهی نداشت و خبری از
رشتههایی مانند فیزیک ،زیستشناسی ،گیاهشناسی و ستارهشناسی نبود ،قرآن کریم به برخی نکات علمی
آیه .82
1ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
یامة ا ّل َا َنزل َ ُه في کتابه» ( .کافی ،ج  ،1ص )261
بار َ
ک َو تَعالَی لَم ی َ َدع َشیئاً ت َ ُ
حتاج الَیه اال ُ َّم ُة الَی یَومِ الق َ
2ــ ا َّن الل َّٰه ت َ َ
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اشاره میکند که در تمام دنیای آن روز بیسابقه بود و بعدها به مروز زمان توسط دانشمندان کشف گردید.
اشاره به این قبیل نکات علمی ،گویای آن است که قرآن کریم بسیار فراتر از علم آن روز جامعه،
همه علوم باشد؛ یعنی
سخن گفته و ذکر این قبیل نکات علمی فقط از کسی ساخته است که آگاه به ٔ
خداوند متعال .به چند نمونه از نکات علمی قرآن کریم توجه کنید:
1ــ نیروی جاذبه
تا قبل از قرن هجدهم میالدی دانشمندان فکر می کردند که ستارگان به سقف آسمان ها،
جاذبه میان ستارگان،
چسبیده اند و به همین علت نمی افتند .اما قرن ها قبل از آن ،قرآن کریم از وجود
ٔ
خبر داد و آن را عامل درهم نرفتن ستارگان در یکدیگر معرفی کرد و فرمود:
2
خداوند ،آسمان ها را با ستون هایی که برای شما دیدنی نیستند ،برپا داشته است.
2ــ انبساط جهان
نظریه انبساط جهان ،یکی از مهمترین کشفیات نجومی انسان در قرن بیستم است .بر طبق این نظریه،
ٔ
نتیجه آن ،جهان هستی
کهکشانها با سرعت فوقالعادهای در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند که در ٔ
مدام در حال گسترش و انبساط است .مطلبی که خداوند در قرآن کریم به آن اشاره کرده است:
السماء بنَیناها بِأَی ٍد و إِ َّنا لَم ِ
وس ُعو َن»
ُ
«و َّ َ َ
َ
َ
3
و آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره آن را وسعت می بخشیم.
بیشتربدانیم
نمونۀ دیگر از معجزات علمی قرآن:
1

ماه تابان و خورشید درخشان

خداوند در قرآن کریم از ماه با تعبیر «منیر» و از خورشید با تعبیر «سراج» یاد کرده است .در
زبان عربی ،منیر به ِ
شیء نورانی ای گفته می شود که از خودش نوری ندارد ،اما نور از منبع دیگری
بر روی آن می تابد ،در حالی که سراج به ِ
شیء نورانی ای می گویند که نورش از درون خودش
است 4.قرآن کریم قرن ها قبل از آنکه بشر به این نکته پی ببرد که نور ماه از خودش نیست و آن را
از خورشید دریافت می کند ،به زیبایی ،این نکته را بیان کرده است:
ِ
5
ِ
ِ
نیرا»
بار َك الَّذی َج َع َل فی َّ
وجا َو َج َع َل فیها س ً
السماء ب ُ ُـر ً
راجا َو َق َم ًرا ُم ً
«ت َ َ

نکته علمی میپردازد ،برای نشان دادن عظمت خلقت
1ــ البته ،قرآن کتاب هدایت است ،نه کتابی
درباره علوم .به همین جهت اگر گاهی به یک ٔ
ٔ
حد اشاره مطرح میکند.
و واداشتن انسانها به تفکر در جهان است .از این روست که این نکات علمی را بهصورت کوتاه و در ّ
آیه .2
2ــ
سوره رعدٔ ،
ٔ
آیه .47
3ــ
سوره ذاریاتٔ ،
ٔ
4ــ قاموس قرآن ،ج ،4ص 203؛ مفردات الفاظ قرآن،ص .167
آیه .61
5ــ
سوره فرقانٔ ،
ٔ
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دانش تکمیلی2
یکی دیگر از نمونه های اعجاز محتوایی قرآن ،خبر دادن قرآن از حوادث آینده به مسلمانان صدر
اسالم بود .اگر عالقه مندید می توانید برای آشنایی با نمونه هایی از این اخبار ،به سایت گروه قرآن
و معارف ،بخش «دانش تکمیلی» مراجعه کنید.
بیشتربدانیم
قرآن از نگاه دانشمندان جهان
دانشمندان و متفکّران امروز جهان ،حتی کسانی که مسلمان نیستند ،در برابر عظمت و بزرگی آن
خضوع می کنند و از این کتاب ،به بزرگی یاد می نمایند .به نمونه ای از اظهارنظرهای دانشمندان
1
معاصر در این باره توجه کنید:
1ــ آلبرت اینشتین (متفکّر و فیزیک دان بزرگ) :Albert Einstein
قرآن ،کتاب جبر ،هندسه ،یا حساب نیست؛ بلکه مجموعه ای از قوانین است که بشر را به راه
راست ،راهی که بزرگ ترین فالسفه از تعریف آن عاجزند ،هدایت می کند.
2ــ پروفسور هانری کربن (فیلسوف معاصر فرانسوی) :H.Corbin
اگر
اندیشه محمد خرافی بود و اگر وحی او وحی الهی نبود ،هرگز جرئت نمیکرد بشر را به علم
ٔ
شیوه تفکری به
اندازه محمد و قرآن ،انسان را به دانش
ٔ
دعوت کند .هیچیک از افراد بشر و هیچ ٔ
دعوت نکردهاند؛ تا آنجا که در قرآن ،نهصد و پنجاه بار از علم ،فکر و عقل سخن به میان آمده است.
(مورخ بزرگ فرانسوی) :D.Goustawe Lebon
3ــ دکتر گوستاو لوبون ّ
قرآن که کتاب آسمانی مسلمانان است ،به تعالیم و دستورات مذهبی منحصر نمیشود ،بلکه مشتمل
است بر دستورات سیاسی و اجتماعی ،خیرات ،نیکی ،مهماننوازی ،اعتدال در خواهشهای
نفسانی ،وفای به عهد ،اکرام والدین ،کمک کردن به بیوه و یتیم و سرپرستی آنها ،نیکی کردن در مقابل
متعددی بر آن تأکید شده ،و در آن تمام این صفات و خصلتهای پسندیده تعلیم داده
بدی که در موارد ّ
شده است .تعلیمات اخالقی قرآن ،به مراتب باالتر از تعلیمات انجیل است.

