ﻓرﯾده ﻧﻌﯾﻣﯽ ﻧﯾﺎ  -دﺑﯾر ﻣﻌﺎرف ﻧﺎﺣﯾﮫ  2اھواز

ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم

ﻣﯽ

ﻧﻌﯾ

تداوم هدایت

ﻧﯾﺎ

خداوند با لطف و رحمت خود ،ما انسان ها را تنها نگذاشت و هدایت ما را بر عهده گرفت و
راهی را در اختیارمان قرار داد ،که همان راه مستقیم خوشبختی است.
در این درس می خواهیم به این سؤال ها بپردازیم که:
آیا خداوند یک راه و یک دین برای ما فرستاده ،یا راه ها و ادیان متعددی در اختیارمان قرار
داده است؟
چرا خداوند پیامبران متعددی برای هدایت انسان فرستاده است؟
علت پایان یافتن ارسال پیامبران از سوی خداوند چیست؟
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تدبر در قرآن
ّ

به ترجمه آیات توجه کنید:
1ــ «خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود .و آنچه را ما به تو
وحى کردیم و به ابراهیم و موسى و عیسى توصیه نمودیم ،این بود که دین را به پا دارید ،و در آن
1
تفرقه نکنید».
2ــ «قطعاً دین نزد خداوند ،اسالم است و اهل کتاب در آن ،راه مخالفت نپیمودند مگر پس از
2
حقانیت آن آگاه شدند ،آن هم به دلیل رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت».
آنکه به ّ
3
3ــ «[این دین] آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نامید».
4
4ــ «ابراهیم نه یهودى بود و نه مسیحى؛ بلکه یکتاپرست (حق گرا) و مسلمان بود».
اکنون به این سؤاالت پاسخ دهید:
الف) خداوند از پیامبران میخواهد تا در چه چیز تفرقه نکنند؟

ﻧﻌﯾ

دﯾن ﺧدا
.........................................................................................

…………………………………………
اﺳت
ب) دین مورد قبول نزد خداوند کدام است؟ اﺳﻼم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺳﻠﯾم ﺑودن در ﺑراﺑر ﺧداوﻧد

ﻣﯽ

ج) اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) با چه چیزی مخالفت کردند؟ علت مخالفت آنها چه بود؟

..........................................................................................
وﺟود داﺷت
در دﯾن اﺳﻼم ،اﺧﺗﻼف ﮐردن ﭘس از آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾّت آن آﮔﺎه ﺷدﻧد  -ﺑﮫ دﻟﯾل رﺷﮏ و ﺣﺳدی ﮐﮫ ﻣﯾﺎن آﻧﺎن

دﯾن ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺳت؟1

ﭘﺎﺳﺦ1

ﭘﺎﺳﺦ3

ﻧﯾﺎ

اﺳﻼم
داشت؟………………………………………………
د) حضرت ابراهیم چه آیینی
………………………………
هـ) مسیحیان و یهودیان او را پیرو چه آیینی میدانستند؟ ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﯾﮭودی
ﻣﻔﮭوم دﯾن اﺳﻼم ﭼﯾﺳت ؟2

) دین به معنای «راه» و «روش» است (.دین اسالم راه و روشی است که خداوند برای زندگی انسان ها
برگزیده است (.بر اساس آیات قرآن کریم ،خداوند یک دین برای انسانها فرستاده و به همه پیامبران
فرمان داده است تا همان دین را در میان مردم تبلیغ کنند و راه تفرقه در پیش نگیرند .انبیا هم این فرمان
را اطاعت کرده و مأموریت خود را با شایستگی انجام دادهاند ( .دﯾن ﺑر اﺳﺎس آﯾﺎت ﻗرآن ﮐرﯾم ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ؟3
حال شایسته است بدانیم:
1ــ چرا خداوند فقط یک دین برای هدایت بشر فرستاده است؟
2ــ با وجود یکی بودن دین ،چرا خداوند پیامبران متعدد فرستاده است؟
پیامبر جدیدی نمی آید و پیامبری به ایشان ختم می شود؟
3ــ چرا بعد از پیامبر اکرم
		
آیه .13
1ــ
سوره شوریٔ ،
ٔ
			
آیه .78
حج،
سوره
3ــ
ٔ
ٔ

ﭘﺎﺳﺦ2

آیه .19
2ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
آیه .67
عمران،
آل
سوره
4ــ
ٔ
ٔ
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ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم

فطرت مشترک ،منشأ دین واحد

ﻣﻌﻧﺎﺳت؟1
فطرت چیست؟
ﻓطرت ﺑﮫ ﭼﮫ فیلم (:)١

وﻗﺗﯽ از ﻓطرت اﻧﺳﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ﻣﻧظور ﭼﯾﺳت ؟2

