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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمه  
 

 وَ دٍمَّحَا مُنَی ِّب ي نَلَعَ مُالَالسَّ وَ ة  الَالصَّ وَ ینَمِالَعَالْ ب ِّرَ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ       

 .…ینعِجمَاَ هِاعِتبَاَ وَ هِاب صحَاَ وَ هِي آلِلَعَ
       

قرآن کريم حقِّ بسیار بزرگي بر گردن تمامي مسلمانان دارد         

وده که متاسفانه مسلمانان آنچنانکه شايسته است آن حق را ادا ننم

اند و نسبت بدان کوتاهي ورزيده و سستي ورزيده اند . به يقین 

خیلي زود هم به عقوبت اين سهل انگاری در دنیا گرفتار شدند و 

 عقوبت اخروی هم در انتظار آنان است . 

مسلمانان به هر اندازه نسبت به قرآن قصور کردند به همان         

د و به همان میزان هم از اندازه از کاروان تمدن و ترقي بازماندن

امنیت و سالمت محروم شدند و با تقلید از ديگران سرمايه های 

مادی و معنوی خود را هم در اين راه باختند . غافل از اينکه عزت و 

سربلندی آنها در پیروی از قرآن و ذلت و خواری آنها در ترک قرآن 

 است . خداوند متعال در اين باره مي فرمايد : 
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 «                      

   »(1)  قرآن کتاب پرخیر و با برکتي است و آن را برای تو

فرو فرستاده ايم تا دربارة آيه هايش بینديشید و خردمندان پند 

  گیرند .

 «                   »(2)  و قرآن ماية

بیداری تو و قوم توست ، و از شما ) در بارة اين برنامة الهي ( 

      پرسیده خواهد . 

هدف از تدوين اين رساله اشاره ای مختصر به گوشه هايي از         

برای جويندگان حق و راستي است ، امید است مورد اعجاز قرآن 

قرار گرفته و نهال ايمان را در قلب های پاک آنان  استفاده عزيزان

 آبیاری نموده و ما را با دعای خیر خود ياری نمايند. 

 

 

 موسسة فرهنگی قرآن و سنت نبوی روانسر 

                                                 
1
 44زخرف/  2-                 22ص/  - 
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 نياز مردمان به پيامبر
 

خداوند انسان را به عنوان خلیفه و جانشین خود در زمین قرار        

وظیفه اش را عبوديت و بندگي مقرر نمود و خوی عبوديت و  د ودا

بندگي را در نهاد وی به وديعت نهاد . بر همین مبنا آدمي در اعماق 

اگر با . درون خود نیاز به تدين و دينداری را احساس مي نمايد

 ،مشاهده قرار دهیم ، مي بینیم که بصیرت جامعه ی انساني را مورد

جهان هريك در گذشته و حال  برای خود ، همه ی اقوام و ملل 

آلهه و معبودها و نوع خاصي عبادت داشته و دارند ، و حتي تدين 

در نزد ملحدين هم به نوعي انديشه و تفکر و مکتب و مسلك 

خاصي تبديل شده است و آنان هم هرگز نتوانسته اند خويشتن را از 

ذر دارند چون نوع خاصي از انقیاد و پای بندی به اصول فکری بر ح

خوی دينداری جزء الينفك وجود انسان است. و نمي تواند از آن 

رهايي يابد . بنابراين همه ی انسانها ديندارند ، هرچند عده ای ، 

ادعا نمايند که ما پای بند به هیچ دين آسماني نیستم ، به يقین 

آنان پای بند دين زمیني هستند و همان تفکرات و انديشه ی آنها 

ايش و در راهش جانفشاني و تالش مي نمايند ) خواه پول و که بر

ثروت ، مقام و منزلت، شهوت و لذت و... باشد ( همان دين آنها 

 است . 
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هدف از آفرينش خويش، انسان طوری آفريده شده است که       

و تشخيص خيروشر ، و روش ارتباط با پروردگار هستی ، و 

 ی از اعمال ناپسند وتخلق به صفات مورد رضايت او و دور

. مورد خشم او و شيوة عبوديت و پرستش خداوند رانمی داند

نمی داند چرا می ميرد و بعد از مرگ چه چيزی در همچنین 

انتظار اوست؟ وسيله و ابزار كسب اين معارف را هم ندارد و 

اگر اين امورات را به عقل خويشتن واگذار نمايد بی شك او 

 لت و نابودی سو  خواهند داد را به گمراهی،خرافات،ضال

بنابراين با توجه به عجز و ناتواني انسان در پاسخ گفتن به اين 

سؤاالت مهم و همچنین عدم معرفت او نسبت به آفرينندة هستي ، 

مقتضي آن است که انسان در اين باره از طريق ارتباط با منشأ 

 آفرينش ارشاد و راهنمايي شود.

یان انسان ها کساني را برای ارشاد و آفرينندة هستي از م      

راهنمايي مردمان برگزيده و با علم و حکمت بسوی آنان روانه کرده 

 است .

  «                             
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      »(1) ناتوانان  دا کسي است که از میان بیسوادان خ (

در پاسخگويي به اين سئواالت و بي خبران از هدايت واقعي ( 

پیغمبری را برانگیخته است و به سويشان گسیل داشته است ، تا 

د ، او بديشان آيات خدا را برای ايشان بخواند و آنان را پاک بگردان

کتاب ) قرآن ( و شريعت را مي آموزد ، اينان پیش از آن ، واقعاً در 

 گمراهي آشکاری بودند ...
 

 پيامبر كيست ؟
 

پیامبر فرستاده و مردی است حر و آزاده که خداوند متعال او       

را از میان مردمان برگزيده و به او رسالت و منهج و برنامه عطاء 

بلیغ آن مکلف نموده و صفاتي که الزمه دريافت کرده است و به ت

 وحي و حمل مسئولیت دعوت الي اهلل است به او بخشیده است.

پیامبر از جنس بشر و همچون ساير انسانها در معرض صحت و       

مرض ، و قوّت و ضعف و مرگ وزندگي بوده و قدرت رساندن نفع و 

به او وحي مي شود ضرر نه به خود ونه به ديگری را نداشته و فقط 

 واز غیب هم چیزی جز به مقداری که خداوند اراده نمايد، نمي داند.

                                                 
-
3
 2جمعه/  
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  «                  »(4)  ای پیغمبر ( بگو: من (

 فقط انساني همچون شما هستم و به من وحي مي شود .
 

  «                    

                   

                  »(5)  بگو : من مالك سود

ر و زياني برای خود نیستم ، مگر آن مقداری که خدا بخواهد واگ

غیب مي دانستم ، منافع فراواني نصیب خود مي کردم و اصالً شر و 

بال به من نمي رسید من کسي جز بیم دهنده و مژده دهنده 

 مؤمنان ) به عذاب و ثواب يزدان ( نمي باشم. 
 

 مهمترين وظايف پيامبران
 

حکمت خداوند متعال اقتضا نموده که فرستادگاني به سوی       

مايد. تا آنها را از انحراف و شرک نجات و به راه انسان ها روانه فر

                                                 
4
 188اعراف /   5-         110کهف/  - 
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راست هدايت نمايد و قافله فرستادگان در طول تاريخ به صورت 

مستمر جهت تکمیل پروژة عظیم نظام رباني در تالش و جهاد 

 مستمر بوده اند و مهمترين وظايف آنها عبارت بوده است از : 
 

هي و ارائه روش تبلیغ رسالت بصورت کامل در محدودة وحي ال -1

عملي و عدم اکراه و اجبار بر پذيرش دين خدا ، بدون دريافت 

 هیچگونه اجر و پاداش از مردمان .

 «           ...  »(6)  پیغمبر وظیفه ای جز تبلیغ

 )و رساندن پیام آسماني( ندارد.

«      ...»(7) اهي در )قبول( دين نیست.اجبار و اکر 

 «                             

 در برابر)تبلیغ رسالت و بیان ( آن من از شما پاداشي (8)«....

درخواست نمي کنم  پاداش من تنها بر آن کسي است که مرا 

 آفريده است...
 

                                                 
6
  51هود/  8-      652بقره/ 7-      99مائده/ -
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يدگار ، وصفات کمال او ، وحق خداوند برمردمان . شناساندن آفر -6

همچون ؛ شناخت و معرفت او ، ايمان و باور قلبي بدو ، پرستش ، 

اطاعت وبندگي خالصانه ی برای او ، و ممانعت از بندگي انسان 

 برای بشر، و نفس خود ، و ساير آلهه مي باشد. 
 

مردمان در به  ) فرشتگان و قیامت و...(  شناساندن عالم غیب -1

محدودة وحي الهي . چون عالم غیب خارج از دايرة محسوسات و 

 تعقل و انديشة بشری است.
 

بیان احکام شرعي در ارتباط با روابط انسان با خدا ) احکام  -4

عبادات ( و روابط فرد با ديگران ) احکام معامالت و جزا و عقوبات  

 و ... (

ند در جهان آفاق و انفس و بیدار کردن قلوب با بیان آيات خداو -5

تحريك انگیزه های دروني در جهت تحقق ايمان در دلها با ترغیب 

و بشارت به بهشت و نعمات جاويد آن و با ترهیب و ايجاد ترس و 

 بیم از دوزخ و عذابهای سخت آن ... 
 

رائه بهترين اسوه ی عملي منهج رباني با گفتار و رفتار و اخالق  -2

 خود ...
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 ی برای حمل رسالتصفات اساس
  

خداوند متعال پیامبران را به صفات برجسته متخلق ساخته ،       

سپس آنها را به سوی مردمان روانه کرده است. از جمله ی آن 

 صفات : 
 

: کسي که ادعای نبوت دارد و خويشتن  صداقت و راستگويی -2

ي را فرستاده ی خداوند متعال معرفي مي کند ، الزم است ؛ در تمام

گفتارها، و وعده هايي که مي دهد و پیمانهايي که مي بندد ، صادق 

و راستگو باشد و اگر در صفت صداقت و راستگويي او خلل و  

خدشه ای وارد شود ، از ديدگاه مردم دروغگو و کذاب بوده، و 

 فرستاده ی خداوند نخواهد بود . 

ا شنید به هنگامي که هرقل قیصر روم آوازه ی پیامبر اسالم ر      

کارگزارانش گفت ؛ مردی از اين قوم نزد من بیاوريد. چون ابوسفیان 

آيا قبل از اين ” را نزدش بردند ، در ضمن سئواالتش پرسید : 

سخناني که اکنون مي گويد ) دعوت به اسالم و کلمه ال اله اال اهلل 
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           ( هرگز متهم به دروغگويي بوده است و يا دروغي او وی. و..

   (9)“ .شنیده ايد ؟ ابوسفیان گويد ؛ گفتم : نه ... هرگز 

» ةبه هنگامي که آي                  »(10)  نازل

، پیامبر )ص( بر باالی کوه صفا رفت و مردمان را ندا داد ، چون شد

مردم گرد آمدند . گفت : اگر به شما خبر دهم که لشکری در پشت 

کمین کرده است و مي خواهد به شما حمله کند ، آيا همین کوه 

مرا تصديق مي کنید ؟ گفتند : بلي ، چون تا کنون دروغي از تو 

شده  ن از سوی خداوند متعال برگزيدهنشنیده ايم . پس فرمود ؛ م

ام تا شما را انذار دهم و از عذاب سخت دوزخ بترسانم .  ابولهب مي 

 اينکار ما را جمع کرده ای ؟گويد : مرگت باد ای محمد برای 

پیامبر )ص( هنگامي که برای ادای عمره القضاء به مکه رفت ،       

بنا به قراردادی که میان پیامبر و قريشیان بسته شده بود ، مقرر 

 گرديد که پیامبر )ص( بیش از سه روز در مکه توقف ننمايد. 

وم نزد حاکم بن حويطب گويد من و سهیل بن عمرو در روز س      

پیامبر رفتیم و گفتیم ؛ وقت عمل به وعده ات رسیده است. از 

 شهرمان خارج شويد . 

                                                 
 614شعراء/        10-     رواه الشیخان   2-
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پیامبر )ص( به بالل گفت : اعالم کن کساني که با ما آمده اند       

 بايد قبل از غروب خورشید از مکه خارج شويم . 

 

اگر کسي ديگران را به سوی التزام عملی به برنامه و منهج :  -2

دعوت کند و آن را نیك بنامد و خود بدان عمل نکند و يا چیزی 

عصیان و نافرماني ورزد نشانه ی خائن بودن وی است نه امین 

 رسالت بودن .

متعال بیش از همه  پیامبر )ص( در اجرای دستورات خداوند      

 تالش مي نمود و به رعايت آن التزام کامل داشت . 

پیامبر )ص( شب ها آنقدر نماز حضرت عايشه ) رض ( گويد :       

مي خواند که پاهايش ورم مي کرد . به او گفتم : ای پیامبر خدا 

)ص( چرا چنین خود را به زحمت مي اندازی در حالي که خداوند 

گناهان گذشته و آينده ات را بخشیده است . مي فرمود : آيا بنده 

 رواه الشیخان  (11) ای شکرگزار نباشم .

وه بر روزه ی ماه رمضان اکثر ماه شعبان ودوشنبه ها پیامبر عال      

و پنج شنبه ها روزه مي داشت . ام المؤمنین جويريه )رض( گويد : 

در هنگام رحلتش دينار و درهم ، و برده و کنیزی ازپس  )ص( پیامبر

                                                 
11
-
 ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك و ما تاخر ...  
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خود برجای نگذاشت ، جز استر سفید که بر آن سوار مي شد و 

و زمیني که آن را هم برای  اسلحه اش که با آن جهاد مي نمود .

 مسافران در راه مانده اختصاص داد ... 