1ــ برگرفته از کتاب «قرآن از دیدگاه  114دانشمند جهان» از محمدمهدی علیقلی و تلخیص کاظم تقی زاده.
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تدبر کنید
ّ

معجزه جاوید خود را توسط پیامبری به دست مردم رساند که
آیه زیر ،چرا خداوند
با توجه به ٔ
ٔ
نزد هیچ کس درس نخوانده بود؟ اگر این کتاب توسط یکی از درس خواندگان و دانشمندان جامعه
آورده می شد ،ممکن بود چه شک و شبهه ای ایجاد شود؟
ِ ِ ِ ِ
مین َك ِا ًذا َلرتاب ِ
تاب و ال ت ُخطُّه ِبی ِ
لون؛ 1و پیش از آن ،هیچ
نت تَتلو من َقبله ی من ک ٍ َ َ
َو ما کُ َ
المبط َ
َ ُ
َ
ُ
نوشته ای را نمی خواندی و با دست خود ،آن را نمی نوشتی که در آن صورت ،کجروان به شک
می افتادند.
اندیشه و تحقیق
اندیشه دانشمندان به مرور زمان تغییر می کند؟ این ویژگی ،چگونه الهی
1ــ به نظر شما چرا
ٔ
بودن قرآن را اثبات می کند؟
2ــ با توجه به دو متن زیر ،به سؤاالت پاسخ دهید:

اندازه قرآن کریم به تعقل ،تفکر و علم دوستی تأکید شده
الف) شاید نتوان کتابی را در جهان یافت که در آن به
ٔ

توجه کردن 49 ،بار از عقل 18 ،بار از
باشد .در این کتاب ،بیش از  770بار از علم 185 ،بار از گوش دادن و ّ
کلمه دیگر مانند قلم و کتاب که به تفکر و علم مربوط می شوند ،نام
فکر کردن 132 ،بار از تبیین و دلیل ،و نیز ده ها ٔ

برده شده است .همچنین آیات متعددی در نکوهش جهل ،غفلت و تعقل نکردن وجود دارد.

جامعه آن روز عربستان و حتی دیگر نقاط جهان ،کرامت زنان نادیده گرفته می شد .به گونه ای که اگر
ب) در
ٔ

خانواده ای فرزند دختر به دنیا می آورد ،احساس شرم می کرد؛ 2در چنین فضایی ،قرآن کریم با بیان کرامت زن
انسانیت اعالم کرد :هر کس ،از مرد و زن ،عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان باشد،
و تساوی وی با مرد در
ّ

خداوند به او حیات پاک و پاکیزه می بخشد؛ 3و عمل هیچ مرد و زنی را ضایع نمی کند 4.عالوه بر این ،قرآن کریم
بهره کارش را از آن خودش
برای زن ،حقوق خانوادگی و اجتماعی قائل شد ،در مالکیت به او استقالل بخشید و ٔ

هزینه خانواده را از دوش او برداشت و بر دوش مرد قرار داد و به خصوص بر کرامت ،ع ّزت و عفافش
دانست؛ ٔ

استفاده مرد قرار نگیرد.
تأکید کرد تا در جامعه مورد سوء
ٔ

متن الف به کدام یک از انواع اعجازهای لفظی و محتوایی اشاره می کند؟
متن ب به کدامیک از انواع اعجاز محتوایی اشاره میکند؟

			
آیه .48
1ــ
سوره عنکبوتٔ ،
ٔ
			
آیه .97
نحل،
سوره
3ــ
ٔ
ٔ

آیه .58
2ــ
سوره نحلٔ ،
ٔ
آیه .195
عمران،
آل
سوره
4ــ
ٔ
ٔ
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پیشنهاد
در یک کار تحقیقی ،برخی نمونه های دیگر از اعجازهای علمی قرآن را پیدا و
در کالس بیان کنید.
معرفی کتاب

مطالعه بیشتر
معرفی کتاب برای
ٔ

نویسنده

انتشارات

مخاطب

نام کتاب

علی کورانی

مؤسسه فرهنگی طه
ٔ

معلم

نشر سینا

معلم /دانش آموز

قرآن و آخرین پدیده های علمی

جعفر رضایی فر

فوژان

معلم /دانش آموز

قرآن و آخرین پیامبر

آیت اللّه مکارم شیرازی

دارالکتب االسالمیة

معلم /دانش آموز

تدوین قرآن

قرآن از دیدگاه  114دانشمند جهان محمد مهدی علیقلی

46

47

جزء ٥

48

قرائت

سوره نساء ٤

ترجمه

آیا ندیده ای كسانى را كه ادعا می کنند به آنچه به سوى تو نازل شده و به آنچه پیش از

تو نازل گردیده ایمان آوردهاند[ ،اما در عین حال] مىخواهند داورى میان خود را

نزد طاغوت ببرند ،با اینكه فرمان یافتهاند بدان كفر ورزند و شیطان مىخواهد آنان را

به بیراههاى كه با حق فاصلهاى دور و دراز دارد ،سوق دهد.

