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 الر َّحِیمِ الر َّحْمَنِ الل َّهِ بسْمِ

 )انطباق پیام های کلیدی قرآن با مبانی عقلی( قرآن پیام اعجاز

 0011 آخرین ویرایش: هفتم شهریورماه

 مولف: علی اسماعیلی

 مقدمه

 اعجاز متعدد وجوه طریق از قرآن حقانیت اثبات اینکه به توجه با

 غیبی، اخبار آفرینش، اسرار بازگویی ادبی، اعجاز همچون آن

 کند می ثابت مقاله این نویسنده است، اثبات قابل تشریعی اعجاز

 حقانیت توان می نیز اعجاز از ها جنبه این کردن لحاظ بدون که

 را نهاآ عقل که هایی پیام کرد؛ ثابت آن پیامهای طریق از را قرآن

 ! نیست ممکن آن از غیر و کند می ثابت

 زَِ أُنْ وَال َّذِی الْکِت ابِ آیَاتُ تِلْكَ  المر الر َّحِیمِ الر َّحْمَنِ الل َّهِ بِسْمِ»

 نهاای المر،: »«یُؤْمِنُون  ل ا الن َّاسِ أ کْث ر  وَل کِن َّ الْحَقَُّ رَبَِّكَ مِنْ إِل یْكَ

 وت بر پروردگارت طرف از آنچه و است؛( آسمانی) کتاب آیات
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 ،1 آیه!« ) آورندنمی ایمان مردم بیشتر ولی است؛ حقَّ شده، نازَ

 (رعد سوره

 :قرآن کلیدی های پیام

 خداوند وجود. 0

 خداوند یگانگی. 2

 خداوند نداشتن فرزند. 3

 ...(و حکیم، توانا، ،دانا)  خداوند صفات. 0

 معاد. 5

 اسالم مکتب. 6

 امامت و نبوت. 7

 

 :خداوند وجود.0

 سوره ،26 آیه) «است چیز هر آفریننده خدا: »«ش یْءٍ کُلَِّ خ الِقُ الل َّهُ»

 (زمر
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 که است امری خالق وجود فرماید؛ می مطرح را خالق وجود قرآن

 ندنمیتوا را خالق، وجود عدم آن، از غیر و کند می ثابت را آن عقل

؛ خداوند وجود موجودی است که قابل دیدن نیستخدا  .بپذیرد

رف و بی حد و مرز است و همه موجودات توسط او خلق شده صِ

چیزی که دیده میشود ماده است و ماده زمانی بوجود آمده . هر اند

داوند ممکن خ بنابر دالیل عقلی، بنابراین، ؛و زمانی نیز از بین میرود

یده ممکن است پرسحاَ  قابل رویت باشد. در نتیجه نیست ماده و

اور آن ب وجود چگونه چیزی را که نمیتوان دید می توان بهشود 

انه های نش را نیز نمیتوان دید ولی باهوا  در مثالی ساده،پیدا کرد؟ 

را نیز خدا  وجودعقل  ی می بریم.آن همچون وزن، به وجود هوا پ

  او ثابت می کند.با نشانه های 

 نیز یادز تحقیق به نیاز و است آسان بسیار امری خالق وجود اثبات

 در هکنند متحیر و زیاد بسیار نظم مورد در تامل اندکی با. ندارد

...( و کهکشانها حیوانات، گیاه، انسان،)  موجودات و خلقت نظام

 است ریضرو نیز نکته این به توجه. برد پی ناظم وجود به میتوان

 وجود عدم مورد دراز سوی خداناباوران  شده مطرح مباحث که



4 
 

 "داگر و شای"بر مبنای در چارچوب مبانی عقلی نیست و  خداوند

فرضیه تکامل که نیز ذهن بسیاری را است. و به عبارتی تخیل 

مشغوَ کرده، جدای از اینکه هنوز در حد یك فرضیه است، اما 

 هیچ. (خداناظم )اگر ثابت هم بشود خود دلیلی است بر وجود 

عقل سلیمی نمی تواند بپذیرد سیستم پیشرفته ای همچون بدن انسان 

خود به خود بوجود آماده مدت طوالنی  هر چندطی یك فرایندی 

سیستم بدن انسان در نهایت نظم است و هر نظمی ناظمی  !!!باشد

ه اوال است ک ضروریذی شعور را می طلبد. توجه به این نکته نیز 

صاحبان این فرضیه که ادعا می کنند موجودات پیشرفته از 

موجودات ساده حاصل شده اند در مورد منشاء موجودات ساده 

موجودات زنده ممکن است سیر و ثانیا،  !بیان نمی کنند چیزی

تکامل را طی کرده باشند اما موجودات غیر زنده همچون 

کهکشانها که بسیار عظیم و بر اساس نظم بسیار دقیق هستند چه 

  گونه تکامل یافته اند!؟

 را بمخاط ،در مود تخیالت خود گسترده تبلیغات با خداناباوران

 ینمهمتر اینکه تا کنند می ذهنی آشفتگی و سردرگمی دچار
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 انعم که ایمان انسان به این موضوع را ،خداوند وجود، عال م حقیقت

