درس سوم
یازدهم تجربی و ریاضی

معجزه جاویدان

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

دو سوال
چرا معجزه جاوید پیامبر از نوع کتاب است؟
قرآن کریم از چه جهاتی معجزه است؟

معجزه /آیت /نشانه /عالمت نبوت
هرگاه پیامبری از سوی خداوند مبعوث می شد ،برای اینکه مردم دریابند که وی با
خداوند ارتباط دارد و از طرف او مأمور به پیامبری شده است ،کارهای خارق العاده ای
انجام می داد که هیچ کس بدون تأیید و اذن خداوند قادر به انجام آن ها نبود.
قرآن کریم این کارهای خارق العاده را «آیت» یعنی نشانه و عالمت نبوت می خواند.

اندیشمندان اسالمی آن را معجزه می نامند( ،چرا؟) زیرا عجز و ناتوانی
سایر افراد در این امور آشکار می شود.

طریقه تشخیص فردی که از طرف خداوند به پیامبری مبعوث شده است

انجام کارهای خارق العاده (آیت )

اَنِّی قَد جِئتُکُم بِآیَهٍ مِن رَبِّکُم اَنِّی اَخلُقُ لَکُم مِنَ الطّینِ کَهَئَهِ الطَّیرِ فَانفُخُ فیهِ فَیَکونُ طَیراً
بِاِذنِ اهللِ وَ اَبرِیُ االَکمَهَ وَاالَبرَصَ وَ اُحیِ المَوتَی بِاِذنِ اهللِ (آل عمران )49

من با نشانه ای از پروردگارتان نزد شما آمده ام برایتان از گِل چیزی چون پرنده می سازم

و در آن می دمم .به اذن خدا پرنده ای شود و کور مادرزاد و برص گرفته را شفا می دهم و
به فرمان خدا مردگان را زنده می کنم.

 . 1آیه بیانگر معجزات حضرت عیسی (ع) است که به تعبیر قرآن «آیه» یعنی نشانه و عالمت نبوت هستند.
 . 2معجزه ایشان عبارتست از :تبدیل شدن پرنده گِلی با دمیدنِ ایشان در آن به پرنده واقعی –
شفای کور مادرزاد – شفای برص گرفته (پیسی) – زنده کردن مردگان.
 . 3همه این معجزات تنها به اذن خداوند انجام می شود.

قرآن کریم ،معجزه جاوید پیامبر اکرم (ص)

معجزه آخرین پیامبر الهی که می خواهد از جانب خداوند برای همه زمان ها باشد ،باید به گونه ای باشد که:
 .1مردم زمان خودش به معجزه بودن آن اعتراف کنند و آن را فوق توان بشری بدانند.
 .2آیندگان هم معجزه بودن آن را تأیید کنند.

از این رو ،خداوند معجزه اصلی پیامبر اکرم (ص) را قرآن کریم قرار داد ،معجزه ای از جنس «کتاب»؛ کتابی
که هیچ کس توان آوردن مانند آن را ندارد.

دعوت به مبارزه قرآن کریم

خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند پیشنهاد کرده است که کتابی همانند آن بیاورند.
و برای این که عجز و ناتوانی آن ها را نشان دهد این پیشنهاد را به ده سوره کاهش داده است.
و برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی آنان پیشنهاد آوردن حتی یک سوره مانند سوره های قرآن را هم به آن ها
داده است.

اَم یَقولونَ افتَراهُ قُل فَأتوا بِسورَهٍ مِثلِه

(یونس )38

می گویند (پیامبر قرآن را) به خداوند افترا بسته است،
بگو :اگر می توانید یک سوره همانند آن را بیاورید.

قرآن در پاسخ به کسانی که می گویند قرآن ،از زبان پیامبر (ص) است و نه خدا را ،آن ها را به

مبارزه دعوت کرده و می گوید اگر می توانید تنها یک سوره مانند آن بیاورید.

قُل لَئِنِ اجتَمَعَتِ االِنسُ وَالجِنُّ عَلَی اَن یأتوا بِمِثلِ هَذَا القُرآنِ
الیأتونَ بِمِثلِهِ وَ لَو کَانَ بَعضُهُم لِبَعضٍ ظَهیراً

(اَسراء )88

بگو اگر تمامی انس و جن جمع شوند تا همانند قرآن را بیاورند،
نمی توانند همانند آن را بیاورند ،هرچند پشتیبان هم باشند.

تأکید بر ناتوانی مطلق انسان (و جن) در آوردن سوره ای مانند قرآن.

مخالفان سرسخت اسالم از همان ابتدای نزول قرآن ،حتی سوره ای به اندازه سوره کوثر بیاورند
و متخصصان زمان ،برابری آن را با سوره ای از قرآن بپذیرند؛ در حالی که آسان ترین راه برای

غیر الهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم ،آوردن سوره ای مشابه یکی از سوره های این کتاب
الهی است.

