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 Purpose: The purpose of this study is to investigate the 

methods of doctrinal training of prophecy and its philosophical 

foundations in the Holy Quran. This research is in the line of 

applied research and is of qualitative type. 

Materials and Methods: The research method was analytical-

inferential. The information of this research has been collected 

by library method with the tool of taking notes and referring 

directly to the holy verses of the Holy Quran and identifying 

related documents, reference books, researches and other valid 

sources. 

Findings: The findings of this study are: in explaining the 

necessity of prophecy and the purpose of the resurrection of 

the prophets and the introduction and virtue of the prophets 

over each other and the superiority of the Holy Prophet 

(PBUH) and methods of revelation, infallibility and miracle 

and introducing the proponents and opponents of the prophets, 

methods: explanatory, Questioning, questioning, oratory, 

dialogue, history, good debate, explanatory (verses), 

remembrance, allegory (proverb), historical, philosophical 

principles: the basis of inviting the prophets to monotheism 

and reminding of the resurrection, continuity and continuity of 

guidance. 

Conclusion: With the revelation of prophets, messengers and 

imams, the divine tradition of revelation, having special 

knowledge as the basis of infallibility of prophets, miracles 

with divine permission and will, man's innate tendency to lead, 

a factor for tending to prophets, arrogance and arrogance A 

factor for denial, denial and opposition to the prophets. 
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 در آن فلسفی مبانی و نبوت اعتقادی تربیت هایروش
 مجید قرآن

 
 1میرصفی حسینی السادات اشرف

 آزاد دانشگاه جنوب، تهران واحد تربیتی، علوم استادیار،گروه
 (.مسئول نویسنده) ایران تهران، می،السا

 
 .چکیده

 اعتقادی تربیت هایروش بررسی حاضر، تحقیق از هدف: هدف
 ردیف در تحقیق این. باشدمی مجید قرآن در آن فلسفی مبانی و نبوت

 .است کیفی نوع از و کاربردی تحقیقات
 نای اطالعات. بوده استنباطی-تحلیلی تحقیق روش: ها روش و مواد

 ستقیمم مراجعه و برداری فیش ابزار با و ایکتابخانه روش به تحقیق
 مرجع، کتب مرتبط، مستندات شناسایی و مجید قرآن شریفه آیات به

 .است شده گردآوری معتبر منابع سایر و هاپژوهش
 و بوتن ضرورت تبیین در: از عبارتند تحقیق این هاییافته: اه یافته
 برتری و یکدیگر بر پیامبران فضیلت و معرفی و انبیا بعثت هدف
 معرفی و  اعجاز و عصمت وحی، بیان هایروش و( ص) اکرم پیامبر

 ی،پرسش سؤال، طرح تبیینی،: هایروش پیامبران، مخالفان و موافقان
 ذکّر،ت ،(آیاتی) تبیینی احسن، جدال تاریخی، گفتوگویی، خطابی،

 یامبرانپ کنندگی دعوت مبنای: فلسفی مبانی تاریخی، ،(مَثَل) تمثیل
 .هدایت پیوستگی و استمرار معاد، یادآوری و توحید به

 ودنب الهی سنت امامان، و رسوالن و پیامبران بعثت با: گیری نتیجه
 پیامبران، عصمت  مبنای  عنوان  به خاص علم از برخورداری وحی،
  عاملی هدایت، به انسان فطری گرایش الهی، اراده و اذن با اعجاز
  برای  لیعام بودن مستکبر  و بینی خودبزرگ انبیا، به گرایش برای

 .انبیا  با مخالفت و تکذیب انکار،
 

 فلسفی، مبانی اعتقادی، تربیت تربیتی، روش نبوت،: کلیدی کلمات
 .مجید قرآن

 
 22/09/1399تاریخ دریافت: 
 26/12/1399 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولh.mirsafi76@gmail.com 

 مقدمه
 ما میان در  ترین منبع شناختو مهم ترینعالیقرآن مجید به عنوان 

صلی اهلل ) اکرم پیامبر جاویدان معجزه و شودمی محسوب مسلمانان
 درستی به  قرآن مجید .تا روز رستاخیز است (علیه و آله و سلم

 برای هستی خالق زبان از شیوه بهترین به را بشر هدایت هایراه
 و مطلق خیر سوی به را آورندگان اسالم و است نموده تبیین انسان

به همین خاطر است که قرآن مجید خود کند. می راهنمایی سعادت
 کتاب عنوان به و چیز همه کننده بازگو و "تبیان"عنوان را به

 است. کرده معرفی رحمت و هدایت
این کتاب را که روشنگر هر  و ...؛وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا  »...

چیزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است، 
 (89)سوره نحل، آیه « بر تو نازل کردیم

 موارهه  نیازهای بشر تریناساسیتعلیم و تربیت به عنوان یکی از 
نگاه موضوعی به قرآن  .هست و بوده محققان و مربیان توجه مورد

های دور شروع شده گذشته از  ر و تعمق در آیات آنمجید و تدبّ
پژوهشی و افراد  هایگروهو  هاسازماناخیر،  هایسالاست و در 

عالقه مند به مطالعات قرآنی با توجه به میزان دلبستگی و تخصص 
 اند.شدهخود، در این حوزه وارد 

عناصر مهمی وجود دارد که در مجموع، همه آنها  ،در فرایند تربیت
هر نظام تربیتی چهار عنصر اصلی  دهندمییك نظام تربیتی را شکل 

 (.1) داردرا  هاروشاصول و  مبانی، اهداف،
 هب فوق، مستندات  های انجام شده و به استنادبررسی و با مطالعه
 را  آن مبانیاعتقادی نبوت و  به تربیتکه به طور مستقل  پژوهشی

لذا همین  .امننموده برخورد نمایند بررسی مجید قرآن منظر از
 هایروشپراکندگی، عدم انسجام، ناهمگونی، و کلی بودن معرفی 

تربیتی و عدم تفکیك این روشهای تربیتی، متناسب با ابعاد و 
 توجهی کم همچنین ، چندگانه تربیت، از طرف دیگر هایساحت

 بر ار محقق ها،روش آن فلسفی مبانی ویژه به و دینی علمی، مبانی به
 با و تربیتی هایروش موضوع به تخصصی نگاه زاویه از تا داشت آن

یت، به ابعاد ترب ،ودی انسان و به تبع آنوج ابعاد گستردگی به توجه
از نظر محقق بعد اعتقادی تربیت  که یکی از مهمترین ابعاد تربیت

 رسدمیالبته به نظر  .ه قرار گیردمداقّ، مورد آیدمیبه حساب 
یاس لتربیت از سوی جان ا هایساحت سایر از دینی تربیت تفکیك

 سکوالر نگاهی بر غرب تربیت و تعلیم  و بسیاری از فیلسوفان
 .باشد استوار

هرچند در بسیاری از کشورهای جهان تربیت دینی از جمله 
 متحده، ایاالت  یاما در مدارس دولت ،موضوعات درسی مدرسه است

 (.2« )شودنمی داده آموزش رسمی صورت به این
شاید بتوان گفت که بسیاری از مشکالت تربیتی در تربیت انسان 

 سایر در همچنین کشورمان، تربیت و تعلیم نظام در چه )کامل(
تعلیم و تربیت را در این مناطق  دستاندرکاران که اسالمی کشورهای

دنیا با چالش جدی رو به رو کرده است، نداشتن یك رویکرد تربیتی 
البته این ضعف و ناتوانی  .ی منسجم و مدون و نظام دار باشدآنقر

 هایانساناندیشمندان و دستاندرکاران تعلیم و تربیت در تربیت 
جامعه به دلیل  رد گذار تأثیر و  کامل و توانمند و جامع االبعاد

منظم و منسجم با محوریت آیات وحی و  رویکردهاینداشتن همین 
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 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  قرآن و طبپژوهشی  -علمیفصلنامه 

 به و نیوحیا  فلسفی و قوی هایپشتوانه با البته با نگاهی نو و علمی
 باورمند  و شناساندن در اعتقادی تربیت هایروش تدوین منظور
ت فلسفی به صور مبانی پشتوانه با اعتقادات از جمله نبوت، سازی

به همین منظور، ضرورت د. ساختمند و نظام دار باید اقدام شو
شد و محقق امید آن دارد که با انجام ک پرداختن به این موضوع در

