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یادآوری

مقصود  که  دانستیم  و  شدیم  آشنا  زندگی«  »هدف  با  گذشته  سال  در 
و  خوبی ها  همٔه  سرچشمٔه  او  »خداست«.  ما  زندگی  نهایی  محبوب  و 
زیبایی هاست و حرکت به سوی این خوبی ها به معنای نزدیکی به اوست. در 

حقیقت، راه دستیابی به همٔه کمال ها و زیبایی ها تقّرب به خداست.
همچنین آموختیم که موجودات جهان، از آِن خدایند، بازگشتشان هم به 
سوی اوست. در میان مخلوقات پیرامون ما، بازگشت انسان، یک بازگشت 
ویژه است. معاد هر انسانی از اعمال اختیاری او شکل می گیرد. بنابراین، 
باید برای انجام بهترین عمل، به درستی برنامه ریزی کرد و عقاید، اخالق و 
اعمالی که موجب رستگاری در دنیا و آخرت می شود را شناخت و به آنها 

پایبند بود.
هدایتی خداوند  روش  با  زندگی،  و  دین  کتاب  از  بخش  این  در  امسال 
بهترین  برای  خداوند،  هدایت های  از  بهره مندی  با  تا  می شویم  آشنا  بیشتر 

زندگی در دنیا و خوشبختی جاودان در آخرت، بهتر برنامه ریزی کنیم.
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 تفکر  و  اندیشه
بخش اّول

فیلم 1

طراوت،  و  زیبایی  جلؤه  خداوند،  بی نظیر  نعمت  آب، 
نبود  در  است.  ادامٔه حیات  عامل  و  زاللی  و  پاکی  مظهر 
آب، از آواز دلنشین پرندگان، طراوت و سرسبزی درختان 
و تبّسم گل های زیبا و رنگارنگ طبیعت اثری نخواهد بود.

آری، آب مایٔه حیات و اساس زندگی در جهان است. 
2
َوَجَعلنا ِمَن الماِء کُلَّ َشیءٍ َحیٍّ

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. 

 بَلَدًة َمیًتا  3
ٰ
لِنُحِییَ بِه

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؟

سوِل ِاذا َدعاکُم لِما ُیحییکُم4 یا َایَُّها الَّذیَن آَمنُوا استَجیبوا لِلِه ّٰ َو لِلرَّ

به چیزی  را  شما  که  آنگاه  بپذیرید؛  را  پیامبر  و  دعوت خدا  آورده اید،  ایمان  که  کسانی  ای 
فرامی خواند که زندگی حقیقی می بخشد.

به  با موضوع درس است را در سایت گروه قرآن و معارف،  فیلم های کوتاهی که متناسب  1ــ دبیران و دانش آموزان می توانند 
آدرس http://quran-dept.talif.sch.ir در بخش »فیلم کوتاه« مشاهده کنند.

2ــ سورٔه انبیاء، آیٔه 30.
3ــ سورٔه فرقان، آیٔه  49.
4ــ سورٔه انفال، آیٔه  24.
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فََمن  االَرِض   ِف  ظاهِر نَی  ایلَوَم  الـُمـلُک  لَکُُم  قَومِ   یا 

ِ     ِان  جآءَنا    قاَل    فِرَعوُن ما    اُریکُم     ِااّل  نا   ِمن  بَأِس الّلٰ یَنُصُ

ی 
َّ

ال قاَل  َو    29 شاِد  الرَّ َسبیَل  ِااّل  اَهدیکُم    ما  َو  اَرٰى   ما 

 30 ِب  االَحزا یَومِ  ِمثَل  َعلَیکُم  ااَخُف  ِا  ّن  قَومِ   یا  آَمَن 

َو  بَعِدِه  ِمن  نَی 
َّ

ال َو  َثوَد   َو  عاٍد   َو  نوٍح  قَو مِ   َدأِب   ِمثَل 

31  َو یا  قَو مِ        ِاّن   ااَخُف َعلَیکُم    یَو َم  ُ  یُریُد  ُظلًما  لِلِعباِد  َما    الّلٰ

ِ  ِمن عاِصٍ   32  یَوَم تُـَولّوَن  مُدبِر نَی  ما   لَکُم ِمَن الّلٰ َّناِد  اتل

33 َو لََقد جآءَکُم یوُسُف  ُ  فَما َل و ِمن هاٍد  َو َمن یُضِلِل الّلٰ

َحّتٰ     بِٰه   جآءَکُم   ِمّما  َشّکٍ   ف   ِزتلُم  فَما  ناِت   بِابلَّیِ قَبُل   ِمن  

کَذلَِک   َرسواًل   بَعِدٰه   ِمن   ُ الّلٰ یَبعََث  لَن   قُلُت  َهلَـَک   ِاذا  

ف   ُیاِدلوَن  نَی 
َّ

اَل  34 ُمتاٌب    
ٌ

مرُِسف ُهَو  َمن       ُ الّلٰ یُِضلُّ 

نَی 
َّ

ِ  َو ِعنَد ال   َمقتًا ِعنَد الّلٰ
َ
ِ   بِغرَیِ  ُسلطاٍن   اَتاُه کَُب آیاِت  الّلٰ

35 َو  ٍ َجّباٍر  ُ َعىٰل  کُّلِ قَلِب مَُتکَّبِ آَمنوا کَٰذلَِک   یَطَبعُ   الّلٰ

36 قاَل  فِر َعو ُن   یا   هاماُن  ابِن  یل  َصًح   لَعَّلِ  اَبلُغُ  االَسباَب 

سور ه غافر  40 جز ء  24 

قرائت
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امروز  من،  قوم  اى  گفت:[  آنان  سوی  به  رو  فرعون  خاندان  از  ایمان  با  ]مردی 
حکومت از آِن شماست، و در این سرزمین چیره گشته اید، ولى ]با این همه قدرت[ 
چه کسى ما را در رهایی از عذاب خدا ــ اگر به سراغمان آمد ــ یارى مى رساند؟! 
ارائه  به شما  دارم  اطمینان  آن  به درستى  و  مى بینم  را  آنچه  فرعون گفت: من جز 

29 نمى دهم، و شما را جز به راه درست راهنمایى نمى کنم.  
و آن کس که ایمان آورده بود گفت: اى قوم من، حقیقتاً من بر شما از روزی همانند 

 30 روِز ]عذاب[ اّمت هاى گذشته بیمناکم   
من از نظیر آن سّنتى که بر قوم نوح، عاد، ثمود و کسانى که پس از آنان بودند، جارى 

 31 شد بیم دارم، و خدا براى بندگان ظلم و ستم نخواسته است.   
و اى قوم من، به راستى من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را ] به یاری هم[ صدا 

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

 33 هدایت کننده ای برای او نیست.   
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 
از او رسولى برنمى انگیزد.این گونه، خداوند کسانى را که از حّد بگذرند و در شک 

34 و تردید به سر برند، به بیراهه مى افکند.   
مى کنند.  مجادله  استواری  دلیل  هیچ  بدون  خداوند  آیات  دربارٔه  که  کسانى  همان 
]این کارشان[ خشم عظیمى نزد خداوند و نزد آنان که ایمان آورده اند به بار مى آورد. 

 35 این گونه خداوند بر دل هر متکبر زورگویى مهر مى زند.  
و فرعون گفت: اى هامان، براى من بنایى مرتفع بساز ]تا بر فراز آن بروم،[ شاید به 

36 اسباب]وسایل و راه هایی[ دست بیابم.   

ترجمه
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هدایت الهی

و  داریم  بزرگی  و  کوچک  نیازهای  ما،  همٔه 
خوشبختی و سعادت خویش را در برآورده شدن 
را  زندگی  از  رضایت  می کنیم،  جست وجو  آنها 
وابسته به میزان تأمین این نیازها می دانیم و همواره  
به دنبال برنامه ای هستیم که بتواند ما را به بهترین 

شکل، در برآورده ساختن این نیازها یاری کند.
که  برنامه ای  داشتن  به  انسان  دائمی  احتیاج 

پاسخگوی نیازهایش باشد و سعادت او را تضمین کند، سبب شده است که در طول تاریخ همواره 
شاهد ارائه برنامه های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری باشیم. این مکتب ها با ادعای 

رساندن بشر به سعادت، برنامه های گوناگونی را ارائه داده اند؛ اّما ...
آیا انسان  می تواند تنها با تکیه بر عقل، برنامٔه کاملی برای سعادت خود ارائه دهد؟

یک برنامٔه مناسب برای سعادت انسان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ 
آیا برنامه ای که فقط سعادت دنیای انسان را در بر بگیرد، کامل است؟

آیا می توان به مکاتب مختلف اعتماد کرد و زندگی را براساس برنامه های آنان بنا نهاد؟ 
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1ــ  با این سرمایه ها در درس دوم کتاب دین و زندگی دهم با عنوان »پر پرواز« آشنا شده اید.
2ــ سورٔه شوری، آیٔه 45.   

3ــ َو اسَتفِرغ َاّیامی فی ما َخَلقَتنی َلُه. دعای مکارم االخالق. 

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 عالم طبیعت آماده کرده و قدرت آگاه شدن از آنها را نیز 
به انسان 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، از سطح زندگی 
روزمّره فراتر رود و در افق باالتری بیندیشد، خود را با نیازهای مهم تری نیز روبه رو می بیند؛ نیازهایی 
که برآمده از سرمایه های ویژه ای است که خداوند به او عطا کرده است.1 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 انسان 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 کدام هدف است 
نماید؟ او می داند که اگر هدف حقیقی خود را  با اطمینان خاطر زندگی اش را صرف آن  که می تواند 
نشناسد، یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده است و چنین کسی در حقیقت، 

»سرمایٔه وجودی خود« را از بین برده است. قرآن کریم می فرماید:
ِانَّ الخاِسریَن الَّذیَن َخِسروا َانُفَسُهم2   

در حقیقت، زیانکاران کسانی اند که خودشان را دچار زیان کرده اند.
به همین خاطر، امام سجاد  پیوسته این دعا را می خواند که: 

»خدایا، ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای«3
2ــ درک آیندۀ خویش: انسان با این سؤال مهم و اساسی نیز روبه روست که:

به شکل دیگری  او  یا دفتر حیات  تمام می شود،  با مرگ  او  »آیا زندگی  او چگونه است؟«؛  »آیندٔه 
گشوده می گردد؟«؛ »اگر حیات، به شکل دیگری ادامه می یابد و انسان زندگی ابدی را پس از مرگ آغاز 

خواهد کرد، نحوهٔ زندگی او پس از مرگ چگونه است؟«
»زاد و توشٔه سفر به جهان دیگر چیست؟«
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تدّبر در قرآن

1ــ دیوان شمس، مولوی.   
2ــ حافظ.

و »خوشبختی وی در آن سرا در گرو انجام چه کارهایی است؟«

�نم �ب س�ن ن ا��ت و همه �ش ن ا�ی ر م
ک

� ها �ن �نمرو�ن �ت �ی�ش
�نو دل  ا�وال  ا�ن  ل  ا�ن �ن را  �چ ه  �ک

ود �ب ه  �چ هر  �ب د�نم  م �آ ده ام  م �آ ا  �ب
�ک وط�نم1ا�ن  ی  �نما�ی �ن ر  �ن �آ ی روم  م ا  �ب

�ک به  �

3ــ کشف راه درست زندگی: راه زندگی، یا »چگونه زیستن« که ارتباط دقیقی با دو نیاز قبلی 
دارد، دغدغٔه دیگر انسان های فکور و خردمند است. این دغدغه از آن جهت جّدی است 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 مطمئن باشد تا 

بتواند با بهره مندی از سرمایه های خدادادی به هدف خلقت برسد.

کمک  با  و  کنید  تدبّر  عصر  سورٔه  آیات  در 
دوستان خود، به سؤاالت پاسخ دهید:

1ــ خداوند در این سوره به چه چیزی سوگند 
خورده است؟ چرا؟

2ــ چه خسارتی انسان را تهدید می کند؟ ......................................
3ــ چه کسانی دچار خسران نمی شوند؟ .......................................

انسان های  از قبیل چیستِی »هدف انسان«، »آیندٔه او« و »راه درست زندگی«، دغدغٔه  سؤال هایی 
جست وجوگری است که برای خود و فرصت زندگی ای که در اختیارشان قرار گرفته، ارزش قائل اند 
و نمی خواهند این موهبت یگانه و تکرارناپذیر را هدر دهند. این یک دغدغه و دل مشغولی مقّدس است؛ 
زیرا نشان دهندهٔ بیداری و هوشیاری انسان و توجه وی به ارزش زندگی و آگاهی از زیانی است که یک 

زندگی بی هدف را تهدید می کند.
غفلت و بی توجهی به این سؤال ها آثار و عواقب زیانباری دارد که روزی گریبان انسان را خواهد 

گرفت، روزی که دیگر کاری از او ساخته نیست و زمان جبران سپری شده است. 

ی؟   2  ون �با�ش ی ، �چ �ن
ه �ک ی ، �چ ه �چر� ی روی ، ره �ن �ک

ک
� ی�ش  � ا�بان رد �چ �ی و رد �نوا�ب و �ب        کاروان ر�ن�ت و �ت
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فعالیت کالسی

1ــ برای آشنایی با برخی مکتب ها که بر اساس دانش بشری به این سؤاالت پاسخ داده اند و نتایج ناگواری در زندگی انسان ها داشته اند، 
به سایت گروه قرآن و معارف بخش » دانش تکمیلی« به آدرس http://quran - dept.talif.sch.ir مراجعه کنید. 

توجه: مطالب بخش »دانش تکمیلی« صرفًا جهت توسعٔه اطالعات دانش آموزان عالقه مند بوده و در آزمون های پایانی و یا آزمون های 
سراسری سؤالی از آن طراحی نخواهد شد.

مکاتب فکری مختلف از ابتدای تاریخ تا کنون، به این سؤال ها پاسخ هایی داده اند و امروزه نیز بیش از 
گذشته بازار این پاسخ ها داغ است، به همین جهت هم، سرگردانی انسان امروز از گذشته بیشتر شده است.1

پاسخ به سؤال های اساسی باید حداقل دو ویژگی داشته باشد:
الف( کامالً درست و قابل اعتماد باشد؛ زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون 
راه های  که  به خصوص  نیست،  کافی  تجربه ای  چنین  برای  آدمی  محدود  عمر  که  حالی  در  است، 

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 این سؤال ها را 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 انسان ها، پس از مرگ، چه سرنوشتی دارند و دقیقاً چه عاقبتی در انتظار آنهاست.