60

و هنگامى كه به آنان گفته مىشود :به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى این پیامبر

بیایید ،منافقان را مىبینى كه از تو سخت روى برمىتابند.

61

پس چگونه خواهد بود حال آنها آنگاه كه بر اثر كارى كه به دست خود كردهاند

گزندى به آنان رسد ،سپس نزد تو آیند و به خدا سوگند خورند كه هدف ما از
بردن داورى نزد دیگران چیزى جز نیكى[رنج نرساندن به تو] و سازش [میان

مشاجرهكنندگان] نبود؟

62

اینان كسانىاند كه خدا آنچه را كه در دل دارند مىداند؛ پس از آنان روى بگردان و

درباره خودشان گفتار رسا [مؤثر و سودمند] بگو.
اندرزشان ده و به ایشان
ٔ

63

همه امور از او پیروى
ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر براى اینكه به اذن خدا در ٔ

شود؛ اگر آنان پس از آنكه بر خود ستم كردند نزد تو مىآمدند و از خدا آمرزش

مىخواستند و پیامبر نیز براى آنان طلب آمرزش مىكرد ،قطعاً خدا را توبهپذیر و

مهربان مىیافتند.

64

ولی چنین نیست؛ به پروردگارت سوگند ،آنان مؤمن نیستند مگر اینکه تو را در آنچه

مایه اختالف است به داوری طلبند ،آنگاه از داورى تو در خود ،احساس
میانشان ٔ
هیچگونه ناخرسندی و ناراحتی نكنند و كامال ً تسلیم حكم تو باشند.

65
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ئ
ت
ل
م
�
�
� های پ� ی�ا ب�رﷺ
مس و ی 
پیامبر اکرم  ،بهعنوان آخرین پیامرسان الهی ،به مدت بیست و سه سال مردم را به آخرین
برنامه هدایت فراخواند و برای رستگاری آنان و نجاتشان از گمراهی ،تالش بسیاری
و كاملترین ٔ
وظیفه سنگین رسالت را به پایان رساند .در این درس ،به این
کرد و با استقامت و صبری بیمانند،
ٔ
سؤال می پردازیم كه:
عهده آن حضرت گذاشته است؟
خداوند متعال چه مسئولیت ها و وظایفی را بر ٔ
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فرستاده خداوند،
نشان می دهد که ایشان به عنوان
ٔ

سیره رسول خدا
تعلیمات قرآن کریم و ٔ
سه مسئولیت مهم را عهده دار بود:
1ــ دریافت و ابالغ وحی
رسول خدا
ذره ای
آیات قرآن کریم را به طور کامل از
ٔ
فرشته وحی دریافت می كرد و بدون ّ
کم یا زیاد به مردم می رساند.
پیامبر اکرم
همه آیات قرآن را برای مردم خواند.
این مسئولیت را به طور کامل انجام داد و ٔ
عده زیادی نیز با اشتیاق ،آیات قرآن را فرامی گرفتند
همچنین نویسندگانی را مأمور نوشتن قرآن نمود؛ ٔ
سینه خود حفظ و به آن عمل می كردند.یكی از یاران پیامبر ،به نام عبداللّٰه بن مسعود میگوید:
و در ٔ
«ما ده آیه از قرآن را از پیامبر فرا میگرفتیم و بعد از اینكه در معنای آن تفكر میكردیم و به آن عمل
مینمودیم ،بار دیگر برای یاد گرفتن آیات بعدی ،نزد پیامبر میرفتیم.»1
نویسندگان قرآن را «كاتبان وحی» و آنان كه قرآن را به خاطر سپرده و حفظ می كردند« ،حافظان
وحی» می نامیدندّ .اولین و برترین كاتب و حافظ قرآن كریم ،حضرت علی بود.
پیامبر اكرم
همچنین قرآن کریم را كه به تدریج نازل می شد ،مرتب و تنظیم کرد و در اختیار
آیندگان قرار داد .اکنون که قرنها از زمان نزول قرآن میگذرد ،این کتاب آسمانی به همان صورتی که
رسول خدا
آیات و سورههای آن را تنظیم کرده بود ،در میان مردم وجود دارد و مشتاقان هدایت
به آسانی میتوانند از آن بهره ببرند.
دانش تکمیلی1
شیوه تنظیم آیات توسط پیامبر
اگر دوست دارید اطالعات بیشتری در مورد ٔ
سایت گروه قرآن و معارف ،بخش «دانش تكمیلی» مراجعه كنید.

كسب كنید ،به

(مرجعیت دینی)
2ــ تعلیم و تبیین تعالیم قرآن
ّ
پیامبر اکرم
وظیفه تعلیم و تبیین آیات قرآن کریم را نیز
 ،عالوه بر رساندن وحی به مردم،
ٔ
برعهده داشت تا مردم بتوانند به معارف بلند این کتاب آسمانی دست یابند و جزئیات احکام و قوانین را
شیوه عمل کردن به آن را بیاموزند .از اینرو ،گفتار و رفتار پیامبر
ّاولین و معتبرترین
بفهمند و ٔ
مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی است؛ و مسلمانان با مراجعه به گفتار و رفتار آن حضرت،
شیوه انجام دستورات قرآن را میآموزند .ما
به معنای واقعی بسیاری از معارف قرآن پی میبرند و
ٔ
1ــ جامع البیان ،طبری ،ج  ،1ص .27
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هماکنون ،نماز ،روزه ،حج و بسیاری دیگر از وظایف خود را که کلیات آنها در قرآن کریم آمده است،
مطابق گفتار و رفتار رسول خدا
انجام میدهیم .بهراستی که ایشان ّاولین و بزرگترین معلّم قرآن
بوده است.
تدبر کنید
ّ