و با  این تحقیق بتواند به این مهم نزدیك شده و بدان دست یابد
ر در آیات قرآن مجید، زمینه تدبّ امکان و علمی بضاعت  توجه به

ان را برای مربی نبوت،اثر بخش از روشهای تربیت در مورد  فادهاست
 ازد.س فراهم تربیت و تعلیم حوزه دستاندرکاران همه و  متربیان و

های موجود در توجه به روش شناسی ءبنابراین با توجه به خال
، این دمجی قرآن منظر از اعتقادی نبوت تربیت در ویژه به  تربیتی

 که شناخت ماهوی روشهای تربیت اعتقادی آیدمیپرسش پیش 
 مکیک چه مجید قرآن در آن فلسفی هایپشتوانه به استناد با نبوت

مهم  سؤالو این  کند؟می جامعه افراد اعتقادات به بخشی اعتال در
و مبانی فلسفی آن  نبوت تربیت اعتقادی هایروش که شودمیمطرح 

 در قرآن مجید کدامند؟
 
 مبانی نظری-1
 تربیت اعتقادی-1-1

 و استخراج علیتبه ف هاقوه تربیت عبارت است از تبدیل کردن
 پرورده و شکوفایی سبب که نیروها و استعدادهای درونی انسان

 (.3) است ساختن
از  است بارتعتربیت » ت:همچنین در تعریف دیگری آمده اس

ه بساز تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان، فرایند تعاملی زمینه
صورت یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسالمی، به منظور هدایت 

 مراتب  ایشان در مسیر آماده شدن جهت تحقق آگاهانه و اختیاری
 (.4)« ابعاد همه در طیبه حیات

تربیت از » ه:همچنین در تعریف کامل دیگری چنین آمده است ک
و در  لغت به معنی غذا دادن و بزرگ کردن است در« رَبَوَ» ریشه

است که برای ایجاد، ابقاء و  هاییروشاصطالح مجموعه تدابیر و 
ی ربّتاکمال ادراکات، تمایالت، تصمیمات و اقدامات مطلوب در م

 (.2. )گیردمیصورت 
تربیت اعتقادی عبارت است از تمهید مناسب و به دور از جبر، برای 

بت سرسیدن متربی به ادراک تصدیقی صحیح مستقر در قلب و ذهن ن
یابد به خود، جهان اطراف و خالق این جهان بر اساس آنچه خود می

 هایی درنو پیمودن مسیر برای تکامل  کندمیو فطرت او اقتضاء 
 هستیاعتقاد به حق و رسیدن به جایگاه واقعی خود در کل مجموعه 

(1.) 
 نبوت-1-2

یکی از اصول اعتقادات دین مبین اسالم نبوت است. نبوت به معنای 
اعتقاد به وجود پیامبران بزرگ الهی که خداوند آنان را برای 

نبوت پیامبری بر اساس آیات قرآن  هدایت نوع بشر فرستاده است.
مجید، یك نوع انتخاب الهی است که از طرف خداوند، معارف 

و هدف، هدایت و رهبری بندگان شود میوحی  اشبرگزیدهالهی بر 
پیامبران،  هایویژگیهمترین در مسیر سعادت و کمال است. از م

دریافت وحی، عصمت و توانایی اعجاز آنهاست. کسی که به مقام 

وت نب . در واقع همان پیام رسان رسالت است.رسدمیپیامبری )نبوت( 
با حضرت آدم )ع( شروع شده و با حضرت محمد )ص( خاتمه یافته 

پیروان مذهب شیعه با استناد به شواهد قرآنی و روایی  است.
معصومین علیهم السالم، اعتقاد دارند که پس از پایان نبوت، خداوند، 

 امامان را برای حفظ و تبیین دین، برگزیده است.