با توجه به توضیحات، بررسی کنید که
الف( آیا عقل انسان به تنهایی می تواند به این سؤال های اساسی پاسخ کامل و جامع دهد؟ چرا؟

ب( آیا انسان به تنهایی می تواند مسیر سعادت را طراحی کند؟ چرا؟

فیلم: توانایی های عقل من تا چه اندازه است؟

شیوۀ هدایت خداوند
این  برتر خود نیست؛ اکنون  نیازهای  به  به پاسخگویی  تنهایی قادر  به  انسان  این است که  حقیقت 
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؟
خدای جهان، آفریدگاری حکیم است؛ نه تنها انسان، بلکه هیچ مخلوقی را بدون هدایت رها نکرده 
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1ــ سورٔه طه، آیٔه 50.
2ــ به طور مثال، زنبور عسل که ساختمان بدنی ویژه ای دارد و برای تولید عسل باید مکان مخصوصی تهیه کند، خداوند او را هدایت 

می کند تا آن کندوی مخصوص را بسازد )سورٔه نحل، آیٔه 68(. 
3ــ اصول کافی، کلینی، ج 1، ص 19. 

به آن هدف، او را هدایت و  برای رسیدن  برای هدفی معّین خلق می کند و  است. او هر مخلوقی را 
راهنمایی می فرماید. پس هدایت، یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است. 

پروردگار ما همان کسی است که ...قاَل َربُّـنَا الَّذی َاعطٰی  
آفرینش هر چیزی را به او بخشیده، کُلَّ َشیءٍ َخلَقه و   

سپس ]او را[ هدایت کرده است. ُثمَّ َهدیٰ   1   

است.  متفاوت  یکدیگر  با  مخلوقات  هدایت  شیؤه  اما  می کند،  هدایت  را  مخلوقات  همٔه  خداوند 
خداوند هر دسته از مخلوقات را، متناسب با ویژگی هایی که در وجودشان قرار داده هدایت می کند.2 

انسان نیز که سرمایه های ویژٔه خود را دارد، شیؤه هدایت مخصوص خود را داراست. 
یکی از این سرمایه ها، توانایی تعقل و تفکر و سرمایٔه دیگر قدرت اختیار و انتخاب اوست؛ انسان، ابتدا 
دربارهٔ هرکاری تفکر می کند، اگر تشخیص داد آن کار مفید است و او را به هدفش می رساند، آن را انتخاب 

می کند و انجام می دهد. 
هدایت خداوند نیز از مسیر این دو ویژگی می گذرد؛ یعنی خداوند برنامٔه هدایت انسان را از طریق 
پیامبران می فرستد؛ این برنامه که دربرگیرندٔه پاسخ به سؤاالت بنیادین است، توسط رسوالن به مردم 
ابالغ می شود تا انسان با تفّکر در این برنامه و پی بردن به ویژگی ها و امتیازات آن با اختیار خود، این 
برنامه را انتخاب کند و در زندگی به کار بندد و به هدفی که خداوند در خلقت او قرار داده است برسد. 
نبایدها، راه  بایدها و  با کسب معرفت و تشخیص  پیام الهی تفکر می کند و  با عقل خود در  انسان 

صحیح زندگی را می یابد و پیش می رود.
امام کاظم  به شاگرد برجستٔه خود، هشام بن حکم فرمود:

»    ای هشام، خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آنکه بندگان در پیام الهی تعقل کنند. 
کسانی این پیام را بهتر می پذیرند که از معرفت برتری برخوردار باشند و آنان که در تعقل و تفکر برترند، 
نسبت به فرمان های الهی داناترند و آن کس که عقلش کامل تر است، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است «.3

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 
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برنامٔه دیگری غیر از برنامٔه خداوند نمی تواند پاسخ درستی به آن نیازها بدهد، انسان زیان خواهد کرد و 
با دست خالی به دیار آخرت خواهد شتافت و در آنجا زیان خود را مشاهده خواهد کرد. 

تکمیل کنید
اگر خداوند به سؤال های اساسی انسان پاسخ ندهد و او را رها کند، انسان در قیامت می تواند بگوید:
......................................................................

خداوند، در قرآن کریم دربارهٔ تمام و کامل شدن حجت الهی با فرستادن انبیا فرموده است:
ُسِل 1 ... ًة بَعَد الرُّ ریَن َو ُمنِذریَن لِئَّل َیکوَن لِلّناِس َعلَی الّلِٰه ُحجَّ ُرُسًل ُمبَِشّ

رسوالنی ]را فرستاد که[ بشارت دهنده و انذارکننده باشند، تا بعد از آمدن پیامبران، برای مردم 
در مقابل خداوند، دستاویز و دلیلی نباشد ....

خداوند با .................... راِه .................. را بسته است و حجت را بر 
بندگان تمام کرده است.

شاید این سؤال پیش بیاید که: انسان امروزی چقدر به دین و پیام آسمانی نیازمند است؟ 
به عبارت دیگر: آیا آن نیازهایی که انسان های گذشته را به سوی خدا و دین الهی می کشاند، 

همچنان پابرجاست؟
با نگاهی به سرنوشت انسان معاصر و شرایط کنونی او، درمی یابیم که نه تنها آن نیازهای بنیادین 
نیاورد،  روی  الهی  پیام  و  به خدا  امروز  انسان  اگر  بلکه  پابرجاست،  گذشته  از  و جدی تر  قوی تر 

سرنوشت خطرناکی در انتظار اوست.
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 تکنولوژی در خدمت اهداف ضّد انسانی صاحبان زر و زور قرار گرفته، جهان به دو قطب محروم

)با جمعیتی بسیار زیاد( و ثروتمند )با جمعیتی اندک( تقسیم شده است، سالح های مخرب با قدرت 

پاسخ سؤاالت شما2

1ــ سورٔه نساء، آیٔه 165.
2ــ این قسمت صرفاً جهت توسعٔه اطالعات دانش آموز است و در امتحانات پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه سؤالی از آن طرح نمی شود.
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1ــ آیا انسان می تواند پاسخ دادن به نیازهای برتر را نادیده بگیرد و براساس ضرب المثل »هرچه 
پیش آید، خوش آید« رفتار کند؟ چرا؟

2ــ آیا می توانیم پاسخ به نیازهای برتر را به احساسات شخصی و سلیقٔه فردی واگذار کنیم؟ 
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 

عمل کرده است و تو وکیل و مدافع آنها نیستی«.2
این آیه به کدام یک از مفاهیم درس اشاره دارد؟

4ــ شعر زیر با کدام یک از نیازهای برتر انسان مرتبط است؟ چرا؟
را ه3  �ش �ی �چ ر  ه�ن د  ردم�ن �ن گارمرد  ن رو�ن عمر دو �با�یس�ت رد ا�ی

ن �ت مو�ن �آ به  ر� �ب �ت ی 
ک

� �ی به  � ا  کار4�ت به  � ردن  �ب به  ر� �ب �ت ری 
گ

د� �با 

اندیشه و تحقیق

 www.yjc.ir/fa/news/4405531 ــ1
2ــ سورٔه زمر، آیٔه 41.   

3ــ هنرپیشه: کاردان و با فرهنگ.  
4ــ سعدی.

مواّد مخّدر در  انواع  به راحتی می گیرد،  را  بی دفاع  و  انسان های مظلوم  تخریبی فوق العاده جان 
شکل های مختلف در دسترس افراد قرار گرفته، فسادهای گوناگون اخالقی رواج یافته و استفادٔه 

ابزاری از زن، ارزش انسانی زنان را تنّزل داده است.
اگر از ظاهر تزیین شدهٔ زندگی انسان امروز عبور کنیم و به واقعیت درونی آن برسیم، رنج بزرگ او را 
مشاهده می کنیم. انسان امروزی دریافته است که علم با همٔه فایده ها و خوبی هایش، به تنهایی نمی تواند 
او را از بحران های بزرگ رهایی بخشد و به نیازهای اساسی اش 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 

جست وجو کند. در نتیجه، انسان امروزی بیش از گذشته به پیام الهی احساس نیاز می کند.
 خوب است بدانیم که اکنون ترجمٔه قرآن کریم به زبان انگلیسی از پرطرفدارترین کتاب هاست و 

شمار کسانی که در اروپا به دین اسالم می گروند، بیش از سایر ادیان است.1
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ن  3 سور ه آل عمرا جز ء  3 

قرائت

ِمن  ُ م  آ  تَیتُك لَ ما  الـنَِّبّینَي  میثاَق   ُ الّلٰ اََخَذ  ِاذ  َو 

ٌق  لِ ما    َمعَكُم     مَُصّدِ
ٌ

كـِٰتٍب   َوِحكَمٍة ُثَّ جآءَكُم َرسول

اََخذُت  َو  ُت     اَقَرر ءَ    قاَل   َّه و  تَلَنُصـُرن َو  بِٰه     لَـتُؤِمنُنَّ    

َو  فَـاشَهدوا  قاَل     
ج

نا       اَق ـَرر قالـوا   
ز

ِاصي  ٰذلِكُـم    َعٰل 

81    فََمن   تَـَویّلٰ     بَعَد       ٰذِلَ    ِهدنَی    اَ  نَـا َمعَكُـم  ِمـَن    الّشٰ

ِ    یَبـغوَن   ِ الّلٰ 82   اَ  فَـغرَیَ  دنی ـَك   ُهـُم  الٰفِسقوَن     
َ
ئ ـٰ فَـاُول

َو  َطو ًعـا   ااَلرِض  َو  ٰمٰوِت    السَّ ِف   َمن    اَسلََم    لَـه و    َو 

ما     َو      ِ لّلٰ ِ ا ب َمـنّا    آ قُل       83 َن    ر َجـعو
ُ
یـ یَلِه   ِا َو   ًهـا   َكـر

س ٰمعیَل ِا َو   ه ی َم   بٰر ِا َعٰل    َل  ُنِز ا ما     َو   َعلَینا     َل   ُنِز ا

يٰس  مو   
َ
ِت و ا ما  َو  ِط  سبا اَل ا َو  َب  یَعقو َو  سٰحَق  ِا َو 

ُق        ال   نُـَفّرِ
ص

ِـم  ّبِ َر    ِمن  َن  لـنَّ ِبّیو ا َو     عیسٰي  َو   

   84 َن      مُسـِلمو لَـه و   َنُن    َو  ِمنـُهـم     اََحـٍد    بَیـَن 

یُقـَبـَل    فَـلَن   ینًـا    د    ِ م سال اِل ا َغریَ     
ِ

یَبـَتـغ َمن    َو 

   85 یـَن      لـٰخـِسـر ا ِمَن        ِ ة ِخـَر آل ا ِف    ُهـَو    َو   ِمنـهُ   
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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[ فرستاده ای برای شما آمد 
که آنچه را در نزد شماست تصدیق نمود، حتماً باید به او ایمان آورید و او را 
یاری دهید. آن گاه] 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 

 81 با شما از شاهدانم.
82 پس کسانی که بعد از این روی برتابند، آنان فاسقان اند. 

 آیا  غیر از دین خدا می جویند؟ و همه کسانی که در آسمان ها و زمین اند، خواه 
83 و ناخواه در برابر او تسلیم اند. و همه به سوی او بازگردانده می شوند.

بر  بر ما نازل شده و آنچه   ]ای پیامبر،[ بگو: من و پیروانم به خدا و آنچه 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط ]پیامبرانی از نسل یعقوب[
جانب  از  پیامبران  دیگر  و  عیسی  و  موسی  به  آنچه  و  شده،  فروفرستاده 
پیامبران  از  هیچ  یک  میان  و  آورده ایم  ایمان  است  پروردگارشان عطا شده 

84 فرقی نمی گذاریم و ما تسلیم و فرمانبردار خداییم. 
 و هرکس دینی جز اسالم اختیار کند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و در 

85 آخرت از زیانکاران خواهد بود. 
 

ترجمهترجمه
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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؟

تداوم   هدایت
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تدّبر در قرآن

1ــ سورٔه شوری، آیٔه 13.     2ــ  سورهٔ آل عمران، آیٔه 19.     
3ــ سورٔه حج، آیٔه 78.        4ــ سورٔه آل عمران، آیٔه 67.

به ترجمٔه آیات توجه کنید: 
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 دارید، و در آن 

تفرقه نکنید.«1
2ــ »قطعاً دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند مگر پس از 

آنکه به حقانّیت آن آگاه شدند، آن هم به دلیل رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت.«2
3ــ »]این دین[ آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نامید.«3

4ــ »ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست) حق گرا( و مسلمان بود.«4
اکنون به این سؤاالت پاسخ دهید:

الف( خداوند از پیامبران می خواهد تا در چه چیز تفرقه نکنند؟ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ب( دین مورد قبول نزد خداوند کدام است؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج( اهل کتاب )یهودیان و مسیحیان( دربارٔه چه چیز اختالف کردند؟ علت اختالف آنها چه بود؟   
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
د( حضرت ابراهیم  چه آیینی داشت؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
ـ ( مسیحیان و یهودیان او را پیرو چه آیینی می دانستند؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ه

دین به معنای »راه« و »روش« است. دین اسالم، راه و روشی است که خداوند برای زندگی انسان ها 
پیامبران  به همٔه  بر اساس آیات قرآن کریم، خداوند یک دین برای انسان ها فرستاده و  برگزیده است. 
فرمان داده است، تا همان دین را در میان مردم تبلیغ کنند و راه تفرقه در پیش نگیرند. انبیا هم این فرمان 

را اطاعت کرده و مأموریت خود را با شایستگی انجام داده اند.
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؟
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فطرت مشترک، منشأ دین واحد
فیلم )1(:  فطرت چیست؟

آفرینش  نوع خاص  معنای  به  فطرت 
سخن  انسان  فطرت  از  وقتی  است. 
انسان  خاص  آفرینش  منظور  می گوییم، 
و ویژگی هایی است که خداوند در اصل 
آفرینش وی قرار داده است و انسان ها با 
این ویژگی های خاص شناخته می شوند. 
اقوام  تاکنون،  انسان  آفرینش  ابتدای  از 

مختلفی روی زمین زندگی کرده اند؛ این افراد با اینکه در برخی خصوصیات، مانند نژاد، زبان و آداب و رسوم 
با یکدیگر تفاوت هایی دارند، ولی همگان ویژگی های فطری مشترکی دارند. به طور مثال، همٔه انسان ها:

 از سرمایٔه تفکر و قدرت اختیار برخوردارند.
 فضیلت های اخالقی مانند عدالت و خیرخواهی را دوست دارند و از رذائل اخالقی مانند ظلم 

و دروغ بیزارند.
 به دنبال زیبایی ها، خوبی ها و کماالت نامحدودند.

 از فنا و نابودی گریزان و در جست وجوی زندگی جاودانه هستند. 
 کنجکاو و جست وجوگر به دنیا می آیند و از شناخت حقایق لذت می برند و دانایان را بر نادان ها 

ترجیح می دهند.
به سبب این ویژگی های مشترک )فطرت(، خداوند یک برنامٔه کلی به انسان ها ارزانی داشته، 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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و در عرصٔه عمل نیز، از انسان می خواهند با ایمانی که کسب کرده است، تالش نماید تا:
 با انجام واجبات دین و ترک حرام های آن، خداوند را عبادت و بندگی کند.