ﻣﯽ

ﻧﻌﯾ

ﭘﺎﺳﺦ  ) 1فطرت به معنای نوع خاص آفرینش
است (.وقتی از فطرت انسان سخن
ﭘﺎﺳﺦ 2می گوییم ?،منظور آفرینش خاص انسان
و ویژگی هایی است که خداوند در اصل
آفرینش وی قرار داده است و انسان ها با
این ویژگی های خاص شناخته می شوند(.
ﺳؤال 3از ابتدای آفرینش انسان تاکنون ،اقوام
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑودﻧد؟
مختلفی روی زمین زندگی کردهاند؛ این
ﭘﺎﺳﺦ 3اﯾن افراد با اینکه در برخی خصوصیات ،مانند نژاد ،زبان ،و آداب و رسوم با یکدیگر تفاوت هایی دارند ،ولی
همگان ویژگیهای فطری مشترکی
(
همه انسانها:اﻧﺳﺎن ھﺎ ﭼﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻓطری ﻣﺷﺗرک دارﻧد؟4
دارند؛ به طور مثالٔ ،
سرمایه تفکر و قدرت اختیار برخوردارند.
ﭘﺎﺳﺦ  1 ) 4از
ٔ
  2فضیلتهای اخالقی مانند عدالت و خیرخواهی را دوست دارند و از رذائل اخالقی مانند ظلم،
حسادت و دروغ بیزارند.
  3به دنبال زیباییها ،خوبیها و کماالت نامحدودند.
ﻋﻠت ارﺳﺎل ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﮐﻠﯽ ﭼﯾﺳت ؟ﻧﺎم آن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﯾﺳت ؟5
  4از فنا و نابودی گریزان و در جست وجوی زندگی جاودانه هستند(.
) به سبب این ویژگیهای مشترک (فطرت) ،خداوند یک برنامه کلی به انسان ها ارزانی داشته ،تا آنان
ﭘﺎﺳﺦ5
را به هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است ،برساند .همان طور که گفته شد،این برنامه ،اسالم
نام دارد که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است( .
ﭘﺎﺳﺦ ) 6در این برنامه از انسان خواسته می شود تا با اندیشه در خود و جهان هستی ،به ایمان قلبی دست
یابد .ایمان به:
ﻣﺣورھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﭘﯾﺎﻣﺑران درﻋرﺻﮥ اﻧدﯾﺷﮫ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد؟6
خدای یگانه و دوری از شرک
فرستادگان الهی و راهنمایان دین
سرای آخرت ،و پاداش و حسابرسی عادالنه
عادالنه بودن نظام هستی (
ﻣﺣورھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﭘﯾﺎﻣﺑران درﻋرﺻﮥ ﻋﻣل را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد؟7
عرصه عمل نیز از انسان می خواهند با ایمانی که کسب کرده است ،تالش نماید تا:
ﭘﺎﺳﺦ ) 7و در
ٔ

ﻧﯾﺎ
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ﻣﺣورھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﭘﯾﺎﻣﺑران درﻋرﺻﮥ ﻋﻣل را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد؟

ﭘﺎﺳﺦ با انجام واجبات دین و ترک حرامهای آن ،خداوند را عبادت و بندگی کند.
فضایل اخالقی مانند عفت ،راستگویی و امانت داری را کسب نماید و از رذائل اخالقی ،مانند
ﻋﻠت ﯾﮑﺳﺎن ﺑودن ﻣﺣﺗوای اﺻﻠﯽ دﻋوت ﭘﯾﺎﻣﺑران؟1
ظلم ،نفاق ،دروغ و ریا دوری کند.
ﻣﯾزان ﺗﻔﺎوت ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻧﺑﯾﺎء؟2
جامعه ای دینی بر اساس عدالت بنا نماید(.
ﭘﺎﺳﺦ ) 1همه پیامبران الهی ،مردم را به این امور فراخواندهاند .به همین دلیل ،محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان
اند .با این وجود ،تعالیم انبیا در برخی احکام فرعی ،متناسب با زمان و سطح
همه آنها یک دین آورده (
ﭘﺎﺳﺦ 2است .درواقع ٔ
همه پیامبران ،امتهای خود را به نماز دعوت
آگاهی مردم و نیازهای هر دوره تفاوتهایی با یکدیگر داشته است؛ مثال ً ٔ
کردهاند ،اما در شکل و تعداد آن تفاوتهایی بوده است؛ البته این قبیل تفاوتها سبب تفاوت در اصل دین نشده است(.
ﺳؤال 3علل فرستادن پیامبران متعدد را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد؟3

