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 درساول

  

  

 نيازما

 بهوجودرهبرانالهى

  

   

 محدوديتدانشما

 شدن مبعوث اصوالً آيا كه بينديشند چنين بعضى است ممكن

 دارد؟ ضرورت انسانها راهنمايى براى خدا سوى زا پيامبران

 شـدن  روشـن  و رازها كشف به كمك بشر دانش و عقل مگر

 كند؟ نمى حقايق همه

 دو از بياورنـد  مـا  بـراى  است ممكن پيامبران را آنچه وانگهى

 و كنـد،  مى درك را آن خوبى به ما عقل يا نيست؛ خارج حال

 .نه يا

 در و نــداريم؛ برانپيــام زحمــت بــه نيــازى اول، صــورت در

 بار زير توانيم نمى دوم، صورت
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 !برويم است خردمان و عقل خالف بر كه مطالبى

 را خـود  انسـان  كـه  اسـت  صحيح هيچ اين آيا ،ديگر سوى از

 چون بدون را او سخنان و بگذارد، ديگرى اختيار در دربست

 مـا  خـود  همچـون  انسـانهايى  پيـامبران  مگـر  بپـذيرد؟  چرا و

 همچـون  انسـانهايى  اختيـار  در را خـود  مـا  چگونـه  نيستند؟

 !بگذاريم خودمان
  

 :هاپاسخ
  

 روشـن  سـااالت  ايـن  همـه  پاسـ   نكتـه،  چند به توجه با اما

 معلـوم  انسـانها  زنـدىى  نظـام  در پيامبران موقعيت و شود مى

 : ىردد مى

 تمـام  با و است، محدود ما دانش و علم كه بدانيم بايد ما ـ1 

 هنـوز  شده بشر نصيب دانشها و علوم مامت در كه پيشرفتهايى

 همچـون  دانـيم  نمـى  آنچـه  برابـر  در دانـيم  مـى  ما كه را آنچه

 بـه  يـا  و اسـت؛  كـوه  برابـر  در كاهى و دريا، برابر در اى قطره

 امروز ما كه را علومى تمامى بزرگ، دانشمندان از بعضى ىفته

 كتاب براى الفبايى داريم اختيار در
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 .شود مى محسوب هستى عالم بزرگ

 كـوچكى  منطقه ما عقل درك و قضاوت قلمروِ ديگر، تعبير به

 از مـا  و سـاخته،  روشـن  را آن دانـش  و علـم  شعاع كه است

 .خبريم بى كلى به آن بيرون

 داريم نياز ما كه آنجا تا را وسيع منطقه اين و آيند مى پيامبران

 و قوى نورافكن همچون ما عقل حقيقت در. سازند مى روشن

 يـك  همچـون  آسـمانى  وحـى  و پيامبران اما است، دىنيرومن

 يك داشتن با من بگويد تواند مى كسى آيا عالمتاب؛ خورشيد

 !دارم خورشيد به احتياجى چه قوى نورافكن

 ىـروه  سـه  به توان مى را زندىى مسائل تر، روشن تعبير به باز

 : كرد تقسيم

 .«مجهول» و «نامعقول» «معقول»

 خرد و عقل ضدّ بر چيزى يعنى ولنامعق سخن هرىز پيامبران

 و فهـم  در آنهـا  بلكه نيستند؛ پيامبر بگويند، اىر و ىويند، نمى

 مهـم  ما براى بسيار اين و كنند مى كمك ما به مجهوالت درك

 .است

 خـرد   و عقـل  وجـود  بـا  ىفتند مى ىذشته در كه آنها بنابراين،

 مانند) نيست پيامبران به نيازى آدمى،
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 ديگر نقاط بعضى و هندوستان در كه ىروهى همان برهماييها،

 همـه  ايـن  بـا  ىوينـد  مى امروز كه آنها يا و.(  كنند مى زندىى

 آنهـا  تعليمـات  و پيـامبران  به احتياجى بشر، علمى پيروزيهاى

 رسـالت  نه و اند شناخته را بشر دانش و علم قلمروِ نه نداريم،

 .را پيامبران

 در را الفبـا  رسد كـه  كـودكى  كـه  مانـد  مى آن به درست اين

 و دانـم  مـى  را چيـز  همه ديگر من» بگويد خوانده اول كالس

 !نيست پايه بى سخن اين آيا «ندارم استاد و معلم به نياز

 آنهـا  رهبـرى  مسـلله  نيستند؛ معلم فقط پيامبران اين، بر اضافه

 خواهيم سخن آن از مشروحاً بعداً كه دارد اى جداىانه داستان

 .ىفت

 اختيـار  در دربسـت  را خـود  انسـان،  ويدى نمى كس هيچ ـ2 

 ـ پيامبران كه اينجاست سخن بگذارد؛ خودش همچون فردى

 بـا  يعنـى  آسـمانى،  وحى با ـ كرد خواهيم ثابت بعداً كه چنان

 داليـل  طريـق  از بايـد  مـا  و دارنـد؛  ارتباط خدا، پايان بى علم

 صورت اين در تنها بشناسيم؛ خدا با را ارتباطشان قطعى
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 و شـويم  مـى  پـذيرا  را آسـمانى  رهبـران  اين نانسخ كه است

 .پذيريم مى دل و جان با را آنها شده حساب تعليمات

 كـار  كـنم،  عمـل  دلسوزى و ماهر طبيب نسخه به من اىر آيا

 !ام داده انجام خالفى

 .هستند روحانى بزرگ طبيبان پيامبران

 هماهنگ فكرم و عقل با كه را استاد و معلم درس من اىر آيا

 !ام كرده نادرستى كار پذيرم،ب است

 .بشرند بزرگ معلم پيامبران

*    *    * 

 سـوى  از را پيـامبران  بعثـت  لـزوم  داليل ما كه است اين بهتر

 : كنيم بررسى تر دقيق هم باز خدا،

 :  داريم پيامبران راهنمايى به نياز زنده، دليل سه به ما
  

 نيازازنظرتعليمـ1
  

 نـور  امـواج  از كـه  اى افسـانه  و ىخيـال  مركـب  يك بر ما اىر

 هـزار  سيصـد  ثانيـه  هـر  در و شـويم،  سوار باشد شده ساخته

 اين در( فرس  هزار 60) كيلومتر
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 خواهـد  مى نوح عمر هزاران شك بى كنيم، سير بيكران فضاى

 را ىسـترده  و پهنـاور  جهـان  ايـن  از اى ىوشـه  تنها بتوانيم تا

 .كنيم تماشا

 آفريـده  بيهـوده  مسـلماً  آورش سرسام وسعت اين با عالم اين

 آمـوختيم،  خداشناسـى  درسـهاى  در كـه  طـورى  بـه  و نشده

 كه چرا ندارد، خدا حال به اى فايده و سود جهان اين آفرينش

 او نهايـت؛  بـى  و نيـاز  بـى  و كامل نظر هر از است وجودى او

 آن بشـر  و جهـان  آفرينش طريق از بخواهد كه ندارد كمبودى

 .سازد برطرف را

 ديگـران  بـر  كـه  بوده اين هدفش كه ىيريم مى نتيجه ن،بنابراي

 برسـاند،  تكامـل  بـه  را موجودات ساير و كند بخشش و جود

 مـا  به احتياج آنكه بى تابد مى زمينيان ما بر كه آفتاب همچون

 چه ما وىرنه ماست سود به تنها آفتاب تابش اين باشد؛ داشته

 .دهيم انجام توانيم مى خورشيد براى كارى

 راه پيمـودن  بـراى  تنهـايى  بـه  ما معلومات آيا ديگر، ىسو از

 كـافى  نظـر  هـر  از كامل انسان يك مرحله به رسيدن و تكامل

 است؟



13 

 

 حيـات  حقيقت اصالً دانيم؟ مى را جهان اسرار از مقدار چه ما

 چيست؟

 را اينها دقيق پاس  كس هيچ آمده؟ وجود به كى از جهان اين

 .داند نمى

 پاسـ   آن بـه  توانـد  نمـى  كسـى  باز ماند؟ خواهد باقى كى تا

 .بگويد

 بشر دانشمندان از يك هر اقتصادى و اجتماعى زندىى نظر از

 دارند؛ اى نظريه

 ىــروه و كننــد، مــى توصــيه را «دارى ســرمايه» ىروهــى مــثالً،

 را ايـن  نه سومى ىروه و را «كمونيسم و سوسياليسم» ديگرى

 .مرندش مى زيانبار را دو هر و را آن نه و پسندند مى

 ميـان  نظرهـا  اخـتالف  ىونـه  ايـن  نيز زندىى ديگر مسائل در

 .است فراوان دانشمندان

 !بپذيرد را كدام ميان اين در كه شود مى حيران انسان

 رسـيدن  براى كه كرد اعتراف بايد انصاف روى از جا، اين در

 انسـان  پرورش و تكامل و نمو» يعنى آفرينش اصلى هدف به

 به اجاحتي «ها زمينه تمام در
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 بـه  متكـى  و اشـتباه  از خـالى  و صـحيح  تعليمات سلسله يك

 طـوالنى  راه اين در بتواند كه تعليماتى است؛ زندىى واقعيات

 .كند كمك او به اصلى مقصد به رسيدن براى

 وسـيله  بـه  آسـمانى،  وحى يعنى خدا علم طريق از تنها اين و

 را مـا  كه خداوندى دليل، همين به و شود؛ مى حاصل پيامبران

 در دانشـى  و علـم  چنـين  بايـد  آفريـده،  راه اين پيمودن براى

 .بگذارد ما اختيار
  

 هاىاجتماعىواخالقىنيازبهرهبرىدرزمينهـ7
  

 هـاى  انگيـزه  «خـرد  و عقـل » بـر  عـالوه  ما وجود در دانيم مى

 خود غريزه دارد؛ وجود «اميال و غرائز» نام به ديگرى نيرومند

 اميـال  غرايـز  و شهوت غريزه ضب،غ و خشم غريزه دوستى،

 .ديگر فراوان

 چيـره  مـا  بـر  و نكنـيم  مهـار  را خود غرايز ما اىر شك بدون

 انسـان  و شـود،  مـى  زنـدانى  نيـز  مـا  خرد و عقل حتى شوند،

 اى درّنـده  ىـرگ  بـه  مبدّل تاري  ستمگران و جباران همچون

 ىرىان از كه شود مى
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 .است تر خطرناك مراتب به بيابان

 و «الگـو » بـه  نيـاز  داريم، مربّى به نياز اخالقى ربيتت براى ما

 او رفتـار  و ىفتـار  از «محاكـات » اصـل  طبق كه داريم «اسوه»

 .بگيريم سرمشق

 ايـن  در كـه  اسـت  الزم نظر هر از يافته تربيت و كامل انسانى

 مـا  غرايـز  طغيـان  از و بگيرد را ما دست نشيب و فراز پر راه

 در سـخنش  و عمل با را اخالق فضايل اصول كند؛ جلوىيرى

 دوسـتى،  انسـان  و شـهامت  و شـجاعت  بنشاند؛ ما جان و دل

 را پاكـدامنى  و امانـت  و درستى وفادارى، و ىذشت و مروّت

 .دهد پرورش ما روح در

 راهنمـا  و مربّى عنوان به تواند مى معصوم پيامبر جز كسى چه

 !شود برىزيده

 از را مـا  مهربـان  قـادر  خداونـد  نيسـت  ممكن دليل همين به

 .سازد محروم مربّيانى و رهبران چنين وجود

 (.خواند خواهيد آينده درس در را بحث اين بقيه)
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 فكركنيدوپاسخدهيد

  

 كنيـد  مـى  احسـاس  شود مى افزوده شما دانش و علم بر قدر هر ـآيا1

 (بزنيد مثال) است؟ بيشتر بسيار معلوماتمان از ما مجهوالت كه

 را پيـامرران  از پيـرو   و كوركورانـه  تقليـد  نميـا  فرق توانيد مى ـآيا2

 سازيد؟ روشن

 خطرهـايى  چـه  بـرويم   ا  ناشـناخته  جـاده  از راهنمـا  بدون ما ـاگر3

 .كند تهديد را ما است ممكن

 .دهيد توضيح را پيامرران رهرر  به ما نياز ـابعاد4

 درس بـرا   زمينـه  ايـن  در ديگـر   بحـث  چـه  زنيـد  مى حدس ـآيا5

 است؟ دهمان ناگفته آينده
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 درسدوم

  

  

 ـنيازبهوجودپيامبران4

 ازنظرطرحقوانين

  

  

  

 و «تعليم» بُعد دو از را پيامبران وجود به نياز ىذشته درس در

 نقـش  و اجتمـاعى  قـوانين  بـه  نوبت اكنون دانستيم، «تربيت»

 .است رسيده دارند زمينه اين در پيامبران كه مهمى

 همـه  عامـل  كـه  انسـانها  زنـدىى  امتيـاز  تـرين  بزرگ دانيم مى

 مختلـف  هـاى  زمينـه  تمـام  در او نصيب كه است پيشرفتهايى

 .پوياست اجتماعى زندىى همان شده، زندىى

 اآلن كردنـد  مـى  زنـدىى  يكـديگر  از جدا انسانها اىر يقين به

 عهـد » انسـانهاى  همچـون  تمـدن  و فكر سطح نظر از همگى

 !بودند «حجر
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 و فرهنـگ  چراغ كه است جمعى دسته كوشش و تالش رى،آ