 فضایل اخالقی مانند عّفت، 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.
همٔه پیامبران الهی مردم را به این امور فراخوانده اند. به همین دلیل، محتوای اصلی دعوت پیامبران 
یکسان است. در واقع همٔه آنها یک دین آورده اند. با این وجود، تعالیم انبیا در برخی احکام فرعی، 
متناسب با زمان و سطح آگاهی مردم و نیازهای هر دوره تفاوت هایی با یکدیگر داشته است؛ مثالً همٔه 
پیامبران، امت های خود را به نماز دعوت کرده اند، اما در شکل و تعداد آن تفاوت هایی بوده است؛ البته 

این قبیل تفاوت ها سبب تفاوت در اصل دین نشده است. 

علل فرستادن پیامبران متعدد
در پاسخ به سؤال دوم می توان گفت فرستادن پیامبران متعّدد به این دالیل بوده است:

الف( استمرار و پیوستگی در دعوت: الزمٔه ماندگاری یک پیام، تبلیغ دائمی و مستمّر آن است. 
پیامبران الهی با ایمان استوار و تالش بی مانند، در طول زمان های مختلف، دین الهی را تبلیغ می کردند. آنان 
سختی ها را تحمل می کردند تا خداپرستی، عدالت طلبی و کرامت  های اخالقی میان انسان ها جاودان بماند 
و گسترش یابد و شرک، 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 ثابت 
آنان سخن  با درک  بیان کنند و متناسب  اندیشٔه انسان های دوران خود  الهی را در خور فهم و  دین 
گویند. در حقیقت، هر پیامبری که مبعوث می شد، دربارٔه توحید، معاد، عدالت، عبادت خداوند و مانند 

آن سخن گفته، اما بیان او در سطح فهم و درک مردم زمان خود بوده است.
پیامبر اکرم  می فرماید:

ِاّنا َمعاِشَر االَنِبیاِء ُاِمرنا                                       ما پیامبران مأمور شده ایم
َان ُنکَلِّمَ  الّناَس  َعلیٰ  َقدِر ُعقولِِهم1                       که با مردم به اندازٔه عقلشان سخن بگوییم

1ــ کافی، کلینی، ج8، ص268.
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بیشتر بدانیم

ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و  به علت  ج( تحریف تعلیمات پیامبر پیشین: 
عدم توسعٔه کتابت، تعلیمات انبیا به تدریج فراموش می شد، یا به گونه ای تغییر می یافت که با اصل آن 
متفاوت می شد؛ بر این اساس، پیامبران بعدی می آمدند و تعلیمات اصیل و صحیح را بار دیگر به مردم 

ابالغ می کردند.

فیلم )2(: نمونه هایی از تحریفات صورت گرفته در انجیل از زبان یک تازه مسلمان

نگاهی به تورات و انجیل و تحریفات آنها
شما احتماالً نام کتاب مقدس را شنیده اید. این کتاب مشتمل بر دو قسمت عهد عتیق )تورات و 
چند بخش دیگر( و عهد جدید )انجیل( است. و به همین دلیل به عهدین 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 می دهد بخش های زیادی از عهدین تحریف 

شده است.
نگهداری  تابوت مقدس  باقی مانده است، در    از حضرت موسی  که  را  توراتی  یهودیان، 
می کردند اما در سال 586 قبل از میالد مسیح، این تابوت و تورات داخل آن در حمله بخت النصر 
نابود شد. یهودیان در سال 475 قبل از میالد مجددًا تورات را جمع آوری کردند. یعنی 111 سال 

خبری از تورات نبود و همین امر وقوع تحریف را ممکن ساخت.
درباره کتاب انجیل نیز خود مورخان غربی نوشته اند که پس از عروج حضرت عیسی ، هیچ 
  اثری از کتاب انجیل میان مردم نبود. پس از گذشت مدتی، هر یک از یاران حضرت عیسی
یا شاگردان آنها برداشت ها و خاطرات خود  را از آن حضرت نوشتند و نام انجیل بر آن نهادند، به 
گونه ای که ده ها انجیل تألیف شد. تا اینکه حدود دو قرن بعد، شورای مرکزی مسیحیان تصمیم 

گرفت تنها چهار انجیل را تأیید کند و اجازه نشر و گسترش سایر انجیل ها را ندهد.1
به نمونه هایی از تحریفات صورت گرفته در کتاب مقدس توجه کنید:

1ــ و مار از همٔه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود، هُشیارتر بود. به زن ]حوا[ گفت: 
آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همٔه درختان باغ نخورید؟ 

1ــ برای مطالعٔه بیشتر در این خصوص، به مقدمٔه آقای جمشید غالمی نهاد بر کتاب »انجیل برنابا« نشر نیایش مراجعه کنید.
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زن به مار گفت: از میؤه درختان باغ می خوریم، لکن از میوهٔ درختی که در وسط باغ است، 
خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. 

مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید، چشمان 
شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. 

کتاب مقدس، عهد عتیق، سفر پیدایش، باب 3: 5  ــ1

و خداوند گفت: همانا انسان مثل یکی از ما شده است، که عارف نیک و بد گردیده. اینک مبادا 
دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخوَرد، و تا به ابد زنده بماند. 

داد و شمشیر  قرار  را  باغ عدن، فرشتگان  و در طرف شرقی  بیرون کرد  را  آدم  پس خداوند 
آتشبازی را که به هر سو گردش می کرد تا از درخت حیات محافظت کند. 

کتاب مقدس، عهد عتیق، سفر پیدایش، باب 3: 24  ــ22

2ــ و یعقوب تنها ماند و فردی ]خدا[ با وی تا طلوع فجر کشتی می گرفت. 
و چون او دید نمی تواند بر وی ]یعقوب[ غلبه کند، کف پای یعقوب را فشرد، و کف پای یعقوب 

در کشتی گرفتن با او فشرده شد. 
پس او ]خدا[ گفت: » مرا رها کن زیرا که فجر می شکافد. ]یعقوب[ گفت: تا مرا خیر و برکت 

ندهی، تو را رها نکنم. 
او گفت: نام تو چیست؟ گفت: »یعقوب«. 

گفت: از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل خوانده شود، زیرا که با خدا مبارزه 
کردی و نصرت یافتی!...

و یعقوب آن مکان را »ِفنیئیل« نامیده، گفت: زیرا در این مکان خدا را روبه رو دیدم و جانم 
رستگار شد. 

ـ 24 کتاب مقدس، عهد عتیق، سفر پیدایش، باب 32: 30  ـ

آدم و زنش  بود، شنیدند و  باغ  ]آدم و حوا[  صدای خدا را که در حال راه رفتن در  3ــ و 
خویشتن را از حضور خداوند در میان درختان باغ پنهان کردند. 

و خداوند آدم را ندا داد و گفت: کجا هستی؟ 
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1ــ سورٔه آل عمران، آیٔه 144.   
2ــ سورٔه نساء، آیٔه 163.

علل وجود ادیان مختلف
حال به پاسخ سؤال سوم می پردازیم که چرا در جهان ادیان متعددی وجود دارد؟

پیامبر جدیدی که از طرف  الهی نشان می دهد هر  انبیای  تاریخ  آیات قرآن کریم و مطالعه  تفکر در 
خداوند مبعوث می شد، نه تنها پیامبران گذشته را انکار و رد نمی کرد، بلکه آنها را تصدیق و خود را 
ادامه دهندٔه راه آنان معرفی می کرد. پیامبر جدید از مردم می خواست به دستور خداوند از او پیروی 

کنند و یاری اش دهند. 
پیامبر اکرم  نیز که در سلسلٔه انبیا قرار داشت، از همین روش پیروی کرده است. در قرآن کریم 

چنین می خوانیم:
ُسُل1 ٌد ِااّل َرسولٌ َقد َخلَت ِمن َقبلِِه الرُّ َو ما ُمَحمَّ

جز این نیست که محمد پیامبری است که پیش از او پیامبرانی دیگر بوده اند.
2

ِاّنا َاوَحینا ِالَیکَ کَما َاوَحینا ِالیٰ  نوٍح َو النَِّبّییَن ِمن بَعِده ی
ما همچنان که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم، به تو ]نیز[ وحی کردیم.

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

علیه ایشان برخاستند. 

گفت: چون آوازت را در باغ شنیدم، ترسان گشتم، زیرا که عریانم. پس خود را پنهان کردم. 
ـ   8 کتاب مقدس، عهد عتیق، سفر پیدایش، باب 3: 10  ـ

4  ــ خدا جهان را این قدر محبت نمود که پسر یگانٔه خود را ]حضرت عیسی[ داد تا هر که به 
او ایمان آورد، هالک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. 

زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیلٔه او جهان نجات 
یابد. 

کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل یوحنا، باب 3: 16
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دانش تکمیلی
با اینکه تورات و انجیل های 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 

http://quran-dept.talif.sch.ir  معارف مراجعه کنید. آدرس

قرآن کریم منشأ اصلی اختالفات و چند دینی را از ناحیٔه آن دسته رهبران دینی می داند که به 
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 که کامالً به دست انسان ها ساخته شده اند و جنبٔه الهی ندارند. برخی از سازندگان این ادیان، خود 
را به دروغ پیامبر معرفی کرده اند و برخی نیز خود را از جانب خدا نمی دانند، بلکه آنچه به فکرشان 

رسیده، در قالب یک دین به مردم عرضه کرده اند.

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 غرب آسیا و بین النهرین مبعوث شده اند 

و ما پیامبری که در آفریقا یا اروپا مبعوث شده باشد، نداریم؟
در پاسخ باید گفت: ادعای بعثت همٔه پیامبران در این منطقه ادعای درستی نیست؛ زیرا:  

امت  آن  برای  اینکه  مگر  نبوده  در گذشته  امتی  هیچ  کریم  قرآن  در  فرمایش خداوند  بنابر  1ــ 
هشداردهنده، راهنما و پیامبری فرستاده شده است، این آیات به صراحت اعالم می کنند که همٔه 
اقوام و ملت ها از نعمت نبوت و هدایت الهی برخوردار بوده اند. برخی از این آیات عبارت اند از: 

ةٍ ِاالّ َخال فیها نَذیٌر1 .. و هر اّمتی در گذشته انذارکننده ای داشته است.  ...َو ِان ِمن ُامَّ
ةٍ َرسواًل َاِن اعُبُدوا الّلَٰه َو اجتَنُِبوا الّطاغوَت...2 ما در هر امتی   َو لََقد بََعثنا فی کُلّ ِ ُامَّ

رسولی برانگیختیم تا خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید...

1ــ سورٔه فاطر، آیٔه 24.

2ــ سورٔه نحل، آیٔه 36.
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1ــ سورٔه رعد، آیٔه 7.
2ــ سورٔه غافر، آیٔه 78 و سورٔه نساء، آیٔه 164.

را  قومی  هر  و  بیم دهنده ای  تو  که  نیست  این  جز   ... هاٍد1  َقوٍم  لِکُِلّ  َو  ُمنِذٌر  َانَت  ِانَّما   
هدایتگری است.

2ــ در قرآن کریم، به این نکته تصریح شده که نام بسیاری از پیامبران در این کتاب شریف نیامده 
است.2 

یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر از سوی خداوند مبعوث شده اند که تنها حدود 30 نفر از 
آنها در قرآن نام برده شده است؛ اگر قرار بود فقط نام پیامبران در قرآن ذکر شود تصور کنید که 
آسیای شرقی،  مناطق  پیامبران  از  بسیاری  اسامی  ما  از همین جهت،  قرآن چقدر می شد!  حجم 
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.
چکیده سخن اینکه، نمی توان وجود پیامبران را به منطقٔه خاورمیانه محدود دانست؛ بلکه همان گونه 

که بیان شد، هیچ قومی بر روی زمین از هدایت پیامبران محروم نبوده است.
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قرائت

َوالَيَشوَن  َيَشونَه و  َو   ِ الّلٰ ِت  ـٰ ِرٰس ل یَُبلِّغوَن  نَی 
َّ

اَل  

کاَن  ما   39 َحسیًبا   ِ ِ الّلٰ ب َوَكفٰي   
ج

 َ
الّلٰ  

َّ
ِاال اََحًدا 

َرسوَل  ِكن  ـٰ ل َو  ِراجلِكُم   ِمن  اََحـٍد  اَبـا  ٌد  مُـَحمَّ

َعلی ًما  َشٍء  بِكُّلِ   ُ الّلٰ َواكَن 
ط

َِّبّینَي انل َواخ  تَـَم   ِ الّلٰ

َكث رًیا  ً   ا  ِذرك  َ
الّلٰ اذرُكُوا  آَمنُوا  نَی 

َّ
ال َها  ُـّ َ  ی ـا ـٰ ی  40

ي 
َّ

ال ُهَو   42 اَصیاًل  َو  بُكَرًة   ُ َوَسّبِحوه  41

ِمَن  لِـیُـخِر َجكُم  َكـتُه و 
َ
ـئ ـٰ َوَمل َعلَیكُم  یَُصّل 

َرحی ًما    ِ ال ُمؤِمن نَي  ب كـاَن  َو   
ج

انلّوِر  ِایَل  الظُّلُٰمِت 

اَجًرا  لَُه  اََعـدَّ   َو   
ج  

ٌم   ـٰ َسل یَلَقونَه و  یَوَم  تَ ِحیَُّتُم      43

َو  شاهًِدا  َك  ـٰ اَرَسلن ِانّـا  َِّبُّ   انل َها  ُـّ َ   ی ـا ـٰ ی  44 رَكی ًما 

اًج  ِ   بِـِاذِنٰه   َو  ِسرا 45   َو داِعیًا   ِایَل   الّلٰ ا َو نَذیـًرا    ً مَُبّشِ

فَضاًل   ِ الّلٰ ِمَن  لَُه   
َّ

بِاَن ال ُمؤِمن نَي   ِ بَّشِ َو     46 مُنرًیا   

َد ع  َو  ال ُمٰنِفقنَي   َو  الٰكِفر نَی   
ِ

تُِطع َوال     47 َكبرًی ا   

   48 َوكیاًل    ِ ِ الّلٰ ب َكفٰي   َو   
ج  

  ِ الّلٰ َعَل   
َّ

تََوك َو  م 
ُ

اَذهٰى

ب  33 سور ه احزا جز ء  22 
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ترجمه

مردم[  ]به  را  خدا  پیام هاى  و  رسالت ها  كه  كسانى اند  همان  گذشته[  ]پیامبران 
برای  خدا  و  ندارند،  بیم  او  جز  احدى  از  و  دارند  خشیت  او  از  و  مى رسانند 

39 حسابرسی كفایت می كند.
 محّمد  پدر هیچ یک از مردان شما نیست، بلکه فرستادٔه خدا و پایان بخش 

40 پیامبران است و خدا به هرچیزى داناست.
41  اى كسانى كه ایمان آورده اید، خدا را بسیار یاد كنید. 