 با تیوق. دهندب جلوه دروغ ،است آنهابر سر راه دنیاطلبی  یبزرگ

 یدکن سعی و بشوید خارج سردرگمی این از اندیشیدن اندکی

 هک موضوع این درباره خود تردید از کنید، مهار نیز را نفس هوای

( است آشکار بسیار موضوعی که) خیر یا دارد وجود خدا آیا

یند خوشاخداناباوران برای که  دیگر نکته! کرد خواهید تعجب

 نظم برهان به وابسته فقط خدا وجود اثبات نیست این است که

 و وجوب حرکت، حدوث،همچون ) دیگر های برهان با و نیست

ابل ق موضوع .گردد می ثابت خداوند وجود نیز( صدیقین امکان،

توجه دیگری که اشاره به آن خالی از لطف نیست، موضوع 

 .که تقریبا برای همه انسانها روی می دهد رؤیاهای صادقه است

وقتی شخصی بدون هیچ زمینه، پیش فرض و اطالعات قبلی خوابی 

ببیند که بدون کم و کاست در آینده محقق شود، به هیچ وجه نمی 

در تضاد  نیز و این موضوع دانستتوان آن را با سیستم مادی مرتبط 

 با اعتقاد خداناباوران ماده گرا است. 

 خداوند یگانگی. 2
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 (توحید سوره ،1 آیه) یگانه خداى اوست بگو: «أ حَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ»

 وحیدت بر متعددی عقلی دالیل. یکتاست خداوند فرماید می قرآن

 کلَّ در هماهنگی نبرها: مانند است؛ شده ارائه خداوند یگانگی و

 رهانب نظیر؛ و مثل و شبیه نفى برهان انبیا؛ وحدت برهان ؛عال م

 محدودیت عدم و بساطت برهان و خداوند نیازى بى برهان تمانع؛

 :توضیح داده میشود برهان دو زیر در. خداوند

وجود هماهنگی در نظام : عال م کلَّ در هماهنگی نبرها. 1     

خلقت عالوه بر اینکه دلیل محکمی برای وجود خداوند است دلیل 

 هستى ال مع در اراده و تدبیر دو اگربر یگانگی خداوند نیز می باشد. 

 بودنن پس شود؛ مى یافت عال م در نظمى بى و فساد باشد، حاکم

 برای تبیین موضوع،. است خداوند وحدت بر دلیل عالم، در فساد

 توسط هک کتابى بگیریم، نظر در کتاب یك شکل به را جهان اگر

 از سمتقهر  تالیف سیاقسبك و  باشد شده نوشته نفر چند یا دو

امال یك خلقت ک، اما کتاب است متفاوت آن دیگر بخش با کتاب
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 وسطت و این موضوع حاکی از این است که این کتاب دست است

 . است یف شدهلتایك نویسنده 

 وجود[ دیگر] خدایانى خدا، جز[ آسمان و زمین]= آنها در اگر»

 خدا است منزه پس شد مى تباه[ آسمان و زمین] قطعا داشت

 (.66 آیه: النبیاء سوره) «کنند مى وصف آنچه از عرش پروردگار

 در آفرید، یکدیگر روی بر را آسمان هفت که کسی همان»

 نگاه یگرد بار بینی،نمی عیبی و تضاد هیچ رحمان خداوند  آفرینش

 سوره 3 آیه) «؟ کنیمی مشاهده خللی و شکاف هیچ آیا کن،

 . (ملك

 ره داشتند وجود دیگری خدایان اگر  :انبیا وحدت برهان .6      

و  خود یمعرف برای پیامبرانی ارساَ به خدایان این بایست مى آینه

 فتادهنی اتفاقى چنین جهان جاى هیچ در ولى ،هدایت مردم بپردازند

 دایخ وجود از دیگر ای نشانه یا و پیامبر هیچگونه شاهد ما و است

 .نیستیم و نبوده دیگر

 خداوند نداشتن فرزند. 3
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.« است کسی فرزند او نه و اوست فرزند کسی نه: »«یُول دْ وَل مْ یَلِدْ ل مْ»

 (اخالص سوره 3 آیه)

 متولد را کسی نه و شده متولد خود نه خداوند میفرماید قرآن

 را آن نیز عقل که است موضوعی حاوی نیز قرآن پیام این.  میکند

عالوه بر دالیل محکم فلسفی برای تایید این پیام . کند می تایید

 مورد رد عقل که صفتی خداوند ، بودن بسیط صفتقرآن همچون 

 او یدمیزای یا و بود شده زاییده خداوند اگر آیا، کند می ثابت خدا

یا آ، عالوه بر این ؟!نبود حیوانات دیگر و انسان همچون موجودی

خداوند همچون انسان قرار است روزی بمیرد و برای تداوم 

 جانشین دارد!؟فرزند به عنوان حکومت خود نیاز به 

 :قرآن در خداوند صفات. 0

 دهش مطرح قرآن در متعددی صفات توحید از غیر به خداوند برای

 لدالی با دنیا این خالق مورد در را صفات این توان می آیا. است

 از وردم چند بررسی به مثاَ برای. کرد تکذیب منطقی و عقلی
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 رب صفات این اثبات و شده مطرح قرآن در که خداوند صفات

 .پردازیم می عقلی مبانی اساس

 عَلِیمٌ وَالل َّهُ ،(بقره سوره 622 آیه)  الْق یُّومُ الْحَیُّ هُوَ إِلَّا إِل هَ ل ا اللَّهُ»

 ،(حج سوره 52 آیه) بَصِیرٌ سَمِیعٌ الل َّهَ إِن َّ ،(نور سوره 11 آیه) حَکِیمٌ

 رَءُوفٌ الل َّهَ وَأ ن َّ ،(بقره سوره 101 آیه) ق دِیرٌ ش یْءٍ کُلَِّ عَل ى الل َّهَ إِن َّ