 اسـت  جمعى دسته كوشش و تالش ساخته؛ فروزان را تمدن

 شـده  اختراعـات  و علمـى  اكتشـافات  همـه  اين سرچشمه كه

 .است

 بگيـريم،  نظـر  در را مـاه  كره به مسافرت مسلله اىر المثل، فى

 دهنبو بزرگ دانشمند چند يا يك تالش نتيجه كار اين بينيم مى

 سـال  هـزاران  طـى  در دانشـمند  و عـالم  ميليونها بلكه است،

 زنـدىى  طريق از كه اند داشته تجربياتى و كشفيات و مطالعات

 رسـيده  عظمت اين به سرانجام و ىرديده متراكم جمعى دسته

 .است

 شـود  مـى  موفـق  ما عصر در ماهرى العاده فوق طبيب اىر يا و

 اسـتفاده  قابـل  نوزه قلبش اما مرده خودش كه را انسانى قلب

 حتمى مرگ از را او و زند پيوند ديگرى انسان سينه در است

 و پزشـك  هـزار  هـزاران  تجربيـات  نتيجـه  اين بخشد، رهايى

 شـاىردان  بـه  استادان وسيله به كه است تاري  طول در جراح

 .است شده منتقل

 اين مقابل در اجتماعى زندىى اين البته ولى
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 حقوق تصادم و برخورد آن و دارد، هم مشكالتى بركات همه

 .است جنگ حتى و تجاوز ىاه و يكديگر، با انسانها منافع و

. شـود  مى روشن مقررات و برنامه و قانون به احتياج اينجا در

 : كند حل ما براى را بزرگ مشكل سه تواند مى قوانين

 وظايف و جامعه، برابر در را فرد هر وظايف حدود قانون ـ1 

 را اسـتعدادها  سـازد،  مـى  روشـن  فـرد  هـر  ربراب در را جامعه

 .كند مى هماهنگ را تالشها و شكوفا

 سـوى  از وظيفـه  انجـام  بر الزم نظارت براى را راه قانون ـ2 

 .نمايد مى هموار افراد

 و ىرفتـه،  يكـديگر  حقـوق  بـه  را افراد تجاوز جلوِ قانون ـ3 

 در و ىـردد،  مـى  هـا  ىروه و افراد برخورد و مرج و هرج مانع

 تعيــين را مناســب مجــازات متجــاوزان بــراى لــزوم رتصــو

 .كند مى
  

 بهترينقانونگذاركيست؟
  

 تواند مى همه از بهتر كسى چه ببينيم بايد اكنون
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 سـه  هـر  كـه  اى ىونـه  به كند، تنظيم را انسان نياز مورد قوانين

 حقـوق  و وظـايف  حـدود  هم شود، رعايت آن در فوق اصل

 بـر  سـالمى  و صحيح نظارت هم و ىردد روشن جامعه و فرد

 .بگيرد را تجاوزكاران جلوِ هم و شود، كارها

 : بزنيم اى ساده مثال اينجا در بدهيد اجازه

 و كـرد  تشـبيه  بـزرگ  قطـار  يـك  به توان مى را انسانى جامعه

 در را عظيم قطار اين كه لكوموتيو دستگاه به را حاكمه هيأت

 .آورد درمى حركت به مسيرى

 را قطار اين سير خط كه است آهن راه لهاىِري منزله به قانون

 پيچ از كه سيرى خط كند، مى مشخص مقصد به رسيدن براى

 آهـن  راه يك است بديهى. ىذرد مى ها دره و ها كوه خمهاى و

 : باشد داشته را زير مشخصات بايد خوب

 بـراى  كـافى  مقاومـت  بايد ىذرد مى آن از قطار كه هايى زمين

 .اشدب داشته را فشار حداكثر

 چرخهــاى فاصـله  بــا هماهنـگ  دقيقـاً  خــط دو ميـان  فاصـله 

 ديوارهاى همچنين باشد؛ لكوموتيو
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 .باشد متناسب قطار ارتفاع حداكثر با آن ارتفاع و تونلها

 و قطـار  ترمزهـاى  كه نباشد تند آنقدر ها سربااليى و سراشيبى

 .برنيايد آنها عهده از آن كشش

 حاشـيه  فـروريختن  اطراف، كوههاى ريزش احتمال همچنين

 و سـيالبها  احتمـال  و ىـذرد  مـى  آن كنار از قطار كه هايى دره

 بتوانـد  هرشـرايطى  در قطار تا شود، محاسبه دقيقاً نيز ها بهمن

 ايـن  از ديگـرى  مهـم  مسايل و بگذرد؛ جاده آن از سالمت به

 .قبيل

 : ىرديم برمى «انسانى جامعه» به «مثال» اين به توجه با

 انسـانها  بـراى  را قـانون  بهتـرين  خواهـد  مـى  كه قانونگذارى

 : باشد داشته را زير صفات بايد بگذارد

 و غرايـز  تمـام  از و بشناسـد  كامـل  طـول  به را انسان نوع ـ7

 .باشد آىاه كامالً او مشكالت و نيازها و عواطف

 در كه را استعدادهايى و ها شايستگى تمام ـ7
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 از آنهـا  شـدن  شكوفا براى و ىيرد نظر در دارد، وجود انسانها

 .كند استفاده قوانين

 هـر  از آيـد  پـيش  جامعـه  براى است ممكن كه را حوادثى ـ4

 خـوبى  بـه  بتوانـد  را الزم هـاى  العمـل  عكس همچنين و نوع،

 .كند بينى پيش

 بـه  تـا  باشـد،  نداشـته  جامعـه  در خاصـى  منافع ىونه هيچ ـ3

 يـا  خـود  شـخص  منـافع  متوجـه  فكـرش  قوانين وضع هنگام

 .نگردد اش اجتماعى روهى و وابستگان

 اسـت  ممكـن  كـه  پيشـرفتهايى  تمام از بايد قانونگذار اين ـ6

 .باشد آىاه سقوطها و انحطاطها همچنين و ىردد انسان نصيب

 و اشـتباه  و خطـا  از مصـونيت  حـداكثر  بايد قانونگذار اين ـ5

 .باشد داشته را فراموشى

 كـه  اشـد ب داشته قدرتى آنچنان بايد قانونگذار اين باالخره ـ2

 كـس  هيچ از و نگردد اجتماع در قدرتى و مقام هيچ مرعوب

 .باشد دلسوز و مهربان العاده فوق حال عين در نترسد،
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 اينشرايطدرچهكسىجمعاست؟
  

 باشد؟ قانونگذار بهترين تواند مى انسان آيا ـ

 حـالى  در شـناخته؟  كامل طور به را انسان كسى كنون تا آيا ـ

 بـاره  در مشروحى كتاب ما عصر بزرگ نداندانشم از يكى كه

 ىـذارده  «ناشناخته موجود انسان» را كتابش نام و نوشته انسان

 .است

 بـه  همگـى  انسـانها  عواطف و غرايز و اميال و روحيات آيا ـ

 است؟ شده شناخته خوبى

 آشكار خدا جز كسى بر انسان روحى و جسمى نيازهاى آيا ـ

 است؟

 كـه  كنيـد  پيدا را كسى عادى سانهاىان ميان در توانيد مى آيا ـ

 باشد؟ نداشته جامعه در خاصى منافع

 تمـام  بـه  آىاهى داراى و اشتباه، و خطا از مصون انسانى آيا ـ

 انسـانهاى  ميـان  در جوامـع،  و بشـر  افراد ابتالى مورد مسايل

 داريد؟ سراغ معمولى

 دريافــت را الهـى  وحــى كـه  كســى و خـدا  از غيــر بنـابراين، 

 .باشد جامعى و خوب قانونگذار تواند نمى دارد، مى

 خدايى: رسيم مى نتيجه اين به ترتيب، اين به و
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 را كسـانى  بايـد  آفريـده،  تكامـل  راه پيمـودن  براى را بشر كه

 را الهـى  االطراف جامع و آسمانى قوانين تا كند هدايت مأمور

 .بگذارند انسانها اختيار در

 بـا  خداسـت،  انونقـ  قـانون،  بدانند مردم كه هنگامى مسلماً و

 ديگـر،  تعبير به و كنند؛ مى عمل آن به بيشتر اطمينان و اعتماد

 .بود خواهد قوانين براى اى ارزنده اجراى ضامن آىاهى اين
  

 رابطهتوحيدونبوت
  

 نظـام  كـه  دانـيم  مى ضرورى اينجا در نيز را نكته اين به توجه

 و لهـى ا پيـامبران  وجود بر اى زنده ىواه و شاهد خود آفرينش

 .آنهاست رسالت

 انگيـز  شـگفت  نظـام  اين در كوتاه بررسى يك: كه اين توضيح

 نيازهـاى  از يـك  هـيچ  خداونـد  كه دهد مى نشان ما به هستى

 چشـم  مـا  به اىر مثالً نداشته، دور لطفش نظر از را موجودات

 آن از تـا  داده مژىـان  و پلك چشم اين به دهد مى ديدن براى

 .نمايد تنظيم آن در را نور ورود و كند محافظت

 تا آفريند مى اشك هاى غده چشم هاى ىوشه در
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 خشـكيدن  كـه  چـرا  نگهدارد، مرطوب همواره را چشم سطح

 .است آن رفتن بين از سبب چشم

 آبهـاى  تـا  كنـد  مـى  ايجـاد  كوچكى روزنه چشم ىوشه در باز

 روزنـه  ايـن  اىـر  كـه  بريزند، بينى داخل به مجرا آن از اضافى

 سـرازير  ما صورت روى اشك هاى قطره وارههم نبود، باريك

 !شد مى

  خودكار طور به كه دهد مى حساسيت آنچنان چشم مردمك به

 نـور  تـا  شـود،  ىشـاد  و تنگ ضعيف و قوى نورهاى برابر در

 .نبيند اى صدمه چشم و ىردد تنظيم

 را آن كـه  دهد مى قرار مختلفى عضالت چشم كره اطراف در

 بـدون  را مختلـف  هـاى  صـحنه  ديـدن  و بچرخانـد  سو هر به

 .سازد آسان بدن و سر ىردش

 كنـد  مـى  تأمين را انسان نيازمنديهاى اينچنين كه خداوندى آيا

 كـه  معصوم و مطملن رهبر و راهنما يك از را او است ممكن

 !سازد محروم باشد داشته سروكار او وحى با

 كتاب در «سينا ابوعلى» معروف فيلسوف
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 مبعـوث  بـه  انسـان  احتيـاج »: ىويد مى چنين «شفا» مشهورش

 از مسلماً كماالت، تحصيل و خود نوع بقاى در پيامبران شدن

 امثـال  و پاهـا  كف فرورفتگى و ابرو و مژىان موهاى روييدن

 عنايـت  نيسـت  ممكـن  بنابراين، است؛ تر ضرورى و بيشتر آن

 «!نكند ايجاب را اين و كند ايجاب را آن ازلى
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 فكركنيدوپاسخدهيد

  

 چيست؟ بشر زندگى امتياز ترين گـرزر1

 كند؟ زندگى تواند نمى قانون بدون انسان ـچرا2

 انسـانها  زنـدگى  در قانون نقش ساختن روشن برا  زنده مثال ـيك3

 .بزنيد

 باشد؟ داشته صفاتى چه بايد قانونگذار ـرهترين4

 باشند؟ انسان جنس از بايد پيامرران ـچرا5
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29 

 

 درسسوم

  

  

  

 چراپيامبرانمعصومند؟

  

  

  
  

 مصونيتازگناهوخطا
  

 را عمـوم  اعتمـاد  بايـد  چيز هر از قبل پيامبرى هر شك بدون

 و دروغ و خـالف  احتمال او ىفته در كه طورى به كند جلب

 .ندهند اشتباه

 .شد خواهد متزلزل او رهبرى مقام صورت اين غير در

 آنهـا  كـه  ايـن  عذر به جويان بهانه دنباشن معصوم پيامبران اىر

 بـه  نسـبت  تزلـزل  خـاطر  بـه  طلبـان  حقيقت و كنند، مى اشتباه

 خواهنـد  خوددارى دعوتشان پذيرفتن از آنها، دعوت محتواى

 .شوند پذيرا را آن دلگرمى با توانند نمى الاقل يا و كرد
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 از يكـى  نهـاد  نـام  «اعتمـاد  دليـل » را آن توان مى كه دليل اين

 .است انبياء عصمت داليل ترين مهم

 از كـه  دهد فرمان خداوند است ممكن چگونه ديگر، تعبير به

 انسـان  ايـن  كـه  حـالى  در شود اطاعت شرط و قيد بى انسانى

 چنـين  در! ىـردد  ىنـاهى  مرتكب يا و كند، خطا است ممكن

 از تبعيـت  كـه  بكننـد  اىـر ! بكنند اطاعت او از مردم آيا حالى

 ىرديده، متزلزل او رهبرى مقام نندنك اىر و است، ىناه و خطا

 كـامالً  ديگـران  بـا  پيـامبران  رهبـرى  مقام كه اين خصوص به

 آنهـا  از را خـود  برنامه و اعتقاد تمام مردم زيرا است، متفاوت

 .ىيرند مى

 آيـه  بـه  كـه  هنگـامى  بـزرگ  مفسـران  بينيم مى دليل، همين به

 ؛ 1مِناكُمْ الاَمْرِ اُولِى وَ الرَّسُولَ اَطِيعُوا وَ اللّهَ اَطِيعُوا»

 بـر  دليل مطلق اطاعت دستور ىويند مى رسند مى «.