42 و بامدادان و عصرگاهان تسبیح او گویید.
تاریكى ها از  را  شما  تا  می فرستد  درود  شما  بر  خود  فرشتگان  با  آنکه  اوست    

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

روزى كه آنان ]مؤمنان[ به لقاى خدا مى رسند، درودى كه نثارشان مى شود »سالم« 
است ] كه نویددهندٔه سالمت و امنیت است[ و خداوند براى آنان پاداشى ارزشمند 

44 و گرامی فراهم ساخته است. 
 45  اى پیامبر، ما تو را گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم. 
46 و نیز دعوت کنندٔه مردم به سوی خدا، به فرمان او و چراغى تابان.

47 و به مؤمنان بشارت ده كه براى آنان از جانب خداوند، بخششى بزرگ است. 
و از كافران و منافقان ]در هیچ پیشنهادی[ اطاعت مکن، و به آزارشان بى اعتنا 

48 باش و  به خدا توكّل كن كه خداوند براى کارسازی كافى است. 
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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 پایاِن نامه یا سندی را امضا کنند، ُمهر را در پایان آن می زدند و نامه را با آن به پایان می رساندند. بدین جهت، رسول خدا که 

آخرین فرستاده و پایان بخش پیامبران است، »خاتم النبّیین« نامیده شده است. 
2ــ سورٔه احزاب، آیٔه 40.  

3ــ  نمونٔه آن، حدیث منزلت است که در درس های بعد با آن آشنا می شوید.

خداوند در قرآن کریم، پیامبر اکرم  را »خاتم النبّیین«1 معرفی می کند. 

ِه َو خاتََم النَِّبّییَن 2           بلکه ]او[ فرستادٔه خدا و پایان بخش پیامبران است. وَ لٰکِن َرسوَل الّلٰ

پیامبر اکرم  نیز در اجتماعات مختلف، خود را به عنوان آخرین پیامبر الهی معرفی می کرد3 
تا پس از ایشان، کسی اّدعای پیامبری نکند، یا اگر اّدعا کرد، مردم فریب او را نخورند و بدانند که 

او پیامبر واقعی نیست.
در این درس، می خواهیم سؤاالت زیر را بررسی کنیم: 

چه عواملی سبب شد تا نیازی به آمدن پیامبر جدید نباشد؟
با آمدن آخرین پیامبر، وظیفٔه کسانی که پیرو پیامبران پیشین بوده اند، چیست؟



29

عوامل ختم نبوت
زمان  هر  در  را  پیامبر  به  نیاز  عدم  یا  نیاز  که  اوست  و  می فرستد،  را  پیامبران  خداوند  که  آنجا  از 
تشخیص می دهد، تعیین زمان ختم نبوت نیز با خداست؛ زیرا اوست که دقیقاً می داند عوامل ختم نبوت 
فراهم شده، یا نه. مثالً 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 
عوامل  که  می یابیم  در   ، محمد  حضرت  زمان  در  نبوت  ختم  اعالم  به  توجه  با  بنابراین،  است. 

بی نیازی از پیامبر جدید فراهم بوده است. برخی از این عوامل عبارت اند از:
1ــ آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی: پایین بودن سطح درک انسان ها 
و عدم توانایی آنان در گرفتن برنامٔه کامل زندگی از عوامل تجدید نبوت ها بود. در عصر نزول قرآن، با 
اینکه مردم حجاز سطح فرهنگی پایینی داشتند، اما آمادگی فکری و فرهنگی جوامع مختلف به میزانی 
بود که می توانست کامل ترین برنامٔه زندگی را دریافت و حفظ کند و به کمک آن، پاسخ نیازهای 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 فراوانی ظهور 
کردند. در واقع، انسان ها وارد دوره ای شده بودند که می توانستند با تفکر در برنامٔه 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.
: تعیین امام معصوم از طرف خداوند سبب  3ــ وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم 
شد که مسئولیت های پیامبر، به جز دریافت وحی ادامه یابد و جامعه کمبودی از جهت رهبری و هدایت 

نداشته باشد1.
4ــ پویایی و روزآمد بودن دین اسالم: دینی می تواند برای همیشه ماندگار باشد که بتواند به 
همٔه سؤال ها و نیازهای انسان ها در همٔه مکان ها و زمان ها پاسخ دهد. دین اسالم ویژگی هایی دارد که 

1ــ با مسئولیت های امامان در درس های آینده بیشتر آشنا خواهید شد.
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1ــ سورٔه انفال، آیٔه 60.

بیشتر بدانیم

می تواند پاسخگوی نیازهای بشر در دوره های مختلف باشد.
برخی از این ویژگی ها عبارت اند از:

اول ــ توجه به نیازهای متغیر، در عین توجه به نیازهای ثابت: انسان در زندگی فردی و 
اجتماعی دو دسته نیاز دارد: نیازهای ثابت مانند نیاز به امنیت، عدالت، داد و ستد با دیگران، ازدواج 
و تشکیل خانواده، تعلیم و تربیت و حکومت. این نیازها در همٔه زمان ها برای بشر وجود داشته است و 

از بین نمی روند. دین اسالم برای هر کدام از این نیازها قوانین ثابت و مشخصی دارد.
دستٔه دیگر، نیازهای متغیر هستند که از درون همین نیازهای ثابت پدید می آیند؛ یعنی، انسان ها با 
گذشت زمان برای پاسخ گویی به نیازهای ثابت خود، از روش ها و شیوه های مختلف و متغیری استفاده 
می کنند. مثالً داد و ستد یک نیاز ثابت است؛ اما شیوه و چگونگی داد و ستد ممکن است در هر زمان 
تغییر کند. مثالً یک روز کاال را با کاال عوض 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. نیاز 
به امنیت هم یک نیاز ثابت است، اما چگونگی تأمین امنیت و ابزارها و اسلحه هایی که به این منظور 
به کار گرفته می شود، در مقایسه با دوره های گذشته بسیار متفاوت شده است. معارف اسالمی به گونه ای 
است که متخصصان دین می توانند از درون آن با توجه به نیازهای جدید به وجود آمده، قوانین مورد نیاز 
جامعه دربارٔه بانکداری، اسکناس، خرید و استفاده از سالح های جدید را استخراج کنند و در اختیار 

مردم قرار دهند.

به عنوان یک نمونه، در مورد نیاز به امنیت و حفظ کشور در برابر تهاجم دشمن، که یک نیاز 
وا لَُهم َما  ثابت است، یک قاعدٔه ثابت وجود دارد و آن اینکه در قرآن کریم می فرماید: َو َاِعدُّ
کُم1...: هرچه در توان   َعُدوَّ الـّلٰـِه َو َعُدوَّ

ٰ
ةٍ َو ِمن ِرباِط الَخیِل، ُترِهبوَن بِه استَطَۡعُتم ِمن ُقوَّ

دارید از نیرو و اسب های ورزیده فراهم آورید، تا به وسیلٔه آن دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید.
فراهم کردن نیرو و قدرت برای تأمین امنیت و به میزانی که دشمن بترسد و جرأت حمله پیدا 
نکند، یک قاعدٔه ثابت است؛ اما مصداق این نیرو در هر زمان متفاوت است. همان گونه که در یک 
دورٔه زمانی برای مقابلٔه با دشمن به اسب نیاز بوده است، امروز حکومت اسالمی وظیفه دارد به هر 

ابزار جدید و مشروعی برای حفظ کشور دست یابد تا کشور را از هر تهدیدی حفظ کند.
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1ــ من ال یحضره الفقیه، صدوق، ج 3، ص 103.
2ــ سورٔه یوسف، آیٔه 108.

3ــ دیوان گلشن راز، محمود شبستری.

به  که  دارد  وجود  قوانین  و  قواعد  از  دسته ای  اسالم  در  تنظیم کننده:  قوانین  وجود  ــ  دوم 
بر همٔه احکام و مقررات اسالمی  این قواعد  انطباق و تحرک داده است.  مقررات اسالمی خاصیت 
می کنند.  کنترل  و  قرار می دهند  نظر  را تحت  مقررات  و  عالی، احکام  بازرسان  مانند  و  دارند  تسلط 
به طور مثال پیامبر اکرم  فرموده است: »الَضَرَر و الِضراَر ِفی االسالم؛1 اسالم با ضرر دیدن و 
ضرر رساندن مخالف است«. این سخن به صورت یک قاعده درآمده و بسیاری از مقررات اسالمی را 
کنترل می کند. مثالً روزٔه ماه رمضان بر هر مکلفی واجب است، اما اگر این روزه برای شخصی ضرر 

داشته باشد، بر او حرام می شود.
بنابراین، بر اساس عواملی که بیان شد، آخرین پیامبر الهی، کامل ترین و شایسته ترین برنامه را برای 

هدایت تمامی انسان ها، در همٔه زمان ها به مردم معرفی نمود و دیگر نیازی به آمدن پیامبر جدید نیست.
٭ ٭ ٭

ر �ن �آ به  � ا  �ت اّول  �ن  ا��ت  ط  �ن ی 
ک

� ر�ی مسا�ن �ته  �ش
�گ هان  �ب ل�ت  �ن او  ر  �ب

د سار�بان ا�ن ون  �چ ا  �ی �ب ا�ن ره،  ن  ا�ی درد  کاروان ا�ن ره�نمای  و  ل  د��ی

ساالر �ته  �ش
�گ ما  د  ّ س�ی ان  ا�یسش کارو�ن  ن  ا�ی رد  ر  �ن �آ او  هم  اّول  او  هم 

راه ن  ا�ی ا�یان  �چ ده  م �آ �ن�تم  او  ر  ه «2�ب اللّٰ ی  ِاَ� »َاۡدعوا  ده  سش ل  ا�ن �ن او  ر  �ب

ی �چ رد  مله  �ب دل ها  و  ی�ش  � �چ او  ده  وی3سش ن  دام ان ها  �ب د��ت  ر�ن�ته 
گ

�

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 واسطٔه آنها بر عدم تحریف قرآن استدالل نمود، این آیه 
است: 

کرَ وَ  ِاّنا لَه   ُ لَحاِفظوَن؛ بى تردید ما این قرآن را به تدریج نازل کرده ایم و قطعاً  لنَا الِذّ ِاّنا نَحُن َنزَّ
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حفظ کنندٔه آن خواهیم بود.1 
عالوه بر این، ما در قرآن هیچ اختالفی بین آیات آن مشاهده نمی کنیم، اما اگر قرآن تحریف شده 

بود، قطعاً به فرمودٔه خود قرآن، در آن اختالفات بسیاری یافت می شد.2
2ــ اهتمام مسلمانان به حفظ و صیانت از قرآن: 

آنان  توسط  شده،  نازل  آیات  و  می خواندند  فرا  را  وحی  کاتبان  وحی،  دریافت  از  پس  پیامبر 
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

یکى از دالیلی که شبهٔه تحریف را ازبین مى برد این است که همٔه نسخه های قرآنی که از صدر 
که  به همین شکلی است  دقیقاً  باقی مانده است،  تاریخی  اسالم و همچنین در دوره های مختلف 

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.
به نسخ خطی جهان، قرآن هایى موجود  امروزه در مجموعه هاى فرهنگى و موزه های مربوط 
است که نگارش آنها به بیش از هزار سال و گاه به عصر پیامبر مى رسد، و همٔه این نسخه ها از آغاز 
تاکنون بدون هیچ تحریف و کاستى یا زیادتى است و همگی از لحاظ آیات و محتوا همانند یکدیگر 
می باشند. به تازگی نیز در تحقیقاتی3، کارشناسان آلمانی پی برده اند قرآنی که در کتابخانٔه دانشگاه 
توبینگن آلمان نگهداری می شود، بسیار قدیمی و مربوط به نیمٔه اّول قرن اّول هجری است. قرآن 
یاد شده از 150 سال پیش در خزانٔه کتابخانٔه دانشگاه توبینگن نگهداری می شود، اما تاکنون کسی 
به قدمت و اهمیت آن پی نبرده بود. نسخه شناسان با استفاده از تکنیک های نوین دریافته اند که این 
قرآن، بین سال های 649 تا 675 میالدی تحریر شده است؛ یعنی تنها 20 تا 40 سال پس از رحلت 

 . حضرت محمد 

1ــ سورٔه حجر، آیٔه 9.
2ــ سورٔه نساء، آیٔه 82.

www.mehrnews.com/new/2508866 ؛ www.corpuscoranicum.de ــ3
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1ــ سورٔه آل عمران، آیٔه 85.

وظیفۀ پیروان پیامبران گذشته
وقتی خداوند پیامبر جدیدی برای هدایت مردم می فرستد، وظیفٔه پیروان پیامبر قبل چیست؟ آیا ادامٔه 

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 از آن 
به »اسالم« تعبیر می شود. هر یک از پیامبران، این دین الهی را در خور فهم و اندیشٔه انسان های 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، 
ایمان  پیامبر  آخرین  به  قبلی  پیامبر  پیروان  که  است  این  نشانگر  زمان،  یک  در  دین  یا چند  دو  وجود 
نیاورده اند و این کار به معنای سرپیچی از فرمان خدا و عدم پیروی از دستورات 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 َو َمن َیبتَِغ َغیَر ااِلسالِم دینًا 

هرگز از او پذیرفته نخواهد شد َفلَن ُیقبََل ِمنهُ 
و در آخرت از زیانکاران خواهد بود. َو ُهَو ِفی اآلِخَرةِ ِمَن الخاِسریَن1 

برخی تصور می کنند پیامبران مانند فروشندگان کاال هستند که هر کدام برای خود فروشگاهی 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.
آنان همه یک برنامه و هدف مشخص را دنبال 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:

قولوا آَمّنا بِالّلِٰهٰ َو ما ُانِزَل ِالَینا             بگویید: ما به خدا، و به آنچه بر ما نازل شده ایمان آوردیم
َو ما ُانِزَل ِالٰى ِابراهیَم َو ِاسماعیَل      و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل
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َو ِاسحاَق َو َیعقوَب َو االَسباِط            و اسحاق و یعقوب و پیامبرانی ]از نسل یعقوب[ نازل شده،
َو ما ُاوتَِی موسٰى َو عیسىٰ   و به آنچه به موسى و عیسى داده شده،

َو ما ُاوتَِی النَِّبّیوَن ِمن َربِِّهم                و به آنچه به همٔه پیامبران از سوى پروردگارشان داده شده،
ُق بَیَن َاَحٍد ِمنُهم   میان هیچ یک از ایشان فرق نمى گذاریم؛ ال ُنَفِرّ

َو نَحُن لَه ُمسلِمونَ  1   و در برابر او تسلیم هستیم.
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 
نزد  ببرند، عذرشان  پی  به حقانیت دین جدید  نتوانند  اما  بزنند،  به تحقیق و جست وجو  کسانی دست 
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 
همٔه زحمتی که کشیده اند، حقیقت را نیافته اند )که معموالً تعدادشان بسیار اندک است(، فرق می گذارد 

و گروه دوم را مؤاخذه نخواهد کرد.

جهان  در  غیرمسلمان  افراد  اعمال  محاسبٔه  چگونگی  خصوص  در  بیشتر  دانش  کسب  برای 
آخرت به سایت گروه قرآن و معارف، بخش »دانش تکمیلی« مراجعه کنید.