ﭘﺎﺳﺦ - 3اﻟف  -ب -ج

ﻣﯽ

ﻧﻌﯾ

در پاسخ به سؤال دوم میتوان گفت فرستادن پیامبران متعدد به این دالیل بوده است:
را ﺗوﺿﯾﺢ دﯾد؟
؟
مستمر آن است.
پیام ،تبلیغ دائمی و
الزمه ماندگاری یک
الف) استمرار و پیوستگی در دعوتٔ :
ّ
مانند ،در طول زمانهای مختلف دین الهی را تبلیغ میکردند .آنان
پیامبران الهی با ایمان استوار و تالش بی
؟
ﭘﯾﺎﻣﺑران اﻟﮭﯽ سختیها را تحمل می
کردند تا خداپرستی ،عدالت طلبی و کرامتهای اخالقی میان انسانها جاودان بماند
؟
ﭼﮫ ﺷد؟
و گسترش یابد و شرک ،ظلم و رذائل اخالقی از بین برود ).این تداوم سبب شد تا تعالیم الهی جزء سبک
بگذارند.
زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی کنار
(
را ﺗوﺿﯾﺢ دﯾد؟
ب) رشد تدریجی سطح فکر مردم :علت دیگر فرستادن پیامبران متعدد ،رشد تدریجی فکر و
اندیشه و امور مربوط به آن ،مانند دانش و فرهنگ می باشد.
؟
شوند ،تا همان اصول ثابت دین
رو ،الزم بود تا در هر عصر و دوره ای پیامبران جدیدی مبعوث
از اینﭼرا
اندیشه انسانهای دوران خود بیان کنند و متناسب با درک آنان سخن گویند .در
الهی را در خور فهم و
ٔ
درباره توحید ،معاد ،عدالت ،عبادت خداوند و مانند آن سخن
ﭘﯾﺎم ﺣدﯾث ) حقیقت ،هر پیامبری که مبعوث می شد،
ٔ
گفته ،اما بیان او در سطح فهم و درک مردم زمان خود بوده است( .
می فرماید:
ﺣدﯾث پیامبر اکرم
ِانّا م ِ
ما پیامبران مأمور شدهایم
عاش َر اال َ ِنب ِیاء ا ُِمرنا
َ
ِ ِ 1
ِ
ِ
که با مردم به اندازه عقلشان سخن بگوییم
لی َقدر ُعقولهم
اس َع ٰ
َان نُـ َکل َّم ال ّن َ 
را ﺗوﺿﯾﺢ دﯾد؟
ج) تحریف تعلیمات پیامبر پیشین :به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم
توسعه کتابت ،تعلیمات انبیا به تدریج فراموش میشد ،یا به گونهای تغییر مییافت که با اصل آن متفاوت میشد؛
ٔ
بر این اساس ،پیامبران بعدی می آمدند و تعلیمات اصیل و صحیح را بار دیگر برای مردم بیان میکردند.

ﻧﯾﺎ

فیلم ( :)٢نمونههایی از تحریفات صورت گرفته در انجیل از زبان یک تازه مسلمان
1ــ کافی ،کلینی ،ج  ،8ص .268
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1

2
3

4

بیشتربدانیم
نگاهی به تورات و انجیل و تحریفات آنها

ﻣﯽ

ﻧﻌﯾ

شما احتماال ً نام کتاب مقدس را شنیده اید .این کتاب مشتمل بر دو قسمت عهد عتیق (تورات و چند
بخش دیگر) و عهد جدید (انجیل) است و به همین دلیل این کتاب به عهدین معروف است .عهد عتیق
فقط کتاب مقدس یهودیان است ولی مسیحیان تورات و انجیل را با هم به عنوان کتاب مقدس قبول دارند.
وجود تعلیمات متناقض با عقل و علم نشان می دهد بخش های زیادی از عهدین تحریف شده است.
یهودیان ،توراتی را که از حضرت موسی باقی مانده بود ،در تابوت مقدس نگهداری می کردند اما
در سال  586قبل از میالد مسیح ،این تابوت و تورات داخل آن در حمله بخت النصر نابود شد .یهودیان
در سال  475قبل از میالد مجدد ًا تورات را جمع آوری کردند .یعنی  111سال خبری از تورات نبود و
همین امر سبب تغییر و دگرگونی در تورات شد.
درباره کتاب انجیل نیز خود مورخان غربی نوشتهاند که پس از عروج حضرت عیسی  ،هیچ اثری
از کتاب انجیل میان مردم نبود .پس از گذشت مدتی برخی از یاران حضرت عیسی یا شاگردان
آنها برداشت ها و خاطرات خود را از آن حضرت نوشتند و نام انجیل بر آن نهادند ،به گونه ای که
ده ها انجیل تألیف شد .تا اینکه چند قرن بعد ،شورای مرکزی مسیحیان تصمیم گرفت تنها چهار
1
انجیل را تأیید کند و اجازه نشر و گسترش سایر انجیل ها را ندهد.
به نمونه هایی از تحریفات صورت گرفته در کتاب مقدس توجه کنید:
همه حیوانات صحرا که خداوند ساخته بود ،هُشیارتر بود .به زن [حوا] گفت :آیا خدا
 و مار از ٔ
همه درختان باغ نخورید؟
حقیقتاً گفته است که از ٔ
میوه درختی که در وسط باغ است ،خدا گفت
میوه درختان باغ می خوریم ،لکن از ٔ
زن به مار گفت :از ٔ
از آن مخورید و آن را لمس مکنید ،مبادا بمیرید.
مار به زن گفت :هر آینه نخواهید مرد ،بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید ،چشمان شما باز
شود و مانند خدا ،عارف نیک و بد خواهید بود.

ﻧﯾﺎ

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

میوه ممنوعه توسط آدم و حوا] خداوند گفت :همانا انسان مثل یکی از ما شده
[ پس از خوردن ٔ
است ،که عارف نیک و بد گردیده .اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز بخورد،
و تا ابد زنده ماند.
پس خداوند آدم را بیرون کرد و در طرف شرقی باغ عدن ،فرشتگان را قرارداد و [همچنین] شمشیر
آتشباری را که به هر سو گردش می کرد تا از درخت حیات محافظت کند.

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

 و یعقوب تنها ماند و فردی [خدا] با وی تا طلوع فجر کشتی می گرفت.