آیه زیر ،به كدامیک از مسئولیتهای پیامبر اشاره دارد:
به كمک دوستان خود بیان كنید كه ٔ
ٰ
الم ِؤمنین ِإذ ب َع َث ِ
وال ِمن َان ُف ِس ِهم َیتلُوا َعلَ ِیهم ی آی َ ِاته ی َو ُی َزك ِّیهم َو ُی َع ِل ُّم ُه ُم
فیهم َر ُس ً
ل َ َقد َم َّن الل ُّه َعلَی ُ َ َ
ِ
ِ
كم َة َو ِإن كَانُوا ِمن َق ُبل لَفی َض ٍ
الل ُم ِب ٍین.1
اب َو الح َ
الك َت َ
3ــ اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی (والیت ظاهری)
والیت بر جامعه است .والیت به معنای سرپرستی و رهبری
مسئولیت دیگر پیامبر اکرم
است .ایشان به محض اینکه مردم مدینه اسالم را پذیرفتند ،به این شهر هجرت کرد و به کمک مردم آن
شهر (انصار) و کسانی که از مکه آمده بودند ( مهاجران) ،حکومتی را که بر مبنای قوانین اسالم اداره
میشد ،پیریزی نمود .ایشان مسجد مدینه را که در همان روزهای ّاول ورود به شهر ساخته شد ،محل
همه
حکومت و رهبری خود قرار داد و به تدریج با
توسعه حكومت اسالمی ،سایر احکام خداوند را در ٔ
ٔ
ابعاد فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،قضایی ،نظامی و  ،...با کمک مردم به اجرا درآورد و به گسترش
عدالت پرداخت.
روایات متعددی از معصومین نقل شده است كه اسالم را بر «پنج پایه» استوار دانسته و از
جمله آنها این حدیث امام باقر است:
میان آنها «والیت» را مهم ترین پایه شمرده اند .از ٔ
ِ ِِ
سلم َعلَی َخ ٍ
اسالم بر پنج پایه استوار است:
مس		
ُبن َی ال َ ُ
الز ِ
الص ِ
بر نماز ،زكات،
			
كاة
الة َو َّ
َعلَی َّ
الح ِ ّج َو ِالوالی َ ِـة
روزه ،حج و والیت،
		
َو َّ
الصومِ َو َ
و لَم ین ِاد ِب َش ٍ
و به چیز دیگری دعوت نشده
یء			
َ َُ
2
ِ
ِ
ِ
			
كَما نود َی ب ِالوالیَـة
آن گونه كه [مردم] به والیت دعوت شده اند .

آیه 164
1ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ

2ــ بحاراالنوار ،مجلسی ،ج  ،68باب  ،27روایت .1
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بیشتربدانیم
نمونههایی از اقدامات پیامبر در تشكیل حكومت اسالمی
پیامبر اکرم
وقتی به مدینه هجرت كرد ،ابتدا اقدام به ساختن مسجد كرد تا محل و پایگاهی
اخوت
برای رسیدگی به امور جامعه داشته باشد؛ سپس مسلمانان را گرد آورد و میان آنان ،پیمان ّ
اداره کشور و کمک به فقیران و انجام کارهای عمومی ،به امر خدا خمس
و برادری بست .برای ٔ
مقرر كرد و محلّی به نام «بیتالمال» تأسیس کرد تا پول و اموالی که مربوط به حکومت
و زکات را ّ
اسالمی است در آنجا ذخیره و در زمان مناسب هزینه شود.
باسوادها را مأمور کرد تا به دیگران سواد بیاموزند ،به گونه ای كه حتی اگر اسیری ده نفر از
مسلمانان را باسواد می كرد ،آزاد می شد .با كشورهای دیگر رابطه برقرار كرد و نمایندگانی را به
سوی كشورهای مختلف از جمله ایران و روم فرستاد و پادشاهان آنان را به اسالم دعوت كرد.
برای حفظ سرزمین اسالمی از تهاجم كفار ،سپاه و لشکر تشکیل داد .در سال هشتم هجری،
برای حفظ سرزمین اسالمی از تعرض رومیان ،به مرز روم شرقی لشکر کشید و آنان را عقب راند.
شیوه زندگی اسالمی آشنا كرد و روابط اجتماعی صحیح را به آنان تعلیم داد؛ به طوری
مردم را با ٔ
كه پس از گذشت زمانی محدود ،مردم حجاز را كه بیشترشان بیابانگرد بودند ،به جامعه و ّامتی
یكپارچه و قانونمند تبدیل كرد كه خدای یگانه را می پرستیدند ،با مسلمانان از هر رنگ و نژاد
حق همسایه را رعایت می کردند ،حقوق مالی خود را می پرداختند ،از
احساس برادری می کردندّ ،
فقیران دستگیری می کردند و یتیم را سرپرستی می نمودند؛ به معروف امر می کردند و از منکر نهی
می نمودند ،بر اساس قوانین اسالم تجارت می نمودند ،در برابر مهاجم و بیگانه یک صدا بوده و در
صف واحد مبارزه می كردند.