دانش تکمیلی

دین دانی یا دین داری؟!
ممکن است این سؤال برای برخی به وجود آید که چرا در میان پیروان دین راستین، 
جوامعی وجود دارد که نه تنها به سمت رشد و پیشرفت نمی روند بلکه به انواع گرفتاری ها 
با پاسخ به پرسش ها و نیازهای اساسی  تا  و مشکالت دچار هستند؟ اگر دین آمده است 
انسان ها، آنها را از مشکالت و تنگناها نجات دهد، چرا برخی جوامع دینی، گرفتار چنین 

مشکالتی هستند؟
اولین علت بروز این مسئله، جهل بسیاری از مردم نسبت به دستورها و تعالیم دین است. آنان با 

1ــ سورٔه بقره، آیٔه 136.

پاسخ سؤاالت شما
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اینکه ادعا می کنند دین دار هستند، ولی در دستورهای دین اطالع کامل و درستی ندارند و به جای 
آنکه در پی مطالعه و یادگیری معارف دین باشند به آنچه از این وآن شنیده اند بسنده می کنند. آنان نه 
می دانند که اصول دینشان چیست و بر چه پایه هایی استوار است و نه از احکام و قوانین دینشان 
که در زندگی روزمره باید به آن عمل کنند، خبر دارند. این گونه جوامع شاید به ظاهر دینی باشند، 

اما در واقع بهره ای از تعالیم نجات بخش دین نبرده اند.
دومین علت، عمل نکردن مردم به دستورهای دین است. برخی مردم با وجود آگاهی از تعالیم 
دین و با اینکه می دانند که نجات آنها در عمل به این تعالیم است، اما به دلیل دل بستن به هوس های 

زودگذر، به آن عمل نمی کنند و پایبند به دستورهایش نیستند.
بنابراین، اگر می خواهیم تأثیر بی نظیر دین را در زندگی و جامعٔه خود مشاهده کنیم، باید مطالعه 
و شناخت تعالیم دین و سپس اطاعت از دستورهای آن را سر لوحٔه کار خود قرار دهیم. البته در 
این راه باید سعی کنیم به تمام احکام شریعت عمل کنیم، نه اینکه به برخی موارد عمل کنیم و برخی 

دیگر را کنار بگذاریم. 

اندیشه و تحقیق

به نظر شما آیا این امکان وجود داشت که خداوند برنامٔه سعادت بشر را یکبار برای همیشه در 
زمان حضرت آدم  برای مردم بفرستد؟ چرا؟
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منابع برای مطالعه بیشتر
فایل پی دی اف کتاب های معرفی شده در این بخش، در سایت گروه قرآن و معارف به آدرس 

http://quran-dept.talif.sch.ir در بخش »معرفی کتاب« موجود است.

مخاطب انتشارات نویسنده نام کتاب

معلم مدرسه حسین سوزنچی آفتاب اندیشه )ج2(

معلم دفتر تنظیم و نشر آثار عالمه 
طباطبایی

سید محمد حسین 
طباطبایی اصول عقائد و دستورات دینی

دانش آموز مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن محسن قرائـتی اصول عقاید

دانش آموز قدیانی موسوی گرمارودی داستان پیامبران

معلم صدرا مرتضی مطهری ختم نبوت

مروارید دانش آموز قیصر امین پور گل ها همه آفتاب گردان اند

معرفی کتاب
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قرائت
سور ه یونس  10 جز ء  11 

 ِ الّلٰ َو عَد   
َّ

ِان ااَل    
ج

ااَلرِض  َو  ٰمٰوِت  السَّ ِف  ما   ِ ٰ
لِلّ  

َّ
ِان ااَل 

َو  یُـحـیي  ُهَو     55 یَعـلَموَن   ال  اَ     كـثََرُه  ِكنَّ  ـٰ َول َحقٌّ 

َها   انلّاُس   قَد   جآءَ تكُـم  ُـّ َ     ی ـا ـٰ 56   ی ُ میُت  َو   ِایَلِه  تُر َجعوَن      ی

ُهًدي   َو   ِ ور د الصُّ ِف  ِ ما  ل ِشفآ  ءٌ  َو  َربِّكُم  ِمن   
ٌ
َموِعظَة

بَِر ح َمِتٰه  َو   ِ الّلٰ بَِفضِل  قُل    57 لِلُمؤِمننَي    
ٌ
َرمحَة َو 

   58 یَـجَمعوَن   ِمّما  َخریٌ  ُهَو   
ز

فَلَیـفَر حوا  فَـِبـٰذِلَ 

ِمنهُ  َ ـَجـعَلـُت   ف ِر زٍق  ِمن  لَكُم   ُ الّلٰ اَنَزَل  ما  اََرءَیُت  قُل  

 ِ الّلٰ َعَل  اَم   
ز

لَكُم  اَِذَن   ُ ءآلّلٰ قُل   
ص

ـاًل  ـٰ َوَحـل ًما  َحرا

الَكِذَب   ِ الّلٰ َعَل  یَفَتوَن  نَی 
َّ

ال َظنُّ  ما  َو   59 تَفَتوَن 

ِكنَّ   ـٰ َول الـنّاِس  َعَل  فَضٍل  لَـذو   َ
الّلٰ  

َّ
ِان  

ط
الِقـٰیَمِة   یَوَم  

َوما  َشأٍن  ف  تَكوُن  َوما    60 َن   یَشكُرو ال  اَ   كثََرُهـم 

كُنّا  ِااّل  َعَمٍل   ِمن  تَعَمولَن  ال  َو  ٍن  قُرآ ِمن  ِمنهُ  تَتولا  

یَعـُزُب  ما  َو   
ج

فیِه  تُـفیضوَن  ِاذ  ُشهودًا  َعلَیكُم 

مآِء  السَّ ِف  َوال  ااَلرِض  ِف     ٍ ة ذَرَّ ِمثقاِل  ِمن  َربَِّك  َعن 

   61 َ ـَر ِمن   ٰذلِـَك  َوال   اَ    كـَبَ      ِااّل  ف ِكٰتٍب  مُبنٍي       َوال   اَصغ
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بدانید که ]مالکیت[ آنچه در آسمان ها و زمین است، از آِن خداست؛ بدانید وعدٔه 
 55 خدا حّق است، ولى بیشتر آنان نمى دانند. 

56 او زنده می کند و می میراند و به سوى او بازگردانده مى شوید. 
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 

57 است. 
آنچه  هر  از  این  شوند.  شاد  باید  ]مؤمنان[  که  خداست  رحمت  و  فضل  به  بگو: 

 58 ]دارایی و امکانات[ که فراهم مى آورند، بهتر است. 
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 

59 احکام را صادر کنید، یا بر خدا دروغ مى بندید؟ 
کسانى که بر خدا دروغ مى بندند، ]به فرجام خود[ در روز قیامت چه گمان مى برند؟ البته، 

 60 خداوند از فضل خود به مردم عطا مى کند، ولى بیشترشان ناسپاسى مى کنند 
در هیچ حال ]و اندیشه اى[ نیستى و هیچ بخشى از قرآن را تالوت نمى کنى و تو و 
دیگران هیچ کارى را انجام نمى دهید، مگر اینکه ما بر شما گواهیم؛ و هم وزن ذّره اى 
]غبار بسیار ریزى که در هوا پراکنده است[ نه در زمین و نه در آسمان از پروردگار 
تو پنهان نمى ماند، و چیزى کوچک تر از ذّره و بزرگ تر از آن نیست، مگر اینکه در 

61 کتابى روشن ثبت است. 

ترجمه



40

معجزهٔ جاویدان

د سش ل�  م�ب ماه  و  د  �ی �ش در�ن �ب اره ای  دس�ت سش مو�ن�  و  �ی�  ا�ن را  ما  دٔه  رم�ی دل 

�ت و�ش �ن ط �ن ر�ن�ت و �ن �ت�ب �ن به م�ک ه � ن �ک گار م د1�ن سش مدرس  صد  مو�ن  �آ م�ٔ�له  ه  مرن عن به  �

قرآن کریم، آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران نازل شده و گواه و دلیل نبوت ایشان 
است.

در این درس به بررسی این موضوع می پردازیم تا بدانیم:
اّوالً چرا معجزٔه جاوید پیامبر خاتم  از نوع کتاب است؟

ثانیاً قرآن کریم از چه جهاتی معجزه است؟
٭ ٭ ٭

1ــ غزلیات حافظ.
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1ــ  فرق معجزه با کارهای خارق العادٔه مرتاضان و ساحران و تردستان هم همین است که کارهای آنان با تعلیم و تمرین قابل یادگیری 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؛ مثالً وقتی عصای حضرت 

موسی  به اژدها تبدیل می شد، بر کارهای ساحران غلبه می کرد. همچنین هیچ کس نمی توانست مانند آن را انجام دهد. 

تصور کنید که شما در چند هزار سال قبل زندگی می کردید و یک روز می شنیدید که شخصی به نام 
موسی خود را پیامبر خدا معرفی کرده است و ادعا می کند از جانب خدا برای هدایت انسان ها دستوراتی 
را آورده است. شما چگونه یقین می کردید 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 نبود1. قرآن 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. مثالً ساحران طناب هایی 
تصّور  مردم  و  می آوردند  در  حرکت  به  را  آنها  خاص،  روش هایی  با  و  می انداختند  زمین  روی  را 
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 
کردند، بلکه به خدای یگانه ایمان نیز آوردند و نبّوت حضرت موسی  را تصدیق کردند. گروهی از 

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 زیادی 
کرده بود و پزشکان، جایگاهی ویژه در جامعه داشتند. معجزٔه حضرت عیسی  نیز بیشتر در 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 َاّنی َقد ِجئُتکُم بِآَیةٍ ِمن َربِّکُم 

برایتان از ِگل چیزى چون پرنده مى سازم َاّنی َاخلُُق لَکُم ِمَن الّطیِن کََهیئَةِ الطَّیرِ 



42

2ــ سورٔه اسراء، آیٔه 88. 1ــ سورٔه آل عمران، آیٔه 49.   

4ــ سورٔه یونس، آیٔه 38. 3ــ سورٔه هود، آیٔه 13.    
5ــ سورٔه اسراء، آیٔه 88.

و در آن مى دمم، به اذن خدا پرنده اى شود َفاَنُفُخ فیِه َفَیکوُن طَیًرا بِِاذِن الّلٰهِ 
و کور مادرزاد را و برص گرفته را شفا مى دهم َو ُابِریُٔ االَ   کَمَه َو االَبَرَص 

و به فرمان خدا مردگان را زنده مى کنم. َو ُاحیِ الَموتٰى بِِاذِن اللَِّه.1 

البته معجزات پیامبران گذشته، فقط برای مردم آن زمان قابل مشاهده بود و امروز اثری از آنها باقی 
نمانده است. 

به نظر شما معجزٔه آخرین پیامبر الهی که دینش برای مردم تمامی دوران ها تا روز قیامت خواهد بود، 
چگونه باید باشد؟

٭ ٭ ٭
معجزهٔ آخرین پیامبر الهی باید 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 معجزٔه 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 بیاورند2 و برای اینکه ناتوانی آنها را نشان دهد، این 
پیشنهاد را به ده سوره کاهش داده است3 و برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی آنان، پیشنهاد آوردن حتی 

یک سوره مانند سوره های قرآن را هم به آنها داده است:
آیا می گویند: او به دروغ آن ]قرآن[ را به خدا نسبت َام َیقولوَن افتَراهُ 

داده است؟ ُقل َفأتوا بِسوَرةٍ ِمثلِه ی4 
این دعوت به مبارزه را »تحّدی« می گویند و خداوند تأکید می کند که هیچ گاه، هیچکس نمی تواند در 

این مبارزه پیروز شود و همانند قرآن را بیاورد:
بگو: اگر تمامی انس و جن جمع شوند ُقل لَئِِن اجتََمَعِت ااِلنُس َو الِجنُّ 

تا همانند قرآن را بیاورند، َعلٰی َان َیأتوا بِِمثِل ٰهَذا الُقرآنِ 
نمی توانند همانند آن را بیاورند، ال َیأتوَن بِِمثلِه ی 

هر چند پشتیبان هم باشند.  َو لَو کاَن بَعُضُهم لِبَعٍض ظَهیًرا.5 
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فعالیت کالسی

پاسخ سؤاالت شما

و  قرن می گذرد  از چهارده  بیش  کرده است،  اعالم  را  مبارزه  به  کریم دعوت  قرآن  که  آن روز  از 
تا کنون،  کریم  قرآن  نزول  ابتدای  همان  از  اسالم  مخالفان سرسخت  دارد.  ادامه  این دعوت همچنان 
به  نتوانسته اند سوره ای حتی  اما  ببرند،  تا عظمت قرآن را زیر سؤال  در این باره تالش بسیار کرده اند 
قرآن  از  سوره ای  با  را  آن  برابری  زمان،  متخصصان  و  اندیشمندان  که  بیاورند  »کوثر«  سورٔه  اندازٔه 
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.
آری، از گذشتٔه دور تا امروز، مخالفان قرآن کریم متن هایی ارائه کرده اند که برای افراد غیرمتخّصص 
ممکن است بی عیب جلوه کند، اما تا کنون هیچ یک از این متن ها در مراکز علمی و تخّصصی، مورد 

قبول واقع نشده است و جملگی به فراموشی سپرده شده اند.

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

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 داشته اند؟

نیز داشت.  پیامبر  در کنار معجزٔه اصلی خود )قرآن( معجزات دیگری  بله،  اینکه:  پاسخ 
معجزاتی مانند حرکت کردن و دو نیم شدن درخت به دستور ایشان، شّق القمر، ستون حّنانه و ...

حضرت علی  در یکی از سخنان خود می فرمایند:
من با پیامبر اکرم  بودم که گروهی از بزرگان قریش آمدند و گفتند: ما از تو چیزی می خواهیم 
که اگر بپذیری و انجام دهی، پی می بریم که تو فرستادهٔ خدا هستی و اگر انجام ندهی، بر ما مشخص 

می شود که جادوگر و دروغ گویی.
پیامبر  پرسید: چه می خواهید؟ گفتند: به آن درخت بگو از ریشه درآید و در پیش روی تو 
بایستد. پیامبر  گفت: خدا بر هر کاری تواناست. آیا اگر خدا برای شما چنین کند، ایمان می آورید؟

گفتند: آری
پیامبر  فرمود: اکنون آنچه خواسته اید به شما نشان خواهم داد، ولی می دانم که به راه خیر باز 

نمی گردید. 
سپس به درخت اشاره کرد و فرمود: ای درخت، اگر به خدا و روز جزا ایمان داری و می دانی 
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1ــ نهج البالغه، بخشی از خطبٔه 192.