مقدمه آقای جمشید غالمی نهاد بر کتاب «انجیل برنابا» ،نشر نیایش مراجعه کنید.
مطالعه بیشتر در این خصوص ،به
1ــ برای
ٔ
ٔ
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و چون او دید نمی تواند بر وی [یعقوب] غلبه کند ،کف پای یعقوب را فشرد ،و کف پای یعقوب در
کشتی گرفتن با او فشرده شد.
پس او [خدا] گفت« :مرا رها کن زیرا که فجر می شکافد[.یعقوب] گفت :تا مرا خیر و برکت ندهی،
تو را رها نکنم.
او گفت :نام تو چیست؟ گفت« :یعقوب».
گفت :از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل خوانده شود ،زیرا که با خدا مبارزه کردی
و نصرت یافتی! …
و یعقوب آن مکان را ِ«فنیئیل» نامیده ،گفت :زیرا در این مکان خدا را روبه رو دیدم و جانم رستگار شد.

کتاب مقدس ،عهد عتیق ،سفر پیدایش  ،باب 30 :32ــ24

ﻧﻌﯾ

 و [آدم و حوا] صدای خدا را که در حال راه رفتن در باغ بود ،شنیدند و آدم و زنش خویشتن را
از حضور خداوند در میان درختان باغ پنهان کردند.
و خداوند آدم را ندا داد و گفت :کجا هستی؟
[آدم] گفت :چون آوازت را در باغ شنیدم ،ترسان گشتم ،زیرا که عریانم .پس خود را پنهان کردم

کتاب مقدس ،عهد عتیق ،سفر پیدایش  ،باب 10 :3ــ  8

ﻣﯽ

یگانه خود را [حضرت عیسی] داد تا هر که به او ایمان
خدا جهان را این قدر محبّت نمود که پسر ٔ
آورد ،هالک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.
وسیله او جهان نجات یابد.
زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند ،بلکه تا به
ٔ

کتاب مقدس ،عهد جدید ،انجیل یوحنا ،باب 16:3

ﻧﯾﺎ

دانش تکمیلی ()١

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

پاسخ سؤاالت شما ()1
برخی این سؤال را می پرسند که اگر خداوند پیامبران را برای هدایت تمامی انسان ها
فرستاده است ،پس چرا همه پیامبران در منطقۀ غرب آسیا و بین النهرین مبعوث شده اند و ما
پیامبری که در آفریقا یا اروپا مبعوث شده باشد ،نداریم؟
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ﻣﯽ

ﻧﻌﯾ

همه پیامبران در این منطقه ادعای درستی نیست؛ زیرا:
در پاسخ باید گفتّ :ادعای بعثت ٔ
1ــ بنابر فرمایش خداوند در قرآن کریم ،هیچ امتى در گذشته نبوده مگر اینکه برای آن امت
همه
هشداردهنده ،راهنما و پیامبری فرستاده شده است؛ این آیات به صراحت اعالم مى کنند که ٔ
اقوام و ملت ها از نعمت نبوت و هدایت الهى برخوردار بوده اند .برخی از این آیات عبارت اند از:
ِ ِ ُ ٍِ
َذیر...1
َ
...و ان من ا َّمة ا ّل َخال فیها ن ٌ
و هر ّامتى در گذشته انذارکنندهاى داشته است.
2
َو لَ َقد بَ َعثنا فی ک ِ ُّل ُا َّمةٍ َر ً
ّاغوت...
اعب ُدوا ال ّلٰ َه َو اجتَنِ ُبوا الط
َ
سول ا َِن ُ
ما در هر امتى رسولى برانگیختیم تا خداى یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید...
ِ
َنت م ِنذر و لِک ِ ُّل َقو ٍم ٍ
هاد... 3
ا َّنما ا َ ُ ٌ َ
جز این نیست که تو بیمدهندهاى و هر قومى را هدایتگری است.
4
2ــ در قرآن کریم ،تصریح شده که نام بسیاری از پیامبران در این کتاب شریف نیامده است .
یکصدوبیست وچهار هزار پیامبر از سوی خداوند مبعوث شده اند که تنها حدود  30نفر از
آنها در قرآن نام برده شده است؛ اگر قرار بود فقط نام پیامبران در قرآن ذکر شود تصور کنید که
حجم قرآن چقدر می شد! از همین جهت ،ما اسامی بسیاری از پیامبران مناطق آسیای شرقی،
اروپا و امریکا و آفریقا را در دست نداریم.
منطقه خاورمیانه محدود دانست ،بلکه
چکیده سخن اینکه ،نمى توان وجود پیامبران را به
ٔ
ٔ
همان گونه که بیان شد ،هیچ قومى بر روى زمین از هدایت پیامبران محروم نبوده است.