 و «االمـر  اولـى » هـم  و اسـت  معصوم پيامبر هم كه است اين

پيـامبر   همچـون  هسـتند  معصـومى  امامان اولوااالمر، از منظور

 وىرنه ،صلّی اهلل عليه وآله و سلّم
                                                           
.95 آيه نساء، سوره.  1  
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 را آنهـا  از شـرط  و قيـد  بـى  اطاعـت  دسـتور  هرىـز  خداوند

 .داد نمى

 را پيـامبران  بـودن  معصوم آن طريق از توان مى كه ديگرى راه

 در ىنـاه  عوامل» كه است اين كرد اثبات ىناه هرىونه برابر در

 «.است شكست به محكوم پيامبران وجود

 كنـيم  مـى  مراجعـه  خودمـان  بـه  ما كه هنگامى:  اينكه توضيح

 ناپسـند  و زشت كارهاى يا ىناهان از بعضى برابر در بينيم مى

 .هستيم معصوم تقريباً

 : كنيد توجه زير مثالهاى به

 آتـش  خـوردن  فكـر  به كه كنيد مى پيدا را عاقلى آدم هيچ آيا

 ببلعد؟ را كثافت و خاكروبه يا و بيفتد؟

 شود مادرزاد لخت كه كنيد مى پيدا را باشعورى انسان هيچ آيا

 برود؟ راه بازار و كوچه رد و

 پيـدا  يقـين  حتماً ديديم كسى از كارى چنين اىر و نه، مسلماً

 روانـى  حالـت  ىرفتار و رفته، بيرون عادى حال از كه كنيم مى

 بـه  اقدام عاقل شخص است محال عادتاً نه اىر و است، شده

 .كند كارى چنين
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 بينيم مى كنيم مى «تحليل» را آن مانند و حاالت ىونه اين وقتى

 انسـان  كـه  اسـت  روشـن  ما نزد آنقدر اعمال ىونه اين زشتى

 .رود نمى آن سراغ به عاقل

 را حقيقـت  ايـن  كوتـاه  جملـه  يك در توانيم مى كه اينجاست

 يـك  برابـر  در سالمى و عاقل فرد هر بگوييم و سازيم مجسم

 نوع يك ديگر تعبير به يا و «مصونيت» ناشايست اعمال رشته

 .دارد «عصمت»

 را انسـانها  از بعضـى  ىـذاريم،  مـى  فراتـر  را پـا  مرحله اين از

 دارنـد  مصونيت ديگرى ناشايست اعمال مقابل در كه بينيم مى

 .نيستند چنين عادى افراد كه حالى در

 خـوبى  بـه  را ميكروبهـا  انواع كه ماهر و آىاه طبيب يك مثالً،

 شسـتن  از كـه  را اى آلـوده  آب نيست حاضر هرىز شناسد مى

 مبـتال  واىيـر  بيماريهاى ترين خطرناك به كه يمارانىب لباسهاى

 ممكـن  ناآىـاه  و سواد بى فرد يك كه حالى در بنوشد، هستند

 .باشد تفاوت بى كارى چنين برابر در است
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 سـطح  قـدر  هـر  كـه  رسيم مى اينجا به ساده تحليل يك با باز

 مصـونيت  رود مـى  بـاالتر  موضوع يك به نسبت انسان آىاهى

 .دهد مى او به زشت اعمال ربراب در بيشترى

 و «ايمـان » سـطح  قـدرى  بـه  كسـى  اىر محاسبه اين با اكنون

 اعتقاد او عدل دادىاه و خدا به آنچنان و برود باال او «آىاهى»

 حاضر خود چشمان برابر در را آنها همه ىويى كه باشد داشته

 مصـونيت  ىناهـان  همـه  برابـر  در كسى چنين بيند، مى ناظر و

 برهنـه  هماننـد  او برابـر  در زشـتى  عمل هر و داشت، خواهد

 نظـر  در رفـتن  راه بـازار  و كوچـه  در مـادرزاد  لخـت  و شدن

 .ماست

 همـان  اسـت؛  آتـش  شـعله  همانند درست حرام مال او براى

 بـه  را حـرام  مال نيز او بريم، نمى دهان به را آتش ما كه ىونه

 !برد نمى دهان

 بـه  امبرانپيـ  كـه  ىيـريم  مى نتيجه چنين سخن اين مجموع از

 هاى انگيزه دارند كه اى العاده فوق ايمان و آىاهى و علم خاطر

 ىنـاه  عوامـل  انگيزتـرين  هيجـان  و كننـد  مـى  مهار را معصيت

 تواند نمى
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 ىـوييم  مـى  كـه  اسـت  ايـن  و شود؛ چيره آنها ايمان و عقل بر

 .اند بيمه ىناهان برابر در و معصومند پيامبران
  

 فتخارباشدتواندامقامعصمتچگونهمى
  

 از مصـونيت  عوامـل  و عصمت مفهوم از كه كسانى از بعضى

 ىناه از را كسى خدا اىر كه كنند مى ايراد ندارند، اطالعى ىناه

 او بـراى  افتخـارى  كنـد  نـابود  او در را ىناه عوامل و دارد باز

 !بود نخواهد

 فضـيلت  اجبارى مصونيت و است، اجبارى مصونيت يك اين

 .شود نمى محسوب

 روشن كامالً ايراد اين پاس  داديم باال در كه توضيحاتى با اام

 :  است

 نـدارد،  اجبـارى  جنبـه  وجه هيچ به ىناه از پيامبران مصونيت

 علـم  و آىـاهى  و كامـل،  يقـين  و نيرومنـد  ايمـان  مولود بلكه

 . آنهاست براى افتخار  ترين بزرگ اين و آنهاست، العاده فوق

 پرهيـز  زا بيمارى عوامل از دّتش به آىاه، طبيب يك اىر آيا ـ

 !اوست بودن مجبور بر دليل كند مى
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 براى فضيلتى كند مى رعايت را بهداشت كسى چنين اىر آيا ـ

 !شود نمى محسوب او

 جنايـت  يـك  شوم عواقب به توجه با حقوقدان يك اىر آيا ـ

 فضـيلت  فاقـد  دارد پرهيـز  شدّت به آن از دادىاه، در هولناك

 !است

 بـودن  معصـوم  كـه  رسـيم  مـى  نتيجـه  اين به يب،ترت اين به و

 بـراى  بزرىـى  افتخـار  هـم  و دارد اختيـارى  جنبه هم پيامبران

 .آنهاست
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 فكركنيدوپاسخدهيد

  

 دارد؟ شاخه چند بودن ـمعصوم1

 شد؟ مى چه نرودند معصوم پيامرران ـاگر2

 چيست؟ «عصمت» مقام ـحقيقت3

 ديگـر   موارد آمده درس اين رد كه مثالهايى از غير توانيد مى ـآيا4

 باشند؟ معصوم آن مقابل در مردم از گروهى يا همه كه بشماريد را

 دليل؟ چند به اختيار ؟ يا است اجرار  انرياء ـعصمت5
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 درسچهارم

   

  

 بهترينراهشناختپيامبر

  

  
  
  

 منطـق  و عقـل  خالف بر پذيرفتن را مدعى هر ادعاى شك بى

 .است

 راستگو است ممكن خداوند، سوى از رسالت و نبوت مدعى

 و طلـب  فرصـت  شـخص  كه دارد نيز را احتمال اين اما باشد،

 دليل اين به و زند؛ جا راستين پيامبران جاى به را خود متقلبى

 و پيـامبران  دعـوت  ارزيـابى  براى قطعى معيار يك است الزم

 .باشيم داشته دست در خدا با آنان ارتباط

 از كه دارد وجود مختلفى راههاى مقصود اين به رسيدن براى

 : است زير راه دو تر مهم همه

 ىردآورى و پيامبر دعوت محتواى بررسى ـ7
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 .ها نشانه و قرائن
 .بشرى مافوق كارهاى و اعجاز ـ7

 : بگوييم اعجاز از سخنى نخست دهيد اجازه
 يـا  و د،كننـ  مـى  تعجـب  «معجـزه » لفـ   از كـه  كسانى هستند

 حـالى  در پندارند مى اساطير و ها افسانه همرديف را معجزات
 ىونـه  ايـن  بينديشـيم  معجـزه  علمـى  و دقيق معنى به اىر كه

 .است محض اشتباه تصورها
 بلكـه  نيسـت،  علـت  بـى  معلول و غيرممكن عمل يك معجزه
 ىوينـد  مـى  را عـادتى  خارق عمل ساده، تفسير يك در معجزه

 اتكاى به تنها و است بيرون عادى فرادا قدرت از آن انجام كه
 .باشد مى پذير امكان طبيعى مافوق نيروى يك
 :  است زير شرايط داراى معجزه ترتيب اين به
 .قبول قابل و ممكن است كارى ـ7
 بشـرى  قـدرت  اتكـاى  بـه  نوابـ   حتـى  و عادى انسانهاى ـ7

 .ندارند آن انجام بر توانايى
 داشـته  اطمينان خود كار به اى اندازه به بايد معجزه آورنده ـ4

 .كند دعوت مقابله به را ديگران كه باشد
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 نـام  از كه چنان و دهد، ارائه را آن همانند نتواند كس هيچ ـ3

 .ىردند عاجز آن برابر در همه پيداست معجزه

 باشـد  امامـت  يـا  و نبـوت  ادعاى با توأم بايد حتماً معجزه ـ6

 زند سر امام و پيامبر يرغ از كه عادتى خارق كارهاى بنابراين)

 (.دارد نام كرامت بلكه شود نمى ناميده معجزه
  

 چندنمونهروشن
  

 زنـده  مسـيح،  حضـرت  معجزات از يكى كه ايم شنيده ما همه

 .است بوده عالج غيرقابل بيماران درمان و مردىان كردن

 كـه  آن از بعـد  انسـان  كـه  داريـم  عقلى و علمى دليل هيچ آيا

 به مجدداً نتواند شد خاموش و افتاد كار زا بدنش دستگاههاى

 !بازىردد؟ زندىى

 مـا  كه سرطان بيمارى كه داريم عقلى و علمى دليل هيچ آيا و

 !باشد؟ نداشته درمان عاجزيم درمانش از

 در دارد كه نيرويى با انسان شك بدون البته
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 از اى پاره درمان يا و مردىان، كردن زنده به قادر فعلى شرايط

 دسـت  بـه  دست جهان پزشكان تمام هرچند نيست،  ابيماريه

 .طلبند يارى به را  خود معلومات و تجربه و دهند، هم

 آىاهى با و الهى، نيروى يك با انسانى كه دارد مانعى چه ولى

 اشـاره  بـا  بتواند دريافته، خدا علم بيكران درياى از كه خاصى

 را الجـى الع بيمار و بازىرداند اى مرده كالبد به روح مرموزى

 !بخشد؟ شفا

 هرىـز  امـا  نـدارم،  توانـايى  و دانـم  نمـى  مـن : ىويـد  مـى  علم

 .است نامعقول و نيست ممكن ىويد نمى

 و فضـايى  سـفينه  از استفاده بدون ماه كره به سفر: ديگر مثالى

 عـين  در امـا  نيسـت،  ممكـن  انسانى هيچ براى نشين ماه قايق

 مركـب  و ا،مـ  نيـروى  از برتر نيرويى كه دارد مانعى چه حال

 در اسـت،  كـرده  اختراع بشر كه هايى مركب از فراتر مرموزى

 و فضـايى  سـفينه  از اسـتفاده  بـدون  و ىيرد قرار كسى اختيار

 .برود باالتر كرات يا ماه كره به نشين ماه قايق
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 ماننـد  يـا  العاده خارق امور چنين توانست راستى به كسى اىر

 به را انسانها و كند، نبوت ادعاى آن همراه و دهد انجام را آن

 عـاجز  او برابـر  در همگـان  و نمايـد  «تحـدّى » و طلبد مقابله

 .خداست طرف از او كه كنيم مى پيدا يقين شوند

 انسـان  اختيـار  در را قـدرتى  چنين خداوند نيست ممكن زيرا

 دقـت . )ىـردد  بنـدىان  ىمراهى مايه كه دهد قرار دروغگويى

 (كنيد
  

 يختمعجزاترانبايدباخرافاتآم
  

 تيرىـى  و تبـاهى  و فسـاد  منشـأ  «تفريطها» و «افراطها» هميشه

 .است بوده حقيقت چهره

 كـه  حـالى  در. اسـت  صـادق  امـر  همـين  نيز معجزه مورد در

 هرىونـه  نفـى  بـه  تلويحاً يا صريحاً «روشنفكرنماها» از بعضى

 معجــزه ديــوار و در از ديگــر ىروهــى پردازنــد، مــى معجــزه

 احيانـاً  كـه  را خرافى هاى افسانه و ضعيف اخبار و تراشند مى

 بــا داشــته فعاليــت آن ســاختن در دشــمنان مرمــوز دســتهاى

 علمى چهره و كنند، مى مخلوط معجزات
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 اوهـام  و سـاختگى  هـاى  افسانه با را پيامبران واقعى معجزات

 .پوشانند مى اساس بى

 پيراسـته  جعلـى  هـاى  افسـانه  ىونـه  اين از واقعى معجزات تا

 .ىردد نمى آشكار آنها لاصي چهره نشود،

 كـه  بودنـد  مراقب هميشه ما بزرگ دانشمندان دليل، همين به

 ىونـه  ايـن  از آنهـا  غيـر  و معجزات زمينه در اسالمى احاديث

 .باشد دور به مجعوالت

 راويـان  تا آوردند وجود به را «رجال علم» جهت، همين روى

 از «صــحيح» احاديــث و شـوند،  شــناخته خـوبى  بــه حـديث 

 حقـايق  بـا  اسـاس  بى و موهوم مطالب و ىردد، داج «ضعيف»

 .نشود آميخته

 و ننشسـته  بيكـار  نيـز  امـروز  الحادى و استعمارى سياستهاى

 دينـى  پـاك  اعتقـادات  بـا  را پايـه  بـى  پندارهاى كنند مى سعى

 همـه  بـه  «علمـى  غير چهره» رهگذر اين از و سازند، مخلوط

 دشمن خريبىت هاى توطله اين مراقب دقت به بايد بدهند، آنها

 .باشيم
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 فرقمعجزهباخارقعاداتديگر
  