 سوره 31 آیه) وَن صِیرًا هَادِیًا بِر بَِّكَ وَک ف ى ،(نور سوره 60 آیه) رَحِیمٌ

 سوره 62 آیه) مُسْت قِیمٍ صِر اطٍ إِل ى یَش اءُ مَنْ یَهْدِی وَالل َّهُ ،(فرقان

 («نور

 دخداون است ممکن آیا است؛ زنده خداوند میفرماید قرآن: زنده -

 خشد؟بب حیات موجودات به و بکند خلقت به اقدام اما نباشد زنده

 خالق است ممکن آیا است، دانا خداوند فرماید می قرآن: دانا -

 نباشد؟ دانا انسان بویژه موجودات و زمین آسمانها،

 لقتخ آیا. است توانا کاری هر بر خداوند فرماید می قرآن: توانا -

 وندخدا نامحدود توانایی بر محکمی دلیل عظمت این با دنیا این

 نیست؟



10 
 

 به انانس آیا. مینماید معرفی هدایتگر را خداوند قرآن: هدایتگر -

 نمیشوند؟ هدایت غریزه توسط حیوان و عقل توسط الهی اراده

 تاس جالب. میکند هدایت نمو و رشد برای نیز را گیاهان خداوند

 نیز زنده غیر موجودات شامل خداوند هدایتگری صفت که بدانیم

 و داند می را خود عملکرد نحوة الکترون نمونه، برای)  شود می

 نابراینب(. میکنند حرکت خود مدار در میشوند که هدایتی با کرات

 مخلوقات هدایتش با و است هدایتگر دنیا این خالق میگیریم نتیجه

 .میرساند ظرفیتشان مختص کماَ به را

 دقیق بسیار نظم آیا. است حکیم خداوند فرماید می قرآن: حکیم -

 نتهایا بی حکمت بر محکمی دلیل آفرینش نظام در آور حیرت و

 نیست؟ خداوند

 و یاستوار معنای به لغت در حکمت. حکمت صاحب یعنی حکیم

 افعاَ. ندکمی جلوگیری فساد و خلل نقص، از که است استحکامی

 وجود خلل و نقص افعاَ آن در و کند می دنباَ را هدفی حکیم

 موجودات و سیارات کهکشانها، همچون مخلوقات در آیا. ندارد
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 از یك هر آیا شود؟ می مشاهده استحکام عدم و خلل نقص، زنده

 هب نگاه یك است؟ نشده طراحی هدفی برای انسان بدن اعضاء

 اختمانس تا گرفته کواکب و ستارگان و ها منظومه از هستى جهان

 و پیکر غوَ حیوانات تا سلَّولى تك زنده موجودات از و اتم،

 این انىب و آنها، آفریدگار حکمت به بردن پى براى عظیم، درختان

 علوم ارهدرب که هایى کتاب تمام اصوال. است کافى باشکوه بناى

 حیوان ناسى،ش گیاه فیزیولوژى، تشریح، شیمى، فیزیك، طبیعى،

 داخ حکمت شرح همگى شده نوشته نجوم و هیئت علم شناسى،

 .است

 واشن خداوند اگر آیا شنواست؟ خداوند فرماید می قرآن: شنوا -

 کند؟ خلق شنوا موجودات توانست می نبود

 نبود یناب خداوند اگر آیا است؟ بینا خداوند فرماید می قرآن: بینا -

 کند؟ خلق بینا موجودات توانست می

 یتوانم آیا. کند می معرفی مهربان بسیار را خداوند قرآن: مهربان  -

 نیست؟ مهربان خود مادرانه عطوفت و مادر خالق که پذیرفت
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 می ددمتع آیات در قرآن: نمیکند ظلم و میکند رفتار عدالت به -

 .است استوار عدَ بر او کارهای و کند نمی ظلم خداوند فرماید

 این یبررس به سپس و میشود مطرح باره این در آیاتی ابتداء، در

 :میپردازیم عقل دیدگاه از قرآن پیام

 ال بِالْقِسْطِ قائِماً الْعِلْمِ أُولُوا وَ الْمَالئِک ةُ وَ هُوَ إِالَّ إِلهَ ال أ نَّهُ اللَّهُ ش هِدَ»

 گواهى خدا(: »عمران آَ سوره 11 آیه) «الْحَکیمُ الْعَزیزُ هُوَ إِالَّ إِلهَ

 نیز لمع صاحبان و فرشتگان نیست، معبودى هیچ او جز که دهدمى

 داد و عدَ بر( همه خدا کارهاى) که هستند گواه( حقیقت این بر)

 .«نیست معبودى هیچ حکیم، و عزیز خداى جز و است استوار

 به پروردگارت و(: »کهف سوره 61 آیه) «أ حَدًا رَبَُّكَ یَظْلِمُ وَل ا»

 .« کندنمی ستم کس هیچ

( حتَّی) خداوند(: »نساء سوره 60 آیه) «  ذ رََّةٍ مِثْق اَ  یَظْلِمُ ل ا الل َّهَ إِن َّ»

 .«کند؛نمی ستم ایذره سنگینی اندازه به

 نقاش یك اثر از ما که همانطور است؛ خداوند اثر آفرینش جهان

 صفات به زنی خداوند اثر از میبریم، پی نقاش آن صفات و توانایی به
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 زنی مخلوقات انواع خلقت از خداوند هدف واقع در. میبریم پی او