ﻧﯾﺎ

عوامل ختم نبوت

ﭼراﺗﻌﯾﯾن زﻣﺎن ﺧﺗم ﻧﺑوت ﻧﯾز ﺑﺎ ﺧداﺳت ؟1

 ) 1از آنجا که خداوند پیامبران را می فرستد ،و اوست که نیاز یا عدم نیاز به پیامبر را در هر زمان
تشخیص می دهد ،تعیین زمان ختم نبوت نیز با خداست .زیرا اوست که دقیقاً می داند عوامل ختم نبوت
فراهم شده یا نه 2.مثال ً یکی از عوامل بی نیازی از آمدن پیامبر جدید ،حفظ کتاب آسمانی از تحریف و
3
است .اما تشخیص اینکه در چه زمانی مردم به مرحله ای می رسند که می توانند
وجود آن در میان مردم
کتاب آسمانی خود را حفظ کنند ،در توانایی انسان نیست و فقط خداوند از چنین علمی برخوردار
 ،در می یابیم که عوامل
است (.بنابراین ،با توجه به اعالم ختم نبوت در زمان حضرت محمد
4

آیه .24
1ــ
سوره فاطرٔ ،
ٔ
آیه .36
2ــ
سوره نحلٔ ،
ٔ
آیه .7
رعد،
سوره
3ــ
ٔ
ٔ
آیه .164
نساء،
سوره
و
78
آیه
غافر،
سوره
4ــ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
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بی نیازی از پیامبر جدید فراهم بوده است (.برخی از این عوامل عبارت اند از:
1ــ آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی :پایین بودن سطح درک انسانها و 1
برنامه کامل زندگی از عوامل تجدید نبوتها بود .در عصر نزول قرآن ،با اینکه 2
عدم توانایی آنان در گرفتن ٔ
مردم حجاز سطح فرهنگی پایینی داشتند ،اما آمادگی فکری و فرهنگی جوامع مختلف به میزانی بود که
میتوانست کاملترین برنامه زندگی را دریافت و حفظ کند و به کمک آن ،پاسخ نیازهای فردی و اجتماعی
خود را به دست آورد .به همین جهت میبینیم که با ورود اسالم به سرزمینهای دیگری مانند ایران ،عراق3 ،
مصر و شام ،نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد و دانشمندان و عالمان فراوانی ظهور کردند.
را ﺗوﺿﯾﺢ دﯾد؟
ﻣﮭم 2ــ حفظ قرآن کریم از تحریف :با تالش و کوشش مسلمانان و در پرتو عنایت الهی و با اهتمامی ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺟﮫ
در جمع آوری و حفظ قرآن داشت ،این کتاب دچار تحریف نشد و هیچ کلمهای
که پیامبر اکرم
بر آن افزوده یا از آن کم نگردید .به همین جهت این کتاب نیازی به «تصحیح» ندارد و جاودانه باقی
1
خواهد ماند.
را ﺗوﺿﯾﺢ دﯾد؟
 :تعیین امام معصوم از طرف خداوند سبب
3ــ وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم
شد که مسئولیتهای پیامبر ،به جز دریافت وحی ادامه یابد و جامعه کمبودی از جهت رهبری و هدایت
2
نداشته باشد.
را ﺗوﺿﯾﺢ دﯾد؟
4ــ پویایی و روزآمد بودن دین اسالم :دینی میتواند برای همیشه ماندگار باشد که بتواند به
1
2
همه مکان ها و زمان ها پاسخ دهد .دین اسالم ویژگی هایی دارد که
همه سؤال ها و نیازهای انسانها در ٔ
ٔ
می تواند پاسخ گوی نیازهای بشر در دوره های مختلف باشد .برخی از ویژگی ها عبارت اند از:
را ﺗوﺿﯾﺢ دﯾد؟
اول :توجه به نیازهای متغیر ،درعین توجه به نیازهای ثابت :انسان در زندگی فردی و
)
دارد :نیازهای ثابت مانند نیاز به امنیت ،عدالت ،داد و ستد با دیگران ،ازدواج
اجتماعی دو دسته نیاز
همه زمان ها برای بشر وجود داشته است و
و تشکیل خانواده ،تعلیم و تربیت و حکومت .این نیازها در ٔ
ﻋواﻣل ﺧﺗم ﻧﺑوت را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد ؟2

را ﺗوﺿﯾﺢ دﯾد؟

ﻧﻌﯾ

ﻣﯽ

ﻧﯾﺎ

ﻧﯾﺎز ھﺎی ﺛﺎﺑت را ﺗﻌرﺑف ﮐﻧﯾد ؟ ﺑﺎﻣﺛﺎل
همه نسخه های
1ــ در مورد عدم تحریف قرآن دالیل زیادی وجود دارد .یكى از دالیلی كه شبهه تحریف را از بین مى برد این است كه ٔ
قرآنی كه از صدر اسالم و همچنین در دوره های مختلف تاریخی باقی مانده است دقیقاً به همین شكلی است كه اكنون وجود دارد .با توجه به
این نكته اگر تغییر و تحریفی در قرآن رخ می داد بی تردید باید شاهد تفاوت قرآن های امروزی با نسخه های به جای مانده از قرن های گذشته و
به خصوص صدر اسالم باشیم.
امروزه در مجموعه هاى فرهنگى و موزه های مربوط به نسخ خطی جهان ،قرآن هایى موجود است که نگارش آنها به بیش از هزار سال و گاه
همه این نسخه ها از آغاز تاکنون بدون هیچ تحریف و کاستى و یا زیادتى است و همگی از لحاظ آیات و محتوا همانند
به عصر پیامبر مىرسد ،و ٔ
یكدیگر هستند .به تازگی نیز در تحقیقاتی ،کارشناسان آلمانی پی بردهاند قرآنی که در کتابخانه دانشگاه توبینگن آلمان نگهداری میشود ،بسیار
قدیمی و مربوط به نیمه اول قرن اول هجری است .قرآن یادشده از  ۱۵۰سال پیش در خزانه کتابخانه دانشگاه توبینگن نگهداری میشود ،اما
تاکنون کسی به قدمت و اهمیت آن پی نبرده بود .نسخهشناسان با استفاده از تکنیکهای نوین دریافتهاند که قرآن مذکور ،در سالهای ۶۴۹
 .برای کسب اطالعات بیشتر در این خصوص
تا  ۶۷۵میالدی تحریر شده است ،یعنی تنها  ۲۰تا  ۴۰سال پس از وفات حضرت محمد
مراجعه کنید بهwww.archaeologie - online.de/nachrichten :؛ www.mehrnews.com/news/2427087
2ــ با مسئوليت های پیامبر و امامان در درس های آينده آشنا خواهيد شد.
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ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺗﻐﯾر را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد؟ﺑﺎذﮐر ﻣﺛﺎل1