همسران پیامبر )ص( ، چون همسران اصحاب و همسايه ها را       

نگريستند ، ديدند که خوراک و پوشاک آنها تغییر کرده و وضع آنها 

بهتر شده است ، امّا در وضع و حال خود هیچگونه تغییری مشاهده 

ن هم احساس نمي کردند که پیامبر )ص( در فکر نمي کردند و چنا

تغییر وضع معیشتي آنها باشد ، لذا در منزل ام المؤمنین ام سلمه 

گرد آمدند و به شور و مشورت پرداختند و تصمیم گرفتند ، يکي از 

برود و خواستار )ص( آنان به نمايندگي امهات المؤمنین نزد پیامبر

اصحاب و همسايه ها شود .  ارتقای سطح زندگي مادی آنها در حد

ام سلمه را که از همگان مسن تر بودند برای اين کار انتخاب 

نمودند، او پیام همسران را به ايشان ابالغ نمود . پیامبر )ص( فرمود: 

 آنچه که گفتید خداوند متعال شنید ...

سوره ی احزاب نازل شد : و  69و  68بعد از مدتي آيات       

همه نزد عايشه رفت و بدو گفت : من تو را از  پیامبر )ص( قبل از

امری آگاه مي کنم اما مي خواهم که در پاسخ شتاب نکني تا با پدر 

 و مادرت مشورت نمايي و نظر آنها را جويا شوی . 
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آيات را تالوت       عايشه مي گويد : آن امرچیست ؟ حضرت اين

 »مي نمايد:                       

                            

                           

              »به همسرانت بگو :  )ص( ای پیامبر

مي خواهید ، بیائید تا به  ما زندگي دنیا و زرق و برق آن رااگر ش

شما هديه ای مناسب بدهم و شما را به طرز نیکويي رها سازم . و 

اما اگر شما خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را مي خواهید ) و به 

ان زندگي ساده از نظر مادی قانع هستید ( خداوند برای نیکوکار

 شما پاداش بزرگي را آماده ساخته است .  

حضرت عايشه )رض( فرمايد : در اين باره نظر پدر و مادرم را       

     معلوم است من خدا و فرستاده اش را انتخاب  جويا شوم ؟ ! 

مي کنم ... سپس پیامبر )ص( نزد تك تك همسران رفت و نظر آنها 

ندگي آخرت را برگزيدند را جويا شد . همگي خدا و رسول او و ز

...(16)  
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 رواه الشیخان   - 
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پیامبر )ص( همیشه بشاش و تبسم بر لب داشت و آسانگیر و       

نرمخو بود و از خشونت و سخت گیری و فحش و بدگويي و غیبت و 

هر گونه سخن و عمل ناروا به شدت پرهیز مي کرد و در کلیه ی 

ز از امور  خیر پیشقدم بود . در اکثر جنگ ها در صف مقدم بود و ج

خدا از کسي بیمي به دل راه نمي داد ، و فقط بر خداوند توکل   

مي نمود و شجاع ترين مردمان بود . و با کفر و الحاد به شدت 

برخورد مي کرد و در اجرای احکام الهي کمترين اهمال و سستي 

 روا نمي ديد و بسیار جدی و قاطع بود .

 

خداوند و عدم تبلیغ مستمر پیام  تبليغ و دعوت مستمر : -1

اهتمام به خشم مردم ، و آزار و اذيت آنان و توطئه بر علیه او ، و 

استقامت و پايداری بر راه خداوند و عدم انحراف از آن ، از صفات 

بارز ايشان بود. زيرا جز با تبلیغ ، رسالت آشکار نمي شود و بدون 

پايداری ، استقرار نمي يابد و سازشکاری و تسلیم خواسته های 

 مردمان شدن نشانه ی کذب دعوت و رسالت است . 

پیامبر )ص( در راه رساندن پیامش به مردمان نهايت سعي و       

تالش را نمود و در مقابل همه ی مشکالت صبر پیشه کرد تا بر 

 همه ی مشکالت فائق آمد . 
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 ازدی گويد : پیامبر را در عصر جاهلیت ديدم که مي گفت :       

ی ل فِفَن تَم مَهُنْمِوا   فَحُلِفْتُ اهللُ الَّاِ هَلَاِ وا الَولُاس قُا النَّهَيُّا اَيَ» 

ای     «  هُبَن سَم مَنهُمِ وَ ابَرَالتُّ يهِلَی عَثَن حَم مَنهُمِ وَ هِجهِوَ

مردم بگويید : جز اهلل کسي فرمانروا و قانونگذار و معبود و مستعان 

ه ی مبارکش آب دهان نیست تا رستگار شويد . پس بعضي بر چهر

انداختند و تعدادی بر او خاک پاشیدند و برخي هم او را دشنام 

 دادند و .... 

پیامبر )ص(  را ديوانه ، کاهن ، مجنون و جادوگر نامیدند و       

مانع ارتباط ديگران با وی شدند ... تطمیعش کردند ، گفتند : اگر 

ی ما ثروتمندتر  مال مي خواهي آنقدر به تو مي دهیم که از همه

شوی ، اگر مقام مي خواهي ، سید و سرور ما باش ، ما همه تحت 

فرمان تو خواهیم بود . اگر زن مي خواهي زيباترين دختران را به 

عقد تو در مي آوريم ... امّا هرگز تسلیم خواسته های آنها نشد و 

دست از دعوت و تبلیغ برنداشت . همراه با بني هاشم به شعب    

طالب تبعیدش کردند و او را تحت محاصره ی شديد اقتصادی ابي 

و اجتماعي قرار دادند و ماهها گرسنگي و سختي و مشکالت را 

تحمل نمودند تا عمو و همسر باوفايش در شعب ابي طالب در کمال 
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سختي جان به جان آفرين تسلیم کردند ، اما هرگز حاضر به سازش 

 نشد . 

ردند ، چندين بار نقشه ی قتلش را او را تهديد به مرگ ک      

کشیدند ، اما حاضر به تسلیم نشد و همچنان بر عقیده ی خود و 

 تالش در راه آن اصرار مي ورزيد ... 

 

معموالً مردمان به آساني حاضر نیستند از کسي که عقل برتر :  -4

از عقل برتر برخوردار نباشد ، تبعیت کنند . و عدم برخورداری از 

ال و برتر ، موجب ناتواني در رساندن پیام و اقناع ديگران عقالنیت با

و عدم توانايي بر دفع حمالت کوبنده ی مخالفین و منکرين خواهد 

شد . بنابراين الزم است پیامبر داناترين ، باذکاوت ترين و      

 حکیم ترين مردمان باشد . 

 عقل برتر پیامبر)ص( درموضعگیری های درست وحکیمانه اش      

با قوم قريش , و تحمل آزار و اذيت ها , و در رهبری سیاسي و 

ديني او در مدينه و فرماندهي نظامي , و مديريتش در خانه و اداره 

آن و در برخورد با همسر و اعضای خانواده و ساير اقشار مردمان , و 

 در تربیت بي مانند يارانش مشهود است . 
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بدون )ص( جه شدند که پیامبردر پايان جنگ حنین ، انصار متو      

توجه به آنها ، همه ی غنايم  را میان قريش و ساکنان مکه و حومه 

راحت و آن تقسیم نمود و چیزی به هیچ يك از آنان نداد ، بعضي نا

آنان را اين چنین مورد بي مهری )ص( دلگیر شدند که چرا پیامبر

پیامبر به قرار مي دهد و توجهي به آنها ندارد . عده ای گفتند ؛ 

میان اقوام و خويشان خود برگشته و ما را فراموش کرده است ... 

بسیار ناراحت )ص( رساند ... پیامبر )ص( کسي اين سخن را به پیامبر

انصار مگر  شد و انصار را گرد آورد و خطاب به آنها فرمود : ای گروه

وديد که بر بت ها سجده مي برديد و به برکت اسالم از جهل شما نب

بت پرستي نجات يافتید .  گفتند : چرا چنین است ای پیامبر  و

. فرمود ؛ مگر شما نبوديد که دشمن سرسخت همديگر )ص(خدا 

بوديد و خون همديگر را مي ريختید  و اسالم شما را برادر يکديگر 

ساخت و کینه و دشمني را از دلهای شما ردود ؟ گفتند : چرا 

رمود : مگر شما نبوديد که . ف )ص( چنین است ای پیامبر خدا 

گرفتار فقر و بدبختي بوديد و اسالم شما را از فقر نجات داد ... چرا 

ما چه )ص( کسي از شما چیزی نمي گويد ؟ گفتند : ای پیامبر خدا 

 بگويیم ؟ 

 پیامبر )ص( فرمود : بگويید : مگر شما نبوديد که قومت تو را       
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ي و ما به تو پناه داديم ؟مگر از شهرت بیرون کردند و پناهي نداشت

شما نبوديد که کسي نبود از شما دفاع کند ، و ما همچنانکه از زنان 

و فرزندان خود دفاع مي کنیم ، از شما دفاع کرديم و در راه آرمانت 

خون اهدا کرديم . ..  سپس فرمود : آيا شما دوست نداريد که 

گوسفند و شتر با مردمان در حالي به خانه برگردند که بز و گاو و 

) صدای   خدا را به شهر خود مي بريد ؟!خود مي برند و شما پیامبر 

 شیون و زاری از میان قوم انصار فضا را طنین انداز نمود...(. 
  

, اين چنین قلب ها را تداوی  مي کرد بلي پیامبر حکیم و فرزانه     

ب و با بیان شیرينش شستشو مي داد . بطوری که همگان رقت قل

 خود را احساس مي کردند و اشك ها هم آن را تأيید   مي نمود ... 

)ص( در مي يابیم که پیامبر )ص( با مطالعه ی سرگذشت پیامبر       

هرگز لب به دروغ نگشوده و نزد همگان به صادق و امین مشهور 

بوده است . و خود بیش از همگان به رسالتش ملتزم بوده و با وجود 

ش ، در راه دعوتش کمترين سستي و انحرافي در فراواني دشمنان

عزم راسخش ايجاد نشده و قادر به اقامه ی دلیل و برهان و 

پاسخگويي به مخالفان و دفاع از رسالتش بوده است ، و در کمال 

حکمت کینه ها را از دلها زدوده و نهال محبت خدا و اسالم را در 

 آن نشانده است  ... 
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 رهبری بی نظير امت
در تمام جوانب ) در مقام پدر ، همسر ، مؤسس )ص( پیامبر       

حکومت ، رهبری سیاسي و معنوی ، فرماندهي لشکر ، جهاد با 

دشمنان ، در مقام عبادت و راز و نیاز با پروردگار و معبود ، در 

فعالیت های اجتماعي ، اقتصادی ، فرهنگي و اعتقادی و تربیتي 

 یت مي باشد .و...( اسوه و الگوی برتر انسان

» اخالق برتر :  -            »(11)    تو دارای اخالق

 و خوی پسنديده هستي. 

درباره ی اخالق پیامبر )ص( سئوال شد . فرمود: )رض( از عايشه       

 اخالقش قرآن بود . «  آن رْقُالْ هُقُلُخُ انَكَ» 

رث و عبداهلل بن ابي امیه در مسیر فتح مکه ابوسفیان بن حا      

و در عین حال از سرسخت )ص( که هر دو از اقوام نزديك پیامبر 

ترين دشمنانش بوده ، و برای نابودی دين اسالم و کشتن پیامبر از 

هیچ تالشي فرو گذار نکرده بودند ،  هنگامي که به سبب عهد 

)ص(  ، پیامبرآمدند)ص( چاری به مالقات پیامبرشکني خود و از روی نا

 از آنان روی بگرداند . 
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به پسر عمش ) ابوسفیان ( اشاره کرد که به خدمت  )رض(علي       

» برو و آنچه برادران يوسف به يوسف گفتند به او بگويد : )ص( پیامبر 

...                   »(14)  خداوند

و بي گمان ما خطاکار بوده داده است تو را بر ما برگزيده و برتری 

 ايم. 

...   » بدو گفت : )ص( پیامبر       ....»(15) 

 امروز هیچگونه سرزنش و توبیخي نسبت به شما در میان نیست...

اوج کمال اخالقي را بنگر که در پاسخ ابوسفیاني که تا نهايت       

ذيت رساند و بر علیه او توطئه ها کرد ... چه درجه پیامبر را آزار و ا

 فرمود :           

آورد . )ص( نصف قرص نان جويني برای پیامبر )رض(  باری فاطمه      

پیامبر )ص( فرمود : اين چیست ؟ فاطمه گفت : يك قرص نان 

بدو جوين پختم ، نتوانستم بدون تو آن را بخورم . پیامبر )ص( 

 گفت : اين اولین طعامي است که پدرت بعد از گذشت سه روز میل
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 خداوند وه ی مخلص و مقرب چنین کسي جز بند (12)مي کند . 

 او چه کسي مي تواند باشد !  فرستادة

با تعدادی از يارانش همسفر بود ، چون  )ص( باری پیامبر       

م کردند . خواستند غذايي درست کنند ، کارها را میان خود تقسی

هم برخاست و شروع به جمع آوری هیزم نمود . ياران  )ص(پیامبر 

خواستند از آن کار مانعش شوند . نپذيرفت و فرمود : از کسي که 

 خود را برتر از دوستانش بداند ، متنفر است . 

را تربیت نمي کرد ، عمر جز مرد دائم )رض( عمر )ص(اگر پیامبر       

اشي که همچون ساير عیاشان مي زيست و الخمر و عربده کش و عی

مي مرد چیز ديگری نمي شد و آوازه ای هم  نمي داشت تا خواب 

از چشمان قیصر و کسری بربايد ! و آيا عبداهلل بن مسعود آن شتر 

چران کوتاه قد و سیه چرده که جز آقايش کسي او را نمي شناخت 

وفه روانه کرد بینانگذار مدرسه فقه مي شد ؟ و چون عمر او را به ک

خطاب به اهل کوفه نوشت : به يقین با فرستادن عبداهلل بن مسعود 

 به سويتان، شما را بر خود ترجیح داده ام . 
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م جاهل و نادان بود که ؛ از میان آن قو)ص( آيا کسي جز پیامبر       

، مدير و مدبر عادل و فاسد، آن همه عابد، زاهد، مجاهد، سیاستمدار

  ديد .. .  تربیت نمود که تا ابد جهان نظیرش را  نخواهدو دادگر و ...