ضرورت تشكیل حكومت اسالمی

جامعه اسالمی نیازمند حكومت اسالمی است؟ و چرا
ممكن است این سؤال مطرح شود كه چرا
ٔ
والیت و حکومت ،یکی از مهمترین دستورات اسالمی شمرده شده است؟
در پاسخ به این سؤال ،دالیل زیادی ذكر شده كه به سه مورد آن اشاره می كنیم:
الف) ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم :اسالم یک دین کامال ً اجتماعی است؛ یعنی
عالوه بر توجه به فرد ،به زندگی اجتماعی توجه كامل دارد و حتی تا آنجا كه مقدور بوده ،به برخی احكام
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جنبه اجتماعی داده است؛ مثال ً نماز جماعت را از نماز فرادی برتر دانسته و
فردی ،همچون عبادت نیز ٔ
برای آن ثواب بیشتری قرار داده است.
پایه عدل بنا کنند و روابط
اصوال ً یکی از اهداف ارسال پیامبران آن بود که مردم ،جامعهای بر ٔ
مردمی و زندگی اجتماعی خود را براساس قوانین عادالنه بنا نهند .این هدف بزرگ بدون وجود یک
میسر نیست .آیا میشود که خداوند هدفی را برای ارسال پیامبر خود تعیین کند،
نظام حکومتی سالمّ ،
شیوه رسیدن به آن را نادیده بگیرد؟ همچنین قرآن کریم احکام اجتماعی متعددی دارد؛
ولی ابزار و ٔ
مانند خمس ،زکات ،حقوق و مسئولیتهای خانواده و جامعه ،امر به معروف ،نهی از منکر ،مبارزه با
ظلم و جهاد با تجاوزگران و ستمکاران .روشن است که اجرای این قوانین ،بدون تشکیل حکومت
امکانپذیر نیست.
ولی و سرپرست حقیقی
ب) ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوتّ :
معین
انسانها خداست و به همین جهت ،فرمانبرداری و اطاعت از دستورهای او و کسانی که خودش ّ
کرده ،ضروری و واجب است .اجرای هر قانون و پیروی از هرکس ،هنگامی صحیح است که بهگونهای
به قانون الهی و فرمان او بازگردد.
کسانی که به مردم فرمان میدهند و قانونگذاری میکنند ،در حالی که فرمان و قانونشان نشئت
گرفته از فرمان الهی نیست« ،طاغوت» نامیده میشوند .پذیرش حکومت «طاغوت» و انجام دستورهای
وی بر مسلمانان حرام است .بنابراین ،الزم است در جامعه ،حكومتی وجود داشته باشد كه «طاغوتی»
نباشد؛ یعنی مورد پذیرش خداوند باشد و دستورات الهی را كه در قرآن و روایات آمده است ،به اجرا
در آورد.
ج) ضرورت حفظ استقالل جامعۀ اسالمی :یكی دیگر از عواملی كه تشكیل حكومت
سلطه
جامعه اسالمی است .قرآن کریم از مؤمنان میخواهد که
اسالمی را ضروری می كند ،استقالل
ٔ
ٔ
1
«قاعده نفی سبیل» میگویند.
بیگانگان را نپذیرند و زیر بار آنها نروند؛ این حکم قرآنی را
ٔ
مادی و
مستکبران و ستمگران جهان همواره بر آن اند که بر جوامع دیگر مسلط شوند و از منابع ّ
سلطه بیگانگان میشود و هم میتواند روابط
معنوی آنان بهره ببرند .تشکیل حکومت اسالمی ،هم مانع ٔ
جامعه اسالمی استقالل خود
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی را با سایر کشورها به گونهای تنظیم کند که
ٔ
را در جهات مختلف حفظ نماید و بیگانگان برای تسلط بر مسلمانان راهی را نیابند.
باشند.
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جامعه اسالمی داشته
1ــ «نفی سبیل» ،به معنای «نبودن راه» است؛ یعنی بستن راه نفوذ؛ یعنی بیگانگان نباید راهی برای سلطه و نفوذ در
ٔ

تدبر کنید
ّ

در آیات زیر تفکر کنید و مشخص کنید که دالیل مطرح شده در بحث ضرورت حكومت

اسالمی ،با کدامیک از آیات زیر مرتبط است.
ِ
ِ
ِ ِ
ریدون َان َی َتحاكَموا
مون َان َّ ُهم َآمنوا ِبما ا ُِنز َل ال َ َ
ذین َی ُ
یك َو ما ا ُِنز َل من َقبل َك ی ُ َ
زع َ
1ــ َالَم ت َ َر الَی ال َّ َ
1
ِ
ِالَی الطّ ِ
عیدا.
رید َّ
یطان َان یُ ِض َّل ُهم َض ً
اغوت َو َقد اُمروا َان یَك ُفروا ِبه ی َو ی ُ ُ
الل ب َ ً
الش ُ
«آیا ندیده ای کسانی که گمان میبرند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان
دارند ،اما می خواهند داوری به نزد طاغوت برند ،حال آنکه به آنان دستور داده شده که به آن کفر
بورزند و شیطان میخواهد آنان را به گمراهی دور و درازی بکشاند».
ِ 2
الكتاب و ِالم ِ
نات و َانزلنا معهم ِ
ِ ِ ِ
قوم ال ّن ُاس ِب ِالقسط.
َ
2ــ ل َ َقد َا َ
رسلنا ُر ُسلَنا بالبَ ّی َ َ َ َ ُ ُ
َ َ
یزان ل َی َ
«به راستی که پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و میزان
اقامه عدل و داد برخیزند».
نازل کردیم تا مردم به ٔ
3
3ــ ...و لَن یجع َل اللّٰه ِلل َك ِافرین علَی ِ ِ
ین َس ِب ًیال.
َ َ َ ُ
َ َ
ُ
المؤمن َ
سلطه کافران بر مؤمنان قرار نداده است».
«و خداوند هرگز راهی برای ٔ
سوره ،آیه