ــاً ــم شــنيده غالب ــى اي ــه دســت مرتاضــان از جمع ــاى ب  كاره

 و عجيـب  كارهـاى  ايـن  كـه  كسـانى  زننـد؛  مى اى العاده خارق

 .افسانه نه است واقعيت يك اين نيستند، كم اند ديده را غريب

 ايـن  ميـان  فرقـى  چـه  كه آيد مى پيش ساال اين كه اينجاست

 چـه  بـا  مـا  و اسـت؟  انبيـاء  معجـزات  و العاده خارق كارهاى

 دهيم؟ تشخيص هم از را آنها معيارى

 :  است امر دو تر روشن همه از كه دارد پاسخهايى ساال اين

 به و دهند؛ مى انجام را محدودى كارهاى هميشه مرتاضان ـ7

 شـما  كـه  را كـارى  نيسـت  حاضـر  مرتاضى هيچ ديگر، تعبير

 دهد مى انجام را عادتى خارق بلكه دهد انجام كنيد مى پيشنهاد

 يـاد  خـوب  و كرده تمرين را آن يعنى، خواهد؛ مى خودش كه

 زيرا است روشن مطلب اين دليل. است مسلط آن بر و ىرفته

 توانـد  مـى  كـار  چنـدين  يا يك در و است، محدود انسانى هر

 .باشد داشته مهارت
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 نـدارد؛  رزىمـ  و حـدّ  ىونـه  هـيچ  پيـامبران  عادات خارق اما

 در تواننـد  مـى  آنهـا  نيسـت؛  آن بـراى  شرطى و قيد ىونه هيچ

 چرا دهند، انجام شود مى پيشنهاد كه اى معجزه هر لزوم موارد

 دانـيم  مـى  و ىيرنـد  مـى  مـدد  پروردىـار  پايان بى قدرت از كه

 قـدرت  كـه  حـالى  در شناسـد،  نمـى  مرزى و حدّ خدا قدرت

 .است محدود بسيار انسان

 نيـز  ديگـرى  مرتـا   كنـد،  مـى  مرتـا   يك كه كارهايى ـ7

 .نيست بيرون بشر قدرت از يعنى دهد مى انجام را آن همانند

 ديگـران  از هرىـز  ىـر،  العـاده  خـارق  مرتـا   دليل، همين به

 «تحـدّى » اصـطالح  بـه  و كنـد  نمـى  مثـل  به مقابله به دعوت

 يـا  خـود  شـهر  كنـار  و ىوشـه  در دانـد  مى چونكه نمايد، نمى

 .دارند وجود او مثل ادىافر ديگر شهرهاى

 اىـر » ىوينـد  ومى كنند، مى تحدّى كامل اطمينان با پيامبران اما

 مـا  كـه  را كـارى  شـوندهمانند  جمـع  زمين روى انسانها تمام

 «.نخواهندداد انجام كنيم مى
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 را فرق دو اين و است، صادق نيز «سحر» مورد در تفاوت اين

 جـدا  امالًكـ  سـحر  از را معجـزه  مـرز  و حـدّ  كـرديم  بيان كه

 (كنيد دقت. )كند مى
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 فكركنيدوپاسخدهيد

  

 گويند؟ مى معجزه چرا را «معجزه»ـ1

 است؟ عليت قانون در استثناء معجزه ـآيا2

ــاز3 ــد ـ ــى راه چن ــوان م ــزه ت ــال از را معج ــان اعم ــحر و مرتاض  س

 بازشناخت؟

 چيست؟ معجزه اصلى ـشرايط4

 ايد؟ ديده باشد معجزه هب شريه كه چيز  كنون تا خود عمر در ـآيا5
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 درسپنجم

  

 ترينمعجزهبزرگ

 اسالمصلّیهللاعليهوآلهوسلّمپيامبر

  

 معجزهجاويدان

 معجـزه  برترين مجيد قرآن كه معتقدند اسالم دانشمندان همه

 ايـن  خـاطر  بـه  برتـرين  ىـوييم  مى كه اين. است اسالم پيامبر

 :  كه است

 و سر مردم فكر و روح با كه عقلى است اى جزهمع قرآن اوّالً،

 .دارد كار

 .هميشگى و جاودانى است اى معجزه ثانياً،

 اىـر »: زنـد  مـى  فريـاد  قـرن  چهـارده  كه است اى معجزه ثالثاً،

 را آن همانند نيست خدا سوى از آسمانى كتاب اين ىوييد مى

 «!بياوريد

 در «تحدّى» اصطالح به و مبارزه به دعوت اين
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 : است آمده قرآن در صريحاً مورد چند

 : ىويد مى جا يك

 آلاقُـراآنِ  هـََا  بِمِثالِ يَأاتُوا أَن عَلَى وَآلاجِنُّ آلاِنسُ آجْتَمَعَتِ لَّئِنِ قُل
  2ظَهِيراً لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ كَانَ وَلَوْ بِمِثالِهِ يَأاتُونَ لَ

   : ىويد مى كرده تر آسان را مبارزه اين شرط ديگر، جايى در
 مَـنِ  وَآدْعُوا مُفاتَرَيَاتٍ مِثالِهِ سُوَرٍ بِعَشارِ فَأاتُوا قُلا آفاتَرَاهُ يَقُولُونَ أَمْ
  3صَادِقِينَ كُنتُمْ إِن آللَّهِ دُونِ مِن سْتَطَعْتُمآ

  اين اىر: كند مى اضافه مخصوصاً آن از بعد و

                                                           
. 88 آيه اسراء، سوره.  2  
.31 آيه هود، سوره.  3  
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 خـدا  طـرف  از آيـات  ايـن  بدانيـد  نكردنـد،  اجابت را دعوت

 (73 آيه هود، سوره. )است

   : ىويد مى داده، كاهش حدّاقل به را مبارزه شرايط بار ديگر
 مِثالِـهِ  مِـن  بِسُـورَ ٍ  فَأاتُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلانَا مِمَّا رَيْبٍ فِي كُناتُمْ وَإِنا
  4صَادِقِينَ كُناتُمْ إِنا آللّهِ دُونِ مِنا شُهَدَاءَكُمْ واوَآدْعُ

.   
 انجـام  را كـارا  ايـن  اىـر : ىويـد  مـى  صراحت با دبع آيه در و

 آتشـى  از بگـو  ــ  دهنـد  انجـام  تواننـد  نمـى  هرىز و ـ ندادند

 كـافران  بـراى  و سنگهاسـت  و مردم اش آتشگيره كه بپرهيزيد

 .است شده مهيّا

 كـه  دهد مى نشان منكران، مقابله براى پى در پى دعوتهاى اين

 داشته، «قرآن» بر ازاعج مسلله در را خود تكيه بيشترين پيامبر

  معجزات چند هر

                                                           
. 31 آيه بقره، سوره.  4  
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 تـاري   كتب در كه شده نقل اسالم پيامبر از نيز ديگرى متعدد

 .است آمده

 همـه  دسـترس  در كـه  اسـت  اى زنـده  معجـزه  قرآن چون اما

 .كنيم مى تكيه آن روى همه از بيش بحث اين در ما ماست،

  

 عاجزماندند؟« تحّدى»چگونهدربرابراين
  

 بـه  مخالفـان  دعوت براى را فشار حداكثر قرآن كه اين جالب

 ايـن  به را آنها آميزى تحريك تعبيرات با و آورده مبارزه ميدان

 .نماند باقى كس هيچ براى عذرى تا است، طلبيده ميدان

 ؛«توانيد نمى هرىز» ؛«ىوييد مى راست اىر» قبيل از تعبيراتى و

 آن سوره يك همانند الاقل»  ؛«بگيريد كمك جهانيان تمام از»

... «شماست انتظار در سوزانى آتش شويد كافر اىر» ؛«بياوريد

 .است واقعيت اين بيانگر

 مخالفـان  با پيامبر مبارزه ديگر، سوى از سو، يك از همه اينها

 آنهـا  مذهب سرنوشت تنها نه اسالم زيرا نبود؛ اى ساده مبارزه

 آن به سخت كه را
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 و اقتصـادى  منـافع  بلكـه  بـود،  افكنـده  خطـر  به بودند پايبند

 .بود ىرفته قرار مخاطره در آنها، موجوديّت حتى سياسى

 را آنهـا  زنـدىى  تمـام  اسـالم  نفـو   و پيشرفت ديگر، تعبير به

 بـه  نيرو و قدرت تمام با كه بودند ناچار لذا ريخت؛ مى درهم

 .آيند ميدان

 قيمتـى  هـر  بـه  بايـد  اسالم پيامبر كردن سالح خلع براى آنها

 را قـرآن  نتوانـد  ديگر تا بياورند قرآن همانند تىآيا بود ممكن

 نـاتوان  و عـاجز  آن مقابـل  در را همگـى  بكشـد،  آنهـا  رخ به

 .دارد محسوب خود حقانيت براى سندى و بشمارد

 ولـى  خواسـتند  كمـك  عرب بلي  و فصيح مردان تمام از آنها

 سـرعت  به و خوردند شكست آمدند قرآن مبارزه به كه هربار

 .است آمده تواري  در آن شرح كه دكردن نشينى عقب
  

 داستانوليدبنُمَغيره
  

 بـن  وليـد » شـدند  دعـوت  مبـارزه  ايـن  به كه كسانى جمله از

 در كه بود «مخزوم بنى» طايفه از «مغيره
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 شـهرت  صـائب  فكر و تدبير حسن به زمان آن در عرب ميان

 .داشت

 در را خـود  نظـر  و بينديشد فكرى باره اين در خواستند او از

 .دارد بيان اش العاده خارق نفو  و قرآن عجيب آيات مورد

 بخواند، او بر را قرآن از آياتى خواست اسالم پيامبر از «وليد»

 .فرمود تالوت را «سجده حم سوره» آيات از قسمتى پيامبر

 كـه  كـرد  ايجـاد  وليـد  در هيجـانى  و شـور  چنـان  آيـات  اين

 بنـى » طايفه فطر از كه محفلى به و برخاست جا از اختيار بى

 از! سـوىند  خـدا  بـه  وىفـت  درآمد بود شده تشكيل «مخزوم

 نـه  و اسـت  انسـانها  ىفتـار  شـبيه  نه كه شنيدم سخنى محمد

 : ىفت چنين كه آنجا تا... پريان

 أسلفه أن و لمثمر أعاله أن و لتالو  عليه أن و لحالو  له ان و»
  عليه؛ يعلى ل يعلو انه و لمغدق

.» 
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 كـه  پيچيـد  زمزمه اين قريش ميان در كه شد سبب سخن اين

 !است شده محمد دلباخته وليد

 او بـه  را قـريش  مـاجراى  و آمـد  او خانه به دستپاچه ابوجهل

 .كرد دعوت آنها مجلس به را او و ىفت

 :  وىفت درآمد آنها مجلس به وليد

 او در جنـون  آثار هرىز است؟ ديوانه محمد كنيد مى فكر آيا ـ

 !ايد؟ ديده

 .نه: ىفتند حاضران

 و راسـتگويى  به كنون تا آيا دروغگوست؟ او كنيد مى تصور ـ

ــت ــ در امان ــوده مشــهور شــما انمي ــين صــادق را او و نب  ام

 !خوانديد؟ نمى

 نسـبت  او بـه  چيـز  چـه  پـس :  ىفتنـد  قريش سران از بعضى

 دهيم؟

 !است ساحر او: بگوييد: وىفت كرد فكر كمى وليد

 شـيفته  كـه  را مردمى توده خواستند مى تعبير اين با آنها ىرچه

 ودخـ  «سـحر » تعبير اين ولى كنند دور آن از بودند شده قرآن

 جا به بر اى زنده دليل
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 ىذاشـتند  سـحر  را جا به اين اسم آنها و بود، قرآن العاده فوق

 .نداشت سحر به ربطى كه حالى در

 كـه  كردنـد  پخـش  جـا  همه را شعار اين قريش كه بود اينجا

 او از اوست، سحر آيات اين و است دستى چيره ساحر محمد

 !نشنويد را سخنانش كنيد سعى و بگيريد، فاصله كنيد، دروى

 حقيقت تشنگان و نكرد، اثر تالشها اين همه با آنان نقشه ولى

 ىـروه  داشتند پاكى دلهاى و بودند فراوان كنار و ىوشه در كه

 سيراب آسمانى پيام اين زالل از و آمدند، قرآن سوى به ىروه

 .كردند نشينى عقب خورده شكست دشمنان ىشتند؛

 بـه  و كنـد  مـى  تحـدّى  ار جهانيـان  همه مجيد قرآن نيز امروز

 آيات اين صحت در اىر زند مى فرياد و كند مى دعوت مبارزه

 را آن هماننـد  دانيـد  مـى  بشر فكر زاييده را آن و داريد، ترديد

 از نويسـندىان  و ادبـا  اى! فالسفه اى! دانشمندان اى بياوريد،

 !ملت و قوم هر

 كشيشـهاى  مخصوصـاً  اسـالم  دشـمنان  كه دانيم مى نيز را اين

 آيين يك عنوان به را اسالم كه سيحىم
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 دانند، مى خود خطرناك و سرسخت رقيب پرمحتوا، و انقالبى

 اسـالمى  ضـد  تبليغـات  صرف دالر ميليون ميليونها ساله همه

 درمـانى  و علمى و فرهنگى مختلف پوششهاى زير و كنند مى

 چـه  دارند؛ فعاليّت اسالمى مختلف كشورهاى در بهداشتى، و

 از ىروهــى از و كردنــد مــى نزديــك را راه اآنهــ كــه شــد مــى

 و نويسـندىان  و شـعرا  و دانشـمندان  و زبـان  عرب مسيحيان

 قـرآن  همچـون  هـايى  سوره كه نمودند مى دعوت آنها فالسفه

 .كنند خاموش را مسلمانان و دهند نشر و بنويسند

 بود ممكن قيمتى هر به بود پذير امكان امرى چنين اىر مسلماً

 .دادند مى انجام

 در شـكنى  دندان دليل خود موضوع، اين برابر در آنها ناتوانى

 .است قرآن اعجاز بر ىويايى سند و مخالفان، برابر
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 فكركنيدوپاسخدهيد

  