 

 اخبار غيبی از زبان پيامبر )ص( 
 

سحر ، جادو ، شعبده بازی و پیش بیني و... اموری اکتسابي و       

آموختني هستند و با تعلیم و تمرين و به کمك اسباب و امکانات 

میسر است .  مادی ، امکان دسترسي بدانها برای بسیاری از انسانها

خارج از دايره ی آموزش بوده و انجام آن به کمك امّا معجزه ، 

اسباب و وسايل مادی امکان پذير نیست . لذا فقط کسي مي تواند 

پیش گويي آگاهانه بنمايد و از آينده خبر درست و واقعي بدهد که 

پیامبر باشد و اين کار هم فقط در سايه ی ارتباط با عالم غیب و از 

 معجزه میسر است . از جمله ی اخبار غیبي نبوی :طريق 
 

 هجوم ارتش چند ملیتي به سرزمین های اسالمي :  -1

َاَی الْاعِدَا تُمَم كَيكُلَی عَاعِدَن تُاَ مُمَاُالْ كُوشَيُ»  َل َک  ا هَتِصعَی قِلَاِ ة 

َن مِ وَ لٌائِقَ الَقَ  فَ َّة  ل : بَ الَ)ص( قَ اهللِ ولَسُا رَيَ ذٍئِمَوْيَ حنُنَ ِقل

ن مِ اهللُ نَّعَنزَيَلَ وَ يلِالسَّ اءِثَغُكَ اءٌثَم غُكُنَّكِلَوَ يرٌثِكَ ذٍئِومَم يَنتُاَ
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َبَ اهَمَالْ مُكُوِِّدُعَ ورِدُصُ    هنَوَالْ مُكُوبِلُی قُفِ اهللُ نَّفَقذِيَلَ م وُنكُمِ ة 

 وَ انيَدُّال بُّ: حَ الَ؟ قَ هنُوَا الْمَ وَ اهللِ ولَسُا رَ: يَ لٌائِقَ الَقَفَ

َهَِارَكَ َی  ـ فرمود :(  نزديك است  صلي اهلل علیه و سلم ) پیامبر ـ  (17)«  وتِمَالْ ة 

شما که ساير ملل ، بگونه حمله ور شدن حیوان درنده به صیدش به 

حمله ور شوند. يکي از آن میان گفت : آيا در اثر کم بودن تعداد ما 

؟ فرمود : خیر بلکه تعداد شما بسیار ( لي اهلل علیه و سلمص)است ای پیامبر خدا 

زياد است ، اما به مانند خار و خاشاک روی سیالب هستید و 

خداوند ترس و هیبت و شکوه شما را از قلوب دشمنانتان مي زدايد 

در قلوب شما وهن قرار مي دهد . کسي پرسید : ای پیامبر خدا  و

وهن چیست ؟ فرمود : عشق و حب  دنیا و ترس از مرگ  صلي اهلل علیه و سلم

  است.  
 

 کشف معادن نفت وگاز و مديريت کفار بر آن :  -6

خَ  نَادِعَمَ جُخرِتُ»  َم  لِف  َت  ن مِ يهِتِاْيَ ازِجَحِالْ نَمِ يبٌرِا قَنهَمِ نٌعدَ، مًَة

فراواني کشف مي شوند از جمله آنها ، معادن  نمعاد  (18)« اسِالنَّ ارِشرَاَ
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18     رواه ابوداود  - 
   جه حاکماخر -  
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مجاورحجاز است که بدترين مردمان ) شرکت های خارجي سودجو و 

 خائن ( به سويش مي آيند .

اولین کساني که استخراج معادن مجاور حجاز را شروع نمودند بیگاناگان و 

 بدترين مردمان بودند ...

َابِ رَّمَ اذَاِ»  کامل شدن جنین در روز چهل و دوم :  -1 ِة ُّطف   انِنتَثِلن

 ا وَهَمعَسَ قَلَخَ وَ ،ا هَرَوَّصَكاً فَلِا مَيهَلَاِ اهللَ ثَعَبَ ًةَل َیَ لَ  ونَعُبَرْاَ وَ

 مْاَ رٌكَذَبّ اَا رَيَ الَقَ مَّثُ ،ا هَامَظَعِ ا وَهَمَحْلَ ا وَهَلدَجِ ا وَهَرَصَبَ

بر  شبانه روز 46هنگامي که  (19). « اءَا شَمَ كَبُّی رَضِقْيَی ؟ فَثَنْاُ

مور مي نمايد تا بدان شکل و أنطفه گذشت خداوند فرشته ای م

گوشت و استخوان برايش  ،پوست  ،چشم  ،ببخشد و گوش صورت 

بیافريند . سپس فرشته مي گويد : پروردگارا ! مذکر باشد يا مونث ؟ 

 مي کند .  پروردگارت هر آنچه بخواهد تعیین پس

پرفسور برسود مي گويد : اگر در روز چهل و يکم جنین آدمي        

امّا در روز چهل و دوم ، ری , هیچ شباهتي به انسان ندارد را بنگ

 شکل و قیافه ی يك انسان کامل به خود مي گیرد .
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 کثرت ربا و مؤسسات ربوی :  -4

 نْمَا فَبَالرِِّ لَكَاَ الَّاِ دٌحَم اَنهُی مِبقَيَ الَ انٌمَزَ اسَی النَّلَعَ نَيَتِاْيَلَ» 

زماني فرا خواهد رسید که کسي را  «      هِارِبَن غُمِ هُابَصَاَ هُلْكُاْم يَلَ

هم از رباخواری بپرهیزد ، غبار  نخواهي يافت ربا خواری نکند و اگر

ربا به او اصابت خواهد کرد ... ) همچنانکه چاره ای جز ارتباط با 

بیمه و امثال آن و واريز هزينه ثبت نام حج به بانك نداريم و بانك 

هم بدون توجه به تمايل ما ، با احتساب سود ساالنه و افزودن آن به 

 شود و ...( .سرمايه واريزی موجب غبار گرفتگي آن مي 
 

 نافرماني زنان و فساد جوانان :  -5

م ؟ كُابُبَشَ قَسَفَ م وَكُاؤُسَی نِغَا طَذَاِ اسُا النَّهَيُّم اَكُبِ يفَكَ» 

ای مردم ! بايد  «  م عَنَ الَ؟ قَ نائِكَا لَذَهَ نَّاِ اهللِ ولَسُا رَوا يَالُقَ

چگونه باشد حال شما ، هنگامي که زنانتان سرکشي و نافرماني 

مي پردازند ؟ پرسیدند :  پیشه مي کنند و جوانانتان به فساد و فجور

 ای پیامبر خدا )ص( چنین چیزی روی مي دهد ؟ فرمود : بلي ... 
 

: » شیوع بیماری های بي سابقه در اثر شیوع انحرافات جنسي  -2

َحَِافَالْ رُظهَم تَلَ َش   مُيهِفِ یَشَفَ الَّا اِهَوا بِنُعلِی يُتَّط حَقَ ومٍی قَفِ ة 
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فحشا و « م هِفِسالَی اَت فِضَن مَكُم تَی لَتِالَّ اعِجَوْاَالْوَ ونَاعَالطَ

مگر  ،و باری جنسي در میان هیچ قومي شايع نشده است  بي بند

اينکه آن قوم دچار وبا شده اند و يا امراضي در میان آنها شیوع پیدا 

 کرده که در میان پیشینیان آنان چنان بیماريي سابقه نداشته است.

بعد از اعالم آزادی جنسي از سوی آمريکا و کشورهای اروپايي       

و...  شیوع پیدا کردند و  ،سفلیس  ،اربتي سوزاک انواع بیماريهای مق

به دنبال آنها بیماری خطرناک ايدز که نسل انسان را تهديد به 

و  رز آمريکا و  اروپای متمدن گذشتاز م  ،انقراض مي نمايد 

 همچنان در حال پیش روی است . 
 

 انحراف از اسالم و تأويل های نا بجا :  -7

َاُلْا هِذِهَلِ حَيْوَ»        َم   وَ هُونَبُذِكَيُ يفَ؟ كَ اهللِ اعَطَاَ ا مَنْيهَی فِقَلْا يَاذَمَ ة 

 نُبْ رُمَعُ الَ  قَ وا اهللِاعُطَا اَم مَهُنَّاَ لِجْن اَمِ اهللِ اعَطَاَ هُنَّاَ هُونَبُرِضْيَ

:  الَ؟ قَ مِالَسْاِی الْلَذٍ عَئِمَوْيَ اسُلنَّاَ صلی اهلل عليه و سلم اهللِ ولَسُا رَ: يَ ابِطَخَالْ

؟  مِالَسْاِی الْلَعَ ذٍئِمَوْيَ اسُالنَّ اهللَ ولَسُا رَ: يَ رُمَعُ الَر   قَمَا عُم يَعَنَ

 مْهُرَمَاَ مَنْ ونَضُغَبْيَ مَلِ وَ اهللِ ولَسُا رَ: يَ رُمَعُ الَر   قَمَا عُيَ مْعَ: نَ الَقَ

َاطَبِ ةَِزِبِ مْهُنْمِ لُجُالرَّ نَيَّزَتَ وَ يقَرِالطَّ مَوْقَالْ كَرَ: تَ الَ؟ قَ اهللِ ةَِع  َِاَرْمَالْ ین   ة

َِرَابِبَجَالْ وكِلُمُالْ یَم زِيهِزِ اءُسَالنِِّ جَرُّبَتَ ا وَهَجِوْزَلِ  اءِسَالنِكَ ونَنُسمِيُ ة

ةَِاطَم بِهُرَمَاَ وَ اهللِ اءُيَولِاَ مَلَّكَا تَذَاِفَ  انِطَيْالشَّ ينُرِقَ تَنْ: اَ هُلَ يلَقِ اهللِ ع 
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ةَِالَالضَّ سُاْرَ وَ َزِ مُحرِتَ بِتُكُالْبِ بُكذِتَ ل  َین   وَ هِادِبَعِلِ جَخرَی اَتِالَّ اهللِ ة 

وا لُذِتَاسْ وَ هِيلِوِاْتَ يرِی غَلَعَ اهللِ ابِتَكِوا بِلُوِاَ، تُ ز ِالرِِّ نَمِ اتِبَيِالطَّ

ا کسي که خداوند را وای بر اين امت ! ، که چگونه ب (60)« اهللِ اءَيَولِاَ

، برخورد مي نمايد ؟ چگونه تکذيبش مي کنند و  فرمان مي برد

اطر آنکه او خداوند را اطاعت مي کند چگونه او را مي زنند ، فقط بخ

و آنها خداوند را فرمان نمي برند . عمربن خطاب گويد : ای پیامبر 

آيا مردم در آن روز بر دين اسالم هستند ؟ ) پیامبر  صلی اهلل عليه و سلمخدا 

( مي فرمايد : بلي ، ای عمر . عمر ) با تعجب و - صلی اهلل عليه و سلم ـ

آيا اين  صلی اهلل عليه و سلمای پیامبر خدا  : ( پرسید شگفتي بیشتر مجدداً

ـ( فرمود : بلي ای عمر ،  صلی اهلل عليه و سلم مردمان مسلمانند ؟ )پیامبرـ

فرمود : مردمان صراط مستقیم و راه درست  صلی اهلل عليه و سلمسپس پیامبر 

را رها مي کنند و مرد آرايش زنانه مي کند آنچنانکه زنان خود را 

    ای همسرانشان مي آرايند و به رسم زنان جاهلیت خودآراييبر

شاهان ستمگر مي پوشند و  مي کنند و لباس هايي همچون لباس 

) با خوردن داروهايي خاص ( همچون زنان ) در ناحیه باسن و ... ( 

در شکل با تزريق هورمون جنسي مونث ، چاق مي شوند ) و 

. هنگامي که ( رند......مي آو ظاهری خويشتن را به شکل زنان در

                                                 
20

 اخرجه ابن وضاح    - 
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دوستان خداوند زبان بگشايند و آنان را به پیروی از دستورات 

خداوند متعال فرا خوانند . خطاب به او گويند ؛ تو همدم شیطان و 

) قرآن ( را تکذيب مي کني و  منشاء گمراهي هستي و کتاب خدا 

   آنچه را که خداوند برای بندگانش زينت قرار داده و همچنین 

مي کني . آنان کتاب خداوند را تأويل  های پاکیزه را حرامروزی 

 ذلیل مي گردانند . نادرست مي نمايند و دوستان خدا را خوار و
 

 رها کردن حقايق اسالم و اکتفا کردن به نماز و روزه :  -8

ئاً يْشَ هِبِ ونَكُشرِيُ الَ وَ اهللِبِ ونَنُؤمِيُ انٌمَزَ اسِی النَّلَعَ نَّيَتِاْيَلَ» 

 مْهُنََّاَلِ مْهُينَوا دِبُلِسُ دْقَ وَ سَمْخَالْ ونَلُّصَيُ وَ انَضَمَرَ ونَومُصُيَ وَ

بر مردمان روزگاری مي گذرد که به   (61)« وهُكُرَتَفَ قَّحَا الْوُاَرَ

خداوند ايمان دارند و نسبت به او هم شرک نمي ورزند و روزه ماه 

مي کنند ، در  گانه را هم اداجرمضان را بجا مي آورند و نمازهای پن

      حالي دين اسالم از آنها سلب گرديده است ، زيرا آنان حق را 

       از کنارش  ه گرفته و ( د) آن را نادي سادگيمي بینند ، امّا به 

 مي گذرند . 
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 قلِّت مؤمنین واقعي و فراواني اشرار :  -9

 مُيهِی فِفِخْتَسْی يَتَّحَ مهِارِيَی خِلَی عَتِمَّاُ ارُرَشِ رُهِظْيُسَ» 

بدان بر نیکان پیشي   (66)« قُافِنَمُالْ مُيكُی فِفِخْتَسْا يَمَكَ نُمِؤْمُالْ

مي ماند   گرفته و بر آنان چیره مي شوند تا جائیکه مؤمن پنهان

 آنچنانکه امروز منافق در میان شما خود را پنهان مي کند . 
 

 هُنْمِ نَوجُورُخْيَسَ اجاً وَوَفْاَ اهللِ ينِی دِوا فِلُخَدَ اسَالنَّ نَّإِ» 

مردمان گروه گروه به اسالم وارد شدند و دسته دسته   (61)«اجاً وَفْاَ

 از آن خارج مي شوند . 
 