دلیل

آیه 60
سوره نساءٔ ،
ٔ

آیه 25
سوره حدیدٔ ،
ٔ

آیه 141
سوره نساءٔ ،
ٔ

کشف رابطه

امام خمینی رهبر کبیر انقالب اسالمی ،بزرگترین شخصیت عصر حاضر است که به تبیین
روشنگرانه خود ،توجه مردم را بدان جلب کرده
ضرورت حکومت اسالمی پرداخته و با بیان
ٔ
است .در سخنانی که از ایشان نقل میشود ،بیندیشید و ببینید که با کدام یک از دالیل تشكیل
حكومت ارتباط دارد.
آیه .60
1ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ
آیه .25
2ــ
سوره حدیدٔ ،
ٔ
آیه .141
3ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ
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سخنان امام خمینی

دلیل

به این دلیل که هر نظام سیاسی غیراسالمی ،نظامی شرکآمیز
است؛ چون حاکمش «طاغوت» است ،ما موظفیم آثار شرک
1
جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم.
را از
ٔ

مذهب اسالم همزمان با اینکه به انسان میگوید که خدا را
عبادت کن و چگونه عبادت کن ،به او میگوید چگونه زندگی
کن و روابط خود را با سایر انسانها چگونه باید تنظیم کنی و
جامعه اسالمی با سایر جوامع چگونه روابطی باید برقرار
حتی
ٔ
نماید .هیچ حرکتی و عملی از فرد و جامعه نیست ،مگر اینکه
2
مذهب اسالم برای آن حکمی مقرر داشته است.

والیت معنوی رسول خدا
همان طور که دیدیم ،رسول خدا از طرف خداوند ،مسئول تشكیل حكومت و اجرای قوانین
اسالم است؛ یعنی والیت و سرپرستی جامعه را بر عهده دارد و این ،همان والیت ظاهری است .اما
آن حضرت والیت معنوی را نیز عهده دار است .والیت معنوی همان سرپرستی و رهبری معنوی
انسانهاست كه مرتبهای برتر و باالتر از والیت ظاهری شمرده می شود .این والیت چیست و چگونه
انجام میپذیرد؟
رسول خدا
با انجام وظایف عبودیت و بندگی و در مسیر قرب الهی به مرتبهای از کمال نائل
شد که میتوانست عالم غیب و ماورای طبیعت را مشاهده كند و به اذن الهی در عالم خلقت تصرف
نماید .به طور مثال ،به اذن الهی قادر بود بیمار را شفا بخشد ،بالیی را از شخص یا جامعه دور نماید و
حاجات مردم را در صورتی كه صالح آنها در آن باشد ،برآورده سازد.
ایشان با استفاده از این قدرت و والیت ،دل های آماده را نیز هدایت می کند .البته این هدایت،
یک كار ظاهری ،یعنی از طریق آموزش معمولی و عمومی نیست؛ بلکه از طریق امداد غیبی و الهامات و
درجه ایمان و عمل آنان بستگی
مانند آن ،صورت میگیرد .میزان بهرهمندی انسانها از این هدایت ،به
ٔ
درجه ایمان و عمل انسانها باالتر باشد ،استعداد و لیاقت دریافت هدایتهای معنوی را
دارد .هر قدر
ٔ
بیشتر کسب میکنند.
1ــ والیت فقیه ،امام خمینی ،ص .40
صحیفه امام خمینی ،ج  ،4صص  167و .168
2ــ
ٔ
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با حضرت علی
نمونهای کامل از این نوع هدایت را میتوانیم در رفتار رسول خدا
ببینیم .آن حضرت از همان دوران کودکی که تحت تربیت رسول خدا
قرار گرفت ،با استعداد
بینظیر خود ،مراتب کمال را در ایمان و عمل به سرعت پیمود .به همین جهت ،عالوه بر تربیت از
روشهای معمولی ،از هدایتهای معنوی رسول خدا
نیز بهره میبرد .آن حضرت فرموده است:
«روزی رسول خدا
هزار باب از علم را به رویم گشود که از هر کدام ،هزار باب دیگر گشوده
میشد»1.روشن است که آموزش این علوم از طریق آموختن معمولی نبوده ،بلکه به صورت الهام بر
روح و جان حضرت علی بوده است.2
بیشتربدانیم

نمونه ای از والیت معنوی
اویس قرنی ،جوانی از اهل یمن بود که بدون دیدن رسول خدا
به ایشان ایمان آورد و
با اینکه هیچگاه موفق به دیدن رسول خدا نشد ،به درجات باالیی از ایمان و عمل رسید .یک بار
هم كه برای دیدن رسول خدا ،به مدینه آمد ،ایشان در مدینه نبود و ناچار شد به سرعت به شهر
خود بازگردد؛ زیرا مادر پیر و سالخوردهای داشت و مادرش از او قول گرفته بود که بیش از چند
ساعتی در مدینه نماند و زود برگردد .عشق و ارادت اویس به رسول خدا بسیار زیاد بود .رسول
خدا نیز به ایشان محبت داشت و گاه میفرمود بوی خوش بهشت را از یمن استشمام میکنم.
فاصله دور توسط رسول خدا تربیت شد و به درجات باالیی از کمال رسید.
اویس از همان
ٔ
پس از رحلت رسول خدا
خدمت امام علی رسید و از یاران با اخالص ایشان شد و
باالخره در جنگ صفین به شهادت رسید.