 اسـمم  گرامـى  پيـامرر  معجـزه  بـاالترين  و برتـرين  مجيد قرآن ـچرا1

 است؟

  كند؟ مى تحدّ  چگونه ـقرآن2

 اند؟ گذارده آن بر سحر نام دشمنانِقرآن ـچرا3

 است؟ كنونى مسيحيت سرسخت رقيب اسمم ـچرا4

 بود؟ چه مخزومى مغيره بن وليد ـداستان5
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 درسششم

  

  

 اىبهسوىدريچه

 اعجازقرآن

  

  

 چراحروفمقطعه؟
  

 «مقطعـه  حـرو  » قرآن هاى سوره از بسيارى آغاز در دانيم مى

 .است آمده «يس» و «المر» و «الم»:  مانند

 بعضـى  طبـق  «مقطعه حروف» اين هاى فلسفه و اسرار از يكى

 چنـين  يك دهد نشان خداوند كه است آن اسالمى روايات از

 حـروف  اين از چگونه قرآن، يعنى جاويدانى، و بزرگ معجزه

 شود مى محسوب! ساختمانى مصالح ترين ساده كه «الفبا» ساده

 و حـروف  از بزرىى كالم چنين يك چگونه و آمده، وجود به

 كه است شده ساخته الفاظى
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 راسـتى  و اسـت،  آن بـه  تكلـم  بـر  قـادر  ساله چند كودك هر

 .است اعجاز برترين موادى، چنان از مهم امر اين پيدايش

 معجـزه  نظـر  چـه  از قـرآن  كـه  آيـد  مى پيش ساال اين اكنون

 ،ديگـر  تعبيـر  بـه  و بالغـت،  و فصاحت نظر از تنها آيا است،

 و آن، العاده فوق نفو  و تعبيرات، بودن رسا و عبارات شيرينى

 ديگر؟ هاى جنبه از يا

 مختلـف  زوايـاى  از قـرآن  بـه  هرىـاه  كـه  اسـت  اين حقيقت

 اعجاز هاى چهره از يكى دريچه، هر از و زاويه، هر از بنگريم،

 : جمله از ىردد؛ مى آشكار آن

 جا بـه  و العـاده  فـوق  كشش و شيرينى بالغت، و فصاحت ـ1

 .مفاهيم و الفاظ عجيب

 از خـالى  عقايـد  مخصوصـاً  نظر، هر از عالى محتواى ارائه ـ2

 .خرافات هرىونه

 كـه  مسـايلى  روى از برداشـتن  پرده يعنى علمى، معجزات ـ3

 !بود نيافته دست آن به زمان آن تا انسان

 اخبـار ) آينـده  مسايل از اى پاره از دقيق و صريح پيشگويى ـ4

 (.قرآن غيبى
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 .ديگر جهاتى و...  گويى پراكنده و اختال  و تضاد عدم ـ5

 اسـت؛  دار دامنـه  بسيار پنجگانه مسائل اين همه باره در بحث

 مـورد  را آن از جـالبى  هاى ىوشه درس چند ضمن در ما امّا،

 : دهيم مى قرار بررسى
  

 فصاحتوبالغتـ1
  

 «وىمحت» و «الفاظ»:   است جنبه دو داراى سخن هر دانيم مى

 پيوند و انسجام داراى و شايسته و زيبا كلمات، و الفاظ هرىاه

 معنـى  بنديها، جمله نيز و باشد، بوده پيچيدىى از خالى و الزم

 پيـاده  جا به پر و دلنشين صورتى به و كامل طور به را مراد و

 .ىويند مى بلي  و فصيح را كالم آن كند،

 بـه  اسـت،  اعـال  حـدّ  در ويژىـى  دو ايـن  داراى درست قرآن

 بـا  هـايى  سوره و آيات است نتوانسته كسى تاكنون كه طورى

 .بياورد زيبا آهنگ و شيرينى و جا به و كشش اين
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 برىزيـده  «مغيـره  بـن  وليـد » كه خوانديم ىذشته درسهاى در

 در و شـد  زده هيجـان  قرآن از آياتى شنيدن از عرب، مشركان

 بـا  بـارزه م بـراى  مطالعه، و فكر مدتى از بعد و رفت فرو فكر

 و اسـت  «سحر» قرآن بگويند داد دستور قريش سران به قرآن،

 !«ساحر» محمد

 خواستند مى چه اىر دادند؛ اسالم پيامبر به كراراً را نسبت اين

 .كردند رسايى ستايش حقيقت در اما كنند مذمت راه اين از

 العـاده  خارق نفو  باره در ضمنى اعتراف يك نسبت، اين زيرا

 را آن تـوان  نمـى  معمـول  طريـق  از كـه  طورى به است، قرآن

 ناشــناخته و مرمــوز جا بــه يــك را آن بايــد و كــرد، توجيــه

 .دانست

 معجزه را آن و ىردند پذيرا را حقيقت كه اين جاى به آنها اما

 ىـام  بيراهـه  بـه  و «زدنـد  افسانه ره» بياورند، ايمان و بشمرند

 !است سحر وىفتند نهادند

 پرخاشـگر  و خشـن  افراد كه شده هديد بسيار اسالم تاري  در

ــين ــه هم ــامبر خــدمت ك ــى پي ــات و رســيدند م ــرآن آي  را ق

  و داده مسير تغيير يكباره شنيدند، مى
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 خـوبى  بـه  اين ىرفت؛ مى درخشيدن قلبهايشان در اسالم نور

 معجـزه  آن بالغت و فصاحت و قرآن جا به كه دهد مى نشان

 .است

 آشنا عرب ادبيات با كه كسانى تمام اكنون هم نرويم، دور راه

 بيشـتر  كننـد  مـى  تكـرار  و خوانند مى را قرآن قدر هر هستند،

 .شوند نمى خسته و سير كه برند مى لذت

 و بيان عفت با توأم شده، حساب و دقيق بسيار قرآن تعبيرات

 و قاطع لزوم مورد در و ىويا، و صريح حال عين در و متانت،

 .است كوبنده

 ادبيـات،  نظر از عصر آن در عرب كه است الزم نكته اين  كر

 عصــر اشــعار هــاى نمونــه و داشــت، پيشــرفته بســيار زبــانى

 عــرب اشــعار هــاى نمونــه بهتــرين از اكنــون هــم جاهليــت،

 .شود مى محسوب

 حجـاز  ادبـاى  تـرين  بزرگ از ىروهى ساله همه است معروف

 بـازار  در را خـود  شعر هاى نمونه ترين عالى و شدند مى جمع

 و دادنـد،  مـى  ارائـه  بـود  «ادبى ـ تجارتى» زمرك يك كه عكاظ

 را آن و شد، مى برىزيده «سال شعر» عنوان به آنها بهترين
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 ظهور عصر در كه كردند مى آويزان كعبه خانه در و نوشتند مى

 .داشت وجود «سبع معلّقات» نام به آن از نمونه هفت پيامبر،

 فصـاحت  برابـر  در رنگ بى چنان را آنها قرآن نزول از بعد اما

 بيـرون  آنجـا  از ديگـرى  از پس را يكى كه يافتند آن وبالغت

 !زدند فراموشى طاق به و آورده

 آيـات  عجيـب  كاريهاى ريزه به مختلف آيات در قرآن مفسّران

 بـا  توانيـد  مى شما و اند، كرده اشاره داشتند توان در كه آنجا تا

  5.دشوي آشناتر ىفتيم باال در آنچه حقيقت به آنها به مراجعه

 اسـالم  پيـامبر  ىفتـه  ايـن  كـه  دهـد  مـى  نشان قرآن با آشنايى

   : فرمود كه ندارد اغراقى كمترين
 وَلتُبْلـى  عَجائِبُـهُ  لتُحْصـى  قٌعَمـي  باطِنُـهُ  وَ قٌاَنـي  ظاهِرُهُ
   .غَرائِبُهُ

                                                           
.نمايید مراجعه زمینه اين در نمونه تفسیر به.  5  
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 در نيـز  قـرآن  مكتـب  بزرگ شاىرد علیه السالم  على مامنان امير

   : ىويد مى زمينه همين در البالغه نهج
   . غَيْرُهُ جَالءٌ لِلاقَلابِ وَما الاعِلامِ عُيَنابي وَ الاقَلابِ رَبِيْعُ هِفي
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 فكركنيدوپاسخدهيد

  

 چيست؟ قرآن مقطعه حروف ـفلسفه1

 نظر؟ چند از يا است معجزه نظر يك از فقط قرآن ـآيا2

 خواندند؟ مى ساحر را اسمم پيامرر مخالفان  ـچرا3

 چيست؟ «بمغت» و «فصاحت» نميا ـفرق4

 چيست؟ مفهومش و دوران كدام به مربوط «سرع معلّقات»ـ5
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 درسهفتم

  

  

  

 ـجهانبينىقرآن7

  

  

  
  

 نظر از برخاست آن از قرآن كه را محيطى بايد چيز هر از قبل

 .داد قرار توجه مورد فرهنگى و فكرى

 تـرين  افتـاده  عقـب  از مورّخان همه اعتراف به حجاز سرزمين

 عصـر  مـردم  ىاهى كه اى ىونه به بود روز آن در جهان مناطق

 .خوانند مى وحشى نيمه يا وحشى اقوام را جاهليت

 و ورزيدنـد  مـى  عشـق  پرسـتى  بـت  به سخت عقيدتى، نظر از

 آنهـا  فرهنگ تمام بر مختلف اشكال به چوبى و سنگى بتهاى

 را بتهـايى  ىوينـد  مى حتى ؛بود افكنده اى ىسترده و شوم سايه

 خرما از
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 ولى كردند مى سجده و زدند مى زانو آن برابر در و ساختند مى

 !خوردند مى را آن قحطسالى در

 را آنهـا  كـه  آنجـا  تا داشتند نفرت سخت دختران، از كه آن با

! خواندنـد  مى خدا دختران را فرشتگان كردند، مى ىور به زنده

 .دادند مى تنزّل نانسا يك حدّ سر تا را خدا و

 هنگـامى  و كردنـد  مـى  تعجّب سخت پرستى يگانه و توحيد از

 نهايـت  بـا  كـرد  يكتاپرسـتى  به دعوت را آنها اسالم پيامبر كه

    : ىفتند تعجّب
  6عُجَابٌ لَشَيْءٌ هََا إِنَّ وَاحِداً إِلهاَ آلالِهَةَ أَجَعَلَ

.   
 پنـدارهاى  و دروغين هاى افسانه و خرافات برخالف كس هر

 .ىفتند مى اش ديوانه ىفت مى سخن آنها

 اختالف و كرد مى حكومت سخت آنها جامعه بر قبيلگى نظام

 كه بود قدرى به قبايل ميان در

                                                           
.9 آيه ص، سوره.  6  
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 بارها و بارها و شد نمى خاموش هرىز ميانشان در جنگ آتش

 حمـام  و سـاختند  مـى  رنگين يكديگر خون از را زمين صفحه

 عادى كار و داشتند افتخار غارتگرى به. كردند مى ايجاد خون

 .بود آنها روزانه

 شهر تمام در داشتند را نوشتن و خواندن سواد تنها كه كسانى

 و بودنـد؛  شـمار  انگشـت  بـود،  آنهـا  مركز ترين مهم كه مكه،

 .شد نمى پيدا آنها ميان در ندرت، به جز عالمى، و دانشمند

 و مكتـب  و نخوانده درس فردى محيطى، چنين ميان از آرى،

 بعـد  كه محتوا پر آنچنان آورد كتابى و برخاست نديده، استاد

 هـر  و مشـغولند  آن تفسير به دانشمندان هنوز قرن، چهارده از

 .كنند ىم كشف آن از اى تازه حقايق زمان

 كنـد،  مـى  آن نظامـات  و هسـتى  جهـان  از قـرآن  كـه  ترسيمى

 بـه  را توحيـد  شـده؛  حسـاب  و دقيـق  بسـيار  اسـت  ترسيمى

 و زمـين  آفـرينش  اسـرار  و دهـد،  مـى  ارائه نوعش ترين كامل

 و نباتـات  و مـاه  و خورشـيد  و روز و شـب  خلقت و آسمان

 زا اى نشانه و آيت عنوان به يك هر را، انسان وجود و ىياهان

 خداى آن
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 متنــوع كـامالً  بيانـات  بـا  و مختلــف آيـات  در يكتـا  و واحـد 

 .شمرد برمى

 فطرى توحيد از سخن و رود مى فرو انسان جان اعماق به ىاه

   : ىويد مى
 نَجَّـاهُمْ  فَلَمَّا آلدِّينَ لَهُ مُخالِصِينَ آللَّهَ دَعَوُا آلافُلاکِ فِي رَكِبُوا فَإِذَا
  7يُشارِكُونَ هُمْ إِذَا آلابَرِّ إِلَى

 و پـردازد  مـى  اسـتداللى  توحيد به خرد و عقل طريق از ىاه و

 و زمـين  آفـرينش  اسـرار  كند؛ مى تكيه انفسى و آفاقى سير بر

 وزش بـاران،  ريـزش  درياهـا،  و كوههـا  و حيوانـات  آسـمان، 

 .كند مى بازىو را انسان روح و جسم كاريهاى ريزه و نسيم،

                                                           
.59 آيه عنكبوت، سوره.  7  
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 را راه تـرين  لـب جا و تـرين  عميـق  خدا، صفات بيان هنگام و

؛ 8شَـىْءٌ  كَمِثالِهِ لَيْسَ»:  ىويد مى جا يك. ىزيند برمى
» 