ةَِاالسَّ ابِرَتِقْاِ نْمِ»   تشابه زنان و مردان : -10   الِجَالرِِّ  هِبُشَتَ  ع 

از نشانه های نزديکي قیامت آن  (64)«  الِجَالرِِّبِ اءُسَالنِِّ وَ اءِسَالنِِّبِ 

است که مردان خويشتن را به شکل زنان در مي آورند و زنان به 

 شکل مردان . 
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متأسفانه مردان عالوه بر لباس و استعمال جواهرات و         

طالجات ، تا بدان حد در تشبه به زنان افراط کرده اند که اين روزها 

 بچه هم به دنیا مي آورند . 
 

د  در آن ي و درس نخوانده ای چون محمّمّستي شخص اُرا      

جامعه ی جاهلیت زده و بدور از علم و فرهنگ و تمدن چگونه به 

اين همه امور نا آموختني و غیبي دسترسي پیدا نمود و آن را برای 

حقايق را ببینیم و  د تا در وقت فتنه ها و ظلمات ،ما بیان نمو

 فراموش نکنیم ...  ؟! 
 

 «                             

              »(25)
کساني که فرزانه و آگاهند  

        چیزی را که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است ، حق

 ه و ستوده مي دانند.، و راهنمای راه خدای چیر مي بینند
 

 ة َرَكْسَ وَ لِهْجَالْ ة َرَكْ: سَ انِتَرَكْالسَّ مُيكُفِ رَهَا ظَذَإِ» انذار و تبشیر : 

 ابِتَكِذٍ بِئِمَوْيَ ونَمُائِقَالْ، فَ اهللِ يلِبِسَ رِيْی غَوا فِدُاهَجَ وَ يشِعِب الْحُ
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َِالَعَ رِّاً وَسِ اهللِ  (62)« ارِصَنْاَالْ وَ ينَرِاجِهَمُالْ نَمِ ينِلِوَّاَالْ ينَقِابِسَّكَ ًةَیَ ن

هنگامي که دو مستي بر شما سايه گستراند : مستي جهل و مستي 

حب دنیا و زندگي و همچنین جهاد و تالش در راهِ غیر رضای خدا . 

) بدانید که ( در آن روز عمل کنندگان به کتاب خدا در آشکار و 

ه ی مهاجران و انصار پنهان ، همچون پیشتازان صدر اسالم و در زمر

 خواهند بود .

 روش شناخت پيامبران راستين
 

پیامبران راستین را مي توان با ويژگي های زير از مدعیان       

 دروغین باز شناخت : 
 

برخورداری از معجزه و انجام امور خارق العاده ای که خارج از  -1

ضا و دايره ی استعداد و قدرت و توان بشری است ، همچون ؛ يد بی

 صلی اهلل عليه و سلمد عصای موسي )ع( و يد شفا بخش عیسي و قرآن محمّ
 

 ارتباط با پروردگار از طريق وحي . -6

 

 

                                                 
 



 
35 

 

 

 بخش دوم :

 وحی و معجزه                            
 

 وحی چيست ؟ـ  

 قرآن از زبان چه كسی شنيده شده است ؟ـ        

 اعجاز قرآن ـ          

 مينه ی ارائه ی جهان بينی كامل در زـ         

 در زمينه ی ايدئولوژی و تشريع و احكامِ فراگيرـ         

 در زمينه ی علوم تجربیـ          

 در زمينه ی علوم هنریـ          

 در زمينه ی بيان اخبار غيبیـ          

 در زمينه ی محاسبات عددی و دقيق رياضیـ          

وی نيازهای انسان در تمامی آيا قرآن جوابگـ    

 ادوار می باشد ؟

 ثوابت و متغيرات در اسالمـ           
 اثر ايمان به وحی  ـ           
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 وحی چيست ؟
 

وحي از نظر لغوی به معني اشاره کردن ، سخن پنهاني به       

کسي گفتن ، خبر سريع و پنهان ، و چیزی در دل کسي افکندن ، 

رعي ؛ هر آنچه که از طرف خداوند بر پیامبران مي باشد . و از نظر ش

 نازل مي شود ، وحي گفته مي شود . 

وحي معجزه است ، يعني طوری است که امکان ندارد از انسان       

اشد و ديگران از آوردن يا هر مخلوق ديگری سرچشمه گرفته ب

 چنین چیزی عاجز و ناتوانند . 

، يعني معجزه        اهمیت قرآن در آن است که وحي است      

 مي باشد و ديگران از آوردن چنین کتابي عاجز و ناتوانند .
 

 انواع وحی
  

به وسیله ی فرشته  ابالغ پیام از طرف خداوند متعال به پیامبر -1

 وحي جبرئیل  ) که قرآن از اين نوع وحي است (.

سخن گفتن خداوند با بنده اش از وراء و پشتِ پرده و حجاب ،  -6

ن کالم خداوند متعال با حضرت موسي )ع( در کوه طور از همچو

 ورای درخت .
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رؤيا و خواب راستین ، همچون خواب حضرت ابراهیم )ع( بر  -1

 ذبح فرزندش اسماعیل .

صلی اهلل عليه و همچنانکه حضرت محمد،  القای معني و مفهوم در قلب -4

روعی اَنَّه  اِنَّ روح القدس نفث فی» در اين باره مي فرمايد :  سلم

وا اهلل و لن تموت نفس حتِّی تستوفی رزقها و اجلها فاتِّق

دل من افکنده همانا روح القدس )جبرئیل( در «اجملوا فی الطِّلبِ 

است که هیچ انساني نمي میرد مگر اينکه رزق و روزی و اجلش به 

آخر رسد ، پس از خداوند بترسید و تقوا پیشه کرده و در طلب 

ی حرام دوری کنید و ) و از راه های کسب روز روزی شتاب نکنید

 اگر شتاب نکنید، به طريق حالل روزی مقدَّر به شما خواهد رسید (

 

 قرآن از زبان چه كسی شنيده شده است ؟
 

قرآن از زبان کسي شنیده شده است که قبل از تولد پدر را از       

دو  دست داده و در دوران کودکي مادرش فوت کرده است ، در واقع

رکن اساسي تربیت ) پدر و مادر ( را از دست داده و از پرورش در 

دامان پدر و مادر و زير نظر آن دو محروم شده است و با فوت آنها 

بطور کلي خانواده اش متالشي شد و از محیط گرم خانواده هم 
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محروم گرديد .) که محرومیت از کانون گرم خانواده هم قاعدتاً 

م شکوفايي استعداد های کودکان دارد بطوری تأثیر بسیاری بر عد

که از هر نظر نسبت به ساير هم سن و ساالن خود از حد متوسط 

هم پايین تر است (  در حدود هشت سالگي با فوت پدر بزرگش به 

منزل عمويش منتقل مي شود و در اثر فقر عمويش مجبور به 

ت پاسي چوپاني مي شود و هر روز صبح زود از شهر خارج و تا گذش

از شب در کوه مي ماند و کمترين ارتباطي با کسي ندارد . ايام 

سالگي مي گذرند و تا اين سن از  65عمرش ، بدين منوال تا 

عمرش فقط دو سفر کوتاه همراه با کارون تجارتي به شام داشته 

است که در اين مسافرتها ، بزرگترها هم چیزی کسب نمي کنند تا 

دانشي بیاموزد . لذا همچنان بیسواد و  سالگي 65و  16او در سن 

ي باقي ماند . چنین فردی مي بايست در سخن گفتن عادی و مّاُ

 روابط اجتماعي با مردم هم دچار مشکل و حتِّي ناتوان باشد . 
 

در محیط زندگي او خبری از مکتب و مدرسه و تحصیل نبود       

ر همین اساس تا او در زمینه ی تعلیم و تربیت چیزی فرا گیرد . ب

هرگز مخالفین پیامبر به تحصیالت  او استدالل نکرده اند ، چون به 

خوبي مي دانستند که تحصیالتي نداشته است ، و قرآن را هم جزو 

 اثرات علمي او قلمداد نکرده اند .



 
32 

 

 

دت در آن زندگي مي کرد ، ش صلی اهلل عليه و سلم جامعه ای که پیامبر      

بي ارزش  . سرزمین حجاز در اثرهود استجاهلیت آن بر همگان مش

بودن آن ، ايران و روم هیچ يك تمايلي به تسخیر آن نداشتند در 

حالي که شمال جزو قلمرو روم و جنوب مستعمره ی ايران بود . 

چنین سرزمین بدون ارتباط با جهان آن روز از هرگونه فرهنگ و 

ردی در دانش و تکنیكِ وارداتي محروم بود و احتمال پرورش ف

 سطح عالي در آن شرايط و در آن سرزمین محال بود . 
 

؛ تعبیر  علوم متداول در اين محیط عبارت بود از چهار علم      

خواب ، ستاره شناسي ، فن سخنوری در شعر و نثر ، و علم نسب 

شناسي . معلوم است از کسي که در چنین جامعه ای پرورش يابد ، 

سط انتظار نمي رود و شرايط و علم و پرورشي بیش از حد متو

ظروف موجود دال بر آن هستند که او قادر به آوردن چنین کتابي 

نیست ، بلکه حتي اگر در باالترين سطح هم پرورش مي يافت باز از 

آوردن چنین کتابي عاجز بود و هر کس ديگری هم از چنین کاری 

 عاجز خواهد بود .
  

ي ، مردی چهل ساله که تا در اين سرزمین و با چنین شرايط      

ديروز هیچگونه نبوغي از خود بروز نداده است و همچون ساير 
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تمايز او عدم  مردمان جامعه اش زندگي مي کرده است ، تنها نقطه

بوده است ، قدم به پیش مي نهد و عالوه بر  سجده اش بر بت

شخصیت معمولي ، شخصیت ديگری از خود بروز مي دهد و به دو 

در ي گويد ؛ يکي از زمین ، و ديگری از آسمان ، و گونه سخن م

 در اوج فصاحت و بالغت .عین حال 

 

 اعجاز قرآن 
 

 قرآن در شش زمینه معجزه است :
 

 در زمینه ی ارائه ی جهان بیني کامل و فراگیر . 1-
 

 در زمینه ی ايدئولوژی و تشريع و احکام  فراگیر . 6-
 

 در زمینه ی علوم تجربي  . 1-
 

 زمینه ی علوم هنری . در 4-
 

 در زمینه ی بیان اخبار غیبي . 5-
 

 در زمینه ی محاسبات عددی و دقیق رياضي . 2-
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 اعجاز قرآن در زمينه ی جهان بينی
 

هر فرد و پیروان هر مکتب و مسلکي نسبت به جهان ديدگاه و       

نظر خاصي دارند که اين نحوه ی نگرش به جهان را جهان بیني 

 موالً در جهان بیني به سئواالت زير پاسخ داده مي شود :گويند . مع
 

 منشأ هستي و آفرينش جهان و انسان چیست ؟ 1-

 حیات از کجا سرچشمه مي گیرد ؟ 6-

 آفرينش جهان چیست ؟هدف از  1-

 هدف از آفرينش انسان چیست ؟ 4-

 چرا بعد از مدتي مي میريم ؟ 5-

 فلسفه و حکمت مرگ و حیات چیست ؟ 2-

بطور کلي در جهان بیني به هست ها و نیست ها پاسخ داده       

 مي شود . 
 

 ةدرباره ی سئوال اول ، انسان با الهام از فطرت سالم و مطالع        

آيات موجود در جهان طبیعت و نفس آدمي ، مي تواند به وجود 

آفريدگار هستي پي ببرد ، امّا با توجه به اينکه ساير سئواالت و 

در دايره ی عقل و حس و تجربه قرار نمي گیرند ، انسان  امثال آنها

قادر به يافتن پاسخ درست آنها نخواهد بود و اگر پاسخي هم به اين 
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علم و عقل برخوردار  الت داده باشد ، پاسخش از پشتوانةگونه سئوا

نبوده ، بلکه فقط به تبعیت از اهواء نفساني و حدس و گمان بوده 

کنون هیچ فرد و مکتبي نتوانسته است به اين است . از آنجائیکه تا 

، پاسخ جامع و قانع کننده بدهد ، بنابراين انسان از ارائه  سئواالت

جهان بیني کامل و جامع عاجز و ناتوان است ، و ارائه ی جهان 

 بیني کامل جزو معجزات است . 

قرآن که وحي پروردگار است با پاسخگويي جامع به اين       

  (67)مثال آن ، کامل ترين جهان بیني را ارائه داده است .سئواالت و ا

 

 اعجاز قرآن در زمينه ی ايدئولوژی
 

حفظ قرآن در برگیرنده ی احکام و قوانین فراگیری است که       

را ضمانت نموده و  جان ، مال ، عقل ، نسل و عقيده ی انسان

انین را برای هريك از اين امور جامع ترين و دقیق ترين احکام و قو

ارائه کرده است . و هر آنچه را که با عقل سلیم تطابق دارد و برای 

انسانیت وی مفید است ؛ مباح گردانده و خبائث و ناپاکي ها را 

                                                 
27

هان و آفريدگارج” به منظور آگاهي از پاسخ سئواالت مذكور به كتابهاي  - 

 از همين قلم مراجعه شود.“ عالم پس از مرگ ”و “ راز آفرينش انسان 
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مذمت کرده و انسانها را از آنها بر حذر داشته است و روش صحیح 

ارضای نیازهايش را بیان داشته و موجبات رشد و ترقي انسان را 

 است . فراهم کرده

انسان در هر سطحي از علم و دانش و پیشرفت که باشد به       

 علت ضعف های خاص انساني همچون ؛

 عدم علم محيط نسبت به جهان  -

 عدم علم محيط نسبت به انسان -

 عدم علم محيط نسبت به آفريدگار جهان -

 عدم علم محيط نسبت به رابطه ی انسان وآفريدگار -

 ی انسان و جهانعدم علم محيط نسبت به رابطه  -

 عدم علم محيط نسبت به نيازهای مادی انسان -

 عدم علم محيط نسبت به نيازهای معنوی انسان  -

 محدود بودن در دايره ی زمان و مكان  -

 مقهور غرايز شهوانی و نفسانی خود بودن   -

عاجز و ناتوان است . بنا براين و با  ، از ارائه ی ايدئولوژی جامع

مي  برای تدوين احکام و قوانین زندگي آد ، توجه به موارد فوق

 فقط دو راه پیش  روی دارد : 
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هر آنچه خود می پسندد و به نظر خود خوب می داند  -1

 انجام دهد و هر آنچه كه بد می داند از آن دوری نمايد  

اگر انسان بخواهد بر اين مبنا عمل نمايد ، موجبات هرج و       

انقراض و انهدام جامعه را فراهم  مرج و بي نظمي و فساد و سرانجام

را خوب و خواهد ساخت ، چون در آن حال دزد عمل خود 

ستمگری و  ، ، و ظالم مي داند ، و قاتل ، آدم کشي راپسنديده 

جهل را ، و ... و هرکس فقط منافع  ، خیانت را ، و جاهل ، خائن

خويشتن را بدون توجه به زيان و ضرر ديگران مد نظر دارد و کسب 

منافع و رسیدن به خواسته ها ، اگر به قیمت نابودی همه ی افراد 

جامعه هم باشد مطلوب و بجا خواهد بود ، چون عمل درست و بجا 

 رسیدن به خواسته ها و کسب منافع است . 