این هدایت معنوی ،شکلها و صورتهای مختلف دارد و با لیاقت و استعداد افراد متناسب
همه تالشی که کرده ،در ّ
مسئله علمی بازمانده
حل یک
ٔ
است .بسیار پیش آمده که عالمی پاک سرشت با ٔ
است و رسول خدا
به صورت الهام در خواب یا بیداری ،او را هدایت كرده است.
عصمت پیامبر اكرم
عصمت ،به معنای محفوظ بودن از گناه و خطاست .یكی از ویژگیهای پیامبران ،محفوظبودن
آنان از گناه بوده است؛ یعنی آنان كارهایی را كه خداوند واجب كرده است ،انجام می دادند و كارهایی
1ــ بحار االنوار ،مجلسی ،ج  ،22ص  ،470باب ّاول.
جامعه مدرسین قم ،ج ،1ص  .46بسیاری از ابعاد والیت معنوی رسول خدا و ائمه اطهار
2ــ بدایةالمعارف،محمدرضا مظفر،
ٔ
جامعه کبیره آمده است.
زیارت
ٔ

در

57

الزمه پیامبری آنان بود؛ زیرا بدون عصمت ،اعتماد
را كه خداوند حرام كرده است ،ترک میكردند و این ٔ
مردم به پیامبران از بین می رفت و از آنان پیروی نمی کردند .به عبارت دیگر ،بدون وجود عصمت،
ت پیامبری به نتیجه نخواهد رسید؛ زیرا:
مسئولی 
 اگر پیامبری در دریافت وحی و ابالغ آن به مردم معصوم نباشد ،دین الهی به درستی به مردم
نمیرسد و امكان هدایت از مردم سلب می شود.
 اگر پیامبری در تعلیم و تبیین دین و وحی الهی معصوم نباشد ،امكان انحراف در تعالیم الهی
پیدا میشود و اعتماد مردم به دین از دست میرود.
 اگر پیامبری در اجرای احكام الهی معصوم نباشد ،امكان دارد كارهایی كه مخالف
دستورهای خداست ،انجام دهد و مردم نیز از او سرمشق بگیرند و مانند او عمل كنند و به گمراهی
دچار شوند.
وسوسه
حال ،میتوان پرسید :چه كسی تشخیص میدهد كه كدام فرد توانایی مقاومت در مقابل
ٔ
گناه دارد؟ روشن است كه این كار از انسانها ساخته نیست و فقط خداوند است كه از آشكار و نهان
افراد اطالع دارد و میتواند توانایی فرد در دوری از گناه را تشخیص دهد .بنابراین ،وقتی خداوند
كسی را به پیامبری برمیگزیند ،معلوم میشود كه وی میتواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد.
خدای متعال در اینباره میفرماید:
1
جع ُل ِرسالَتَ ُه»؛ خدا بهتر میداند رسالتش را كجا قرار دهد.
«اَل ّلٰ ُه اَعل َُم َح ُ
یث َی َ
حال ببینیم كه معصومیت از گناه و خطا به چه صورت است .آیا یک مانع بیرونی مانند فرشته،
پیامبران را از گناه و خطا حفظ میكند یا آنان با اختیار خود به سمت گناه و خطا نمیروند؟
در پاسخ میگوییم :پیامبران با اینکه مانند ما انسان ها غریزه و اختیار دارند ،در مقام عمل به
هوی و هوس بر او غلبه کند و کسی که
دستورات الهی دچار گناه نمی شوند؛ زیرا کسی گناه می کند که ٰ
حقیقت گناه و معصیت را مشاهده می کند و می داند که با انجام آن ،از چشم خدا می افتد و از لطف و
رحمت او دور می شود ،محبت به خداوند را با هیچ چیز عوض نمی کند.
تصور آنها نیز برای ما
البته ما انسان ها نیز در مورد بعضی از گناهان معصوم هستیم و حتی ّ
همه گناهان عصمت دارند.
ناراحت کننده و آزاردهنده است ،اما پیامبران
درباره ٔ
ٔ

آیه .124
1ــ
سوره انعامٔ ،
ٔ
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پاسخ سؤاالت شما

برخی می پرسند اگر پیامبر و امامان معصوم اند ،پس چرا این قدر به درگاه خداوند
استغفار می كردند؟
پاسخ اینكه :استغفار پیامبران و امامان به درگاه خداوند از چند جهت بود:
توبه گنهکاران برای رفع
1ــ استغفار و توبه مراتب و درجاتى متناسب با توبه کنندگان داردٔ .
گناه است و توبه و استغفار اولیای الهی برای دفع گناه .چنان که گاهی لباسی آلوده می شود و
برای پاک و تمیز کردن ،آن را می شویند (رفع) و گاهی لباس چنان شفاف و تمیز است که با دقت
مراقب اند تا آلوده نشود (دفع).
عرصه مبارزه با شیطان پیروز
اولیای خدا با اشک و آه از خداوند می خواهند که آنان را در
ٔ
گرداند تا قلب آنان آلوده به گناه نشود .آنان به خوبی می دانند که اگر یک لحظه لطف خداوند از
آنان گرفته شود به دام نفس ّاماره و شیطان می افتند.
2ــ اولیاى الهى وقتى به خود و اعمال خویش مىنگرند با تمام عظمت و بزرگى که آن اعمال
دارند ،آنها را در برابر عظمت بى نهایت الهى بسیار کوچک مىبینند؛ مانند کسی که مهمترین
دارایىاش مقدارى آب گلآلود باشد و آن را براى سلطان و پادشاهی هدیه ببرد و چون عظمت
بارگاه پادشاه را می بیند ،از آنچه آورده ،سخت شرمسار و سرافکنده می گردد .پیامبران و امامان به
دلیل تواضع و فروتنی ای كه در برابر خداوند دارند ،اعمال خود را در برابر آن همه لطف و محبت
خداوند به بندگانش بسیار ناچیز می دانند .به همین دلیل ،از ناچیز بودن اعمال خود شرمنده اند و
به درگاه خداوند عذرخواه اند.
3ــ از سویی مسئولیت پیامبر و ائمه ایجاب می كرد تا آنان با افراد مختلفی سر و كار داشته
باشند .از صالحان و نیكان گرفته تا انسان های آلوده به گناه و تبهكار.
معاشرت زیاد پیامبران با مردم باعث می شد آنان احساس كنند كه غباری بر قلب شان نشسته
است كه با استغفار به دنبال زدودن آن باشند .چنان که پیامبر فرمود:
«انَّه لَیغان علَى َق ِلبى و ِ  انّـى َل َ ِ
ِ
بعین َم َّـر ًة»؛ «گاهى بر دلم غبار مىنشیند و
َ
ُ َُ ُ َ
ستغف ُرالل َّٰه فى کُ ِّل َی ٍوم َس َ
َ
1
من هر روز هفتاد بار از خدا آمرزش مىخواهم» .
البته این غباری كه پیامبر می فرمایند بر قلب ایشان نشسته است با غباری كه به دلیل گناهان بر
1ــ من ال یحضره الفقیه ،صدوق ،ج  ،4ص .385