که من پیامبر خدا هستم، به اذن خدا از ریشه درآی و در برابر من بایست. درخت با ریشه هایش از 
زمین کنده شد و نزد پیامبر آمد و شاخه های باالیی خود را بر رسول اللّه  سایبان کرد و یکی از 

شاخه هایش را نیز بر شانٔه من نهاد که 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.
و  آورده ام  ایمان  تو  به  که  نخستین کسی هستم  من  ای رسول خدا،  ال اله اال اللّه.  گفتم:  من 
بزرگداشت  و  نبّوت  تصدیق  برای  فرمان خدا  با  درخت  می دهم  گواهی  که  هستم  نخستین کسی 

دعوت رسالت، آنچه را خواستی، انجام داد. 
بزرگان قریش گفتند این مرد جادوگری دروغ گوست و در جادوگری مهارت خیلی زیادی دارد. 

سپس گفتند: آیا جز همانند این )مقصودشان من بودم( کسی تو را در کارت تصدیق می کند؟1

٭ ٭ ٭
جنبه های اعجاز قرآن کریم

هر کتابی از دو جنبه قابل بررسی است: اّول از جنبٔه لفظی و دوم از جنبٔه محتوایی؛ قرآن کریم 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.اما چون خداوند بر همٔه امور داناست، برای بیان معارف ژرف و عمیق قرآن، زیباترین و 
مناسب ترین کلمات و عبارت ها را انتخاب کرده است تا به بهترین وجه، معنای مورد نظر را برساند و 
با زبان عربی آشنا باشد، به محض خواندن قرآن،  دل های آماده را به سوی حق جذب کند. هر کس 

درمی یابد که آیات آن با سایر سخن ها کامالً فرق می کند و به شیوه ای خاص بیان شده است.

فیلم )1(: عکس العمل غیر مسلمانان هنگام شنیدن آیات قرآن 

این حقیقت، از همان آغاز نزول مورد توجه همگان و حتی مخالفان قرار گرفته بود. ساختار زیبا و 
آهنگ موزون و دلنشین کلمه ها و جمله ها، 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 می رفت، یا از 

پشت دیوار خانٔه پیامبر، به قرآن خواندن ایشان گوش فرا می داد، او را مجازات می کردند.
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دانش تکمیلی 1

بیشتر بدانیم

1ــ قرآن و آخرین پیامبر، ناصر مکارم شیرازی، ص 78.

همین زیبایی لفظی، سبب نفوذ خارق العادٔه این کتاب آسمانی در افکار و قلوب در طول تاریخ شده 
است و بسیاری از مردم به خصوص ادیبان و اندیشمندان تحت تأثیر آن مسلمان شده اند.

فیلم )2(: پس از مشاهدهٔ این تالوت زیبا، احساس درونی خود را بیان کنید.

کافری که مجذوب قرآن شد!
ولیدبن مغیره از بزرگان مکه بود. روزی به تقاضای جمعی از مشرکان نزد پیامبر  آمد تا 
را  از سورٔه »سجده«  پیامبر  قسمتی  بررسی کند.  را  او و معجزه اش  نزدیک شخصیت  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.
از آن روز زمزمه در میان قریش افتاد که حتی ولید نیز مجذوب گفتار پیامبر شده است.1

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:
الف( انسجام درونی در عین نزول تدریجی: می دانیم که آثار و نوشته های اّولیٔه دانشمندان و 
متفکران با آثار دوران پختگی آنها متفاوت است. از این رو، دانشمندان معموالً در نوشته های گذشتٔه 

خود تجدید نظر می کنند و اگر بتوانند، کتاب های گذشتٔه خود را اصالح می نمایند.
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1ــ سورٔه نساء، آیٔه 82.
ُة ِالَی یَوِم الِقیاَمِة ِااّل َانَزلَُه في ِکتاِبِه«؛ اصول کافی، کلینی، ج 1، ص 261.  2ــ »ِانَّ اللَّٰه تَباَرَک َو تَعالَی لَم یََدع َشیئاً تَحتاُج ِالَیِه االُمَّ

با اینکه بیش از شش هزار آیٔه قرآن کریم در طول 23 سال به تدریج نازل شده و دربارٔه موضوعات 
از  دقیق تر  آیاتش  بلکه  نیست،  ناسازگاری  و  تعارض  آن،  آیات  میان  تنها  نه  گفته است،  متنّوع سخن 

اعضای یک بدن با یکدیگر هماهنگی دارند و همدیگر را تأیید می کنند.

خداوند در قرآن می فرماید:
َاَفل َیتََدبَّروَن الُقرآَن َو لَو کاَن ِمن ِعنِد َغیِرالّلِٰه لََوَجدوا فیِه اخِتلًفا کَثیًرا 1

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؟ 

از افکار،  از زمان، مجموعه ای  در هر دوره ای  تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت:  ب( 
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 
این، قرآن کریم نه تنها از این فرهنگ تأثیر نپذیرفت، بلکه به شّدت با آداب جاهلی و رسوم خرافی آن 
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 چهارده قرن پیش نازل شده، اما در مورد 
همٔه مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به سوی کمال بدان نیاز دارد، سخن گفته و چیزی را 
فروگذار نکرده است. این کتاب فقط از امور معنوی، یا آخرت و رابطٔه انسان با خدا سخن نمی گوید؛ 
بلکه از زندگی ماّدی و دنیوی انسان، مسئولیت های اجتماعی و رابطٔه وی با انسان های دیگر سخن 

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 ]قرآن[ 

آورده است«.2
هدایت  و  زندگی  برنامٔه  به  مربوط  نیازهای  است،  نیاز  مورد  آنچه  از  منظور  که  است  روشن  البته 

انسان هاست؛ یعنی همان نیازهایی که پیامبران به خاطر آنها فرستاده شده اند.
فیلم )٣(:پس از مشاهدهٔ فیلم بگویید علت اصلی اسلم آوردن جوان استرالیایی چه بوده است؟ 
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1ــ البته، قرآن کتاب هدایت است، نه کتابی دربارهٔ علوم. به همین جهت اگر گاهی به یک نکتٔه علمی می پردازد، برای نشان دادن عظمت خلقت و 
واداشتن انسان ها به تفکر در جهان است. از این روست که این نکات علمی را به صورت کوتاه و در حّد اشاره مطرح می کند. 

2 ــ سورٔه رعد، آیٔه 2.    
3ــ سورٔه ذاریات، آیٔه 47.

د( ذکر نکات علمی بی سابقه: در جامعه ای که علم و دانش جایگاهی نداشت و خبری از رشته هایی 
مانند فیزیک، زیست شناسی، گیاه شناسی و ستاره شناسی نبود، قرآن کریم به برخی نکات علمی اشاره 

می کند که در تمام دنیای آن روز بی سابقه بود و بعدها به مرور زمان توسط دانشمندان کشف گردید. 1
اشاره به این قبیل نکات علمی، گویای آن است که قرآن کریم بسیار فراتر از علم آن روز جامعه، 
یعنی  باشد؛  به همٔه علوم  آگاه  این قبیل نکات علمی فقط از کسی ساخته است که  سخن گفته و ذکر 

خداوند متعال. به چند نمونه از نکات علمی قرآن کریم توجه کنید: 
1ــ نیروی جاذبه

و  ستارگان  نگهداری  و  نظم  عامل حفظ  نیرویی  که  دریافتند  دانشمندان  میالدی  هجدهم  قرن  در 
سیارات در مدار خود است، نیرویی که آن را »نیروی جاذبه« نام نهادند. اما قرن ها قبل از آن، قرآن کریم 

از وجود این نیرو خبر داد و آن را عامل درهم نرفتن ستارگان در یکدیگر معرفی کرد و فرمود:
خداوند، آسمان ها را با ستون هایی که برای شما دیدنی نیستند، برپا داشته است. 2

فیلم )4( 

2ــ انبساط جهان
نظریٔه انبساط جهان، یکی از مهم ترین کشفیات نجومی انسان در قرن بیستم است. بر طبق این نظریه، 
کهکشان ها با سرعت فوق العاده ای در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند که در نتیجٔه آن، جهان هستی 

مدام در حال گسترش و انبساط است. مطلبی که خداوند در قرآن کریم به آن اشاره کرده است:
ماءَ َبنَیناها بِاَیٍد َو ِاّنا لَموِسعوَن 3 َو السَّ

و آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره آن را وسعت می بخشیم.

نمونۀ دیگر از معجزات علمی قرآن:
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 شیِء نورانی ای گفته می شود که از خودش نوری ندارد، اما نور از منبع دیگری 
از درون خودش  نورش  نورانی ای می گویند که  به شیِء  آن می تابد، در حالی که سراج  بر روی 
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دانش تکمیلی 2

1ــ قاموس قرآن، سید علی اکبر قریشی، ج4، ص 203؛ مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهانی، ص 167.
2 ــ سورٔه فرقان، آیٔه 61. 

3ــ برگرفته از کتاب »قرآن از دیدگاه 114 دانشمند جهان« از محمدمهدی علیقلی و تلخیص کاظم تقی زاده.

است.1 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:

ماِء ُبـُروًجا َو َجَعَل فیها ِسراًجا َو َقَمًرا ُمنیًرا2  تَباَرَك الَّذی َجَعَل ِفی السَّ

به مسلمانان  آینده  نمونه های اعجاز محتوایی قرآن، خبر دادن قرآن از حوادث  از  یکی دیگر 
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.

قرآن از نگاه دانشمندان جهان
و  عظمت  برابر  در  نیستند،  مسلمان  که  کسانی  حتی  جهان،  امروز  متفّکران  و  دانشمندان 
بزرگی قرآن خضوع می کنند و از این کتاب، به بزرگی یاد می نمایند. به نمونه ای از اظهارنظرهای 

دانشمندان معاصر در این باره توجه کنید:3
 :Albert Einstein )1ــ آلبرت اینشتین )متفّکر و فیزیک دان بزرگ
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.

:H.Corbin )2ــ پروفسور هانری کربن )فیلسوف معاصر فرانسوی
اگر اندیشٔه محمد  خرافی بود و اگر وحی او وحی الهی نبود، 
هرگز جرئت نمی کرد بشر را به علم دعوت کند. هیچ یک از افراد بشر 
و هیچ شیوهٔ تفکری به اندازهٔ محمد  و قرآن، انسان را به دانش 
دعوت نکرده اند؛ تا آنجا که در قرآن، حدود نهصد بار از علم، فکر و 

عقل سخن به میان آمده است.
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1ــ سورٔه عنکبوت، آیٔه 48.   

 :D.Goustawe Lebon )3ــ دکتر گوستاو لوبون )موّرخ بزرگ فرانسوی
قرآن که کتاب آسمانی مسلمانان است، به تعالیم و دستورات مذهبی 
منحصر نمی شود، بلکه مشتمل است بر دستورات سیاسی و اجتماعی، 
خیرات، نیکی، مهمان نوازی، اعتدال در خواهش های نفسانی، وفای 
به عهد، اکرام والدین، کمک کردن به بیوه و یتیم و سرپرستی آنها، نیکی 
کردن در مقابل بدی که در موارد متعّددی بر آن تأکید شده، و در آن 
تمام این صفات و خصلت های پسندیده تعلیم داده شده است. تعلیمات 

اخالقی قرآن، به مراتب باالتر از تعلیمات انجیل است.

با توجه به آیٔه زیر، چرا خداوند معجزٔه جاوید خود را توسط پیامبری به دست مردم رساند که 
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؟
 بَِیمینَِك ِاًذا الَرتاَب الُمبِطلوَن؛1

ُ
َو ما کُنَت تَتلو ِمن َقبلِه ی ِمن کِتاٍب َو ال تَُخطُّه

آن  در  که  نمی نوشتی  را  آن  خود،  دست  با  و  نمی خواندی  را  نوشته ای  هیچ  آن،  از  پیش  و 
صورت، کجروان به شک می افتادند.

 
1ــ به نظر شما چرا اندیشٔه دانشمندان به مرور زمان تغییر می کند؟ این ویژگی، چگونه الهی بودن 

قرآن را اثبات می کند؟
2ــ با توجه به دو متن زیر، به سؤاالت پاسخ دهید:

الف( شاید نتوان کتابی را در جهان یافت که در آن به اندازٔه قرآن کریم به تعقل، تفکر و علم دوستی تأکید شده 
باشد. در این کتاب، بیش از 770 بار از علم، 185 بار از گوش دادن و توّجه کردن، 49 بار از عقل، 18 بار از 
فکر کردن، 132 بار از تبیین و دلیل، و نیز ده ها کلمٔه دیگر مانند قلم و کتاب که به تفکر و علم مربوط می شوند، نام 

برده شده است. همچنین آیات متعددی در نکوهش جهل، غفلت و تعقل نکردن وجود دارد.
ب( در جامعٔه آن روز عربستان و حتی دیگر نقاط جهان، کرامت زنان نادیده گرفته می شد. به گونه ای که اگر 

اندیشه و تحقیق
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منابع برای مطالعه بیشتر
به آدرس معارف  و  قرآن  این بخش، در سایت گروه  در  معرفی شده  کتاب های  پی دی اف   فایل 

http://quran-dept.talif.sch.ir در بخش »معرفی کتاب« موجود است.

مخاطب انتشارات نویسنده نام کتاب

معلم مؤسسٔه فرهنگی طه علی کورانی تدوین قرآن

معلم/ دانش آموز نشر سینا محمد مهدی علیقلی قرآن از دیدگاه 114 دانشمند جهان

معلم/ دانش آموز فوژان جعفر رضایی فر قرآن و آخرین پدیده های علمی

معلم/ دانش آموز دارالکتب االسالمیة ناصر مکارم شیرازی قرآن و آخرین پیامبر

خانواده ای فرزند دختر به دنیا می آورد، احساس شرم می کرد؛1 در چنین فضایی، قرآن کریم با بیان کرامت زن و 
تساوی وی با مرد در انسانّیت اعالم کرد: هر کس، از مرد و زن، عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان باشد، خداوند 
به او حیات پاک و پاکیزه می بخشد؛2 و عمل هیچ مرد و زنی را ضایع نمی کند.3 عالوه بر این، قرآن کریم برای زن، 
حقوق خانوادگی و اجتماعی قائل شد، در مالکیت به او استقالل بخشید و درآمد کارش را از آن خودش دانست؛ 
هزینٔه خانواده را از دوش او برداشت و بر دوش مرد قرار داد و به خصوص بر کرامت، عّزت و عفافش تأکید کرد 

تا در جامعه مورد سوء استفادهٔ مرد قرار نگیرد.
 متن الف به کدام یک از جنبه های اعجاز قرآن کریم اشاره می کند؟

 متن ب به کدام یک از انواع اعجاز محتوایی اشاره می کند؟

1ــ سورٔه نحل، آیٔه 58.
2ــ سورٔه نحل، آیٔه 97.   

3ــ سورٔه آل عمران، آیٔه 195. 

معرفی کتاب

در  و  پیدا  را  قرآن  اعجازهای علمی  از  دیگر  نمونه های  برخی  تحقیقی،  کار  در یک 
کالس بیان کنید.