اگر چنانچه گفته شود به منظور جلوگیری از هرج ومرج و           

رأی اکثريت به عنوان بي نظمي و فساد جامعه ، بهترين راه پذيرش 

 قانون و مالک عمل است ...

معيار و مالك سئوالي که پیش مي آيد اين است که ؛      

 اكثريت برای تدوين و تعيين خوب و بد چيست ؟ 

حواس پنجگانه ابزار جسم هستند و  حواس پنجگانه : -1

حیوانات و عقب ماندگان ذهني هم اين ابزار را در اختیار دارد ، اما 
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ز نمي تواند با اين ابزار برای زندگي خود قانون تدوين نمايد هرگ

بلکه فقط اين ابزار را در راه مصالح جسم و بقای زندگي خود بکار 

مي گیرند . انسان سالم هم به همین گونه فقط در راستای نیازهای 

جسماني ، اما در دايره ای وسیع تر ، از اين ابزار بهره مي گیرد نه 

 یین خوب و بد و تدوين قوانین زندگي .  در زمینه ی تع
 

و نیست ها نیروی تعقل ابزار شناخت هست ها  نیروی تعقل : -6

و کشف قوانین حاکم بر آنها و جهان ماده و عالم ماوراء ماده ، که 

در دايره ی استدالل عقالني قرار مي گیرند ، مي باشد . اما خوب و 

وجودی مستقل از قرارداد و  بد قراردادهايي هستند که قبالً نبوده و

تصمیم ما ندارند و بعد از بوجود آمدن ما بوجود آمده اند و از جنس 

هست ها و نیست ها نیستند تا به کمك تعقل و تفکر کشف شوند ، 

بنابراين در دايره ی تعقل قرار نمي گیرند و طريق استدالل در آنها 

 بسته است . 
 

اين است  ، ذف ويا ادامهمنظور از تجربه وحتجربه و حذف :  -1

که ؛ هر عملي را که خوب و پسنديده مي دانیم ، انجام مي دهیم 

اگر تجربه نشان داد که ضرر دارد آن را حذف و ترک مي کنیم و 

 اگر هم خوب بود ادامه مي دهیم . 
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 :اشکال عمده ی تجربه و حذف 

الف: اگر برای يك حادثه ده نوع موضعگیری پیشنهاد شود چگونه 

توان بدون هیچ دلیلي از میان ده راه حل پیشنهادی فقط يکي  مي

 را پذيرفته و نه تای ديگر را رد کرد ؟
 

ب: با توجه به محدوديت عمر انسان که قبل از تجربه ی همه ی 

احکام و قرار دادها ، عمرش به آخر مي رسد ، لذا در عمر کوتاهش 

 به نتايجي دست نمي يابد . 

ی برخي از امور ، به سبب اعتیاد ، قادر به به ج : انسان بعد از تجر

حذف و ترک آنها نخواهد بود . مثالً ؛ آدمي ابتدا با تجربه ی 

مشروبات الکلي و مواد مخدر به فوايد قلیل آنها پي مي برد و 

مصرف آنها را ادامه مي دهد ، امّا به مرور زمان اثرات ناگوار آنها را 

خانواده و اجتماع احساس   بر جسم و روان ، اقتصاد و سیاست ، 

مي نمايد . لذا تصمیم به حذف آنها مي گیرد ، ولیکن قادر به حذف 

آنها نمي شود ، زيرا ديگر به آنها معتاد شده است . همچنانکه 

مجلس شورای ملي و مجلس سنای اياالت متحده ی آمريکا در 

میالدی قانون خريد و فروش ، تولید ، نگهداری ، صادر  1960سال 

وارد کردن و تقاضای مشروبات الکلي را ممنوع کرد و قبل از آن و  و

میلیون دالر ) آن زمان ( صرف تبلیغات و  25مبلغ  1965تا سال 
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میلیون صفحه درباره ی مفاسد شراب و شرابخواری سیاه  9حدود 

شد و همه ی پزشکان و روانشناسان و جامعه شناسان در تائید اين 

ند و سخنراني و مصاحبه ها کردند ... تا سیاست مقاالت ارائه داد

نفر در راه تنفیذ قانون تحريم شراب اعدام و  600قريب 1911سال 

میلیون لیره اموال مصادره شد  400نفر زنداني ، و حدود  500000

و يك میلیون و پانصد هزار لیره جريمه پرداخت گرديد ، با اين 

ی دارای امتیاز وجود در حالي که تعداد کارخانه های شراب ساز

سال بعد از تحريم  7عدد بود ، در مدت  400قبل از قانون تحريم 

بنگاه شراب سازی سرِّی دائر گشت . همچنین مقدار  80000

مصرف و میزان جرائم در اثر مستي و شرابخواری چندين برابر 

سالهای قبل از تحريم شد ... سرانجام در حالي که همگان از مفاسد 

اری آگاه بودند و دولت قدرتمند آمريکا مدت و مضررات شرابخو

سال با شرابخواری مبارزه کرده بود و ... به علت عدم توانايي بر 14

قانون مذکور لغو  1911ترک و حذف اين تجربه ، به ناچار در سال 

 شد . 

موضعگیری بر مبنای تجربه و حذف سرانجامي جز اين نخواهد       

موضعگیريهای انسان به اينجا  داشت و در واقع سرانجام همه ی
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ختم خواهد شد که روزی خواهید فهمید اين تجارب بسیار زيانبار 

 بوده اند ، امّا خیلي دير شده و  ديگر قادر به حذف آنها نیست . . .
 

آخرين مرجع برای تعيين خوب و بد ، مراجعه به شخص  -2

 مافو  است   

ر تمامي جهان افرادی همچنانکه مي دانیم در اکثر موارد و د      

به عنوان قانونگذار تعیین مي شوند که معموالً يا از طبقه ی  

 درت پول وتبلیغات وسیع و گستردهن مي باشند که با قاسرمايه دار

، خويشتن را به بهترين شیوه مي آرايند و به سادگي ديگران را 

بسوی خود جلب مي نمايند و يا از میان سیاستمداران مکار و  

گر انتخاب مي شوند که با وعده های دروغین و سخنان پر  حیله

طمطراق مردمان را مي فريبند . راستي از چنین مکاراني  ، جز 

فريبکاری انتظاری مي رود . حال اگر همه چیز را هم ناديده بگیريم 

و اين افراد هم از میان نوابغ انتخاب شوند ، مگر آنها علم محیط به 

ی انسان و جهان و خدا ، نیازهای متنوع جهان ، انسان ، رابطه 

انسان ، روش ارضای درست و غیر زيانبار آنها دارند ، با محصور 

بودن آنها در دايره ی زمان و مکان چکار کنیم که برای آينده قانون 

 تدوين مي کنند ! 
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کسي که دارای علم محیط به همه چیز و همگان است ، فقط       

ك جهان است ، لذا بايستي برای تعیین خداوند خالق و آمر و مال

 خوب و بد و مفید و مضر فقط به خداوند علیم و حکیم مراجعه کرد

، و مرجعي غیراز او ، جز نفس اماره و سرکش و فسادجو وجود 

 ندارد.  

وظيفه ی فرد نسبت به نفس و در ايدئولوژی اسالمي        

الدين ، نيازهای مادی و معنوی خود ، نسبت به خداوند ، و

خواهر ، برادر ، همسر ، همسايه ها، اقوام و خويشان ، 

دوستان ، دشمنان ، حكومت ، ساير اقشار جامعه و جهانی كه 

    ، در هر شرايط زماني و مکاني با در آن زندگی می كند 

 حکیمانه ترين شیوه بیان گرديده است .
 

اگر يکي خداوند جهان را در کمال نظم و دقت آفريده است و       

هستي  نظام جهان از آفريده ها از قوانین خداوند سرپیچي نمايد

دچار فساد خواهد گرديد . مثالً اگر خورشید از انجام وظیفه ی 

تعیین شده سر باز زند ، جهان از نور و روشنايي و اشعه های مفید 

در عمل فتو سنتز و غذا سازی گیاهان محروم خواهد شد و عالوه 

زمین از مدار خود خارج و سقوط خواهد کرد به  بر اينکه کره ی
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صورت کره ای منجمد در خواهد آمد . حال اگر انسان از قوانیني 

، قضیه  که خداوند متعال برايش مقرر داشته است سرپیچي نمايد

جسم و روح و روان خود را بلکه  ،به همین سادگي تمام نخواهد شد

ايجاد خواهد کرد ،  به فساد خواهد کشید و در نظم مقرر اختالل

جهان ، برِّ و بحر و فضا و  :شاهد هستیم که آدمي همچنانکه 

به يقین در دنیا و فطرت حیوان و انسان را به فساد کشانده است ، 

 مستوجب مؤاخذه و عذاب سخت خواهد بود... آخرت 

 «                           

                     »
فساد و   (28)

خرابي در دريا و خشکي به خاطر کارهايي پديدار گشته است که 

مردمان انجام مي داده اند . بدين وسیله خدا سزای برخي از 

ينکه مي چشاند تا ا انسانها انجام مي دهند بديشان  کارهايي را که

  ) و از ارتکاب معاصي دست بردارند ( . آنان بیدار شوند و بر گردند 
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 41روم /   -
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 اعجاز قرآن در زمينه ی علوم تجربی
 

قرآن کتاب علوم تجربي نیست بلکه کتاب پرورش و هدايت       

است و بیان هر مطلبي در قرآن به منظور تحقق بخشیدن به امر 

ای از علوم تجربي هم در  پرورش و تزکیه ی انسان است . بیان پاره

قرآن که انسان در عصر حاضر به درک و شناخت اندکي از آنها نائل 

شده و بسیاری همچنان در پرده ی ابهام باقي مانده اند ، به منظور 

تحقق بخشیدن به امر پرورش و تزکیه ی انسان و بیان اعجاز قرآن 

ختن انسان مي باشد ، و منظور از آن ، بیان مسايل علمي و آشنا سا

با آن علوم نیست ، زيرا خداوند بطور کلي استعداد کشف حقايق 

علمي و صفت بديع و نوآوری را به انسانها ارزاني داشته است ، و هر 

ملِّتي که در راستای شکوفايي اين استعداد بالقوه ی خدادادی اقدام 

نمايد به رشد و ترقي مادی دست خواهد يافت و اين استعداد 

حقیقات روانشناسان به اثبات رسانده اند در میان تمام همچنانکه ت

، د مي باشد ، فقط برای شکوفايي آناقوام و ملل بطور مساوی موجو

 فراهم کردن زمینه ی رشد الزم است . 
 

سال قبل به تعدادی از حقايق علمي و  1400قرآن بیش از       

ب و تجربي اشاره نموده است که نشان دهنده ی حقانیت اين کتا
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معجزه بودن آن است ، چون کسي ابزار شناخت اين حقايق را در 

 اختیار نداشت . از جمله ی آن حقايق علمي :
 

، به کره ی ماه و فضا سفرکرده اند فضا نورداني کهکرويت زمین : -1

عکس هايي از زمین گرفته اند ، زمین را کروی نشان مي دهند ، 

که زمین در بین  همچنین در هنگام خسوف ) گرفتگي ماه (

خورشید وماه قرار مي گیرد و مانع تابش نور خورشید بر ماه      

مي گردد سايه ی زمین بر سطح ماه مي افتد و از روی سايه ی 

 زمین ، کرويت آن به خوبي قابل مشاهده است . 

» قرآن در اين باره فرموده است :            

 به شکل بیضي در آورد.از آن ) خداوند متعال ( زمین را و بعد  (69)«

 «                  … »(10) 

 خداوند شب را به گردا گردِ روز و روز را بر گرداگردِ شب مي پیچد . 

 «                    »   (11)  

                                                 
      40معارج/   11-             5زمر/   10-           10نازعات/  - 22
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 به پروردگار مشرقها و مغربها ...سوگند 

بیضي شکل (  “ )ي حَدَ” در آيات مورد اشاره واژه ها و عبارات       

مشرقها “) مشارق و مغارب ” ( و  پیچاندن به گرداگرد“ ) ر و کَيُ” و 

و مغربها ( کروی بودن زمین را گوشزد مي کنند ، چون بیضي 

ن شکل کروی مانندِ زمین و پیچاندن به گرداگرد چیزی برای هما

اشکال مدور بکار برده مي شود و مشرقها و مغربها اشاره به اختالف 

 مطلع خورشید به علت کروی بودن زمین مي باشد ...
 