واژه نبوت در لغت به معنای پیامبری و واژه نبی به معنای پیامبر 
است که از  خبرهاییبه معنای خبر است و مخصوص  ،است. نباء

بزرگ  هایفایدهکه  اییخبرهیعنی  نوعی اهمیت برخوردارند.
نباء به خبری مفید و عظیم می  .باشدمیاز نباء  مأخوذدارند. نبی 

، اگر این سه شرط آیدمیگویند که از آن، علم یا غلبه ظن، به دست 
 (.5) گویندنمی)خبر، مفید، عظیم( را نداشته باشد، آن را نباء 

از اهمیت باالیی  مهمّ الهی را که خبرهایپیامبران الهی علیهم السالم، 
از جمله مسائل مهم در  .کنندمیابالغ  هاانسانبرخوردارند به 

مبحث نبوت، مسئله عصمت است. عصمت پیامبران یعنی اینکه 
ایشان چه در گفتار و چه در اعمالشان و چه در آن اموری که برای 

، عادی و طبیعی است و آنها نباید انجام کارهادیگران، انجام دادن آن 
و این معصوم بودن  ند، معصوم از خطا، فراموشی و سهو هستندبده

 عصبانی نشوند و ... مثالً هاآنپیامبران به این معنا نیست که 

شیعیان معتقدند که تمامی پیامبران وامامان شیعه علیه السالم 
عصمت دارند و در تمام طول عمرشان، خطا، اشتباه و گناه، حتی به 

 هایترین ویژگییکی دیگر از مهم .شوندنمیطور سهوی مرتکب 
اعجاز از ریشه عجز آمده است. اعجاز مصدر پیامبران اعجاز است. 

باب افعال از ریشه )عجز( به معنای ناتوان ساختن یا ناتوان یافتن 
 (.6) استکسی یا چیزی به کار رفته 

( به معنای 134در قرآن کریم )وَ ما اَنتُم بمعجزین( )سوره انعام، آیه 
معنای اعجاز در اصطالح کالمی، به معنی،  اول به کار رفته است.

انجام امور خارق العاده است که خداوند آن را با دست پیامبرش 
یکی از  تا نشانه و عالمتی برای صدق رسالتش باشد. دهدمیانجام 

امتیازات و اختصاصات پیامبران، ارتباط از طریق وحی با خداوند و 
 شودمیپیامبری که از جانب خداوند مبعوث هر  هستی است. مبدأ

از قدرت و نیروی خارق العاده برخوردار است و با آن قدرت خارق 
که نشان دهنده  داردمیالعاده یك یا چند اثر مافوق قدرت بشر ابراز 

بهره مندی او از آن نیروی خارق العاده الهی است و گواه راستین 
قرآن کریم آثار خارق  ت.بودن دعوت او و آسمانی بودن سخن اوس

العاده ای را که پیامبران به اذن خدا برای گواهی بر صدق گفتار 
خواند و )آیت( یعنی نشانه و عالمت نبوت می کردندمیخود ارائه 

عجز و ناتوانی سایر  هاعالمتمتکلمین اسالمی از آن نطر که این 
 (.7) نامندمی« معجزه» سازدمیافراد را آشکار 

 ی تربیت اعتقادی نبوت و مبانی آنهاروش-3
ایمان به نبوت انبیاء به عنوان دومین اصل از اصول اعتقادی دین اسالم 
از اهمیت و جایگاه باالیی برخوردار است. در تربیت اعتقادی، نبوت 

های مربیان تعلیم و شناسی و نبوت باوری یکی از مهمترین دغدغه
همّ موضوعاتی که در این تربیت اسالمی است. لذا در این بخش به ا

 باشند وحوزه، روشنگر و راهگشای راه برای مربیان و متربیان می
نماییم که در هشت محور گیرند، اشاره میمبنای عمل آنان قرار می

 شود.خالصه می
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 تبیین هدف از بعث-3-1
 ها و شواهد قرآنی تبیین هدف از بعثت انبیاروش-الف

جید، به حقایقی مثل دعوت انبیاء روش تبیینی: برخی آیات قرآن م
به توحید اشاره کرده است. بیان صحیح دعوت به توحید، نشان 

 دهنده اهمیت این موضوع است.
 لَا أَنَّهُ إِلَیْهِ نُوحِی إِلَّا رَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا»شواهد قرآنی: 

ه پیامبرى نفرستادیم مگر اینک و پیش از تو هیچفَاعْبُدُونِ؛  أَنَا إِلَّا إِلَهَ
سوره ) بپرستیدخدایى جز من نیست، پس مرا »به او وحى کردیم که: 

 (25انبیاء، آیه 
توحید، در رأس برنامه همه انبیای الهی بوده است، عمل بر مبنای 

در  سپس توحید (ال اله اال)اعتقاد باید باشد، ابتدا توحید در الوهیت 
 (8) .(انا فاعبدون)عبادت 

این آیه تاکیدی است بر جوهره دعوت انبیاء به توحید و پرستش 
 خدای متعال و پرهیز از شرک و بت پرستی.