  پیشنهاد
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قرائت
سور ه نساء  4 جز ء  5 

ُم آَمنوا ِبا   اُنِز َل    ِایَلَك  َو  نَی   یَز عُمو َن   اَ نَّ
َّ

اَ   لَـم  تََر ِاَل ال

الطّاغوِت ِاَل  یََتاحَكموا  اَن  یُر یدو َن  قَبِلَ   ِمن  اُنِز َل   ما   

اَن  یطاُن  الشَّ یُریُد  َو  بِـٰه  یَكُفروا  اَن  اُِموا  قَد  َو 

ما  ِایٰل  تَعالَوا  لَُه  قیـَل  ِاذا  َو     60 بَعیًدا  َضالاًل   ـُه 
َّ
یُـِضل

یَُصّدوَن  ال ُمٰنِفق نَي  یَت  رَاَ سوِل  الرَّ ِایَل  َو    ُ الّلٰ اَنَزَل 

ِبا   
ٌ
مُصیَبة اَصا بَتـُه   ِاذا  فََكیَف     61 ُصدودًا  َعنَك 

اََردنا  ِان   ِ ِ الّلٰ ب َيِلفوَن  جآءوَك   ثُـمَّ  اَیدیـِهـم  َمت  قَدَّ

 ُ الّلٰ یَعلَُم  نَی 
َّ

ال َك 
َ
ئ ـٰ اُول  62 تَوفیًقا  َو  ً ا  ِاحسان ِااّل 

ف   لَُه  قُل  َو  ِعظُهـم  َو  َعهنُم  فَارَِعض  قوُلِبِم  ف  ما 

ِااّل  َرسوٍل  ِمن   اَرَسلنا  َوما   63 بَلیــغًا  قَواًل  اَنُفِسِه 

اَنُفَسُهـم  َظــلَموا  ِاذ  ُــم  اَنَّ لَو  َو   
ج

  ِ الّلٰ بِـِاذِن  لِـیُـطـا َع 

سوُل  الرَّ  ُ لَُه اسَتغَفَر  َو   َ
الّلٰ فَاسَتغَفُروا  جآءوَك 

ُ ؤِمنوَن  ی ال  َربَِّك  َو  فاَل   64 َرحی ًمـا  ً ا  ب تَّوا  َ
الّلٰ لََوَجُدوا 

یَـِجدوا ال  ثُـمَّ  بَیهَنُم  َشَجــَر  فیما  ُيَـكّـِموَك  َحّتٰ 

65 ف  اَنُفِسِه َحـَراًج  ِمّما   قََضیَت   َو یَُسلِّموا تَسلی ًما     
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آیا ندیده ای كسانى را كه گمان می کنند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو 
نازل شده ایمان آورده اند، ]اما[ مى خواهند داورى به نزد طاغوت ببرند، حال آنکه 
فرمان یافته اند بدان كفر ورزند و شیطان مى خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی 

60 بکشاند. 
و هنگامى كه به آنان گفته مى شود: به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى این پیامبر 

 61 بیایید، منافقان را مى بینى كه از تو سخت روى برمى تابند. 
به دست خود كرده اند  اثر كارى كه  بر  آنها آن گاه كه  بود حال  پس چگونه خواهد 
از  ما  هدف  كه  خورند  سوگند  خدا  به  و  آیند  تو  نزد  سپس  رسد،  آنان  به  گزندى 
]میان  سازش  و  تو[  به  نرساندن  ]رنج  نیكى  جز  چیزى  دیگران  نزد  داورى  بردن 

 62 مشاجره كنندگان[ نبود؟ 
اینان كسانى اند كه خدا آنچه را كه در دل دارند مى داند؛ پس از آنان روى بگردان و 
 63 اندرزشان ده و به ایشان دربارهٔ خودشان گفتار رسا ]مؤثر و سودمند[ بگو. 

ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر براى اینكه به اذن خدا در همٔه امور از او پیروى 
آمرزش  از خدا  تو مى آمدند و  نزد  بر خود ستم كردند  آنكه  از  آنان پس  اگر  شود؛ 
توبه پذیر و  را  آمرزش مى كرد، قطعاً خدا  آنان طلب  براى  نیز  پیامبر  و  مى خواستند 

 64 مهربان مى یافتند. 
ولی چنین نیست؛ به پروردگارت سوگند، آنان مؤمن نیستند مگر اینکه تو را در آنچه 
میانشان مایٔه اختالف است به داوری طلبند، آن گاه از داورى تو در خود، احساس 

65 هیچ گونه ناخرسندی و ناراحتی نكنند و كامالً تسلیم حكم تو باشند.

ترجمه
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مسئولیت  های پیامبر  

، به عنوان آخرین پیام رسان الهی، به مدت بیست و سه سال مردم را به آخرین  پیامبر اکرم 
و كامل ترین برنامٔه هدایت فراخواند و برای رستگاری آنان و نجاتشان از گمراهی، تالش بسیاری 
کرد و با استقامت و صبری بی مانند، وظیفٔه سنگین رسالت را به پایان رساند. در این درس، به این 

سؤال می پردازیم كه:
خداوند متعال چه مسئولیت ها و وظایفی را بر عهدٔه آن حضرت گذاشته بود؟
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دانش تکمیلی

1ــ جامع البیان، طبری، ج 1، ص 27.

تعلیمات قرآن کریم و سیرٔه رسول خدا   نشان می دهد که  ایشان به عنوان فرستادٔه خداوند، سه 
مسئولیت مهم را عهده دار بود:
1ــ دریافت و ابالغ وحی

رسول خدا  آیات قرآن کریم را به طور کامل از فرشتٔه وحی دریافت می كرد و بدون ذّره ای کم 
یا زیاد به مردم می رساند.

پیامبر اکرم  این مسئولیت را به طور کامل انجام داد و همٔه آیات قرآن را برای مردم خواند. 
همچنین نویسندگانی را مأمور نوشتن  قرآن نمود؛  عدٔه زیادی نیز با اشتیاق، آیات قرآن را فرامی گرفتند 
و در سینٔه خود حفظ و به آن عمل می كردند.یكی از یاران پیامبر، به نام عبداللّٰه بن مسعود می گوید: 
»ما ده آیه از قرآن را از پیامبر فرا می گرفتیم و بعد از اینكه در معنای آن تفكر می كردیم و به آن عمل 

می نمودیم، بار دیگر برای یاد گرفتن آیات بعدی، نزد پیامبر می رفتیم«.1 
نویسندگان قرآن را »كاتبان وحی« و آنان كه قرآن را  به خاطر سپرده و حفظ می كردند، »حافظان 

وحی« می نامیدند. اّولین 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 قرن ها از زمان نزول قرآن می گذرد، این کتاب آسمانی به همان صورتی که 
رسول خدا  آیات و سوره های آن را تنظیم کرده بود، در میان مردم وجود دارد و مشتاقان هدایت 

به آسانی می توانند از آن بهره ببرند.

اگر دوست دارید اطالعات بیشتری در مورد شیؤه تنظیم آیات توسط پیامبر  كسب كنید، 
به سایت گروه قرآن و معارف، بخش »دانش تكمیلی« مراجعه كنید.

2ــ تعلیم و تبیین تعالیم قرآن )مرجعّیت دینی(
، عالوه بر رساندن وحی به مردم، وظیفٔه تعلیم و تبیین آیات قرآن کریم را نیز برعهده  پیامبر اکرم 
داشت تا مردم بتوانند به معارف بلند این کتاب آسمانی دست یابند و جزئیات احکام و قوانین را بفهمند 
و شیؤه عمل کردن به آن را بیاموزند. از این رو، گفتار و رفتار پیامبر  اّولین و معتبرترین مرجع 
علمی  برای فهم عمیق آیات الهی است و مسلمانان با مراجعه به گفتار و رفتار آن حضرت، به معنای 
واقعی بسیاری از معارف قرآن پی می برند و شیؤه انجام دستورات قرآن را می آموزند. ما هم اکنون، نماز، 
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تدّبر در قرآن

1ــ سورٔه آل عمران، آیٔه 164. 
2ــ بحاراالنوار، مجلسی، ج 68، باب 27، روایت 1.

روزه، حج و بسیاری دیگر از وظایف خود را که کلیات آنها در قرآن کریم آمده است، مطابق گفتار و 
رفتار رسول خدا  انجام می دهیم. به راستی که ایشان اّولین و بزرگ ترین معلّم قرآن بوده است.

به كمک دوستان خود بیان كنید كه آیٔه  زیر، به كدام  یک از مسئولیت های پیامبر اشاره دارد:
َو  آیاتِه ی  َعلَیِهم ی  َیتلُوا  َانُفِسِهم،  ِمن  َرُسواًل  فیِهم  بََعَث  ِإذ  الُمؤِمنیَن  َعلَی  ٰلّلُه  ا َمنَّ  لََقد 

ُیَزّكیِهم َو ُیَعلُِّمُهُم الِكتاَب َو الِحكَمَة َو ِان كانوا ِمن َقبُل لَفی َضالٍل ُمبیٍن1. 

3ــ اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری(
مسئولیت دیگر پیامبر اکرم  والیت بر جامعه است. والیت به معنای سرپرستی و رهبری 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 می شد، 
پی ریزی نمود. ایشان مسجد مدینه را که در همان روزهای اّول ورود به شهر ساخته شد، محل حکومت 
و رهبری خود قرار داد و به تدریج با توسعٔه حكومت اسالمی، سایر احکام خداوند را در همٔه 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 میان 

آنها »والیت« را مهم ترین پایه شمرده اند. از جملٔه آنها این حدیث امام باقر  است:
اسالم بر پنج پایه استوار است: سالُم َعلٰی َخمٍس   ُبنَِی ااِلِ

بر نماز، زكات، كاةِ   الةِ َو الزَّ َعلَی الصَّ
روزه، حج و والیت، وِم َو الَحِجّ َو الِوالَیـةِ  َو الصَّ

و به چیز دیگری دعوت نشده َو لَم ُینَاِد بَِشیءٍ   
آن گونه كه ]مردم[ به والیت دعوت شده اند. َكما نوِدَی بِالِوالَیـةِ  2  
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نمونه هایی از اقدامات پیامبر در تشكیل حكومت اسالمی
پیامبر اکرم  وقتی به مدینه هجرت كرد، ابتدا اقدام به ساختن مسجد كرد تا محل و پایگاهی 
برای رسیدگی به امور جامعه داشته باشد؛ سپس مسلمانان را گرد آورد و میان آنان، پیمان اخّوت 
و برادری بست. برای ادارهٔ کشور و کمک به فقیران و انجام کارهای عمومی، به امر خدا خمس 
و زکات را مقّرر كرد و محلّی به نام »بیت المال« تأسیس کرد تا پول و اموالی که مربوط به حکومت 

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.
مردم را با شیؤه زندگی اسالمی آشنا كرد و روابط اجتماعی صحیح را به آنان تعلیم داد؛ به طوری 
كه پس از گذشت زمانی محدود، مردم حجاز را كه بیشترشان بیابانگرد بودند، به جامعه و اّمتی 
نژاد  و  از هر رنگ  با مسلمانان  را می پرستیدند،  یگانه  تبدیل كرد كه خدای  قانونمند  و  یكپارچه 
احساس برادری می کردند، حّق همسایه را رعایت می کردند، حقوق مالی خود را می پرداختند، از 
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
ممكن است این سؤال مطرح شود كه چرا جامعٔه اسالمی  نیازمند حكومت اسالمی  است؟ و چرا 

والیت و حکومت، یکی از مهم ترین دستورات اسالمی  شمرده شده است؟
در پاسخ به این سؤال، دالیل زیادی ذكر شده كه به سه مورد آن اشاره می كنیم:

یعنی  اجتماعی است؛  کامالً  دین  الف( ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم: اسالم یک 
عالوه بر توجه به فرد، به زندگی اجتماعی توجه كامل دارد و حتی تا آنجا كه مقدور بوده، به برخی احكام 

بیشتر بدانیم
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1ــ »نفی سبیل«، به معنای »نبودن راه« است؛ یعنی بستن راه نفوذ؛ یعنی بیگانگان نباید راهی برای سلطه و نفوذ در جامعٔه اسالمی داشته 
باشند.

فردی، همچون عبادت نیز جنبٔه اجتماعی داده است؛ مثالً نماز جماعت را از نماز فرادی برتر دانسته و 
برای آن ثواب بیشتری قرار داده است. 

روابط  و  کنند  بنا  عدل  پایٔه  بر  جامعه ای  مردم،  که  بود  آن  پیامبران  ارسال  اهداف  از  یکی  اصوالً 
مردمی  و زندگی اجتماعی خود را براساس قوانین عادالنه بنا نهند. این هدف بزرگ بدون وجود یک 
نظام حکومتی سالم، میّسر نیست. آیا می شود که خداوند هدفی را برای ارسال پیامبر خود تعیین کند، 
نادیده بگیرد؟ همچنین قرآن کریم احکام اجتماعی متعددی دارد؛  به آن را  ابزار و شیوهٔ رسیدن  ولی 
مانند خمس، زکات، حقوق و مسئولیت های 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 

امکان پذیر نیست. 
ب( ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت: ولّی و سرپرست حقیقی انسان ها 
خداست و به همین جهت، فرمانبرداری و اطاعت از دستورهای او و کسانی که خودش معّین کرده، 
ضروری و واجب است. اجرای هر قانون و پیروی از هرکس، هنگامی صحیح است که به گونه ای به 

قانون الهی و فرمان او بازگردد. 
کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانونگذاری می کنند، در حالی که فرمان و قانونشان نشئت گرفته 
از فرمان الهی نیست، »طاغوت« نامیده می شوند. پذیرش حکومت »طاغوت« و انجام دستورهای وی 
بنابراین، الزم است در جامعه، حكومتی وجود داشته باشد كه »طاغوتی«  بر مسلمانان حرام است. 
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 اسالمی را 
ضروری می كند، استقالل جامعٔه اسالمی است. قرآن کریم از مؤمنان می خواهد که سلطٔه بیگانگان را 

نپذیرند و زیر بار آنها نروند؛ این حکم قرآنی را »قاعدهٔ نفی سبیل« 1 می گویند.
مستکبران و ستمگران جهان همواره بر آن اند که بر جوامع دیگر مسلط شوند و از منابع ماّدی و 
معنوی آنان بهره ببرند. تشکیل حکومت اسالمی، هم مانع سلطٔه بیگانگان می شود و هم می تواند روابط 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را با سایر کشورها به گونه ای تنظیم کند که جامعٔه اسالمی  استقالل خود 

را در جهات مختلف حفظ نماید و بیگانگان برای تسلط بر مسلمانان راهی نیابند.
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کشف رابطه

1ــ سورٔه نساء، آیٔه 60.
2ــ سورٔه حدید، آیٔه 25.
3ــ سورٔه نساء، آیٔه 141.

حكومت  ضرورت  بحث  در  شده  مطرح  دالیل  که  کنید  مشخص  و  کنید  تفکر  زیر  آیات  در 
اسالمی، )دالیل الف و ب( با کدام  یک از آیات زیر مرتبط است.