حرکت و گردش زمین : امروزه حرکت وضعي ) گردش زمین به  -6

ي ) گردش زمین به دور دور خود در هر شبانه روز ( و حرکت انتقال

خورشید در هرسال ( بر همگان آشکار است . قرآن در اين باره   

 »:دمي فرماي                 

 ...»(16)  حرکت کوهها را مي بیني و آنها را ساکن و بي

 .یر و حرکت هستندمانند ابرها در سدر حالي که کوهها مي پنداری،

 «                         
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 88نمل/  - 
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                    ،  

                    

                   »(11) 

بگو : ) ای مردم ( به من بگويید اگر خداوند شب را تا روز قیامت 

همیشه ماندگار کند بجز خدا چه کسي است بتواند ) زمین را به 

مي شنويد . بگو مرا حرکت واداشته ( برای شما روشنايي بیاورد آيا ن

خبر دهید اگر خداوند روز را تا روز قیامت جاودانه و دائمي کند بجز 

 خدا کیست که بتواند برای شما شبي را بیاورد تا در آن بیارامید ... 
 

گردش خورشید و ماه : خورشید دارای سه نوع حرکت ؛ وضعي  -1

         يکیلومتر در ساعت ( و انتقال 1200) به دور خود با سرعت 

کیلومتر در 19/5) حرکت به همراه منظومه ی شمسي با سرعت 

 ثانیه ( و حرکت به دور مرکز کهکشان است . 

«           ...»(14   )  سوی به   خورشید و  
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 18يس/   14-         71-76قصص/  -  

 



 
55 

 

 

قرارگاه خود در حرکت است ، اين محاسبه و اندازه گیری و تعیین  

 . ا و دانا استخدای بس چیره و توان

 «        .... »(15)   برای ماه نیز منزلگاههايي

 تعیین کرده ايم . 

 «                     

           »(36)  اه رسد نه خورشید را سزد به م

و نه شب را سزد که بر روز پیشي گیرد و هر يك در مداری شناورند 

 ) و مسیر خود را بدون کمترين تغییر ادامه مي دهند (.
 

ستونهای نامرئي : معلق بودن ماه و خورشید و ساير کرات  -4

آسماني در فضا ، بدون هیچگونه جايگاه ثابت و ستون قابل رؤيتي ، 

مدتها فکر و انديشه ی انديشمندان را به از مسائل مهمي بود که 

خود مشغول کرده بود تا اينکه با کشف قانون جاذبه ی عمومي 

دريافتند که زمین و ماه و خورشید بر همديگر نیروهايي وارد     
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36-         19يس/  - 
 40يس/  
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مي کنند و همین نیروهای کَشنده مانع سقوط و خروج آنها از مدار 

 خود گرديده است . 

«              »    (17)   خداوند آسمانها را

 ) برای شما (  قابل رؤيت باشد آفريده است .  بدون ستوني که
  

جو زمین يا گازهای نگهبان : جو زمین همچون زرهي پوالدين  -5

مرگبار میلیونها سنگ آسماني که با سرعتي معادل  زمین را از شر 

را هدف قرار داده اند محفوظ مي دارد. کیلومتر در ثانیه زمین  50

سنگها به مجرد برخورد به جو زمین مشتعل شده و قبل از برخورد 

 تبديل مي شوند .  و خاکستر به زمین از بین مي روند و به بخار

 «                           

    ولي آنان از  قرار داديمن يسقف محفوظ و ما آسمان را (18)«

 نشانه های آن روی گردانند ... 
 

خروج از نیروی جاذبه ی زمین : از جمله مسايل و آرزوهای  -2

بزرگي که در طول تاريخ و مخصوصاً در قرن بیستم ذهن و   
                                                 

37
38           10لقمان/  - 

 16انبیاء/  - 
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ديشمندان را به شدت به خود مشغول کرده بود خروج انديشه ی ان

ود در ديگر کرات آسماني بود که برای اولین از زمین و صعود و فر

 به اين آرزوی ديرينه ی خود رسید .  1921بار انسان در سال 

 «                   

                 »(19) 

ای گروه جن ها و انسانها اگر مي توانید از نواحي آسمانها و  (19)«

 مگر با قدرت .  زمین بگذريد ، بگذريد . ولیکن نمي توانید بگذريد
 

کاهش اکسیژن در ارتفاعات : قبل از اختراع هواپیما و بالگرد  -7

کیلومتری هوا وجود  1000الي  800کسي نمي دانست که تا ارتفاع 

هوايي جهت تنفس موجود نیست و هرچه به طرف دارد وبعد از آن 

آسمان باال رويم از حجم اکسیژن هوا کاسته مي شود و عمل 

 تنفسي به سختي انجام مي گیرد .

   «                    
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   11الرحمن/ - 
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    ...»(40)  آن کس را که خدا بخواهد هدايت کند سینه اش

را برای ) پذيرش ( اسالم گشاده مي سازد و آن که را خدا بخواهد 

گمراه و سرگشته کند سینه اش را به گونه ای تنگ مي سازد که 

 گويي به سوی آسمان صعود مي کند . 
 

: انسان در اواسط قرن هیجدهم میالدی به  زوجیت در گیاهان -7

اين حقیقت علمي پي برد که در عالم گیاهان هم ، جنس نر و ماده 

وجود دارد و تولید میوه و محصوالت کشاورزی و بقای حیات نباتي 

 در گرو  وجود و ترکیب دو بخش نر و ماده ی گیاه مي باشد  

 «                     »(41) 

آيا آنان به زمین نمي نگرند و نمي بینند که چقدر انواع و اقسام 

گیاهان و درختان نر و ماده ی  زيبا و سودمند را در آن رويانده ايم 

بي گمان در اين کار نشانه ی بزرگي است ولي اکثر مردمان ايمان 

 نمي آورند.

...«                     ...»42    هر   از  و 
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 1رعد/   46-        7شعراء/ 41-         165انعام/  - 
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 گونه ثمره و میوه ای جفت نر و ماده ای در آن آفريده است . 
   

زوجیت عمومي در تمام اشیاء : يکي از مسائلي که تازگي  -8

دانشمندان بوجود آن پي برده اند قانون زوجیت عمومي ) نر و ماده 

ام اشیاء ( مي باشد . دانشمندان مي گويند ؛ مواد سراسر بودن تم

جهان از اتم تشکیل شده است و هر اتم دارای دو جزء الکترون با 

بار الکتريکي منفي و پروتون با بار مثبت دال بر وجود زوجیت اشیاء 

 مي باشد ... 

 «                       

         »43  تسبیح و تقديس خداوندی را سزا

است که همه ی نر وماده ها را آفريده است ، اعم از آنچه از زمین 

 نمي دانند ...  و از چیزهايي که ايشان، آنان مي رويد و از نفس خود 

  «                »44  ما از هر

( ياد  چیزی جفتي را آفريده ايم تا اينکه شما ) عظمت آفريدگار را

 کنید . 
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 49ذاريات/  44-         12يس/  - 
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بارور کردن ابر : در ابر نیروی الکتريسته وجود دارد و بر اين  -9

ابر با بار  -6ابر با بار الکتريسته مثبت    -1اساس ابرها دو نوعند : 

تي امکان پذير است که توسط الکتريسته منفي . بارش فقط در صور

باد اين دو نوع ابر ) مثبت و منفي ( باهم ترکیب شوند ، چون 

 هیچیك از دو نوع ابر به تنهايي به بارش تبديل نخواهد شد . 

«                          

ای تلقیح ) ابرها و بارور ساختن آنها ( به وزيدن و بادها را بر 45    « 

(  هم پیوسته و تلقیح شدة مي اندازيم و به دنبال آن از ) ابرهای به

 آسمان آب مي بارانیم و شما را بدان سیراب مي گردانیم . 

 «                      

                     ...  

خدا کسي است که بادها را وزان مي سازد و بادها ابرها را بر    46«

مي انگیزند ، سپس خدا آن گونه که بخواهد ابرها را در آسمان   

باشته و مي گستراند و آنها را به صورت توده هايي باالی يکديگر ان

                                                 
45

 48روم/  42-           66حجر/  - 
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 متراکم مي دارد و ) پس از تلقیح ( تو مي بیني که از البالی آنها 

 فرو مي بارد .  قطرات باران
 

کوهها : دانشمندان به تازگي پي برده اند که زمین حرکات  -10

سريع و گوناگوني دارد و گاهي از اوقات گازهای متراکمي که در 

انفجار از آن خارج اندرون آن ذخیره شده اند با شدت و همراه با 

مي گردند . اگر کوهها نبودند قشر زمین دائماً در حال لرزش بود و 

 زندگي بر روی آن غیر ممکن مي شد . 

کوهها همچون میخ قسمت اعظم آنها در دل زمین قرار دارند و       

 زمین را از متالشي شدن حفظ مي کنند .

ا ابرهای ديگر که ابرها در اثر برخورد به کوهها برگشته و ب      

 دارای بار متضاد هستند برخورد کرده و تشکیل باران مي دهند .

 «    ...               »47  

 آيا به کوهها نمي نگرند که چگونه نصب و پابرجای شده اند . 

 «       ،         »48   آيا ما زمین

را جايگاه آماده ای ) برای زندگي شما انسانها ( نساخته ايم و کوهها 

                                                 
47

 2-7نبأ/  48-       19 /غاشیه  - 
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را میخ هايي ) برای نگهداری زمین در برابر فشار مواد دروني ( 

 ننموده ايم . 

 «                    » 49   و

ین ( کوههای بلند و استوار پديد آورده ايم و از آب گوارا در آن ) زم

 به شما نوشانده ايم .

 

ابرهای کوه مانند : اگر با هواپیما از باالی ابرها پرواز کنید و پايین  -

را بنگريد ، با منظره ی عجیبي روبرو خواهید شد ، چرا که ابرها 

نار هم دقیقاً همچون کوههايي هستند که با اشکال مختلف در ک

قرار گرفته اند و در میان آنها درّه ها و ناهمواری هايي هم مشاهده 

 مي شود . .    

  «                              

                          

... »54     نمي داني که خداوند آهسته ابرها را ) به سوی هم (  مگر

                                                                                  
 41نور/   50-        67مرسالت/ 42-
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مي راند سپس آنها را گرد مي آورد ، بعد آنها را متراکم و انباشته 

، مي سازد ، آنگاه مي بیني که باران از البالی آنها بیرون مي ريزد 

نند آن ، تگرگهای بزرگي را و نیز خداوند از آسمان از ابرهای کوه ما

 ..فرو مي ريزد . 
 

انگشت نگاری : انسانها هر چند از نظر رنگ پوست ، نژاد ،  -11

استعداد ، توانايي و ويژگیهای جسماني شباهتهايي باهم دارند ، امّا 

از میان انسانهای اولین و آخرين هرگز دو کس را نخواهي يافت که  

 چون اثر انگشت هر کس مختص به اثر  انگشتِ آنها يکسان باشد ،

ن پوست انگشتان ، در صورت خود او مي باشد . حتِّي با سوزاند

رشد مجدد پوست ، تغییری در اثر انگشت فرد ايجاد نخواهد شد و 

امروزه اين دانش در شناسايي هويت افراد باالخص جنايتکاران 

 کاربرد زيادی دارد .

 «              ،         

       »52  آيا انسان مي پندارد که ما استخوانهای         

) پوسیده و پراکنده ی ( او را گرد نخواهیم آورد ، آری ) آنها را گرد 
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 1-4قیامه  - 
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مي آوريم ( ما حتِّي مي توانیم سر انگشتان او را کامالً همسان 

 و به حال اوّل باز گردانیم ( .  خودش بیافرينیم )

 

شیر ،  و فضوالت : علم اذعان دارد که از تصفیه ی شیر از خون -10

ابتدا فضوالت جدا شده و سپس از خون تصفیه مي شود و وارد 

 پستان مي گردد .

 «                         

                  »52    بي گمان در وجود

از برخي چیزهايي که در ( عبرتي است  درس چهارپايان برای شما )

شکم آنها است شیر خالص و گوارايي به شما مي نوشانیم که از 

    میان تفاله و خون بیرون مي تراود و نوشندگان را خوش مي آيد .

      

وموزم رُعدد کُ 66نین : تخمك زن دارای تعیین جنس ج -11

( ، و    X  و ايکس) ( X  عادی به اضافه ی دو کروموزم جنسي ايکس )

 و ( X  عدد کروموزم عادی و يك کروموزم  ) 66نطفه ی مرد دارای 

مي باشد .  مرد برخالف زن دو نوع  (  yيك کروموزم ايگرگ )
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    22نحل /  - 
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اگر تخمك زن با نطفه ی حامل   رد ،(دا yوx کروموزم جنسي ) 

ترکیب شود جنین دختر خواهد شد و اگر   ( X  کروموزم جنسي )

ترکیب شود جنین پسر  (  yبا نطفه حامل کروموزم جنسي )

خواهد بود . بنابراين جنس جنین را نطفه ی مرد تعیین مي کند نه 

 زن .

 «              ،         »53 

و اينکه او است که جفت های نر و ماده را مي آفريند ، از نطفه ی 

 ناچیز مرد بدانگاه که ) به رحم ( جهانده مي شود. 

 «          ،         

   ،             ،        

     »54    آيا انسان مي پندارد که او بیهوده به حال خود

رها مي شود ؟ آيا او نطفه ی ناچیزی از مني نیست که ) به رحم ( 

پرت و ريخته مي شود ، سپس به صورت خون لخته در آمده است 

 ينش تازه ای بخشیده است و بعد اندام او را نظم وو خداوند او را آفر

                                                 
53

   12-19قیامه/  54-              45-42نجم/  - 
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سر و سامان داده است . و از اين ) نطفه ی مرد ( دو صنف نر و 

 ، ضمیر مذکر است(. هُنْ، در مِ )هُماده را ساخته و پرداخته است ... 
 

          : آزمايشاتي که برروی رطب  تحريك و تسهیل زايمان -16

 رفته ، نشان داده است که : ) خرمای تازه ( انجام پذي

رطب دهانه ی رحم را منقبض و عضالت آن را در ماههای  -1

پاياني دوران بارداری تقويت کرده و زايمان را آسان مي گرداند و 

 میزان خونريزی بعد از زايمان را نیز کاهش مي دهد . 

رطب دارای مقدار زيادی مواد قندی ساده و سهل الهضم است  -6

ي جذب بدن مي شود و بهترين غذا برای عضالت و رحم که به راحت

 است . 