59

قلب ما می نشیند تفاوت دارد .به طور مثال اگر سالن بزرگى را با نور كمى روشن کنیم ،جز اشیاى
دانه ارزن هم دیده
بزرگ را نخواهیم دید ،ولى اگر همین سالن را با نور زیاد روشن کنیم ،حتى یک ٔ
می شود .پس می توان گفت :چون نور ایمان افراد عادى كم است؛ تنها ،گناهان بزرگ خود را
مىبینند ،ولى پیامبران و امامان معصوم كه از نور ایمان بسیار باالیى برخوردارند ،اگر از هر
لحظه عمرشان در حد اعلی بهره مند نشوند استغفار می کنند.
ٔ
اندیشه و تحقیق
1ــ نمونههایی از احکام اجتماعی اسالم که اجرای آنها نیازمند تشکیل حکومت است را بیان کنید.
2ــ پیامبر اکرم
به منظور هدایت مردم ،عالوه بر ابالغ وحی عهدهدار چه مسئولیتهایی بود؟
3ــ به نظر شما کدام یک از احکام و دستورات دین اسالم نیاز بیشتری به تشکیل حکومت
الهی دارد؟
روزه واجب
الف) نماز و ٔ
ب) حج
ج) امر به معروف و نهی از منکر
د) حجاب و پوشش
هـ  ) توانمندی نظامی و ایجاد رعب در دل دشمنان
سلطه بیگانگان
و) نفی ٔ
ز) کمک به مسلمانان گرفتار در نقاط مختلف جهان
4ــ با توجه به حدیث امام باقر بیان كنید كه چرا والیت ،از نماز و روزه و سایر عبادات مهمتر است؟
معرفی کتاب
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نام کتاب

نویسنده

انتشارات

مخاطب

قلمرو پیامبران

احد فرامرز قرا ملکی

نسیم اندیشه (پرسش ها و پاسخ ها)

آیت ال ّٰله جوادی آملی

کانون اندیش ٔه جوان

معلم /دانش آموز

اسراء

معلم /دانش آموز

وحی و نبوت

مرتضی مطهری

صدرا

معلم
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جزء ٤
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قرائت

سوره آل عمرا ن ٣

ترجمه

اى پيامبر ،به سبب لطف و رحمت خدا بود که با مردم نرم خويى و مهربانى کردى ،و
اگر درشت خوى و سخت دل بودى ،قطعاً از گرد تو پراکنده شده بودند .پس اکنون هم

از خطاهايشان درگذر و [حتی] از خدا برايشان آمرزش بخواه و در تدبير امور با آنان
مشورت کن ،و چون بر کارى تصميم گرفتى[ ،قاطع باش و] بر خدا توکل کن که خداوند

توکلکنندگان را دوست مىدارد و آنان را يارى مىکند.

159

اگر خدا شما را يارى کند ،هيچ کس بر شما چيره نمىشود ،و اگر شما را واگذارد ،چه

کسى بعد از او شما را يارى خواهد کرد؟ پس مؤمنان بايد تنها بر خدا توکل کنند.

160

[ گمان کرديد ممکن است پيامبر به شما خيانت کند؟! در حالى که] و هيچ پيامبرى را نشايد
که به خدا يا مردم خيانت کند [چه رسد به خاتم االنبياء] ،و هرکس خيانت ورزد ،روز قيامت
با آنچه که از راه خيانت به دست آورده حاضر شود ،سپس به هرکسى همان را که فراهم

آورده است ،بىکموکاست خواهند داد و [به همین دلیل] در حق آنان ستم نمىشود.

161

پس آيا کسى که خشنودى خدا را دنبال کرده ،مانند کسى است که با خشمى از خدا

بازگشته و جايگاهش دوزخ است؟ آن بد بازگشتگاهى است.

162

همه آنان ــ چه کسانى که درپى خشنودى خدايند و چهکسانى که دچار خشم او شدهاند
ــ نزد خدا برحسب اعمالشان داراى درجاتى گوناگونند ،و خدا به آنچه [از نیکی و بدی]

مىکنند بيناست.

163

به يقين خدا به مؤمنان نعمتى بزرگ ارزانى داشت که پيامبرى از خودشان [نه از فرشته یا

جن] در ميان آنان برانگيخت که آياتش را بر آنان تالوت کند و آنان را [از کارهاى زشت
و اخالق ناپسند] پاک سازد و کتاب آسمانى و معارف آن را به ايشان بياموزد ،و قطعاً آنان

پيش از بعثت پيامبر در گمراهى آشکارى فرورفته بودند.

164
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