 ندید امکان و میباشد نامحدود خداوند که آنجایی از است؛ همین

 گذارد؛ می نمایش به مخلوقاتش با را خود خداوند ندارد، وجود او

 وجود هب مخلوقات، مورد در اندیشیدن با انسان دیگر، تعبیری به

. میبرد پی...( و عدَ حکمت، قدرت، علم،) او صفات و خالق

 تعدال بر محکمی دلیل آفرینش حوزه در ظلم نبود و عدَ وجود

 خالق که میسازد رهنمون موضوع این به را عقل و است خداوندی

 . نیست ظالم و کند می عمل عدَ نهایت در باشد که هر

 جهان ظلم، و وجود عدل در حوزه و عدل معانی

 آفرینش

. خود جای در چیز هر دادن قرار و ادب نظم، یعنی لغت در عدَ

 از است عبارت عدالت: »است آمده( ع) علی امام از روایتی در

 البالغه، نهج.« )آن مناسب جایگاه در شیء هر دادن قرار و وضع

 که یکس عدالت، کننده برقرار یعنی عادَ بنابراین(. 635 حکمت

 .است قانون و انصاف نظم، با مطابق رفتارش و اعماَ
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 غیر در چیزی دادن قرار از است عبارت لغت در ظلم مقابل، در

 و ،(رویمیانه حد از شدن خارج) بیشتر یا و کمتر یا آن ویژه جای

 کسی ظالم براین، بنا. ندادن انجام خود مکان و وقت در را آن یا

 .کند نمی رعایت را خود کارهای واقعی حد و جایگاه که است

  آفرینش جهان حوزه در عدل وجود

 را چیز هر ما البته(: »قمر سوره 61 آیه) «بِق دَرٍ خ ل قْن اهُ ش یْءٍ کُل َّ إِن َّا»

 !«آفریدیم اندازه به

: «اال رْضُ وَ السََّماواتُ قامَتِ بِالْعَدَِْ» است آمده نبوی حدیث در

 تفسیر) «است مانده باقی استوار زمین و آسمانها عدَ توسط»

 (.الرحمن سوره 5 آیه ذیل صافی،

 بودن موزون از است عبارت آفرینش جهان حوزه در عدَ وجود

 به ما اگر وجود؛ عالم هایمؤلفه و اجزاء میان کامل هماهنگی و

 بایی،زی نظم، نهایت در جهان این که میشویم متوجه بنگریم جهان

 میان موجودات، تك تك اجزای میان. دارد قرار تناسب و اتقان

 حاکم خاصی توازن و تناسب نوع یك جهان هایمولفه و اشیاء
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 اَس فصوَ کنند، می حرکت معینی مدار در آسمانی کرات. است

 اندازه، از اشیاء خلقت و دارد خاصی نظم روز و شب گذشت و

 و انگیز شگفت نظم این. است برخوردار خاصی میزان و حدّ

 ،ستارگان و ها سیاَّره حرکت مخلوقات، همه در که محیرالعقولی

 خون گردش انسان، بدن صحرایی، و دریایی موجودات گیاهان،

 .است خالق انتهای بی عدالت از نشان همه و همه دارد، وجود... و

 معاد. 5

 ا صْدَقُ مَنْ وَ فیهِ رَیْبَ ل ا الْقِیامَةِ یَوْمِ اِل ى ل یَجْمَعَن َّکُمْ هُوَ اِل َّا اِلهَ ل ا ا هللُ»

 ;نیست خداوند جز معبودى(: )15 آیه نساء، سوره) «حَدِیْثاً اهللِ مِن 

 ـ تنیس آن در شکَّى که ـ رستاخیز روز در را شما همه یقین، به و

 !(.باشد؟ راستگوتر خداوند، از که کیست و کند مى جمع

از لحاظ امکان،  .فرماید می مطرح را( قیامت روز) معاد واقعه قرآن

خدایی که این دنیا را با این عظمت خلق کرده است میتواند دنیای 

 توانمی را معاد واقعه نیزاز لحاظ ضرورت  دیگری را نیز خلق کند.
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 عدالت و حکمت صفات با ما اینجا در. کرد ثابت متعدد روشهای با

 . کنیم می ثابت را معاد واقعهضرورت  خداوند

 حکمت

 تعددم آیات که میشویم یادآور را نکته این قسمت، این مقدمه در

 قخل انسان برای عظمت این با جهان که است این از حاکی قرآن

 انانس که زیرا پذیرد؛ می را آن نیز عقل که موضوعی است؛ شده

 اندیشیدن، قدرت از برخورداری علت به که است موجودی تنها

 افعمن راستای در را آن از برداری بهره و نظام خلقت درک توانایی

 !دارد خود

 لِكَذ  فِی إِن َّ  مِنْهُ جَمِیعًا الْأ رْضِ فِی وَمَا السََّمَاوَاتِ فِی مَا ل کُمْ وَسَخ َّر »

 تاس زمین در آنچه و آسمانها در آنچه او: »«یَت ف ک َّرُون  لِق وْمٍ ل آیَاتٍ

 هاینشانه این در ساخته؛ شما مسخَّر خودش سوی از را همه

 سوره 13 آیه!« )کنندمی اندیشه که کسانی برای است( مهمّی)

 (جاثیه
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 وجود شد، بیان خداوندی صفات قسمت در در که همانطور