فعالیت کالسی

به نظر شما چرا خداوند معجزه آخرین پیامبر خود را کتاب قرار داده است؟
اگر معجزه پیامبر (ص) از نوع کتاب و علم و فرهنگ نبود ،نمی توانست شاهدی حاضر و دائمی
بر نبوت ایشان باشد.

جنبه های اعجاز قرآن کریم

 .1اعجاز لفظی
 .2اعجاز محتوایی

 .1اعجاز لفظی

خداوند برای بیان معارف ژرف و عمیق قرآن ،زیباترین و مناسب ترین کلمات و عبارت ها را انتخاب کرده است (چرا؟)
تا :الف) به بهترین وجه ،معنای موردنظر را برساند .ب) دل های آماده را به سوی حق جذب کند .به همین جهت ،هر کس با
زبان عربی آشنا باشد ،به محض خواندن قرآن( ،چه چیز را در می یابد؟) در می یابد که آیات آن با سایر سخن ها کامال فرق
می کند و به شیوه ای خاص بیان شده است.
این حقیقت (اعجاز لفظی قرآن و تفاوت آن با سایر سخن ها) از همان آغاز نزول مورد توجه همگان و حتی مخالفان قرار گرفته
بود .ساختار زیبا و آهنگ موزون و دلنشین کلمه ها و جمله ها ،شیرینی بیان و رسایی تعبیرات با وجود اختصار (علت) سبب شده
بود که سران مشرکان ،مردم را از شنیدن قرآن منع کنند و اگر کسی برای شنیدن قرآن نزد پیامبر می رفت یا از پشت دیوار خانه
پیامبر ،به قرآن خواندن ایشان گوش فرا می داد ،او را مجازات می کردند( .معلول) همین زیبایی لفظی (علت) سبب نفوذ
خارق العاده این کتاب آسمانی در افکار و قلوب در طول تاریخ شده است و بسیاری از مردم به خصوص ادیبان و دانشمندان تحت

تأثیر آن مسلمان شده اند( .معلول)

 .2اعجاز محتوایی

قرآن کریم از نظر محتوا و مطالب دارای ویژگی هایی است که نشان می دهد از قلم هیچ اندیشمندی تراوش نکرده
است ،چه رسد به شخصی که قبل از آن ،چیزی ننوشته و آموزشی ندیده است .این جنبه اعجاز برای کسانی که
زبان قرآن را نمی دانند و فقط از ترجمه ها استفاده می کنند نیز قابل فهم و ادراک است.

برخی جنبه های

اعجاز محتوایی

 .1انسجام درونی در عین نزول تدریجی

 .2تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت

 .3جامعیت و همه جانبه بودن
 .4ذکر نکات علمی بی سابقه

 .1انسجام درونی در عین نزول تدریجی

بیش از شش هزار آیه قرآن کریم در طول  23سال به تدریج نازل شده و درباره موضوعات متنوع سخن گفته است،
نه تنها میان آیات آن تعارض و ناسازگاری نیست ،بلکه آیاتش دقیق تر از اعضای یک بدن با یکدیگر هماهنگی دارند
و همدیگر را تأیید می کنند( .مفهوم آیه اَ فَال یَتَدَبَّرونَ القُرآنَ وَ لَو کانَ مِن عِندِ اهللِ لَوَجَدوا فیهِ اختِالفاً کَثیراً).

اَ فَال یَتَدَبَّرونَ القُرآنَ وَ لَو کانَ مِن عِندِ اهللِ
لَوَجَدوا فیهِ اختِالفاً کَثیراً
آیا درباره قرآن نمی اندیشند؟ اگر از نزد غیر خدا می بود
در آن ناسازگاری بسیار می یافتند.

یکی از دالیل الهی بودن قرآن ،نبودن اختالف در محتوای این کتاب آسمانی است.

 .2تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت

فرهنگ :مجموعه ای از افکار ،عقاید و آداب و رسوم است که در هر دوره ای از زمان مردم را کم و بیش تحت تأثیر

قرار می دهد.
فرهنگ مردم حجاز آمیزه ای از عقاید نادرست و آداب و رسوم خرافی و شرک آلود بود .با وجود این ،قرآن کریم:
الف) نه تنها از این فرهنگ تأثیر نپذیرفت ،ب) بلکه به شدت با اداب جاهلی و رسوم خرافی آن مبارزه کرد و به اصالح

جامعه پرداخت .پ) از موضوع هایی همچون عدالت خواهی ،عِلم دوستی ،معنویت و حقوق برابر انسان ها سخن گفته
است.