رطب فشار خون زنان باردار را برای مدت کوتاهي پايین        -1

مي آورد که پس از مدتي به حالت طبیعي بر مي گردد . اين امر 

 باعث مي شود زنان به هنگام زايمان دچار خونريزی کمتری بشوند . 

ی بزرگ مي شود . معموالً برای  رطب موجب تمیز شدن روده -4

 قبالً زائو تنقیه مي شود .  ، انجام زايمان خوب

سوره ی مريم در اين باره مي فرمايد :     62الي  61در آيات       

«                    
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        ،                

          ،            

          ،            »     ،درد زايمان

اند . گفت : کاش پیش از او ) مريم ( را به کنار تنه ی خرمايي کش

جبرئیل ( از  رده بودم و چیز ناقابل فراموش شده ای بودم ... )اين مُ

زد ، غمگین مباش پروردگارت ) پايین تر از (  پايین او ، وی را صدا

ن را بجنبان و بتکان ، تا تو چشمه ای پديد آورده است تنه خرما بُ

اين رطب ( خرمای نورس دست چیني بر تو فرو ريزد پس ) از 

بخور و ) از آن آب گوارا ( بیاشام و ) به اين فرزند ( چشم را روشن 

 دار ... 
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 اعجاز قرآن در زمينه ی علوم هنری 
 

قرآن در زمینه ی هنری هم معجزه است ، امّا با توجه به       

تخصصي بودن بحث در اين زمینه و عدم تحقیق جامع توسط 

عد به منابع موجود و گستردگي بُ صاحبنظران و عدم دسترسي ما

هنری قرآن ، لذا به مختصر اشاره ای در اين زمینه بسنده         

 مي نمايیم . 

 

 فصاحت و بالغت قرآن : 

؛ به قالب و ظاهر سخن و الفاظ ارتباط دارد و آن  فصاحت      

بکارگیری کلمات و جمالت و ترکیب بنديها به منظور بیان ما في 

رون به صورت بیان و بدور از هر گونه ابهام ، با هدف الضمیر و اند

رساندن پیام به شنونده است . بالغت ؛ سخن گفتن مطابق ظروف و 

 شرايط مي باشد که قرآن دارای اين دو ويژگي است . 

آشکار است لغت هم مانند هر پديده ی ديگری مراحلي از       

رب هم از   تحول و حرکت به سوی کمال را مي پیمايد ، لغت ع

ساده ترين حالت خود شروع و در سالهای پیش از نزول قرآن به 

اوج خود ) در فصاحت و بالغت ( رسید ، آنچنانکه فن سخنوری 
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       يکي از بارزترين هنرهايي بود که در ماههای حرام ) رجب ، 

ذی القعده ، ذی الحجه و محرم ( در بازار عکاظ و مجنِّه سخنوران و 

با ارائه ی دستاوردهای خود در زمینه ی قصیده ، به  شعرا و ادبا

ی و مبارزه طلبي مي پرداختند . قرآن هم در اين زمان به دَحَتَ

منظور اثبات حقانیت خود و معجزه بودنش ، در اوج فصاحت و 

بالغت نازل شد که بشر را هرگز امکان دسترسي بدان نیست ، آن 

ا و بدور از هر گونه که عمری را در کوهه يمّهم توسط فردی اُ

آموزش و تعلیم سپری کرده و انتظار نمي رود که در سطح متوسط 

هم سخنور باشد تا به همگان اعالم دارد که اين کتاب کالم 

پروردگار جهانیان است و منشاء بشری ندارد و جن و انسان را در 

»  تمام عصرها به مبارزه مي طلبد .              

                             

        ،                       

                     »55   اگر در باره ی

آنچه بر بنده ی خود نازل کرده ايم دچار شك و دو دلي هستید 
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 61-64بقره/  - 
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سوره ای همانند آن را بسازيد ) و ارائه دهید ( و گواهان خود را بجز 

خداوند فرا خوانید ) تا بر صدق چیزی که  آورده ايد و همسان 

. و اگر قرآنش مي دانید شهادت دهند ( اگر راستگو و درستکاريد ..

نتوانستید و هرگز نخواهید توانست پس خود را از آتشي که هیمه و 

افروزينه ی آن انسان و سنگ است بدور داريد ، آتشي که برای 

 کافران آماده شده است . 

 «                         

                            »56  

بگو : اگر همه ی مردمان و جملگي پريان گرد آيند و متفق شوند بر 

اينکه همچون اين قرآن را بیاورند نمي توانند مانند آن را بیاورند و 

ارائه دهند هرچند هم برخي از ايشان پشتیبان و مددکار برخي 

  ديگر شوند ...

در طول تاريخ مخالفان قرآن به روش های مختلف و در هر       

زمینه ای که امکان دشمني ) جنگ و جدال ، تهمت ، کشتار ، 

 زندان و تبعید و... ( احساس کرده اند بر علیه اسالم و مسلمانان

اقدام نموده اند ، امّا در اين زمینه ) فصاحت و بالغت قرآن ( با 
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 88اسری/  - 
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، چون به يقین خويش را ناتوان ديده اند ، وجود سادگي ظاهری آن 

مهر سکوت بر لب زده اند ... اين درماندگي جن و انسان را تاريخ در 

 تمام ادوار و احوال تأيید کرده و به ثبت رسانده است .... 

 

 آهنگ و موسيقی قرآن : 

شکي نیست که آهنگ ها بر روان انسان تأثیر مي گذارند و اين       

ف و گوناگونند ، آشکار است ، بعضي از اين آهنگ ها تأثیرات مختل

ضربات رواني بس ناگواری بر روان انسان وارد مي کنند ، معموالً 

آهنگ های ساخت بشر از اين گونه اند و آهنگ های موجود در 

جهان آفرينش همچون صدای پرندگان ، تسکین دهنده و آرام 

ر با روان انسان بخش و دلنشین هستند . امّا يگانه آهنگ سازگا

آهنگ قرآن است . و به يقین مي توان گفت : برای تأمین غذای 

روان انسان از طريق آهنگ و موسیقي بايد به آهنگ قرآن و   

آهنگ هايي که با قرآن هماهنگ مي باشند پناه برد . آهنگي که 

اگر بشر تمام توان خود را در آن زمینه بکار گیرد در ارائه ی مثل 

ناتوان خواهد بود . حتِّي بسیاری آن چنان با آهنگ و آن عاجز و 

موسیقي قرآن مأنوس و هماهنگ مي باشند که شديدترين 

اضطرابها و فشارهای رواني و دردهای جسماني را با تالوت قرآن و 
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يا با آهنگ و موسیقي آن دفع مي نمايند و به وسیله ی قرآن به 

 آرامش واقعي مي رسند .
 

 تمثيل در قرآن : 

، آن را به جامه ی تمثیل  قرآن به منظور تفهیم بهتر حقايق      

 ...»مي آرايد مانند اين آيه که درباره ی زن و شوهر آمده است : 

             .... »57  آنان ) زنان ( برای

 . د و شما هم برای آنان لباس هستیدشما پوشش و لباس هستن
 

از شرايط لباس اين است که متعلق به صاحبش باشد و جز  يکي -1

او مالك ديگری نداشته باشد . همچنان همسر هم بايستي متعلق به 

 همديگر باشند نه کس ديگری ؛ صورت و سیما و زيبايي ، جسم و ..      

اگر يك بخش لباس به مالك و بخش ديگر آن به شخص       

بگیرد ،  سهم خود را پسباشد ، و شخص ديگر  ديگری متعلق

 پوشیدن نصف لباس چگونه حالتي دارد ؟! 
 

يکي ديگر از ويژگي های لباس پوشاندن عورت انسان است که  -6

 مرد و زن نسبت به هم عورت يکديگر را مي پوشانند. 
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 187بقره/ - 
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از ديگر ويژگي های لباس پاک و تمیز بودن آن است . زن و  -1

و دچار بیماری  يکي ناپاک )شوهر هم بايد پاک و تمیز باشند ، اگر 

     جنسي سوزاک ، سفلیس ، ايدز و ... ( باشد ديگری را هم ناپاک 

) بیمار ( خواهد کرد .  همچنانکه لباس آلوده به نجاست ، ناپاکي را 

 هم به جسم منتقل خواهد نمود ... 
 

بايستي لباس با شرايط و وضعیت اجتماعي و فرهنگي هماهنگ  -4

زن و شوهر هم بايد نسبت به هم در يك سطح و  و متناسب باشد ،

در زندگي آنها ناهماهنگي و ناسازگاری  يا نزديك به هم باشند . واالِّ

 بسیار مشاهده خواهد شد .  

   

 اعجاز قرآن در زمينه ی اخبار غيبی 
 

مسلمانان به مدينه ، جنگي میان  غلبه ی روم :  قبل از هجرتِ -1

اين جنگ رومیان شکست خوردند و اين روم و ايران در گرفت و در 

ه شد که هم کیشان حادثه سبب خوشحالي و شماتت مشرکان مکِّ

های ايران ( بر هم کیشان مسلمان ) اهل کتاب (  آنان ) مشرک

 پیروز شده اند ... 
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خداوند متعال به منظور دلداری مسلمانان و اثبات اعجاز قرآن       

 سال آينده مژده داد ...  9ر کمتر از ، پیروزی رومیان بر ايرانیان را د

اين خبر غیبي با  ذبّه به امید کِي ابن خلف از مشرکان مکِّبَاُ      

سال مقارن  7حضرت ابوبکر بر صد شتر شرط بندی کرد ... پس از 

با صلح حديبه اين خبر غیبي به وقوع پیوست و حضرت ابوبکر 

در راه خدا انفاق و  شترها را از وارثین ابي ابن خلف دريافت کرد

 »نمود . ..    ،             

        ،    »    58  رومیان از ايرانیان

شکست خورده اند ) اين شکست ( در نزديکترين ) پا پايین ترين (  

رخ  –نزديك بیت المقدس  نواحي شام و  –سرزمین ) به ديار عرب 

داده است ( و ايشان پس از شکستشان در مدت چند سالي پیروز 

 خواهند شد . 
 

در  "ادني  "پايین ترين نقطه از سطح دريا :  مفسرين واژه ی   -6

   ،        » آيه ..
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    6-4روم/  - 
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     ،         »  : به دو معني بیان کرده اند

يکي نزديکترين و ديگری پايین ترين . جنگ ايران و روم در 

    سرزمین شام نزديك بیت المقدس رخ داده است و آن نقطه 

 پايین ترين نقطه ی جهان از سطح درياها است . 
 

 فتح مکه : پیغمبر )ص( در مدينه و قبل از عزيمت به حديبیه -1

ه شده اند و کعبه را طواف در خواب ديد که او و اصحاب داخل مکِّ

 »مي کنند . پیامبر )ص( اين فتح را به ياران مژده داد . 

                    

              

   »    59  خداوند خواب راست و درست به پیغمبر خود

نشان داده است ، به خواست خدا همه ی شما در امن و امان و 

سرتراشیده و مو کوتاه کرده و بدون ترس داخل مسجد الحرام 

 خواهید شد . 
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 67فتح/  - 
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حفظ پیامبر )ص( : پیامبر )ص( با وجود دشمنان بسیار و طرح  -4

و نقشه ی فراوان برای کشتنش ، خداوند به وی وعده مي دهد که 

هرگز دشمنانش نمي توانند او را بکشند و همه طرح ها ونقشه های 

 »آنان در رابطه با قتل پیامبر )ص( نقش بر آب خواهد شد .     

                    

                      

       »    64  ( هر آنچه از ص ای فرستاده ) محمد

سوی پروردگارت بر تو نازل شده است ) به مردم ( برسان ، اگر 

ای خداوند تو را از  چنین نکني رسالت خدا را ) به مردم (   نرسانده

 مردمان محفوظ مي دارد . 

» نابود شدن دشمنان پیامبر )ص( :  -5            

                              

 رهنمود  هدايت و   با  خداوند است که پیغمبر  خود را همراه  62«

                                                 
60

 9صف/   21-             27مائده/  - 
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اسالم ( فرستاده است تا اين آئین را  ) آسماني ( و آئین راستین )

بر همه ی آئین های ديگر چیره گرداند ، هرچند مشرکان دوست 

 نداشته باشند . 
 

»  حفظ قرآن :  -2                    »62 

 ديم و خود ما پاسدار آن مي باشیم ما خود قرآن را فرستا

) و تا روز رستاخیز آن را از دستبرد دشمنان و از هر گونه تغییر و 

 تبديل محفوظ و مصون مي داريم ( .
 

 »اختراع وسايل نقلیه :  -7       

                  »63  خدا ( اسب ها  و (

و استرها و االغ ها را ) آفريده است( تا بر آنها سوار شويد و زينتي 

       باشند ) که به دلهايتان شادی بخشند و خداوند ( چیزهايي را

) برای حمل و نقل و طي مسافت ها ( مي آفريند که ) شما هم 

 اينك چیزی از آنها ( نمي دانید ... 
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 8نحل/   21-         9حجر/  - 
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:  امروزه دانشمندان ثابت کرده اند که سخن گفتن حیوانات  -8

حیوانات عالوه بر زبان مادری ، يك زبان رسمي و بین المللي دارند 

زبان همديگر را مي فهمند ودر مواقع خطر از  ، که به کمك آن

 طريق اين زبان همگان را از وجود خطر مطلع مي کنند ... 

 «                        

                      »64  

) هنگامي که حضرت سلیمان و لشکريان به دره ی مورچگان 

رسیدند ( مورچه ای گفت : ای مورچگان به النه های خود برويد تا 

کريانش بدون اينکه متوجه باشند ) ندانسته ( شما را سلیمان و لش

 پايمال نکنند ... 

 «                     

         »65  ُد برگشتدهُچندان طول نکشید ) که ه 

آگاه نیستي من  و ( گفت من بر چیزی آگاهي يافته ام که تو از آن

 يك خبر قطعي و مورد اعتماد آورده ام ... أْبَبرای تو از سرزمین سَ
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 66نمل/  25-         18نمل/  - 
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میالدی  1900امواج عمقي دريا : برای اولین بار در سال  -9

دريانوردان اسکانديناوی به هنگام غواصي در اعماق درياها متوجه 

 موجهای عظیم و خطرناک قسمتهای عمقي درياها شدند .