ﭘﺎﺳﺦ1

ﻧﯾﺎز

ﻣﯽ

ﻧﻌﯾ

دارد.
از بین نمی روند .دین اسالم برای هر کدام از این نیازها قوانین ثابت و مشخصی
(
را ﺗوﺿﯾﺢ دﯾد؟
دسته دیگر ،نیازهای متغیر هستند که از درون همین نیازهای ثابت پدید می آیند؛ یعنی ،انسان ها با
) ٔ
گذشت زمان برای پاسخ گویی به نیازهای ثابت خود ،از روش ها و شیوه های مختلف و متغیری استفاده
می (
کنند .مثال ً داد و ستد یک نیاز ثابت است؛ اما شیوه و چگونگی داد و ستد ممکن است در هر زمان
تغییر کنند .مثال ً یک روز کاال را با کاال عوض می کردند ،روز دیگر به جای کاال سکه می گرفتند ،بعدها
پول اعتباری یعنی اسکناس به بازار آمد و امروزه قراردادهای بانکی ،معامله ها را تنظیم می کنند .نیاز
به امنیت هم یک نیاز ثابت است ،اما چگونگی تأمین امنیت و ابزارها و اسلحه هایی که به این منظور به
کار گرفته می شود در مقایسه با دوره های گذشته بسیار متفاوت شده
است .معارف اسالمی به گونه ای ﭘﺎﺳﺦ2
(
است که متخصصان دین می توانند از درون آن با توجه به نیازهای جدید به وجود آمده ،قوانین مورد نیاز
جامعه
درباره بانکداری ،اسکناس ،خرید و استفاده از سالح های جدید را استخراج کنند و در اختیار
ٔ
1
روش ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺗﻐﯾر ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟2
مردم قرار دهند(.
را ﺗوﺿﯾﺢ دﯾد؟
دوم :وجود قوانین تنظیم کننده :در اسالم دسته ای از قواعد و قوانین وجود دارد که به مقررات
همه احکام و مقررات اسالمی تسلط دارند و مانند
اسالمی خاصیت انطباق و تحرک داده است .این قواعد بر ٔ
بازرسان عالی ،احکام و مقررات را تحت نظر قرار می دهند و کنترل می کنند .به طور مثال پیامبر اکرم
ِ
رار ِفی االسالم؛ 2اسالم با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است.
فرموده استَ :
الض َر َر و الض َ
روزه ماه
این سخن به صورت یک قاعده درآمده و بسیاری از مقررات اسالمی را کنترل می کند .مثال ً ٔ
رمضان بر هر مکلفی واجب است ،اما اگر این روزه برای شخصی ضرر داشته باشد ،بر او حرام می شود( .
بنابراین ،بر اساس عواملی که بیان شد ،آخرین پیامبر الهی ،کامل ترین و شایسته ترین برنامه را برای
همه زمان ها به مردم معرفی نمود و دیگر نیازی به آمدن پیامبر جدید نیست.
هدایت تمامی انسان ها ،در ٔ