 یا نشانه انسان بدن همچون مخلوقات و آفرینش نظام در حکمت

 امانج هدف بدون را کاری هیچ حکیم. است خالق بودن حکیم از

 وزهح در خالق انتهای بی حکمت به توجه با بنابراین. دهد نمی

 است، هشد خلق انسان برای جهان که نکته این به توجه و آفرینش

 این با دنیا این در انسان خلقت برای خداوند که پذیرفت نمیتوان

 یزچ همه مرگ، با و باشد نداشته هدفی پیچیدگی و عظمت همه

 رگم از پس دارد انتظار عقل بنابراین،! میشود تمام انسان برای

 حسوسم بدرستی ما برای چند هر باشد، داشته وجود دیگر حقایقی

 !. نباشد

  ف رُواک  ال َّذِین  ظ نَُّ ذ لِكَ  بَاطِلًا بَیْن هُمَا وَمَا وَالْأ رْضَ السََّمَاءَ خ ل قْن ا وَمَا»

 میان را آنچه و زمین و آسمان ما: »«الن َّارِ مِن  ک ف رُوا لِل َّذِین  ف وَیْلٌ

 کافران بر وای است؛ کافران گمان این نیافریدیم؛ بیهوده آنهاست

 ("ص" مبارکه سوره 65 آیه(!« )دوزخ) آتش از
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 مَاأ نَّ أ ف حَسِبْتُمْ: »فرماید می نیز مومنون سوره 112 آیه در خداوند

 شما ما که اید برده گمان آیا: »«تُرْجَعُون  ال  إِل یْن ا وَأ نَّکُمْ عَبَثاً خ ل قْن اکُمْ

 !«کرد نخواهید بازگشت ما سوى به و ایم آفریده بیهوده را

 عدالت

 پی و آفرینش، حوزه کل در خداوندی فراگیر عدالت به توجه با

 نهایت در و نیست ظالم است که هر خالق که موضوع این بردن

 رگم از پس که بپذیرد تواند نمی عقل کند، می رفتار عدالت

( برق گور،) مشابه جایگاهی در دو هر ستمگر انسان و خوب انسان

 دالتع آفرینشش حوزه سرتاسر در که خالقی(. ظلم) بگیرند قرار

 همه در یقینا میشود، مشاهده( دقیق قوانین و تناسب نظم،)

 جودو عدالت نباشد، محسوس درستی به ما برای چند هر کارهایش

 انانس و خوب انسان مرگ از پس دنیای در قرآن، آیات بنابر. دارد

 نسانا اعماَ، تناسب بنابر و شد خواهند جدا یکدیگر از ستمگر

 گرفت خواهد جای جهنم در ستمگر انسان و بهشت در خوب
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 را آن از غیر و دارد را آن انتظار عقل که موضوعی ؛(عدالت)

 .بپذیرد نمیتواند

 از ىباغ یا قبر قسم خدا به: »میفرمایند باره این در( ع) سجاد امام

 ج بحاراألنوار،) «آتش چاههاى از چاهى یا است بهشت هاى باغ

 (.121 ص ،2

 مِنْ ت جْرِی جَنَّاتٍ ل هُمْ أ نَّ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِین  وَبَشِّرِ»

 کارهای و آورده، ایمان که کسانی به(: »62/البقرة... « )الْأ نْهَارُ ت حْتِهَا

 برای بهشت از باغهایی که ده بشارت اند،داده انجام شایسته

 .«جاریست درختانش زیر از نهرها که آنهاست

 بَعْضٍ عَل ى بَعْض هُ الْخ بِیث  وَیَجْعَل  الط َّیَِّبِ مِن  الْخ بِیث  الل َّهُ لِیَمِیز »

 ،35 آیه) «الْخ اسِرُون  هُمُ جَهَن َّمَ أُول ئِكَ فِی ف یَجْعَل هُ جَمِیعًا ف یَرْکُمَهُ

( خواهدمی) خداوند که است آن بخاطر( همه اینها(: »)انفاَ سوره

 همه و بگذارد، هم روی را ناپاکها و سازد، جدا پاک از را ناپاک

 هستند اینها و دهد؛ قرار دوزخ در یکجا و سازد، متراکم را

 !«زیانکاران
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  اسالم مکتب.  6

 دین همانا(: »عمران آَ 11 آیه) «الْإِسْل امُ الل َّهِ عِنْدَ الدَِّین  إِن َّ»

 .« است اسالم آیین خدا نزد( پسندیده)

 سوره ،162 آیه)  «لِلْإِسْل امِ صَدْرَهُ یَشْر حْ یَهْدِیَهُ أ نْ الل َّهُ یُرِدِ ف مَنْ»

 برای را اشسینه کند، هدایت بخواهد خدا که را کس آن(: »انعام

 .« سازد می گشاده اسالم،( پذیرش)

 ل کُمُ رَضیتُ وَ نِعْمَتی عَل یکُمْ أ تْمَمْتُ وَ دین کمْ ل کمْ أ کمَلْتُ ا لْیوْمَ»

 کردم؛ کامل را شما دین امروز،»: ﴾مائده سوره 3 آیه﴿ «دیناً الْإِسْالمَ

 آیین عنوان به را اسالم و نمودم؛ تمام شما بر را خود نعمت و

 .«پذیرفتم شما( جاودان)

 هدایت و است هدایتگر دنیا این خالق شد، بیان باال در که همانطور

 اب و میشود نیز زنده غیر موجودات حتی و زنده موجودات شامل او

 خداوند .میرساند ظرفیتشان مختص کماَ به را مخلوقات هدایتش

 انسان به عقل همین اما  کند، می هدایت عقل طریق از را انسان

 برای و است عاجز تجربی غیر امور درک از انسان که میفهماند
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 به رسیدن نیز و خلقت سرانجام و آغاز هدف، از یافتن آگاهی