«                      

                        

                      »66  يا

( بسان تاريکي هايي در درياهای عمیق ) وضع وحال بي باوران 

امواجي است که امواج عظیم ديگری آن را فرا گرفته باشد و بر فراز 

آن امواج عظیم ، امواج عظیم ديگری ) امواج سطحي ( قرار گرفته 

باشد و بر فراز امواج ابرهای تیره باشند ، تاريکیها يکي بر فراز 

ون آورد ممکن نیست ديگری جای گرفته ، هرگاه دست خود را بیر

ه ی او نکرده باشد نوری که آن را ببیند و کسي که خدا نوری بهر

 ندارد .

برافروخته شدن آبها : آب از دو عنصر ئیدروژن و اکسیژن  -10

ترکیب يافته است ، ئیدروژن خود به تنهايي گازی است سخت 
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سوزان و اکسیژن هم ماده ای است که به عمل سوختن کمك    

با توجه به اينکه قبل از وقوع قیامت ، جهان فعلي نابود مي کند . 

مي شود و نظم مقرر و حاکم بر آن هم بر هم مي خورد ... با توجه 

به اشاره ی قرآن يکي از آن حوادث مهم جدايي دو عنصر     

 » سازنده ی آب ) ئیدروژن و اکسیژن ( از همديگر مي باشد .   

    »67   مي گردند.و هنگامي که درياها سراسر آتش  

 

قرآن مملو از اخبار غیبي ؛ همچون سرگذشت پیشینیان و حوادث و 

اتفاقاتي است که در زمان پیامبر به وقوع پیوسته و خداوند قبل از 

وقوع ، پیامبرش را از وجود آن حوادث مطلع ساخته و هم چنین 

موده و بسیاری هم حوادثي که تعدادی از آنها را علم ثابت ن

همچنان در پرده ی ابهام باقیمانده اند که ما به منظور اثبات اعجاز 

 قرآن به همین اندک بسنده کرديم ... 
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 اعجاز عددی قرآن

 

قرآن برخالف همة کتابها طبق يك سیستم عددی تنظیم         

شده و از طريق کامپیوترهای الکترونیکي رموزی کشف شده ، که 

هد تك تك کلمات قرآن ، بلکه يکايك حروفش طبق نشان مي د

سیستمي استادانه و پیچیده جای گذاری شده که خارج از توان هر 

که قرآن  نوع قدرت انساني است . اين پديده نه تنها معلوم مي دارد

يد اين حقیقت است که هرگز قرآن کالم خداوند است بلکه مؤ

مفقود يا حذف و دستخوش تغییر و تحريف نبوده و چیزی از آن 

بسم اهلل » اضافه نشده است ... کلید معجزة قرآن در اولین آية قرآن 

 ،قرار دارد ، يدينگونه که در اولین بار بررسي« الرحمن الرِّحیم 

مدرک غیر قابل مناقشه ای ارائه مي شود مبني بر اينکه قرآن کالم 

 خداوند است .... 
 

    ه قرآن را مي شماريم اد حروف اولین آيهنگامي که تعد        

حرف است و هريك از اين کلمات در تمام قرآن  19مي بینیم که 

 .مي باشد   19به صورت مضربي از عدد 

 بار تکرار شده است .  19در سراسر قرآن  "اسم " کلمة 

 19 ×   146بار که عبارت است از :   6298 "اهلل "کلمه 
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 19  ×  1ز :  بار که عبارت است ا  57 "الرِّحمن "کلمه 

 19  ×   2بار که عبارت است از :   114 "الرِّحیم  "کلمه 
 

را مرور کنیم خواهیم ديد که اگر ترتیب و توالي آيات         

کلمه است و بار دوم آيات اولیة  19نخستین آيات نازل شده شامل 

سورة قلم و بار سوم آيات اوّلیة سوره المزمّل و در مرتبة چهارم 

 مي باشند .  19سورة مدّثر که بیانگر عددآياتي از 

 

 حروف مقطعه 

 

د و اين حروف سوره قرآن با حروف مقطعه شروع شده ان 69        

بسم » يعني حروف   19اين حروف با عدد منحصر به قرآن است . 

حروف در تشکیل  14رابطه مستقیم دارند که « اهلل الرِّحمن الرِّحیم 

 سوره قرآن دخالت دارند  يعني :  69سری از حروف مقطعه در  14

 مي باشد .  19مضربي از عدد  57که    57 = 69 +14+14

 "ق  "حرف  "قاف و شوری  "آغازين سوره های وف حر        

بار تکرار شده است و مجموع    1×19   يا  57است که در هريك 

 برابر تعداد سوره های قرآن مي باشد .     114=57+57آن 
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 111و تعداد تکرار  "ن  "با حرف مقطعه  "قلم  "سوره  آغاز      

با حرف  "اعراف ، مريم ، ص  "آغاز سوره های   بار و  7×19 يا 

در اين سه  "ص  "که مجموع تعداد وقوع حرف  "ص  "مقطعه 

 مي باشد.  8×19  يا  156سوره برابر عدد 
 

  (  19 × 961 )1749 سوره به تعداد  11در  "الف  "حرف         

  ( 19 × 260  11780 (سوره به تعداد 11در  " ل "بار و   حرف 

بار   (  19 ×457 ) 8281 سوره به تعداد  17در  " م "بار و  حرف 

 19مضربي از عدد بار  (   19 × 1998)    17926   مجموع آنها و 

 است و همچنین ساير موارد ... 
 

به معني ماه است که  "شهر   "ماه است کلمة    16هر سال         

 بار به تعداد ماههای سال تکرار شده است.   16در قرآن فقط 
 

به معني  " يوم و ايام  "است کلمة  روز  155قمری هر سال         

 سال روزهای بار به تعداد   155است که در قرآن فقط  روز و روزها

 و .... تکرار شده است.  قمری
      

د در قرآن بیانگر آن است که هر کلمه و در رمز رياضي موجو        

واقع هر حرف در قرآن دارای نظم و محاسبه و موضعگیری دقیق و 
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دلیل محکمي است بر اينکه قرآن نمي تواند ساختة بشر باشد بلکه 

 کالم پروردگار و برنامة هدايت برای همة انسانهاست ... 

 «                         

                          »68  

بگو : اگر همه ی مردمان و جملگي پريان گرد آيند و متفق شوند بر 

اينکه همچون اين قرآن را بیاورند نمي توانند مانند آن را بیاورند و 

ند هرچند هم برخي از ايشان پشتیبان و مددکار برخي ارائه ده

 ديگر شوند ... 

 

آيا قرآن جوابگوی نيازهای انسان در تمامی ادوار 

 می باشد ؟
 

قرآن کتابي است که عقیده ی پاک و زالل توحیدی را بطور       

کامل و جامع بیان کرده و در هیچ عصر و زمان و شرايطي تناقض و 

قرآني ايجاد نخواهد شد . و از نظر ايدئولوژی  نارسايي در عقیده ی

،   کاملترين اصول ثابت نظام اجتماعي ، اخالقي ، سیاسي ، اقتصادی

                                                 
68

 88سری/ا  - 



 
85 

 

 

عبادی ، بین المللي و ... را ارائه داده و نیازی به اصالح و تغییر 

نداشته و در مرحله ی اجرا از انعطاف پذيری بااليي برخوردار     

آن را کهنه و فرسوده نخواهد کرد و از مي باشد و هرگز گذشت ايام 

 اعتبار آن نخواهد کاست . 

ن تشبیه کرد . زمین زمیقرآن را در قالب مثال مي توان به       

گرچه میلیونها و بلکه میلیاردها سال از آفرينش آن مي گذرد ، اما 

هرگز گذشت ايام از ارزش و اعتبار آن نکاسته است و همچنانکه 

ی نیازهای جوامع ابتدايي و سنتي بوده است قرنها پیش جوابگو

امروزه هم با وجود گستردگي و تنوع نیازهای انساني از طريق 

استخراج معادن و بکارگیری تکنولوژی پیشرفته همچنان زمین در 

رفع نیازمنديهای انسان عاجز و درمانده نیست و نخواهد بود ... 

روان  کارشناس و قرآن هم دقیقاً چنین حالتي دارد ، اگر قرآن پی

متخصص و مجهز به علم و دانش  روز و برخوردار از قوه ی ابتکار و 

خالقیت داشته باشد ، به يقین همچون متخصصان و کارشناسان 

استخراج کننده ی معادن از دل زمین ، آنها هم با استنباطات 

عصری خود از قرآن خواهند توانست به همه ی سئواالت و نیازهای 

ل و مشاکل    داده و راهکارهای حل کلیه ی مسائانسان پاسخ 

 جامعه ی انساني را ارائه نمايند ... 
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 ثوابت و متغيرات اسالم 
 

ه ای اظهار مي دارند با توجه به اينکه شريعت خدايي ثابت ، عدّ      

و زندگي انسان به شدت در حال تغییر و تحول است و انسان 

م به کره ماه نهاده و اتم را امروزی در اثر پیشرفت های فراوان قد

آفريده است ، لذا شريعت خدايي با  شکافته و هزاران شگفتي ديگر

درن امروزی او هماهنگي و تطابق ندارد و بايستي زندگي نوين و مُ

بشريت خود برای سر و سامان دادن به زندگیش برای خويشتن 

 قوانین وضع نمايد . 

ه ، با گفتن اين سخنان ، از گويندگان اين سخن بايد بدانند ک      

دايره ی دين خارج مي شوند ، زيرا صفات علم و حکمت خداوند را 

ل زندگي و منکر شده و چنان پنداشته اند که گويا خداوند از تحوّ

ترقي بشر خبر نداشته است و تدوين قوانین ثابت و اجرای آنها در 

 زمانهای متغیر امری نادرست و کاری بدور از حکمت است .

اجتهاد وسیله و ابزاری دائمي است که ثوابت و متغیرات را در       

زندگي شخص مسلمان به هم ربط مي دهد و زندگي مسلمان را در 

 چهار چوب برنامه و شريعت خدايي حفظ مي نمايد . 

 جريان   مشخصي  چهارچوب  اجتهاد برابر قاعده و قانون و در      



 
87 

 

 

تازه در محدوده ی شريعت خدايي  مي يابد و به کمك آن برای امور

که به سبب آن هیچ حاللي ، حرام و هیچ حرامي ، حالل نمي شود 

تعیین تکلیف مي گردد . و بدين گونه میان زندگي مؤمنانه و 

 تغیرات زمان هماهنگي ايجاد مي نمايد .

تفاوت میان مجتهد در اسالم و قانونگذار جاهلیت در اين است       

ان مقید به رعايت جانب اصالح بوده و اجتهاد او که ؛ مجتهد مسلم

منجر به مباح شدن فساد و ربا و ... نمي شود ، اما قانونگذار جاهلي 

ملتزم به رعايت جانب اصالح نمي باشد و هر فسادی از ديدگاه آنها 

در صورت میل و رغبت بدان ) همچون شرابخواری ، زنا و بي بند و 

باح مي شود . و تبديل حرام به حالل باری ، رشوه خواری و ... ( م

بسیار آسان است و نیازی به قید و بند و رعايت جانب اصالح 

 نیست...    

گذشت زمان هرگز موجب کهنه شدن زمین و منابع آن و         

سبب نشده تا خورشید و پرتوهای حیات بخش وی نشده و هرگز 

نه هم هر گز ، بدين گو و اعتبار خود را از دست دهدتاريخ مصرف 

تحول و تنوع زندگي موجب کهنه شدن وکاستن از اعتبار حق و 

، و ساير  ، ايثار و فداکاری و و بخششعدالت ، صداقت و راستي ، عف

 نمي شود. حقايق ديني 
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 اثر ايمان به وحی
اگر انسان ، قرآن را بر مبنای داليل علمي و اقناع عقلي به       

جزه ی جاويد پیامبر )ص( بپذيرد و عنوان وحي و پیام خداوند و مع

اين پذيرش علمي و عقلي را به عنوان يك ارزش دروني کرده و 

نسبت به آن ايمان و اذعان قلبي پیدا نمايد ، آثار مفیدی بر قلب و 

 روان او بر جای خواهد گذاشت از جمله :

 اني واقعي دست خواهد يافتي و رودر کنار قرآن به آرامش روح -1

را يگانه منبع صحیحي مي داند که از هر گونه عیب و  چون قرآن ،

» نقص و ايراد و اشکال بدور مي باشد .         

         »29    يگانه منبعي است اين کتاب ) قرآن

 است. وسیلة هدايت برای پرهیزکاران ( شکي در آن نیست که 
 

 ل ِّکُبیان لِرين و جامع ترين برنامه ی زندگي و تِقرآن را کامل ت -6

يء ) بیانگر همه چیز ( دانسته و به يقین مي داند که با تفکر و شَ

تدبر عمیق در آيات آن به پاسخ همه ی سئواالت و روش رفع 

 مشکالت خود و جامعه اش دست خواهد يافت .
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مات تمايل به صعود و کسب فضايل انساني و دست يافتن به نع -1

 جاويد بهشت ، انگیزه ی عمل به قرآن را در او ايجاد مي نمايد . 

 «                                

                           »74   مؤمنان

مي که به سوی خدا و پیامبرش فرا خوانده مي شوند تا میان هنگا

 آنان داوری کند ، سخنشان تنها اين است که مي گويند : شنیديم ، 

 اطاعت کرديم ، و رستگاران واقعي ايشانند ... 
 

ترس از عذاب سخت دوزخ موجب تنفر و انزجار از رذايل  -4

و گمراهي     اخالقي و دوری از گناه و معصیت و سقوط در فساد

 مي شود ... 
 

به يقین در مي يابد که ساير مکاتب ريشه در جهل و مکر و  -5

فريب داشته و هدفي جز رسیدن به اهداف ناپاک خود و استعمار 

انسانها و فساد جوامع ندارند و  تبعیت از آنها را برای خود ننگ و 

 عار مي داند.  
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