ﻧﯾﺎ

ﻧﮑﺗﮫ
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و اسب های ورزیده فراهم آورید ،تا به ٔ
ٔ
اول ھم او آﺧر(3
است؛)اماھم او
ثابتاﺳت
اﻟﮭﯽ
راھﻧﻣﺎی
آﺧرﯾن
وھﻣﭼﻧﯾن
راھﻧﻣﺎﯾﺎن
ﺗﻣﺎﻣﯽ
اوﺟﻠودار
قدرتاﺳت
ﭘﯾﺎﻣﺑران
فراهمﺧﺎﺗم
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم )ص(
مصداق این
قاعده
یک
نکند،
پیدا
حمله
جرئت
و
بترسد
دشمن
که
میزانی
به
و
امنیت
برای تأمین
کردن نیرو و
ٔ
ﺳﭘرده ﺷد)ادﻋوا
ﺧداوﻧد ﺑﮫ
است،ﺳوی
ودﻋوت ﺑﮫ
دشمن بهﯾﺎﻓت
اﻧﺑﯾﺎباﭘﺎﯾﺎن
ارﺳﺎل
ﺳﻠﺳﻠﮫ
اﯾﺷﺎن
آﻣدن
ﺑﺎ
اﺳت
ﭘﯾﺎﻣﺑران
ﺧﺎﺗم
ص(
او وظیفه
اسالمی
امروزه حکومت
اسب نیاز بوده
مقابله
برای
زمانی
دوره
یک
در
که
گونه
همان
است.
متفاوت
زمان
هر
در
ﭘﯾﺎﻣﺑراﮐرم )نیرو
ٔ
ٔ
اﻟﯽ اﻟﻠﮫ( 4دارد به هر ابزار جدید و مشروعی برای حفظ کشور دست یابد تا کشور را از هر تهدیدی حفظ کند.
ﺗﺣﺑون اﻟﻠﮫ ﻓﺎﺗﺑﻌوﻧﯽ ﯾﺣﺑﯾﮑم اﻟﻠﮫ"ﺑﮕو اﮔر ﺧدا را دوﺳت دارﯾد از ﻣن ﭘﯾروی
ﻗل ان
ﻓرﻣﺎﯾد ":
یحضرهﻣﯽ
ﭘﯾﺎﻣﺑراﺳﻼمال )ص(
ﺧداوﻧد ﺑﮫ
ﮐﻧﺗم.103
ج ،3ص
صدوق،
الفقیه ،شیخ
2ــ من

ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺧدا دوﺳﺗﺗﺎن ﺑدارد5
وﻻﯾت ﻣﻌﻧوی30ﭘﯾﺎﻣﺑراﮐرم )ص( درﺑﯾت آﺧر ﻗﺎﺑل ﺑرداﺷت اﺳت ﺟذب وﺗﺻرﻓدر ﻗﻠب ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت)دل ھﺎ ﺟﻣﻠﮫ در ﭘﯽ(5

ﺑﯾت 3و:4اﺷﺎره ﺑﮫ ﺧﺗم ﻧﺑوت دارﻧد
ﺑﺎﺣدﯾث ﻣﻧزﻟت ارﺗﺑﺎط دارد"اﻧﮫ ﻻﻧﺑﯽ ﺑﻌدی"ﺑﻌد از ﻣن ﭘﯾﺎﻣﺑری ﻧﯾﺳت
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4
5

گ
و ز� ا�ی�ش ان س ی�ّد ما � ش� ت�ه ساالر
خ
ب�ر او � ت�م آ�مده پ�ا ی�ان یا� ن راه
پ
ش� ده او �� ی ش� و دل اه ج�مله رد پ � ی

وظیفۀ پیروان پیامبران گذشته

گ

هم او ّاول هم او آ� خ�ر رد یا� ن کار
ّلٰ 1
ب�ر او �ن زا�ل ش� ده « َادعُوا الَی ا له »
� �ج اناه دام ن وی
�ر ف��ته دس ت
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ھر ﯾﮏ از ﭘﯾﺎﻣﺑران دﯾن اﻟﮭﯽ را ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﯾﺎن ﮐرده اﻧد؟1
آﻣدن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺟدﯾد ﻧﺷﺎ ﻧﮕر ﭼﯾﺳت ؟2

ﭘﺎﺳﺦ1

ﭘﺎﺳﺦ2

ﻣﯽ

ﻧﻌﯾ

وظیفه پیروان پیامبر قبل چیست؟ آیا ادامه
ﺳؤال وقتی خداوند پیامبر جدیدی برای هدایت مردم می فرستد،
ٔ
پیروی از دستورات پیامبر قبلی ،مورد قبول خداوند است؟
ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم ) همان طور که بیان شد ،خداوند فقط یک دین و یک راه برای هدایت انسان ها فرستاده است که از آن
اندیشه انسان های دوران
شود .هر یک از پیامبران ،این دین الهی را در خور فهم و
به «اسالم» تعبیر می
(
ٔ
اند .آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب جدید نشانگر این است که بخشی از تعلیمات پیامبر
خود بیان کرده (
قبلی ،اکنون نمی تواند پاسخ گوی نیازهای مردم باشد(.
وﺟود ﭼﻧد دﯾن در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻧﺷﺎﻧﮕر ﭼﯾﺳت ؟3
ﭘﺎﺳﺦ ) 3هر پیامبری که میآمد به آمدن پیامبر بعدی بشارت میداد و بر پیروی از او تأکید میکرد .بنابراین،
وجود دو یا چند دین در یک زمان ،نشانگر این است که پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان
نیاوردهاند و این کار به معنای سرپیچی از فرمان خدا و عدم پیروی از دستورات پیامبران گذشته است(.
ﭘﺎﺳﺦ ) 4عالوه بر این ،امروزه به جز قرآن کریم هیچ کتاب آسمانی دیگری وجود ندارد که بتوان گفت محتوای
آن به طور کامل از جانب خداست و انسان ها آن را کم و زیاد نکرده اند و با اطمینان خاطر بتوان از آن
ﭘﯾﺎم آﯾﮫ پیروی کرد .بنابراین ،تنها دینی که میتواند مردم را به رستگاری دنیا و آخرت برساند اسالم است(:
و هر کس که دینى جز اسالم اختیار کند
یر الِسال ِم دی ًنا
َو َمن َیبتَ ِغ َغ َ
َفلَن ُیقبَ َل ِمن ُه ﭼراﺗﻧﮭﺎ دﯾن ﻧﺟﺎت ﺑﺧش اﺳﻼم اﺳت ؟ 4هرگز از او پذیرفته نخواهد شد
3
ِ ِ ِ
ِ
ِ
و در آخرت از زیان کاران خواهد بود.
رین
َو ُه َو فی اآلخ َرة م َن الخاس َ
برخی تصور میکنند پیامبران مانند فروشندگان کاال هستند که هر کدام برای خود فروشگاهی باز
کرده و کاالی خود را تبلیغ میکنند و مردم میتوانند بین آن کاالها یکی را انتخاب نمایند .در صورتی
که پیامبران مانند معلمان یک مدرسه اند که پایه های مختلف تحصیلی را به ترتیب تدریس می کنند و هر
کنند .آنان همه یک برنامه و هدف مشخص را دنبال و همه یکدیگر
کدام مطالب سال قبل را تکمیل می
)
را تأیید کرده اند .بنابراین ،اگر کسی به آخرین پیامبر الهی ایمان بیاورد در واقع به تمام پیامبران سابق نیز
4
ایمان آورده است( .