 : ىويد مى ديگر جاى در

 .ندارد وجود معبودى او جز به كه است خداوندى او

 .است آىاه آشكار و پنهان برون، و درون اسرار بر

 .است بخشايشگر و بخشنده

 .است حكمروا و سلطان

 .است منزه نقصى و عيب هر از

 بلندمرتبـه  و قاهر و پيروز و مراقب و نگاهبان و بخش ايمنى

 .است عظمت با و

 .باشد مى منزّه اند ساخته او براى كه شريكها اين از

 صـورتها،  طـراح  آفريننـده،  كننـده،  ايجـاد  است خداوندى او

 آسـمان  و مـين ز موجودات تمامى نيك؛ صفات و نام صاحب

  او ىويند؛ مى او تسبيح

                                                           
.33 آيه شورى، سوره.  8  
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  9.است حكيم و ناپذير شكست

 بـودنش،  نامحـدود  ترسـيم  و خداوند علم توصيف و بيان در

 : ىويد مى برده كار به را تعبير زيباترين

 هفـت  بـا  دريـا  و شـوند  قلـم  زمـين  روى درختان تمامى اىر

 پايـان  خـدا  كلمـات  حـال  ايـن  با ىردد، مركب ديگر، درياى

  11.ىيرد نمى

 جا همه در حضورش و چيز همه به خدا احاطه پيرامون قرآن

 : است قرآن خود مخصوص كه دارد بلندى تعبيرات

  11آللّهِ وَجْهُ فَثَمَّ تُوَلُّوْا فَأَيْنََما وَآلامَغارِبُ آلامَشارِقُ وَلِلّهِ

 12بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ  بِمَا وَآللَّهُ كُنتُمْ مَا أَيْنَ مَعَكُمْ وَهُوَ

                                                           
.32 تا 33 آيات حشر، سوره.  9  
.32 آيه لقمان، سوره.  11  
.339 آيه بقره، سوره.  11  
.2 آيه حديد، سوره.  12  
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.   
 در آورد، مـى  ميـان  بـه  رسـتاخيز  و معاد از سخن كه هنگامى

 : ىويد مى مشركان انكار و تعجب برابر

 !كند؟ مى زنده را پوسيده استخوانهاى چگونه خدا ىفتند آنها

 نـوين  حيـات  بـه  آفريـد  را آنهـا  اول روز كه كسى همان بگو

 .است آىاه چيز همه بر او و ىرداند، بازمى

 سـتد فر مى بيرون آتش سبز درخت چوب از كه خدايى همان

 را آتـش  شعله كه خدايى همان) افروزيد مى آتش آن با شما و

 تجديد مرگ از بعد را حيات است قادر داده قرار آب كنار در

 !(كند

 آفريـده ( عظمـت  همـه  آن با) را زمين و آسمانها كه كسى آيا

 او اسـت،  قـادر  آرى بيافرينـد،  را آن همانند نيست قادر است

 !داناست آفريننده

 فرمـان  كنـد،  اراده را چيـزى  هـر  كه است ايهپ آن تا قدرتش

 برابـر  در) شـود  مـى  موجود فوراً نيز آن! باش موجود دهد مى

  بازىشت قدرتى چنين
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  13(.است ساده و سهل زندىى به انسانها

 كلمـات  و اصـوات  ضبط و بردارى عكس از سخن كه روز آن

 : ىفت مى چنين آدمى لاعما باره در قرآن نبود، ميان در

  14لَهَا أَوْحَى رَبَّکَ  بِأَنَّ * أَخابَارَهَا تُحَدِّثُ يَوْمَئٍَِ

 : ىويد مى سخت بدن پوست و پا و دست شهادت از وىاه

   15أَرْجُلُهُم وَتَشاهَدُ أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَفاوَاهِهِمْ عَلَى نَخاتِمُ يَوْمَاَلا

.   
 كُلَّ أَنطَقَ آلََِّي هُآللَّ أَنطَقَنَا قَالُوا عَلَيْنَا شَهِدتُمْ لِمَ لِجُلُودِهِمْ وَقَالُوا
 16شَيْءٍ

                                                           
.83 تا 28 آيات يس، سوره.  13  
. 9 و 2 آيه زلزال، سوره.  14  
.59 آيه يس، سوره.  15  
.33 آيه فصّلت، سوره.  16  
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 پـاك  نـين همچ و آن محتـواى  عظمـت  و قرآن معارف ارزش

 آن كـه  شـود  مى روشن هنگامى خرافات، از معارف اين بودن

 و بگـذاريم،  «كنونى يافته تحريف انجيل و تورات» كنار در را

 تـورات  ببينـيم  مثالً كنيم، مقايسه هم با را دو اين از بحث دو

 ىويد؟ مى چه قرآن و ىويد مى چه آدم آفرينش باره در

 چــه قــرآن و ىويــد مــى چــه انبيــاء داســتان بــاره در تــورات

 ىويد؟ مى

 قـرآن  و كننـد  مـى  توصـيف  چگونـه  را خـدا  انجيل و تورات

 كند؟ مى توصيف چگونه

 خواهـد  آشـكار  دو ايـن  ميان فرق روشنى به صورت اين در

  17.شد

                                                           
.مراجعهكنید «بزرگ رهبران» كتاب به زمینه اين در بیشتر توضیح براى.  17  
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 فكركنيدوپاسخدهيد

  

 بود؟ چه برخاست آن از قرآن كه ىمحيط ـويژگيها 1

 داشت؟ آنان افكار در تأثير  چه پرستى ـرت2

 چيست؟ استداللى و فطر  توحيد ـفرق3

ــمنط 4 ــرآن ـ ــى در ق ــار معرف ــه صــفاتش و پروردگ  اســت؟ چگون

 .گوييد باز را هايى نمونه

 برد؟ پى قرآن محتوا  به توان مى بهتر ـچگونه5
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 سهشتمدر

  

 

 قـرآن

 !واكتشافاتعلمىروز

  

  

 و طـب  يـا  طبيعـى  علـوم  كتـاب  يـك  قـرآن  كـه  نيست شك

 .نيست رياضى علوم و روانشناسى

 در را آنچـه  و اسـت،  سـازى  انسان و هدايت كتاب يك قرآن

 .كند نمى فروىذار باشد ضرورى راه اين

 از باشـد  المعـارفى  دائـر   قـرآن  كه باشيم داشته انتظار نبايد ما

 و تقـوا  هـدايت،  و ايمـان  نـور  قرآن از بايد ما مختلف، علوم

 قـرآن  و بطلبـيم؛  قانون و نظم اخالق، و انسانيت پرهيزكارى،

 .دارد بر در را اينها همه

 هدف اين به رسيدن براى ىاه قرآن ولى
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 و آفـرينش  اسـرار  و طبيعى علوم مسايل از اى پاره به اشاراتى

 توحيدى، بحثهاى در صوصاًمخ دارد، هستى جهان شگفتيهاى

 آفـرينش  جهان از اسرارى روى از پرده نظم، برهان تناسب به

 آن در و عصـر  آن در كـه  كـرده  فـاش  را مسـائلى  و برداشته،

 .بود ناشناخته دانشمندان براى حتى محيط،

 آن ما كه دهد مى تشكيل را اى مجموعه قرآن، بيانات ىونه اين

 .خوانيم مى «قرآن علمى معجزات» را

 كنـيم  مى اشاره علمى معجزات اين از قسمت چند به اينجا در

: 
  

 قرآنوقانونجاذبه
  

 صـورت  به را عمومى جا به قانون كس هيچ «نيوتن» از پيش

 .بود نكرده كشف كامل

 نشسـته  سـيبى  درخـت  زير كه هنگامى «نيوتن» است معروف

 ايـن  افتـاد،  زمـين  روى بـه  و شد جدا درخت از سيبى و بود

 داشـت  مشغول خود به را او فكر چنان ساده و كوچك حادثه

 در سالها كه
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 خـود  سـوى  بـه  را سيب كه است نيرويى چه اين بود انديشه

 قـانون  توانست، سالها از پس و نرفت؟ آسمان به چرا كشيد؟

 نسـبت  بـه  را يكـديگر  جسـم  دو هر» كه كند كشف را جا به

 ذبجـ  هـا  فاصله مجذور معكوس نسبت به و جرمها مستقيم

 «.كنند مى

 شمسـى  منظومه نظام كه شد ثابت قانون اين اكتشاف پرتوِ در

 خود مدار در آفتاب ىرد به عظيم كرات اين چرا كجاست؛ از

 افتنـد؛  نمى سويى به كدام هر و كنند نمى فرار چرا چرخند؛ مى

 در كه است قدرتى چه اين ىيرند؛ نمى قرار هم روى آنها چرا

 و واداشته، ىردش به دقيقى مدار در را آنها بيكران فضاى اين

 .روند نمى فراتر آن از سوزنى سر

 باعـث  جسم يك دورانى حركت كه كرد كشف «نيوتن» آرى

 مركـز،  بـه  او جـذب  باعـث  جا بـه  قانون و مركز، از او فرار

 يعنـى  باشند، داشته تعادل كامالً نيرو دو اين هرىاه و شود؛ مى

 كـه  كننـد  توليـد  «جا بـه » انـدازه  آن به «ها فاصله» و «جرمها»

 از ىريز و «دافعه» نيروى دورانى حركت سرعت
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 آنهـا  بـه  «دافعـه » و «جا بـه » تعـادل  اين كند، مى ايجاب مركز

 .بمانند خود مدار در دائماً كه دهد مى اجازه

 ايـن  جريـان،  ايـن  از قبـل  سال هزار از بيش مجيد قرآن ولى

   : بود كرده بيان رعد سوره آيه دومين در را واقعيت
 عَلَـى  آسْـتَوَ   ثُـمَّ  تَرَوْنَهَـا  عَمَدٍ بِغَيْرِ آلسَّماوَاتِ رَفَعَ آلََِّي اَللَّهُ

 يُـدَبِّرُ  مُسَـمىى   لَِجَـلٍ  يَجْـرِي  كُلٌّ وَآلاقَمَرَ آلشَّمْسَ وَسَخَّرَ آلاعَراشِ

   تُوقِنُونَ رَبِّكُمْ بِلِقَاءِ لَعَلَّكُم آلايَاتِ يُفَصِّلُ آلاَمْرَ

.   
علیاله  الرضـا  موسى بن على امام از آيه همين  يل كه حديثى در

 :  خوانيم مى چنين شده نقل السم 
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 عمدلكن ثم:  قال بلى،:   قلت ترونها؟ عمد بغير يقول اللّه اليس
   .ترونها ل

 بيـان  براى عربى ادبيات افق در تر ساده و تر روشن تعبيرى آيا

 پيـدا  «نـامريى  سـتون » از مـردم  تـوده  سطح در جا به نيروى

 !شود؟ مى

   : خوانيم مى علیه السم على اميرمامنان از نيز حديثى در
 الاَرض فِـى  الَّتى المَدائِن مثل مَدائن السَّماء فِى الَّتى النُّجُوم هََا

   .نُور مِنا عَمُود إلى مَدينَة كلّ مَربُوطة

 ميليونها ،آسمان ستارىان ميان در كه معترفند امروز دانشمندان

 موجودات با مسكون ستارىان
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 روشـن  هنـوز  آن جزئيـات  چند هر دارد، وجود عاقل و زنده

 .نيست
  

 كشفحركتزمينبهدورخودوخورشيد
  

 خود دور به را زمين حركت كه كسى اولين است اين معروف

 در قبـل  قرن چهار تقريباً كه بود ايتاليايى «ىاليله» كرد، كشف

 جهـان  علمـاى  و دانشـمندان  آن، از پيش و زيست، مى جهان

 وفادار او فرضيه و مصرى دانشمند بطلميوس هيلت به نسبت

 ديگر كرات تمام و است جهان مركز زمين: ىفت مى كه بودند

 .چرخند مى آن دور به

 حاميـان  طـرف  از اش علمى اكتشاف اين جُرم به «ىاليله» البته

 ايـن  اظهـار  از نـدامت  اظهـار  و توبـه  بـا  و شده تكفير كليسا

 ديگـر  دانشمندان باالخره ولى! يافت نجات مرگ از اكتشاف،

 يـك  صورت به مسأله اين امروز و ىرفتند، را او نظرات دنبال

 نيـز  حسّـى  آزمايشهاى با حتى و درآمده، علمى مسلم مطلب

 از بعـد  و ىـردد  مـى  خـود  دور بـه  زمـين  كه است شده ثابت

 عينى جنبه مطلب فضايى پروازهاى
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 .است كردهپيدا

 تنهـا  ايـن  شد معلوم و شد نفى زمين مركزيت:  اينكه خالصه

 حركـت  بـا  را زمـين  حركـت  مـا  كه ماست حسّ خطاى يك

 حـركتيم  در خود ما كنيم، مى اشتباه سيارات و ثوابت مجموعه

 !پنداريم مى حركت در را آنها و

 سـال  پانصـد  و هزار يك حدود بطلميوس عقيده حال، هر به

 قـرآن  ظهـور  هنگام به و بود، انداخته سايه اندانشمند فكر بر

 .كند نظر اظهار فرضيه اين برخالف نداشت جرأت كسى

 در بينـيم  مـى  كنـيم،  مى مراجعه قرآن آيات به كه هنگامى ولى

   : است آمده روشنى به زمين حركت ،99 آيه نمل، سوره
 آللَّـهِ  صُـناعَ  آلسَّحَابِ مَرَّ تَمُرُّ وَهِيَ جَامِدَ ً تَحْسَبُهَا آلاجِبَالَ وَتَرَ 
   تَفاعَلُونَ بِمَا خَبِيرٌ إِنَّهُ شَيْءٍ كُلَّ آتاقَنَ آلََِّي
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.   
 در ىويـد  مـى  سـخن  كوههـا  حركـت  از صراحت با فوق آيه