کند ادعای الوهیت نداشته و عیسی اعتراف می» همچنین آمده است:
از ناحیه خود مسیحیان بود. تا آن زمان که در  هر چه پیش آمده

راه شرک را پیش میان آنها و گواه بر اعمالشان بودم و نگذاشتم 
گیرند، هنگامی که روحم را گرفتی، خودت مراقب آنها بودی چون 

 (9)«تو گواه بر هر چیزی هستی.
و  اندیابیم که انبیاء ناظر بر افعال مردمبا تأمل در این آیه در می

 مالک پرستش، ربوبیت خداست.
پرسشی: برخی آیات قرآن به روش طرح سؤال و  -روش طرح سؤال 

ن آن به روش پرسشی از اقدامات پیامبران گذشته در مطرح کرد
 پرسند.هدایت و دعوت مردم به خداپرستی می

دُونِ  مِنْ أَجَعَلْنَا رُسُلِنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ أَرْسَلْنَا مَنْ وَاسْأَلْ» شواهد قرآنی:
و از رسوالن ما که پیش از تو گسیل داشتیم یُعْبَدُونَ؛  آلِهَةً نِالرَّحْمَ

[ رحمان، خدایانى که مورد پرستش ا شو؛ آیا در برابر ]خداىجوی
 (.45سوره زخرف، آیه )«ایمقرار گیرند مقرر داشته

های آن رسوالن تر آن است که منظور، پرسش از امتاحتمال ضعیف
ها وجود داشت و جوابشان است که چون امکان دروغگویی آن

بپرس؟ به هر حال،  توانست حجت باشد لذا فرمود: از رسوالنشاننمی
کردند و همگی به طور قاطع، تمام انبیای الهی دعوت به توحید می

بت پرستی را محکوم نمودند. لذا پیامبر اسالم در مخالفتش با شرک، 
ای انجام نداده است بلکه سنت انبیاء را احیا کرده و کار بی سابقه

این بت پرستان هستند که بر خالف مکتب اسالم گام بر 
 (9)«ارند.دمی

روش خطابی: خداوند در برخی از آیات قرآن مجید به صورت 
ع گوید و به موضوخطابی، گاه مستقیم و گاه غیر مستقیم، سخن می

کند. به همین نسبت این روش خطابی در شیوه بیان مهمی اشاره می
شود که قرآن مجید در آیاتی به آن اشاره نموده پیامبران دیده می
استفاده از این روش، در صدد جلب محبت و  است پیامبران با

آمدند. این لحن سخن گفتن، موجب کم شدن عواطف قوم خود بر می
شد و از نظر تاثیرگذاری کالم، بسیار مؤثر بود. ها میفاصله بین آن

 های آن است.پیام و دعوت به توحید یکی از نمونه
وم اى ق»[ گفت: ]نوحمُبِینٌ؛  نَذِیرٌ لَکُمْ إِنِّی قَوْمِ یَا قَالَ»شواهد قرآنی: 

 (.2سوره نوح، آیه «)اى آشکارممن، من شما را هشدار دهنده

=  2 = خدای یکتا را بپرستید. 1در سه جمله است:  (ع)رسالت نوح 
= قوانین و دستوراتی را که از سوی  3 تقوای الهی را رعایت کنید.

 (9)ام اطاعت کنید. خدا آورده
وت انبیاء، دعوت به توحید و اطاعت از رهبر پس باالترین دع

 باشد.آسمانی و رعایت تقوا می
 های تبیین هدف از بعثت انبیامبانی فلسفی روش -ب
پیامبران دعوت کننده به سوی خدا هستند. این گزاره به عنوان یك -

 –های تبیینی، طرح سؤال برای روش (انسان شناختی)مبنای فلسفی 
ضوع دعوت انبیاء به توحید از قرآن مجید پرسشی و خطابی در مو

رًا؛ وَنَذِی وَمُبَشِّرًا شَاهِدًا أَرْسَلْنَاکَ إِنَّا النَّبِیُّ أَیُّهَا یَا»گرفته شده است. 
[ گواه و بشارتگر و هشداردهنده اى پیامبر، ما تو را ]به سِمَت