 .3جامعیت و همه جانبه بودن

قرآن کریم با وجود این که حدود پانزده قرن پیش نازل شده:
 .1در مورد همه مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به سوی کمال بدان نیاز دارد ،سخن گفته و چیزی را فروگذار نکرده است.
 .2این کتاب فقط از امور معنوی یا اخرت و رابطه انسان با خدا سخن نمی گوید.
 .3بلکه از زندگی مادی و دنیوی انسان ،مسئولیت های اجتماعی و رابطه وی با انسان های دیگر سخن می گوید و برنامه ای جامع و
همه جانبه را در اختیارش قرار می دهد.
امام باقر (ع) :خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد ،در کتابش (قرآن) آورده است.

پیام حدیث :حدیث بیانگر جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم است.
پرسش :منظور از آنچه مورد نیاز است چیست؟
پاسخ :منظور نیازهای مربوط به برنامه زندگی و هدایت انسان هاست؛ یعنی همان نیازهایی که پیامبران به خاطر آن ها فرستاده شده اند.

 .4ذکر نکات علمی بی سابقه

در جامعه ای که علم و دانش جایگاهی نداشت و خبری از رشته هایی مانند فیزیک ،زیست شناسی ،گیاه شناسی و
ستاره شناسی نبود ،قرآن کریم به برخی نکات علمی اشاره می کند که در تمام دنیای آن روز بی سابقه بود و بعدها

به مرور توسط دانشمندان کشف گردید.
اشاره به این قبیل نکات علمی (گویای چیست؟)
گویای آن است که:
 .1قرآن کریم بسیار فراتر از علم آن روز جامعه سخن گفته.

 .2ذکر این قبیل نکات علمی فقط از کسی ساخته است که آگاه به همه علوم باشد ،یعنی خداوند متعال.

نمونه هایی از نکات علمی قرآن کریم

 .1نیروی جاذبه
 .2انبساط جهان

 .1نیروی جاذبه

تا قبل از قرن  18میالدی دانشمندان فکر می کردند که ستارگان به سقف آسمان ها چسبیده اند و به همین علت نمی افتند.
اما قرن ها قبل از آن ،قرآن کریم از وجود جاذبه میان ستارگان خبر داد و آن را عامل در هم نرفتن ستارگان در یکدیگر

معرفی کرد.

خداوند ،آسمان ها را با ستون هایی که برای شما دیدنی نیستند،
بر پا داشته است.

(رعد )2

بیانگر ذکر نکات علمی بی سابقه ،از اعجاز محتوایی قرآن کریم است.

 .2انبساط جهان

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

وَ السَّماءَ بَنَیناها بِاَیدٍ وَ اِنَّا لَموسِعونَ.

(ذاریات )47

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

انبساط و گسترش دائمی جهان از جمله کشفیات انسان در قرن اخیر است که خالق هستی

 1400سال پیش در قرآن کریم آن را بیان فرموده است.

تدبر در قرآن

وَ ما کُنتَ تَتلوا مِن قَبلِهِ مِن کِتابٍ وَ ال تَخُطُّهُ بِیَمینِکَ
اِذاً لَارتابَ المُبطِلونَ

(عنکبوت ) 48

و پیش از آن هیچ نوشته ای نمی خواندی و با دست خود آن را نمی نوشتی
که در آن صورت کجروان به شک می افتادند.
 . 1اگر پیامبر خواندن و نوشتن می دانستند و یک نویسنده و ادیب بودند ،جای آن داشت که کج اندیشان درباره الهی

بودن قرآن دچار شک شوند.
 . 2امی بودن پیامبر (ص) یک عامل تأثیرگذار مثبت در حقانیت دعوت و بی اثر کننده تردید شکاکان نبوت آن بزرگوار و

نشانی برای اعجاز جاودانه ایشان بود.
 . 3با بیت «نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت /به غمزه مسأله ساز صد مدرس شد» هم مفهوم است.

سوال کلیدی

انتخاب ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام می شود؟

مردم کشور ما در زمان انقالب اسالمی به شیوه ای مستقیم و با حضور در اجتماعات و راهپیمایی های سراسری ،رهبری امام
خمینی(ره) را پذیرفتند و با ایشان پیمان یاری بستند.

اکنوننیز بنا بر قانون اساسی ،مردم ابتدا نمایندگان خبره خود را انتخاب می کنند و آن خبرگان نیز از میان فقها آن کسی را ک
ه برای رهبری شایسته تر تشخیص دهند ،به جامعه اعالم می کنند.
پس از رحلت امام خمینی(ره) حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(حفظه الله) مسئولیت رهبری جامعه را برعهده دارند.

تهیه و تنظیم :سجاد صیدآبادی