1ــ َالَم تََر ِالَی الَّذیَن َیزُعموَن َانَُّهم آَمنوا بِما ُانِزَل ِالَیَك َو ما ُانِزَل ِمن َقبلَِك، ُیریدوَن َان 
یطاُن َان ُیِضلَُّهم َضالالً بَعیًدا.1 َیتَحاَكموا ِالَی الّطاغوِت َو َقد ُاِمروا َان َیكُفروا بِه ی َو ُیریُد الشَّ
 آیا  ندیده ای کسانی که گمان می برند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان 
دارند، اما می خواهند داوری را نزد طاغوت ببرند، حال آنکه به آنان دستور داده شده که به آن کفر 

بورزند و شیطان می خواهد آنان را به گمراهی عمیقی بکشاند. 
2ــ لََقد َارَسلنا ُرُسلَنا بِالبَِیّناِت َو َانَزلنا َمَعُهُم الِكتاَب َو الِمیزاَن لَِیقوَم الّناُس بِالِقسِط.2
به راستی که پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و میزان 

نازل کردیم تا مردم به اقامٔه عدل و داد برخیزند. 
3ــ ...َو لَن َیجَعلَ الّلُٰه لِلكاِفریَن َعلَی الُمؤِمنِیَن َسِبیاًل.3 

و خداوند هرگز راهی برای سلطٔه کافران بر مؤمنان قرار نداده است. 

دلیلسوره، آیه

سورٔه نساء، آیٔه 60

سورٔه حدید، آیٔه 25

سورٔه نساء، آیٔه 141

به  که  است  حاضر  عصر  شخصیت  بزرگ ترین  اسالمی،  انقالب  کبیر  رهبر  خمینی   امام 
تبیین ضرورت حکومت اسالمی  پرداخته و با بیان روشنگرانٔه خود، توجه مردم را بدان جلب کرده 
است. در سخنانی که از ایشان نقل می شود، بیندیشید و ببینید که با کدام  یک از دالیل تشكیل 

حكومت ارتباط دارد.
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دلیلسخنان امام خمینی 

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

را  خدا  که  می گوید  انسان  به  اینکه  با  هم زمان  اسالم  مذهب 
عبادت کن و چگونه عبادت کن، به او می گوید چگونه زندگی 
کن و روابط خود را با سایر انسان ها چگونه باید تنظیم کنی و 
حتی جامعٔه اسالمی  با سایر جوامع چگونه روابطی باید برقرار 
نماید. هیچ حرکتی و عملی از فرد و جامعه نیست، مگر اینکه 

مذهب اسالم برای آن حکمی مقرر داشته است.2

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 
معنوی  رهبری  و  همان سرپرستی  معنوی  است. والیت  عهده دار  نیز  را   معنوی  آن حضرت والیت 

انسان هاست كه  مرتبه ای برتر و باالتر از والیت ظاهری شمرده می شود.
این والیت چیست و چگونه انجام می پذیرد؟

رسول خدا  با انجام وظایف عبودیت و بندگی و در مسیر قرب الهی، به مرتبه ای از کمال نائل 
شد، که می توانست 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 مانند آن، 
صورت می گیرد. میزان بهره مندی انسان ها از این هدایت، به درجٔه ایمان و عمل آنان بستگی دارد. هر قدر 
درجٔه ایمان و عمل انسان ها باالتر باشد، استعداد و لیاقت دریافت هدایت های معنوی را بیشتر کسب می کنند. 
نمونه ای کامل از این نوع هدایت را می توانیم در رفتار رسول خدا  با حضرت علی  ببینیم. آن 

1ــ والیت فقیه، امام خمینی، ص 40.
2ــ صحیفٔه امام خمینی، ج 4، صص 167 و 168.



61

حضرت از همان دوران کودکی که تحت تربیت رسول خدا  قرار گرفت، با استعداد بی نظیر خود، 
مراتب کمال را در ایمان و عمل به سرعت  پیمود. به همین جهت، عالوه بر تربیت از روش های معمولی، از 
هدایت های معنوی رسول خدا  نیز بهره می برد. آن حضرت فرموده است: »روزی رسول خدا  
هزار باب از علم را به رویم گشود که از هر کدام، هزار باب دیگر گشوده می شد«.1روشن است که آموزش 
این علوم از طریق آموختن معمولی نبوده، بلکه به صورت الهام بر روح و جان حضرت علی  بوده است.2

عصمت پیامبر اكرم 
تأثیر هواهای نفسانی قرار  به درستی انجام دهد که تحت  پیامبر زمانی می تواند مسئولیت خود را 
نگیرد و مرتکب گناه و خطا نگردد. مردم نیز زمانی گفته ها و هدایت های وی را می پذیرند که مطمئن 
باشند که در هیچ گاه مرتکب گناه و اشتباه نمی شود. اگر آنان احتمال دهند که پیامبرشان گناه می کند و 
دچار خطا می شود، به آن اعتماد نمی کنند و از وی پیروی نخواهند کرد. به عبارت دیگر، بدون وجود 

عصمت، مسئولیت  پیامبری به نتیجه نخواهد رسید؛ زیرا:
 اگر پیامبری در دریافت وحی و ابالغ آن به مردم معصوم نباشد، دین الهی به درستی به مردم 

نمی رسد 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 

می شود و اعتماد مردم به دین از دست می رود.
 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.

حال، می توان پرسید: چه كسی تشخیص می دهد كه كدام فرد توانایی مقاومت در مقابل وسوسٔه گناه 
دارد؟ روشن است كه این كار از انسان ها ساخته نیست و فقط خداوند است كه از آشكار و نهان افراد 
اطالع دارد و می تواند توانایی فرد در دوری از گناه را تشخیص دهد. بنابراین، وقتی خداوند كسی را 
به پیامبری برمی گزیند، معلوم می شود كه وی می تواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد. خدای 

متعال در این  باره می فرماید:
َالّلُٰه َاعلَُم َحیُث َیجَعُل ِرسالَتَُه؛3              خدا بهتر می داند رسالتش را كجا قرار دهد.

1ــ بحار االنوار، مجلسی، ج 22، ص 470، باب اّول. 
2ــ بدایة المعارف، محمدرضا مظفر، جامعٔه مدرسین قم، ج 1، ص 46. بسیاری از ابعاد والیت معنوی رسول خدا و ائمه اطهار  در زیارت 

جامعٔه کبیره آمده است.
3ــ سورٔه انعام، آیٔه 124.
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حال ببینیم كه معصومیت پیامبران به چه صورت است. آیا یک مانع بیرونی مانند فرشته، پیامبران را 
از گناه و خطا حفظ می كند یا آنان با اختیار خود به سمت گناه و خطا نمی روند؟

به  عمل  مقام  در  دارند،  اختیار  و  غریزه  انسان ها  ما  مانند  اینکه  با  پیامبران  می گوییم:  پاسخ  در 
دستورات الهی دچار گناه نمی شوند؛ زیرا کسی گناه می کند که هوٰی و هوس بر او غلبه کند، اما کسی 
که حقیقت گناه و معصیت را مشاهده می کند و می داند که با انجام آن از لطف و رحمت خداوند دور 

می شود، محبت به خدا را با هیچ چیز عوض نمی کند. 
ما  برای  نیز  آنها  تصّور  حتی  و  هستیم  معصوم  گناهان  از  بعضی  مورد  در  نیز  انسان ها  ما  البته 

ناراحت کننده و آزاردهنده است، اما پیامبران دربارٔه همٔه گناهان عصمت دارند.

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 بوده است:
1ــ استغفار و توبه مراتب و درجاتى متناسب با توبه کنندگان دارد. توبٔه گنهکاران برای رفع 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(. 
اولیای خدا با اشک و آه از خداوند می خواهند که آنان را در عرصٔه مبارزه با شیطان پیروز 
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 اّماره و شیطان می افتند.
2ــ اولیاى الهى وقتى به خود و اعمال خویش مى نگرند با تمام عظمت و بزرگى که آن اعمال دارند، 
آنها را در برابر عظمت بى نهایت الهى بسیار کوچک مى بینند؛ مانند کسی که مهم ترین دارایى اش مقدارى 
آب گل آلود 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 عذرخواهند. 
3ــ از سویی مسئولیت پیامبر و ائمه  ایجاب می كرد تا آنان با افراد مختلفی سر و كار داشته 

پاسخ سؤاالت شما
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1ــ من ال یحضره الفقیه، صدوق، ج 4، ص 385.

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:
غبار  دلم  بر  »گاهى  ًة؛  َمـرَّ َسبعیَن  َیوٍم  کُِلّ  ِفى  الََستَغِفُرالّلَٰه  وَ  ِاّنـى  َقلِبى  َعلَى  لَُیَغاُن  انَُّه 

مى نشیند و من هر روز هفتاد بار از خدا آمرزش مى خواهم«.1 
البته این غباری كه پیامبر می فرمایند بر قلب ایشان نشسته است با غباری كه به دلیل گناهان بر 
قلب ما می نشیند تفاوت دارد. به طور مثال اگر سالن بزرگى را با نور كمى روشن کنیم، جز اشیاى 
بزرگ را نخواهیم دید، ولى اگر همین سالن را با نور زیاد روشن کنیم، حتى یک دانٔه ارزن هم دیده 
می شود. پس می توان گفت: چون نور ایمان افراد عادى كم است؛ تنها، گناهان بزرگ خود را 
مى بینند، ولى پیامبران و امامان معصوم  كه از نور ایمان بسیار باالیى برخوردارند، اگر از هر 

لحظٔه عمرشان در حد اعلی بهره مند نشوند استغفار می کنند.  

1ــ نمونه هایی از احکام اجتماعی اسالم که اجرای آنها نیازمند تشکیل حکومت است را بیان کنید. 
2ــ به نظر شما کدام یک از احکام و دستورات دین اسالم نیاز بیشتری به تشکیل حکومت 

الهی دارد؟
الف( نماز و روزٔه واجب

ب( حج
ج( امر به معروف و نهی از منکر

د( حجاب و پوشش 
ـ  ( توانمندی نظامی  و ایجاد رعب در دل دشمنان ه

و( نفی سلطٔه بیگانگان 
ز( کمک به مسلمانان گرفتار در نقاط مختلف جهان

3ــ با توجه به حدیث امام باقر  بیان كنید كه چرا والیت، از نماز و روزه و سایر عبادات 
مهم تر است؟

اندیشه و تحقیق
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قرائت
ن  3 سور ه آل عمرا جز ء  4 

َغلیَظ  فَظًّا  کُنَت  لَو  َو   
ز

لَُهم  لِنَت  ِه 
ٖ
اللّ ِمَن  َرمحٍَة  فَِبما 

سَتغِفر   فَاعُف َعنُهم َوا
ج

الَقلِب اَلنَفّضوا ِمن َحولَِک

َعَل  ل 
َّ
فََتَوک َعَزمَت  فَِاذا   

ز

 ِ ااَلم ِف  ِورُهم  شا َو  لَُهم 

 ُ الّلٰ یَنُصکُُم   
ْ

ِان  159 الُمَتَوّکِلنَي  یُِحبُّ  َه 
ٖ
اللّ  

َّ
ِان  

ج

ِه 
ٖ
اللّ

م 
ٌ
ک یَنُصٌ ی 

َّ
ال ذَا  فََمن  َيذُلکُم  ِان  َو   

ز

لَکُم غالَِب  فاَل 

ما  َو   160 الُمؤِمنوَن  ِل 
َّ
فَلَیَتَوک الّلِ  َوَعَل   

ج

بَعِدٖه  ِمن 

 
ج

َمِة 
ٖ
الِقی یَوَم   

َّ
َغل ِبا  یَأِت  یَغلُل  َوَمن   

ج

 
َّ

یَغُل اَن   ٍ نِلَِبّ کاَن 

 161 الیُظلَموَن  ُهم  َو  کََسَبت  ما  نَفٍس  کُلُّ   
ٖ
تَُوّف ثُمَّ 

َو  ِه 
ٖ
اللّ ِمَن  بَِسَخٍط  بآءَ  کََمن  ِه 

ٖ
اللّ َن  ِرضوا اتََّبَع  اَفََمِن 

ِعنَد  ٌت 
ٖ
َدَرج ُه   162  ُ الَمصری  

َ
َوبِئس َجَهنَُّم  هُ 

ٖ
َمأوى

هُ 
ٖ
اللّ َمنَّ  لََقد   163 یَعَمولَن  بِما  بَصریٌ  هُ 

ٖ
اللّ َو   

ج

ِه 
ٖ
اللّ

اَنُفِسِهم  ِمن  َرسوالً  فیِهم  بَعََث  ِاذا  الُمؤِمننَي  َعَل 

َب 
ٖ
الکِت یُعَلُِّمُهُم  َو  یَُزّکیِهم  َو  ِتٖه 

ٖ
آی َعلَیِهم  یَتولا 

164 مُبنٍي  ٍل 
ٖ
َضل لَفی  ِقبُل  ِمن  کانوا  ِان  َو  َو  الِحکَمَة 
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اى پیامبر، به مهر الهی با آنان نرم شدی؛ اگر تندخو و سخت دل بودی، از گرد تو 
پراکنده می شدند، پس از آنان درگذر، و برای آنان، آمرزش طلب کن، و در این کار 
با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکّل نما که خدا توکّل کنندگان 

159 را دوست دارد. 
اگر خدا شما را یارى کند، هیچ کس بر شما چیره نمى شود، و اگر شما را واگذارد، 
چه کسى بعد از او شما را یارى خواهد کرد؟ پس مؤمنان باید تنها بر خدا توکل 

 160 کنند. 
] گمان کردید ممکن است پیامبر به شما خیانت کند؟! در حالى که[ و هیچ پیامبرى 
را نشاید که به خدا یا مردم خیانت کند ]چه رسد به خاتم االنبیاء[، هرکس خیانت 
ورزد، روز قیامت با آنچه که از راه خیانت به دست آورده حاضر شود، سپس به 
هرکسى همان را که فراهم آورده است، بى کم وکاست خواهند داد و ]به همین دلیل[ 

161 در حق آنان ستم نمى شود. 
 پس آیا کسى که خشنودى خدا را دنبال کرده، مانند کسى است که با خشمى از 

 162 خدا بازگشته و جایگاهش دوزخ است؟ آن بد بازگشتگاهى است. 
ــ چه کسانى که درپى خشنودى خدایند و چه کسانى که دچار خشم  آنان  همه 
او شده اند ــ نزد خدا برحسب اعمالشان داراى درجاتى گوناگونند، و خدا به 

 163 بیناست.  نیکی و بدی[ مى کنند  آنچه ]از 
به یقین خدا به مؤمنان نعمتى بزرگ ارزانى داشت که پیامبرى از خودشان ]نه از 
فرشته یا جن[ در میان آنان برانگیخت که آیاتش را بر آنان تالوت کند و آنان را 
]از کارهاى زشت و اخالق ناپسند[ پاک سازد و کتاب آسمانى و معارف آن را 
به ایشان بیاموزد، و قطعاً آنان پیش از بعثت پیامبر در گمراهى آشکارى فرورفته 

164 بودند. 