 (45سوره احزاب، آیه ) فرستادیم
کننده به سوى خدا به و دعوت؛ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا اللَّهِ إِلَى وَدَاعِیًا»

 (46سوره احزاب، آیه )«کفرمان او، و چراغى تابنا
در جامعه بیان شده است او  (ص)در این دو آیه، نقش پیامبر اکرم 

کند و شیوه او در این دعوت، بشارت دعوت می مردم را به سوی خدا،
اما نه فقط زبانی، بلکه عمل او نیز، و انذار است و هر دو الزم است 

حجت بر مردم و الگویی برای آنان است. انبیاء، مردم را به سوی 
کنند، نه خود. همچنین پیامبران در برابر خداوند از خدا دعوت می

خود استقاللی ندارند و موفقیت و دعوت آنان، فقط با اذن الهی است 
ر آن سبب حرکت و و پیامبر درجامعه، چراغ هدایتی است که نو

 .(8) رشد و تشخیص است
 پس دعوت به توحید، مبنای رسالت انبیاء در قرآن معرفی شده است.

 های معرفی انبیاء در قرآن مجیدروش-3-2
 ها و شواهد قرآنی معرفی انبیاروش-الف

روش تبیینی: در برخی آیات قرآن مجید به معرفی پیامبران و سنت 
 اره شده است.هدایت و برانگیختن آنها اش

 آشنایی با اهداف آنان، چراغ راه مربیان در تربیت اعتقادی است.
 مِنْ هَدَیْنَا وَنُوحًا هَدَیْنَا کُلًّا وَیَعْقُوبَ إِسْحَاقَ لَهُ وَوَهَبْنَا» شواهد قرآنی:

 وَهَارُونَوَمُوسَى  وَیُوسُفَ وَأَیُّوبَ وَسُلَیْمَانَ دَاوُودَ ذُرِّیَّتِهِ وَمِنْ قَبْلُ
و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم، و الْمُحْسِنِینَ؛  نَجْزِی وَکَذَلِكَ

همه را به راه راست درآوردیم، و نوح را از پیش راه نمودیم، و از 
نسل او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و هارون را 

سوره )«دهیم[ و این گونه، نیکوکاران را پاداش مى]هدایت کردیم
 (.84آیه انعام، 

و زکریّا و یحیى الصَّالِحِینَ؛  مِنَ کُلٌّ وَإِلْیَاسَ وَعِیسَى وَیَحْیَى وَزَکَرِیَّا»
سوره انعام، آیه «)و عیسى و الیاس را که همه از شایستگان بودند

85.) 
یل ماعو اس؛ لْنَا عَلَى الْعَالَمِینَفَضَّ وَکُلًّا وَلُوطًا وَیُونُسَ وَالْیَسَعَ وَإِسْمَاعِیلَ»

وره س) دادیمو یسع و یونس و لوط، که جملگى را بر جهانیان برترى 
 (86انعام، آیه 

آمده است  نفر از پیامبران (17)در آیات فوق، در مجموع نام، هفده 
و هر جا اسماعیل در ردیف انبیای نبی اسرائیل آمده، منظور اسماعیل 

ری صادق الوعد است نه فرزند حضرت ابراهیم. باید دانست برت
ایشان به سبب این است که هدایت انبیاء، فطری و بدون راهنمایی 
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د. انغیر است. درحالی که سایرین با تکیه بر غیر، هدایت یافته
 (365: 1386مکارم شیرازی، )

فوق به روش تبیینی به معرفی تعدادی از پیامبران در قرآن  آیات
هدایت هایی است که در موضوع مجید پرداخته است و حاوی پیام

تواند مورد توجه و عمل های آنان میو عمل صالح و سایر ویژگی
 مربیان تربیتی به ویژه در تربیت اعتقادی بشود.

 مقام امامت برخی پیامبران در قرآن مجید-
 برخی پیامبران عالوه بر مقام نبوت، دارای مقام امامت نیز هستند.