ﻧﯾﺎ

آیه .108
1ــ
سوره یوسفٔ ،
ٔ
2ــ دیوان گلشن راز ،شیخ محمود شبستری.
آیه . 85
3ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
آیه .136
4ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ

ﭼرا اﯾﻣﺎن ﺑﮫ آﺧرﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر اﻟﮭﯽ ،اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺳﺎﺑق اﺳت ؟5
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ﭘﺎﺳﺦ 5

دانش تکمیلی ()2

محاسبه اعمال افراد غیر مسلمان در جهان
برای کسب دانش بیشتر در خصوص چگونگی
ٔ
آخرت به سایت گروه قرآن و معارف بخش «دانش تکمیلی» مراجعه کنید.
پاسخ سؤاالت شما ()2

ﻣﯽ

ﻧﻌﯾ

دین دانی یا دین داری؟!
ممکن است این سؤال برای برخی به وجود آید که چرا در میان پیروان دین راستین،
جوامعی وجود دارد که نه تنها به سمت رشد و پیشرفت نمی روند بلکه به انواع گرفتاری ها
و مشکالت دچار هستند؟ اگر دین آمده است تا با پاسخ به پرسش ها و نیازهای اساسی
انسان ها ،آنها را از مشکالت و تنگناها نجات دهد ،چرا برخی جوامع دینی ،گرفتار چنین
مشکالتی هستند؟
اولین علت بروز این مسئله ،جهل بسیاری از مردم نسبت به دستورها و تعالیم دین است .آنان
با اینکه ادعا میکنند دیندار هستند ،ولی از دستورهای دین اطالع کامل و درستی ندارند و بهجای
آنکه در پی مطالعه و یادگیری معارف دین باشند ،به آنچه از این و آن شنیدهاند بسنده میکنند .آنان
نه     میدانند که اصول دینشان چیست و بر چه پایههایی استوار است و نه از احکام و قوانین دینشان که
در زندگی روزمره باید به آن عمل کنند ،خبر دارند .اینگونه جوامع شاید بهظاهر دینی باشند ،اما در
واقع بهرهای از تعالیم نجاتبخش دین نبردهاند.
دومین علت ،عمل نکردن مردم به دستورهای دین است .برخی مردم با وجود آگاهی از تعالیم
دین و با اینکه می دانند که نجات آنها در عمل به این تعالیم است ،اما به دلیل دل بستن به هوس های
زودگذر ،به آن عمل نمی کنند و پایبند به دستورهایش نیستند.
جامعه خود مشاهده کنیم ،باید مطالعه
بنابراین ،اگر می خواهیم تأثیر بی نظیر دین را در زندگی و
ٔ
لوحه کار خود قرار دهیم .البته در
و شناخت تعالیم دین و سپس اطاعت از دستورهای آن را سر ٔ
این راه باید سعی کنیم به تمام احکام شریعت عمل کنیم ،نه اینکه به برخی موارد عمل کنیم و برخی
دیگر را کنار بگذاریم.

ﻧﯾﺎ

اندیشه و تحقیق

ﻓرﯾده ﻧﻌﯾﻣﯽ ﻧﯾﺎ  -دﺑﯾر ﻣﻌﺎرف ﻧﺎﺣﯾﮫ 2اھواز

برنامه سعادت بشر را یک بار برای همیشه در
به نظر شما آیا این امکان وجود داشت که خداوند ٔ
زمان حضرت آدم برای مردم بفرستد؟ چرا؟
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اﻧﺳﺎن ھﺎی ھﻣﺎن ﻋﺻر  :آن را ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾدن ودرک ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد  ،زﯾرا اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻓراﺗراز ﻋﻘل ودرک آﻧﺎن ﺑود
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺳﺎﯾر ﻋﺻرھﺎ :دﯾن دﭼﺎر ﺗﺣرﯾف و ﯾﺎﻧﺎﺑودی ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺷد وﺑﮫ ﺻورت
دﻗﯾق و ﺑدون ﺗﺣرﯾف ﺑﮫ دﺳت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﻌد ﻧﻣﯽ رﺳﯾد