 سپ دنیای و دنیا این در سعادتمندی) خود ظرفیت مختص کماَ

 وجهبات حاَ،. دارد دیگر بعدی از هدایت دریافت به نیاز( مرگ از

 از یا نشانه دنباَ به باید خالق هدایتگری و حکمت صفات به

 شدن مشخص بر عالوه آن از طریق که باشیم او سوی از هدایت

 دنیا این در انسان سعادتمندی  خلقت، سرانجام و سرآغاز هدف،

 مکاتب و ادیان مبانی .شود تضمین نیز مرگ از پس دنیای و

 وانیهمخ عقلی مبانی با بودایی و پرستی بت همچون کفرآمیز

 سیحیتم اسالم، همچون) توحیدی ادیان به بیشتر بررسی با. ندارند

 همچون توحیدی ادیان کتب محتویات میرسیم؛( یهودیت و

به طور  (آنها در گرفته صورت تحریفات دلیل به) انجیل و تورات

 یا برنامه این، بر عالوه و ندارند همخوانی عقلی مبانی با کامل

 این رد. نمیدهند ارائه امروز بشر سعادت تضمین برای دقیق و جامع

 طور هب محتوایش که است  قرآن، اسالم، مکتب کتاب فقط میان،

 ونهگ به خالق از توصیفش. است عقلی مبانی چارچوب در کامل

  هدف، مورد در دیدگاهش میباشد، عقل تایید مورد که است ای
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 ،دارد همخوانی عقلی مبانی و اصوَ با خلقت سرانجام و سرآغاز

 ،فردی) ضروری ابعاد همه دستوراتش ،ندارد وجود تناقض آن در

 توراتدس این و میگیرد فرا را بشر سعادت برای (معنوی و اجتماعی

 یارمع و ندارد جای آن در تبعیض است؛ انسان فطرت بر مبتنی

 تاس هدایت از ای نشانه تنها قرآن. کند می اعالم تقوا را برتری

بشر هدایت برای  خدا سویآن را در این عصر از  توان می که

سبك  اب مقایسه قابل دیگری هدایتی سبك ،در نظر گرفتامروز 

 هدایتگری و حکمت صفات نیز طرفی از و  ،ندارد وجود قرآن

 نتیجه راین،بناب کند، هدایت نوعی به را بشر که میکند اقتضاء خالق

 )که قرآن آیین نامه این مکتب است( اسالم مکتب که میگیریم

 برای دنیا این خالق سوی از که است هدایتگری سبك همان

 . است  شده اختصاص دادهامروز  بشر هدایت

 ینم قرآن در آیا: »«أ قْف الُهَا قُلُوبٍ عَل ى أ مْ الْقُرْآن  یَت دَبََّرُون  أ ف ل ا»

 «دارد؟ رارق هایی قفل هایشان دَ بر یا[ بفهمند را تاحقایق] اندیشند

 (محمد سوره 66 آیه)
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: ») «الْأ لْبَابِ أُولُو وَلِیَت ذ ک َّر  آیَاتِهِ لِیَدََّبََّرُوا مُبَارَکٌ إِل یْكَ أ نْز لْن اهُ کِت ابٌ»

 نازَ تو به که است الشَّأن عظیم و مبارک کتابی( بزرگ قرآن این

 تذکرم عقل مقام صاحبان و کنند تفکر آیاتش در امت تا کردیم

 ( ص مبارکه سوره 61 آیه.« )شوند( آن حقایق)

 ایتگریهد مکتب آخرین اسالم که صورتی در اینکه دیگر نکته

 انتظار عقل د،نباش آن تکمیل و تغییر بر قرار دیگر و باشد بشر برای

 تمحافظ مکتب این نامه آیین عنوان به قرآن  از خداوند که دارد

 :هستیم موضوع این شاهد نیز قرآن آیات در که بکند

 ین الن َّبِیَِّ وَخ ات مَ الل َّهِ رَسُوَ  وَل کِنْ رِجَالِکُمْ مِنْ أ حَدٍ أ بَا مُحَمََّدٌ ک ان  مَا»

( ص) محمّد(: »احزاب سوره 60 آیه) «عَلِیمًا ش یْءٍ بِکُلَِّ الل َّهُ وَک ان 

 نبوده ماش مردان از یك هیچ پدر( است پیامبر این کتاب قرآن که)

 و ؛است پیامبران آخرینِ و کنندهختم و خدا رسوَ ولی نیست؛ و

 !«است آگاه چیز همه به خداوند
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 ما همانا(: »حجر سوره 1 آیه) «ل حَافِظُون  ل هُ وَإِن َّا الذَِّکْر  ن ز َّلْن ا ن حْنُ إِن َّا»

 [زواَ و تحریف از] آن نگهبان ما یقیناً و کردیم، نازَ را قرآن

 .« هستیم

 و اردد انتظار عقل که همانطور که است ذکر قابل نیز نکته این

 رد بشر برای هادی و حکیم خداوند است، آن از حاکی نیز قرآن

 را ودهب عصر آن بشر با متناسب که هدایت از سبکی عصری، هر

 62 آیه غافر، سوره 51 آیه نساء، سوره 32 آیه. )است فرموده نازَ

 (.حدید سوره

 قرآنبررسی شبهات در مورد 

 رتفط از معموالً سؤاَ دارد؟ سؤاَ با تفاوتی چه و چیست شبهه

 جهتو و احترام خور در که گیردمی سرچشمه انسان جویحقیقت

 هایانگیزه با که است شك القای نوعی شبهه اما است،

 .  است همراه سازیگمراه و افکنیاختالف

 رآنق معموال کنند می شبهه ایجاد قرآن مورد در که سازانی شبهه

 می نظر در ادبی یا و تاریخی طبیعی، علوم کتاب یك مانند را
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 این اام آورند، می عمل به نقد قرآن از مبنا این بر سپس و گیرند