گویی، روش گفتگویی: خداوند در برخی آیات به روش گفت و 
موضوع مهمی را روشن نموده است. در اینجا خداوند، حضرت 

گفت ) را به مقام امامت انتخاب کرده است. این روش (ع)ابراهیم 
 بیانگر ارتباط نزدیك خداوند با برخی پیامبران است. (و گویی

 إِنِّی قَالَ فَأَتَمَّهُنَّ بِکَلِمَاتٍ رَبُّهُ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ وَإِذِ» شواهد قرآنی:
و الظَّالِمِینَ؛  عَهْدِی یَنَالُ لَا قَالَ ذُرِّیَّتِی وَمِنْ قَالَ إِمَامًا لِلنَّاسِ جَاعِلُكَ

چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتى بیازمود، و وى آن همه را به 
 «من تو را پیشواى مردم قرار دادم.»انجام رسانید، ]خدا به او[ فرمود: 

پیمان من به »فرمود: « از دودمانم ]چطور[؟» [ پرسید:]ابراهیم
 (.124سوره بقره، آیه )«رسدبیدادگران نمى

در ذیل این آیه آمده است: در این آیه و آیه بعدی، سخن پیرامون 
ابراهیم و خانه خداست شاید به جهت اینکه مخالفان روی این دو 

کردند. از یك طرف به ابراهیم زیاد موضوع، سمپاشی زیادی می
دانستند و از طرف کردند و آیین خود را، آئین او میاظهار عالقه می

کردند. قرآن، این دو موضوع را به دیگر با تغییر قبله، مخالفت می
دروغگویان را رسوا  (ع)هم مرتبط ساخته و با بیان صفات ابراهیم 

سازد. خداوند ابراهیم را با کلماتی آزمایش کرد. پس او بخوبی می
کنم. ن بر آمد. در این موقع، فرمود من تو را امام مردم میاز عهده آ

ابراهیم تقاضا کرد که از دودمان من نیز امامانی قرار بده تا امامت، 
قائم به من نباشد. و خدا فرمود: تقاضای تو را پذیرفتم. اما فقط آن 

امامت به آنها تعلق ) دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند.
و همین طور هم شد و امامت در دودمان ابراهیم، باقی . (گیردمی

از دودمان ابراهیم،  (ص)ماند و حتی پس از رحلت رسول اکرم 
 (9) استمرار یافت (ص)بیرون نرفت و در فرزندان فاطمه زهرا 

در این آیه به روش گفتگویی به موضوع مهم امامت انبیاء و به طور 
رزندان و ذریه او اشاره خاص حضرت ابراهیم و ادامه امامت در ف

 شده است.
روش تاریخی: در برخی آیات قرآن مجید با روش تاریخی و بصورت 
آشکارو خبر صریح، امامت برخی پیامبران در قرآن مجید و شرح 
چگونگی آن پرداخته است. مراحل طی دوران گذشته و چگونگی 

 شود.رسیدن به این مقام در آیات زیر دیده می
اى : »گفتیمإِبْرَاهِیمَ؛  عَلَى وَسَلَامًا بَرْدًا کُونِی نَارُ یَا لْنَاقُ»شواهد قرآنی: 

 (69سوره انبیاء، آیه «)آسیب باشآتش، براى ابراهیم سرد و بى
و خواستند به او نیرنگى بزنند الْأَخْسَرِینَ؛  فَجَعَلْنَاهُمُ کَیْدًا بِهِ وَأَرَادُوا»
 (70سوره انبیاء، آیه ) دادیم[ قرار [ آنان را زیانکارترین ]مردم]لى و
ا و او و لوط ر؛ لِلْعَالَمِینَ هافیوَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِی بَارَکْنَا  وَنَجَّیْنَاهُ»

[ به سوى آن سرزمینى که براى جهانیان در آن برکت ]براى رفتن
 (71، آیه سوره انبیاء) رهانیدیمنهاده بودیم، 

 ، آخرین رسول و پیامبر در قرآن مجید:(ص)پیامبر اکرم -
روش تبیینی: روش تبیین و شفاف سازی برخی حقایق در قرآن مجید، 
گاه برای خروج افکار عمومی از انحراف است در اینجا خداوند، به 

 (ص)همین منظور به وضوح، خبر خاتمیت پیامبر را اعالم و محمد 
 عرفی کرده است و باب پیامبری را بسته است.را آخرین پیامبر م