 آن حركت تشبيه و پنداريم، مى ساكن را آنها همه ما كه حالى

 و نـرمش  هـم  و اسـت  سـرعت  به اشاره هم ابرها، حركت به

 !بودن سروصدا بى و آرامش

 حركـت » بـه  تعبيـر  «زمـين  حركـت » جـاى  به بينيم مى اىر و

 زيـرا  شود، آشكار مطلب عظمت كه اين براى كند مى «كوهها

 ندارنـد  حركتى خود اطراف زمينهاى بدون كوهها است مسلّم

 يـا  و خـود  دور به يا) است زمين حركت عين آنها حركت و

 (.دو هر يا و خورشيد دور به

 جهان علمى محافل تمام كه زمانى و عصر در كنيد فكر اكنون

 تمامى و خورشيد حركت و زمين سكون هنظري عادى مردم و

 خبـر  بودنـد،  شناخته رسميت به آن، دور به را آسمان كواكب

 علمى معجزه يك صراحت اين با زمين حركت از دادن
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 درسـى  مطلقـاً  كـه  كسى ناحيه از هم آن! شود؟ نمى محسوب

 درسـى  آنجـا  در كـه  برخاسـته  محيطـى  از اصوالً و نخوانده،

 و علـم  نظـر  از هـا  محـيط  تـرين  فتادها عقب از و نداشته وجود

 ايـن  حقانيـت  سـند  ايـن  آيا است، شده مى محسوب فرهنگ

 !نيست؟ آسمانى كتاب

  

  



84 

 

 فكركنيدوپاسخدهيد

  

 چيست؟ قرآن علمى معجزات از ـمنظور1

 چـه  در و بـود  كـه  كـرد  كشـ   را جاذبـه  قانون كه كسى ـنخستين2

 زيست؟ مى عصر 

 دهد؟ مى خرر عمومى جاذبه از عرير ت چه با و آيه كدام در ـقرآن3

 اشخاصـى  چـه  وسـيله  به آن حركت كش  و زمين سكون ـفرضيه4

 بود؟ حاكم جهانيان افكار بر سال چند و گرفت صورت

ــه كــدام در ـــقرآن5 ــا و آي  ســخن زمــين حركــت از تعريــر  چــه ب

 گويد؟ مى
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 درسنهم

  

 سندديگربرحقانيت

 پيامبراسالمصلّیهللاعليهوآلهوسلّم

  

  

 يـا  نبـوت،  مـدعى  يـك  دعـوت  حقانيت به بردن پى براى ما

 داريـم  نيز «اعجاز» مطالبه از غير ديگرى راه او، دروغ و كذب

 تواند مى هدف به رسيدن براى ديگرى زنده دليل خود اين كه

 آن از اى مجموعـه  آورى جمع و زير قرائن بررسى آن و باشد،

 :  است

 اجتماعى سوابق و قىاخال خصوصيات ـ7

 است حاكم دعوت محيط بر كه شرايطى ـ7

   زمانى شرايط ـ4

  دعوت محتواى ـ3

 هدف به وصول وسايل و اجرايى هاى برنامه ـ6

  محيط در دعوت اثرىذارى ميزان ـ5
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  هدفش به نسبت كننده دعوت فداكارى و ايمان ميزان ـ2

 انحرافى پيشنهادهاى با سازش عدم ـ9

  عمومى افكار در رتأثي سرعت ـ4

 هستند قشرى چه از كه اين و آورندىان ايمان بررسى ـ70

 مورد مدعى هر باره در را دهگانه مسايل اين ما اىر راستى به

 صـدق  بسازيم، دقيقى پرونده آن از و دهيم قرار دقيق بررسى

 .دريابيم توانيم مى راحتى به را او كذب و

 اى فشـرده  بسـيار  ررسـى ب به شد ىفته باال در آنچه به توجه با

پيامبر اسـالم  صـلّی اهلل    شخص مورد در فوق مسايل باره در

 تـأليف  به نياز آنها شرح چند هر پردازيم، مى عليه وآله و سلّم

 .دارد متعددى كتابهاى

 خــالل در اســالم پيــامبر اخالقــى خصوصــيات از آنچــه ـــ7

 دشـمن  و دوسـت  كه تواريخى طبق اش اجتماعى هاى فعاليت

 و پـاك  قـدر  آن او كـه  تاسـ  اين است، مسلم ما بر اند نوشته

 داده لقـب  امين را او جاهليت عصر در حتى كه بود درستكار

. بودند
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 كنـد،  هجرت مدينه به خواست مى كه هنگامى ىويد مى تاري 

 را مردم امانتهاى پيامبر، از بعد كه كرد مأمور را علیاله السالم  على

 .برىرداند آنها به

 جـوانمردى  و صدر، سعه و خُلق حُسن استقامت، و شجاعت

 دسـت  بـه  تـوان  مـى  او صلح و جنگ خالل از را او ىذشتو

 پس مكه مردم باره در كه عمومى عفو فرمان مخصوصاً آورد؛

 اسـالم  برابـر  در خونخـوار  دشـمنان  تسليم و شهر اين فتح از

 .است امر اين بر اى زنده سند كرد، صادر

 ناخواه خواه ـ نواب  حتى ـ معمولى انسانهاى دانيم مى همه ـ7

 بعضـى  و بيشـتر  بعضى البته ىيرند، مى خود به را طمحي رنگ

 .كمتر

 و جهــل محــيط در ســال چهــل كــه كســى كنيــد فكــر حـال 

 فرهنـگ  پـود  و تـار  كـه  محيطى در يافته، پرورش پرستى بت

 اسـت  ممكـن  چگونـه  شده، بافته خرافات و شرك با مردمش

 مبـارزه  بـه  شـرك  مظـاهر  تمام با و زند، خالص توحيد از دم

 !برخيزد

 علمـى  تجليات ترين عالى جهل محيط از است ممكن هچگون

 !بدرخشد
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 طبيعـت،  مـاوراء  از الهى تأييد يك بدون كرد باور توان مى آيا

 !شود ظاهر عجيبى پديده چنين

   بود؟ زمانى و عصر چه در پيامبر اين ظهور ديد بايد ـ4

 عصـر  كرد؛ مى طى را وسطا قرون دوران جهان كه عصرى در

 بهتر چه و طبقاتى، و نژادى ظالمانه امتيازات تبعيض، استبداد،

 دوران شـاهد  كـه  علیاله السالم  على زبان از را سخن اين كه اين

 : بشنويم بود اسالم ظهور از بعد و قبل

 مـردم  كـه  كـرد  مبعـوث  زمانى در را او خداوند»: ىويد مى او

 آنهـا  عقلهاى بودند؛ سرىردان و ىمراه حيرت وادى در جهان

 را آنهـا  نخوت و كبر و داشت؛ رقرا كشنده هوسهاى ىروه در

 بـرده  بيراهه به را آنها جاهليت، ظلمت بود؛ كشانده سقوط به

 « 18.بودند سرىردان اضطراب و جهل درميان و

 حـذف  انسـانها،  مسـاوات  آن شـعار  كه آئينى كنيد فكر اكنون

 چـه  اسـت،  «اخو  المؤمنون إنما» و وطبقاتى نژادى تبعيضات

 آن وضع با تناسبى

                                                           
.53 خطبه البالغه، نهج.  18  
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 !دارد زمان

 امتيـازات  حذف ها؛ زمينه تمام در توحيد دعوتش محتواى ـ3

 طـرح  سـتم؛  و ظلم با مبارزه انسانيت؛ جهان وحدت ظالمانه؛

 و پاكى و تقوا پذيرش و مستضعفان از دفاع جهانى؛ حكومت

 .است انسان ارزش براى معيار ترين مهم عنوان به امانت

 منطـقِ  از كـه  نداد اجازه هرىز اجرايى هاى هبرنام زمينه در ـ6

 بـه  رسيدن براى كنند؛ استفاده «كند مى توجيه را وسيله هدف»

 ىفـت  مى صريحاً بود؛ مقدس وسايل دنبال به مقدس هدفهاى

 ؛ 19تَعْدِلُوا أَلَّ  عَلَى قَوْمٍ شَنَآنُ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَ»: 
» 

 جنـگ،  ميـدان  در اخالقى اصول رعايت زمينه در دستوراتش

 و نخلسـتانها  نبردن بين از نظاميان؛ غير به نسبت تعر  عدم

 رعايــت و دشــمن؛ آشــاميدنى آب نســاختن آلــوده درختــان؛

 ايـن  روشنگر آن، مانند ها ده و جنگى اسيران با محبّت نهايت

 .تاس واقعيت

                                                           
.8 آيه مائده، سوره.  19  
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 كـه  بـود  پايـه  آن بـه  تا محيط آن در او دعوت تأثير ميزان ـ5

 چـرا  داشـتند؛  وحشت پيامبر به افراد شدن نزديك از دشمنان

 هنگامى به ىاهى ديدند؛ مى العاده خارق را او نفو  و جا به كه

 را او ىفتار مردم تا انداختند مى راه به غوغا ىفت مى سخن كه

 و بگـذارد  اثـر  تشنه قلوب در او جذاب سخنان مبادا نشنوند،

 معجزآسـاى  نفـو   روى بـه  افكندن پرده براى جهت همين به

 كـه  ناميدنـد  سـحر  را كلماتش و خواندند ساحر را او پيامبر،

 .بود حضرت دعوت عجيب تأثير به ضمنى اعتراف خود اين

 بيش او كه دهد مى نشان دعوتش راه در او فداكارى ميزان ـ2

 .بود پايبند و مامن بود آورده كه آيينى اين به كس هر از

 او كردنـد  فـرار  مسـلمانان  تـازه  كه جنگ ميدانهاى بعضى در

 ىـاه  و تطميـع،  راه از ىاه دشمن، كه آنجا در و ايستاد، سخت

 به اعتنا بى او شد، مى وارد درى هر از خالصه و تهديد، راه از

 و كـرد  مـى  پافشـارى  سـخت  خـود  اعتقاد بر مسائل اين همه

 .نداد نشان ترديد و ضعف هرىز
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 اما بكشانند، منحرفان با سازش به را او كه كوشيدند بارها ـ9

 دسـت  يـك  در را خورشـيد  اىر:  ىفت مى نشد؛ تسليم هرىز

 شمسى منظومه تمام و) بگذاريد ديگرم دست در را ماه و من

 هـدفم  از دسـت  آن خـاطر  به كه دهيد قرار من سيطره زير را

 !نيستم بردار دست هرىز( بردارم

 بـود  عجيـب  مردم عمومى افكار در او دعوت تأثير تنها نه ـ4

ــز آن ســرعت كــه ــود العــاده خــارق ني  كتابهــاى كــه آنهــا. ب

 انـد  ديده اند كرده مطالعه اسالم زمينه در را غربى خاورشناسان

 درشـگفتند؛  اسـالم  سـريع  ىسترش و پيدايش از آنها همه كه

 تمـدن  تـاري  » هكـ  غـرب  معروف اساتيد از تن سه المثل، فى

 ايـن  بـه  صـريحاً  انـد،  نوشـته  «شـرق  در را آن مبـانى  و عرب

 : ىويند مى چنين و كرده اعتراف حقيقت

 در اسالم سريع پيشرفت شناخت براى كه كوششهايى تمام با»

 بـر  توانست قرن يك از كمتر مدتى در كه آنجا تا شده، جهان

 نايـ  هنـوز  بيفكنـد،  سايه روز آن متمدن جهان عمده قسمت

 به مسلله
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 «.است مانده باقى معمايى صورت

 اسـالم  روز، آن وسايل با چگونه كه معماست راستى به آرى،

 نفـو   انسـان  ميليونهـا  قلوب اعماق در عجيب سرعت اين با

 وجـود  بـه  نـوين  تمدنى و كرد هضم خود در را تمدنها كرد،

 !آورد

 از ىروهـى  او دشـمنان  كـه  رسـيم  مـى  اينجـا  به باالخره  ـ70

 خودخـواه  ثروتمنـدان  و ظـالم  مسـتكبران  و كفـر  دمدارانسر

 پاكـدل،  جوانان غالباً او به آورندىان ايمان كه حالى در بودند،

 بردىـان  حتى و تهيدست و محروم طلبان حق از عظيمى ىروه

 و نداشـتند  پاكـدلى  و صـفا  جـز  اى سرمايه كه افرادى بودند،

 .بودند حق تشنه

 اسـت  مفصـل  بسـيار  آن شـرح  كـه  بررسـيها  اين مجموعه از

 بـود؛  الهـى  دعوت يك اين كه ىرفت نتيجه خوبى به توان مى

 پروردىـار  سـوى  از جوشيد؛ مى طبيعت ماوراى از كه دعوتى

 و شرك و جهل و تباهى و فساد از انسانها نجات براى بزرگ

 .بود شده فرستاده عدالتى بى و ظلم
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 فكركنيدوپاسخدهيد

  

 داريم؟ معجزه جز راهى پيامرر حقانيت شناختن برا  ـآيا1

 همـه  از بـيش  و است؟ قرائنى چگونه قرائن  آور  جمع از ـمنظور2

 انديشيد؟ بايد امور  چه رو 

 تـوان  مى چيز  اسمم ظهور از بعد و قرل عرب وضع مقايسه از ـآيا3

 فهميد؟ زمينه اين در

 عصـر  در عموماً جهان و خصوصاً عرب باره در را آنچه از ـقسمتى4

 .كنيد بيان دانيد  مى ليتجاه

 بـه  مـتهم  را پيامرر صلّی اهلل عليـه وآلـه و سـلّم    اسمم  دشمنان ـچرا5

 كردند؟ سحر
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  درسدهم

  

  

 صلّیهللاعليهوآلهوسلّمپيامبراسالمخاتميت

  

  

  

  

 مفهومدقيقخاتميت
  

 او بـا  نبـوت  سلسـله  و خداست پيامبران آخرين اسالم پيامبر

 .است «اسالم آيين رياتضرو» از اين و پذيرد مى پايان

 مسـلمين  صفوف وارد كس هر كه است اين «ضرورى» معنى

 مطلـب  ايـن  بـه  مسـلمانان  همـه  كـه  فهمد مى زودى به شود،

 يعنـى  اسـت؛  آنان نزد مسلّمات و واضحات از و دارند عقيده

 باشـد  داشـته  سـروكار  مسـلمانان  بـا  كـس  هر كه ىونه همان

 دارنـد،  «توحيـد » اصل روى تأكيد مذهبى نظر از آنها داند مى

 همگى نيز «پيامبر خاتميت» روى داند مى همچنين
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 پيامبر آمدن انتظار در مسلمانان از ىروهى هيچ و دارند، توافق