 هاکتاب دیگر با قرآن زیرا است اِشکاَ دارای اساس از نقد نوع

 دایته ویژه با سبکی خاص برای است کتابی و است متفاوت

دنیا و آخرت؛ قرآن همچون کتاب های  سعادت سمت به بشر

علمی و با کاربرد اصطالحات تخصصی به تبیین دقیق مسائل علمی 

 در آن علوم طبیعی و تاریخی ادبی، های زمینه و نمی پردازد

 .  راستای هدف این کتاب، هدایت انسان، است

 فقط نهاهدف اصلی آاین نکته نیز قابل توجه است که شبهاتی که 

 نقرآ مبانیدر مورد  شبهاتی ،ئه علیه قرآن استتوط به اقدام

به  مبانی قرآن زیرا ،نیستمعاد  و توحید خدا، وجود همچون

عموال ارائه مسادگی با براهین عقلی قابل اثبات است. شبهاتی که 

 دچار مخاطب را آنها از طریق دمیشود و شبهه سازان قصد دارن

 ونهمچ هایی زمینه ، شبهاتی است درسازند یو گمراه یسردرگم

 دستور و بیاتاد زمینه در اشتباه یافتن علمی، اشارات در اشتباه یافتن

 این .آنقر تاریخی مطالب زمینه در اشتباه یافتن یا و عربی زبان

 قرآن ردک ثابت نتیجه در بتوان که میشود ارائه هدف این با شبهات
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 اشتهد وجود اشتباه نباید خدا کتاب در زیرا نیست، خدا سوی از

شبهه سازان از سبک بیان قرآن نیز برای ایجاد شبهه . باشد

قرآن سبك ادبی دارد و از روشهایی همچون  استفاده می کنند.

ازان با . بنابراین، شبهه ساستفاده می کندتمثیل، تشبیه و ایجاز 

برداشت های اشتباه از آیات قرآن که گاه حتی توسط مترجمان 

به چشم می خورد، استفاده کرده و ایجاد قرآن نیز به طور ناخواسته 

 شبهه می کنند.

بررسی شبهات ایجاد شده در مورد  قرآن ضرورت ندارد زیرا 

امکان وجود نقص یا اشتباه در قرآن وجود ندارد و قرآن از هر بعد 

 در نهایت کماَ ممکن است.  

 ،عدم امکان وجود نقص در قرآنموضوع، این برای تبیین 

افته های هماگونه که بیان شد، بنابر یبه مبانی عقلی استناد می کنیم. 

عقل، خدای این جهان بسیار حکیم و هدایتگر است و عقل نیز 

نشانه ای از هدایت بغیر از قرآن را نمی تواند در این عصر به خدا 

کیم پذیرد خدای حتواند بعقل نمی  دیگر نسبت بدهد و از سویی
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تشخیص  ی برایهدایت نکند و بدون تعیین معیار و هدایتگر بشر را

 بنابراین،او را در گمراهی رها سازد خوب از بد و حق از باطل 

ست و در امر خدا ا از سوی خدابدون تردید قرآن 

 شبهات قرآنی ضرورتدر نتیجه،  امکان وجود نقص نیست!

بررسی ندارند، و اگر شبهه ای در مورد قرآن ایجاد بگردد، یقینا 

ز آیات ا کمبود دانش بشر و یا برداشت اشتباهن شبهه بنابر ای

 قرآن می باشد.

 :امامت و نبوت. 5

 ما»: «وتَالط َّاغُ وَاجْت نِبُوا الل َّهَ اعْبُدُوا أ نِ رَسُولًا أُمََّةٍ کُلَِّ فِی بَعَثْن ا وَل ق دْ»

 از و تید؛بپرس را یکتا خدای: »که برانگیختیم رسولی امتی هر در

 (.نحل سوره 32 آیه!« ) کنید اجتناب طاغوت

 وَیُعَلَِّمُکُمُ یکُمْوَیُز کَِّ آیَاتِن ا عَل یْکُمْ یَتْلُو مِنْکُمْ رَسُولًا فِیکُمْ أ رْسَلْن ا ک مَا»

 سوره 121 آیه) «ت عْل مُون  ت کُونُوا ل مْ مَا وَیُعَلَِّمُکُمْ وَالْحِکْمَة  الْکِت ابَ

 آیات ات فرستادیم شما بر را شما ودخ از پیامبرى که همچنان(: »بقره
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 متحک و کتاب و گرداند پاکیزه را شما و بخواند برایتان را ما

 .«دهد یاد شما به دانستیدنمى که را آنچه و آموزد

: «کُمْمِن األ مْرِ وَأُوْلِی الر َّسُوَ  وَأ طِیعُواْ اللَّهَ أ طِیعُواْ آمَنُواْ ال َّذِین  أ یَُّهَا یَا»

 ادهفرست از و کنید اطاعت را خدا ، اید آورده ایمان که کسانی ای»

 رامیگ پیامبر معصوم جانشینان و امامان که) امرتان صاحبان و او

 (.نساء سوره ،21 آیه)  «نمایید اطاعت( هستند( ص)

 روش] رد شما برای یقیناً: »«حَسَن ةٌ أُسْوَةٌ الل َّهِ رَسُوَِ فِی ل کُمْ ک ان  ل ق دْ

 (احزاب 61 آیه!« )است نیکویی الگوی خدا پیامبر[ رفتار و

 ماما را تو من: »فرمود او به خداوند: »«إِماماً لِلنَّاسِ جاعِلُكَ إِنِّی قاَ »

 (بقره 166 آیه!« )دادم قرار مردم پیشوای و

 .دباش می قرآن کلیدی پیامهای از یکی امامت و نبوت موضوع

 کوچك جامعه هر که همانطور انسان موجودی اجتماعی است و

 برای رانیرهب نیز او جانشینان و پیامبر دارد، رهبر به نیاز بزرگی و

 . هستند دینی جامعه مدیریت
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 اتدستور همه که ندارد وجود عقلی نظر از نیز امکان این همچنین،

 به !بگیرد جای کتاب یك در بشر سعادتمندی برای نیاز مورد

 وهنح ولی میدهد نماز اقامه به دستور قرآن در خداوند نمونه عنوان

 و  اردد انتظار عقل که طور آن بنابراین،.  نمیگردد بیان نماز اقامه

 ندی دستورات کلیات شامل قرآن است، آن از حاکی قرآن آیات

 می کمیلت او جانشینان و پیامبر وسیله به دستورات این و باشد می

 کتاب ترین ساده دقیق و کامل فراگیری جهت این، بر عالوه. گردد

 اینکه علت به نیز قرآن.  است ضروری امری معلم وجود ها

 ختلفم ابعاد در بشر سعادتمندی و هدایت دستورات دربرگیرنده

 وءس از جلوگیری برای و است دار برخورد ای ویژه اهمیت از است

 و حاذق معلمی به نیاز آن دستورات از عمدی و سهوی برداشتهای

 کتاب این دستورات دقیق الگوسازی و توضیح با که دارد مطمئن

 آیات نابرب  که ای وظیفه بشود؛ انسان گمراهی و برداشتها سوء مانع

 . است گردیده محوَ او جانشینان و پیامبر به قرآن

 در زرو به روز که دنیایی در بویژه خداوندی، حکمت بنابراین، 

  اردد وجود انسان که زمانی تا  میکند اقتضاء است، تغییر حاَ
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 باشد داشته وجود نیز از سوی خدا مطمئن حاذق و فردی

 با ار قرآن دستوراتپیام ها و  و رهبری را دینی جامعه بتواند که

 و سیرتف و بدون هیچ گونه خطا دقیق طور به روز شرایط به توجه

 شخص دلیل، هر به او شدن برداشته میان از صورت در و کند تفهیم

 نیز قرآن آیات که گردد جایگزین ی همچون اودیگر حاذق

 . است موضوع همین از حاکی

 بهتر چه ره برداری الگو جهت به که است توجه قابل نیز نکته این

 و) اشدب انسان نیز او که دارد انتظار عقل پیامبر، از انسان آسانتر و

 این از حاکی نیز قرآن متعدد آیات که( نباشد فرشته نمونه برای

 126 آیه توبه، سوره 161 آیه جمعه، سوره 6 آیه) است موضوع

 (. عمران آَ سوره

 گیری نتیجه

 گیهم قرآن پیامهای که شویم می متوجه شد بررسی که همانطور

 مورد رد اندیشیدن با توانیم می ما و هستند( راستی و حقیقت) حق

 شیرو که منطق و عقل معیار با آنها دادن مطابقت و قرآن پیامهای
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 علمی و ادبی اعجاز همچون قرآن اعجاز وجوه به استناد از تر ساده

 ذکر قابل یزن نکته این انتها، در. ببریم پی قرآن حقانیت به باشد، می

 اعجاز" همچون عباراتی چارچوب در مقاله این عنوان که است

 تعیین "قرآن پیام اعجاز" ،"قرآن علمی اعجاز" و "قرآن ادبی

 . گردید

 زَِ أُنْ وَال َّذِی  الْکِت ابِ آیَاتُ تِلْكَ  المر الر َّحِیمِ الر َّحْمَنِ الل َّهِ بِسْمِ»

 نهاای المر،: »«یُؤْمِنُون  ل ا الن َّاسِ أ کْث ر  وَل کِن َّ الْحَقَُّ رَبَِّكَ مِنْ إِل یْكَ

 وت بر پروردگارت طرف از آنچه و است؛( آسمانی) کتاب آیات

 ،1 آیه!« ) آورندنمی ایمان مردم بیشتر ولی است؛ حقَّ شده، نازَ

 (رعد سوره

*** 

 دادیم، نشان او به را راه ما: »«ک فُوراً إِمََّا وَ ش اکِراً إِمََّا السََّبِیل  هَدَیْن اهُ انا»

 سوره 3 آیه) «کند کفران یا( گردد پذیرا و) باشد شاکر خواه

 (. انسان

 پایان
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 ایتهد چراغ به گردد می هدیه مقاله این تالیف ثواب

( عج) مهدی امام حضرت ایشان فرزند و( ع) حسین امام

 .عزیزم مادر و پدر و

 !دعا التماس. (مقاله این تکثیر خاطر به شما از پیشاپیش تشکر با)  

 لیهک و دارد قرار زیر وبالگ روی بر "قرآن پیام اعجاز" مقاله

 . شد خواهد ارائه وبالگ این در مقاله این های رسانی بروز

 قرآن پیام اعجاز وبالگ

www.ejazepayam.blogfa.com 

 به زبان انگلیسی "اعجاز پیام قرآن"وبالگ 
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