 .نيستند جديدى

 بعثـت  بـا  خـود  تكـاملى  مسـير  در بشـريت  قافله حقيقت در

 كـرده  طـى  ديگـرى  از پـس  يكـى  را مختلف مراحل پيامبران

 تواند مى ديگر كه رسيده تكامل و درش از اى مرحله به و است

 جـامع  تعليمـات  از اسـتفاده  بـا » يعنى بايستد؛ خود پاى روى

 «.كند حل را خود مشكالت اسالم

 بشريت بلوغ دوران جامع و نهايى قانون اسالم ديگر، تعبير به

 از و دينـى  بيـنش  محتـواى  ترين كامل اعتقادات نظر از است؛

 در انسـانها  نيازمنـديهاى  بر كه يافته تنظيم چنان نيز عمل نظر

 .است منطبق زمانى و عصر هر
  

 پيامبرصلّیهللاعليهوآلهوسلّمدليلبرخاتميت
  

 تر روشن همه از كه داريم متعددى داليل مدعا اين اثبات براى

 : است زير دليل سه

 مسـلمانان  بـا  كـس  هـر  ىفتيم ـ مسلله اين بودن ضرورى ـ7

 يابد درمى ىيرد تماس نقطه هر در جهان
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 كسـى  اىـر  بنابراين، اسالمند؛ پيامبر خاتميت به معتقد آنها كه

 جـز  راهـى  پـذيرفت،  كـافى  منطـق  و دليل طريق از را اسالم

 ىذشـته  درسـهاى  در چـون  و نـدارد،  خاتميت اصل پذيرش

 خاتميـت  بايد كرديم، ثابت كافى دليل با را آيين اين حقانيت

 .بپذيريم است دين اين ضروريات از كه نيز را

 است اسالم پيامبر خاتميت بر روشنى دليل نيز قرآن آيات ـ7

 :  جمله از

   : احزاب سوره از 30 آيه
 وَخَـاتَمَ  آللَّـهِ  رَّسُـولَ  وَلكِـن  رِّجَالِكُمْ مِن أَحَدٍ أَبَا مُحَمَّدٌ  كَانَ مَا

   آلنَّبِيِّينَ

 ميـان  در پسـرخواندىى  مسلله كه شد ىفته هنگامى تعبير ينا

 ديگـرى  مـادر  و پدر از كه را فردى آنها داشت؛ رواج اعراب

 فرزنـد  يـك  همچون و ىزيدند برمى خود فرزند عنوان به بود

 و بـرد  مـى  ارث بود؛ محرم شد؛ مى آنها خانواده داخل حقيقى

 .آن مانند
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 پسـر : ىفت و برد بين از را جاهليت رسم اين و آمد اسالم اما

 فرزنـد  شـرعى  و حقـوقى  قـوانين  مشـمول  هرىـز  ها خوانده

 بود اسالم پيامبر پسرخوانده كه «زيد» جمله از نيستند حقيقى

 جـاى  بـه  شما ىويد مى لذا شد؛ نمى محسوب پيامبر فرزند نيز

 او كنيـد،  معرفـى  افراد اين از يكى پدر را اسالم پيامبر كه اين

 وصــف يكــى كنيــد، توصــيف اش ىحقيقــ وصــف دو بــه را

 .«خاتميت» ديگرى و «رسالت»

 همچـون  اسـالم  پيـامبر  خاتميـت  كـه  دهد مى نشان تعبير اين

 .بود مسلم و ثابت و روشن همگان براى رسالتش

 مفهـوم  كـه  اسـت  ايـن  مانـد  مى باقى اينجا در كه ساالى تنها

 چيست؟ «خاتم» حقيقى

 بـه  كـه  را چيزى و دهنده پايان معنى به «ختم» ماده از «خاتم»

 نامه پايان در كه مُهرى مثالً دهند؛ مى پايان را كارى آن وسيله

 «خاتم» نيز انگشتر به بينيم مى اىر و ىويند، مى «خاتم» زنند مى

 و عصـر  آن در انگشتر نگين كه است اين خاطر به شده ىفته

 هر و رفته، مى كار به اسم مهرِ جاى به زمان
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 يـا  اسـم  آن روى كه انگشترش نگين با را خود نامه پاى كس

 هـر  انگشتر نگين نقش اصوالً و كرد؛ مى مُهر بود، كنده نقشى

 .است بوده او خود به مخصوص كس

 پيـامبر صـلّی اهلل   كـه  هنگـامى : خوانيم مى اسالمى روايات در

 و پادشــاهان بــراى اى نامــه خواســت مــى عليــه وآلــه و ســلّم

 كنـد،  دعـوت  ماسـال  بـه  را آنها و بنويسد زمان آن زمامداران

 كـه  اسـت  ايـن  عجـم  سالطين معمول كردند عر  خدمتش

پيامبر صلّی اهلل عليه وآلـه و   پذيرند؛ نمى را اى نامه مهر، بدون

 بـود،  مهـر  بدون و ساده كامالً هايش نامه زمان آن تا كه  سلّم

 آن نگـين  بـر  و كردنـد  تهيـه  او بـراى  انگشترى فرمود دستور

 پيامبر ند؛كرد نقش را «اللّه رسول محمىد اللّه، ال اله ل» جمله

 .كنند مهر آن وسيله به را ها نامه داد مى دستور آن از بعد

 كننـده  خـتم  و دهنـده  پايان همان خاتم اصلى معنى بنابراين،

 .است

 را پيـامبر  خاتميت روشنى به كه داريم نيز فراوانى روايات ـ4

  روايات جمله از و كند، مى ثابت
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 :  است زير

 پيـامبر  از انصارى عبداللّه جابربن از معتبرى حديث در ـ لفا

 : فرمود كه است شده نقل چنين

 بنا را اى خانه كه است كسى همانند پيامبران ميان در من مَثَل»

 خـالى  آن خشـت  يـك  محـل  تنهـا  شده، زيبا و كامل و كرده

 ىويـد  مى بيفكند آن به نگاه و شود وارد آن در كس هر است،

 خشـت  همـان  من دارد، را خالى جاى اين ولى زيباست، چه

 « 21.اند شده ختم من به همگى پيامبران و آخرم

 يـوم  الى ابداً حالل محمد حالل: فرمايد مى علیه السم  صادق امام
   21القيامة يوم الى أبداً حرام حرامه و القيامة

.   
 نقـل  پيـامبر  از تسـنن  اهـل  و شـيعه  كـه  معروفـى  حديث در

 منّـى  أنـت »: فرمود علیاله السالم  على به او كه خوانيم مى اند كرده
 بعـد ؛  لنبى انه ال موسى من هارون بمنزلة

                                                           
.البیان مجمع تفسیر.  21  
.98 ص ،3 ج كافى، اصول.  21  
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 هـا  ده و«

 .ديگر  حديث

 پيامبر اسالم  صـلّی اهلل عليـه وآلـه و سـلّم     خاتميت زمينه در

 : است الزم آنها به توجه كه است سااالتى

 الهى بزرگ فيض يك پيامبر فرستادن اىر ىويند مى بعضى ـ7

 باشـند؟  محـروم  بـزرگ  فيض اين از ما زمان مردم چرا است،

 صـر ع اين مردم رهبرى و هدايت براى جديدى راهنماى چرا

 !نيايد؟

 و غافلنـد  نكتـه  يك از حقيقت در ىويند مى چنين كه آنها اما

 اسـت،  لياقـت  عدم خاطر به نه ما عصر محروميت كه اين آن

 و فكـرى  مسـير  در بشـريت  قافلـه  كه است آن خاطر به بلكه

 داشـتن  دست در با تواند مى كه است رسيده اى پايه به آىاهى

 .دهد امهاد خود راه به اسالم پيامبر تعليمات

 : بزنيم مثالى اينجا در نيست بد

 و جديـد  آيـين  و ديـن  داراى كه آنها يعنى اولواالعزم پيامبران

 موسـى؛  ابراهيم؛ نوح؛»:   بودند نفر پنج بودند، آسمانى كتاب

  «.پيامبر اسالم  صلّی اهلل عليه وآله و سلّم و عيسى

 تاريخى خاصّ مقطع يك در كدام هر اينها
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 از را قافلـه  نايـ  و كردنـد،  تـالش  بشر تكامل و هدايت براى

 العـزم  اولـوا  پيـامبر  بـه  دوم مرحلـه  در ىذرانـده،  مرحله يك

 راه قافلـه،  ايـن  كه رسيد اى مرحله به تا دادند، تحويل ديگرى

 درسـت  را؛ راه ادامـه  بـر  توانـايى  همچنـين  و يافت را نهايى

 تـا  كند مى طى را تحصيلى مرحله پنج كه محصل يك همانند

 معنى تحصيل از فراغت لبتها) برسد تحصيل از فراغت دوران

 .( :است خويش پاى با راه ادامه منظور و ندارد

 ليسـانس؛  دوره دبيرستان؛ دوره راهنمايى؛ دوره دبستان؛ دوره

 .دكترا دوره

 ايـن  مفهـومش  رود نمـى  دانشـگاه  و مدرسـه  به دكتر يك اىر

 مقـدار  اين كه است اين خاطر به بلكه ندارد؛ لياقت كه نيست

 مشـكالت  توانـد  مـى  آن كمك به كه دارد ياراخت در معلومات

 دهد ادامه مطالعاتش به و كند حل آن كمك به را خود علمى

 .كند پيشرفت و

 اسـت،  دىرىـونى  حـال  در دائمـاً  بشـرى  جامعه كه اين با ـ7

  و ثابت قوانين با توان مى چگونه
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 !بود؟ آن نيازهاى پاسخگوى اسالم، يكنواخت

 :  است قوانين ىونه دو ىدارا اسالم: ىوييم مى جواب در

 و ثابـت  انسـان  ويـژه  صـفات  ماننـد  كه قوانين از سلسله يك

 اصـول  اجـراى  توحيـد؛  بـه  اعتقاد لزوم همچون است، برقرار

 ...و اجحاف و تعدى و ظلم ىونه هر با مبارزه عدالت؛

 بـا  كـه  است جامع و كلى اصول سلسله يك ديگر قسمتى اما

 ىيرد مى خود به اى هتاز صورت آن، موضوعات شدن دىرىون

 .باشد مى زمان هر متغير نيازهاى پاسخگوى و

 اوفـوا » عنـوان  تحـت  داريـم  اسـالم  در كلـى  اصل يك مثالً،
.( باشيد وفادار و بگذاريد احترام خود قراردادهاى به) «بالعقود

 مفيـد  قراردادهـاى  از اى تـازه  انـواع  زمـان،  باىذشـت  مسلماً

 انســان كــه شــود مــى مطــرح سياســى و تجــارى و اجتمــاعى

 .دهد پاس  آن به باال كلى اصل ىرفتن درنظر با تواند مى

 «لضـرر  قاعـده » عنوان به داريم ديگرى كلى اصل يك نيز و
 قانونى و حكم هر آن، مطابق كه
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 .ىردد محدود بايد شود جامعه يا فرد زيان سبب

 كارساز اسالمى كلى قاعده اين حد چه تا كه كنيد مى مالحظه

 اسـالم  در قواعـد  ىونه اين از و است؛ مشكالت كننده حل و

 كـه  اسـت  كلـى  اصـول  همـين  از اسـتفاده  با و داريم؛ فراوان

 شـكوهمند  انقـالب  از بعـد  دوران پيچيده مشكالت توانيم مى

 .كنيم حل را اسالمى

 و داريـم،  رهبر به نياز اسالمى مسائل در ما كه نيست شك ـ4

 رهبـرى  مسـلله  او، جانشـين  غيبـت  و پيـامبر  وجـود  عـدم  با

 ظهـور  انتظـار  خاتميـت،  اصـل  بـه  توجه با و شود مى متوقف

 اى ضـايعه  امـر  ايـن  آيـا  داشت، توان نمى نيز را ديگرى پيامبر

 نيست؟ اسالمى جامعه براى

 در الزم بينـى  پـيش  نيـز  دوران ايـن  بـراى  ىوييم مى پاس  در

 را رهبرى كه است «فقيه وليت» طريق از و است شده اسالم

 بيـنش  و تقـوا  و علـم  داراى و الشـرايط  جامع كه هىفقي براى

 طريـق  و اسـت؛  كـرده  تثبيـت  باشـد،  عـالى  سطح در سياسى

 قوانين در روشنى به نيز رهبرى چنين شناخت
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 وجـود  نگرانـى  ناحيـه  اين از بنابراين، است؛ شده  كر اسالم

 .داشت نخواهد

 آنهـا  اوصـياى  و انبيـاء  خـط  تداوم همان فقيه واليت بنابراين

 جوامـع  كه است اين بر دليل الشرايط جامع فقيه رهبرى. ستا

  22.اند نشده رها سرپرست بدون اسالمى

                                                           
 مؤلف همین از «اسالمى حكومت طرح» كتاب به بیشتر توضیح براى.  22

.نمايید مراجعه  
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 فكركنيدوپاسخدهيد

  

 چيست؟ دقيقاً خاتميت ـمفهوم1

 كرد؟ استفاده را تخاتمي قرآن  آيات از توان مى ـچگونه2

 باشند؟ الهى پيامرران اعزام از محروم ما زمان مردم ـچرا3

 زمـان  نيازهـا   پاسـخگو   چگونه و است گونه چند اسمم ـقوانين4

 ماست؟

 در رهرر  مسئله باشد؟ تواند مى رهرر بدون اسممى جامعه يك ـآيا5

 شود؟ مى حل چگونه ما زمان
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