 اللَّهِ رَسُولَ وَلَ کِنْ رِجَالِکُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَا مُحَمَّدٌ کَانَ مَا» شواهد قرآنی:
محمّد پدر هیچ یك از عَلِیمًا؛  شَیْءٍ بِکُلِّ اللَّهُ وَکَانَ النَّبِیِّینَ وَخَاتَمَ

پیامبران است. و خدا مردان شما نیست، ولى فرستاده خدا و خاتم 
 (.40 سوره احزاب، آیه)«همواره بر هر چیزى داناست

با شما،  (ص)کند که ارتباط آن جناب رسول خدا آیه بیان می
کند، به امر خداست و ارتباط رسالت و نبوت است و آنچه او می)

خاتم النبیین باشند و ارتباط  ((محمد )ص)بدیهی است وقتی حضرت 
 (محمد)تماً رسالتی هم، نخواهد بود و حضرت با غیب، قطع شود ح

 (9) خاتم رسوالن نیز هستند
 های معرفی انبیاءمبانی فلسفی روش-ب
استمرار و پیوستگی هدایت با بعثت پیامبران و برگزیدن رسوالن -

 و امامان
 های تبیینی، گفت و گویی،این گزاره به عنوان مبنای فلسفی روش

انبیاء از قرآن مجید گرفته شده است. تاریخی در بیان موضوع معرفی 
اى، ]اى پیامبر،[ تو فقط هشداردهندههَادٍ؛  قَوْمٍ وَلِکُلِّأَنْتَ مُنْذِرٌ »...

 (.7رعد، آیه )«و براى هر قومى رهبرى است
کار اصلی پیامبران، ارشاد و انذار است و با آنکه دیگر پیامبری 

مردم تمام  شود، اما خداوند حجت خود را بر همهمبعوث نمی
 (8)« ماند.کند و هرگز زمین از حجت خالی نمیمی

خداوند با لطف و رحمت خود، ما را تنها نگذاشته و هدایت ما را 
های به عهده گرفته. پیامبران، رسوالن و امامان را به عنوان حجت

ظاهری در طول تاریخ برای هدایت ما فرستاده و اصوالً قبل از 
مردم و قبل از دعوت کردن آنها، خداوند فرستادن انبیاء به سوی 
کند. پس از هدایت گری پیامبران و رسوالن، هیچ کسی را عذاب نمی

از هیچ کس عذری پذیرفته نیست. گرچه گروهی از مردم، از 
 تکذیب کنندگان هستند.

 تبیین وحی انبیاء-3-3
 ها و شواهد قرآنی وحی بر انبیاروش-الف

قرآن مجید خداوند به پیامبر  روش جدال احسن: در برخی آیات
آموزد که با روش جدال احسن، با مشرکان برخورد کند. این می

وع گیرد و این نروش در تربیت اعتقادی بسیار مورد استفاده قرار می
 توصیه شده است (احسن)مجادله 

 شواهد قرآنی:
 هَذَا إِلَیَّ وَأُوحِیَ وَبَیْنَکُمْ بَیْنِی شَهِیدٌ اللَّهُ قُلِقُلْ أَیُّ شَیْءٍ أَکْبَرُ شَهَادَةً  •

 أُخْرَى آلِهَةً اللَّهِ مَعَ أَنَّ لَتَشْهَدُونَ أَئِنَّکُمْکُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ لِأُنْذِرَ الْقُرْآنُ
سوره ) تُشْرِکُونَ مِمَّا بَرِیءٌ وَإِنَّنِی وَاحِدٌ إِلَهٌ هُوَ إِنَّمَا قُلْ أَشْهَدُ لَا قُلْ

 (19انعام، آیه 
خدا میان من و »بگو: « گواهى چه کسى از همه برتر است؟»و: بگ

شما گواه است. و این قرآن به من وحى شده تا به وسیله آن، شما و 
هر کس را ]که این پیام به او[ برسد، هشدار دهم. آیا واقعاً شما 

من »بگو: « دهید که در جَنب خدا، خدایان دیگرى است؟گواهى مى
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ن تردید، ماو تنها معبودى یگانه است، و بى»بگو: « دهم.گواهى نمى
 .دهید بیزارماز آنچه شریك ]او[ قرار مى

آوردند و برای با وجود دالیل روشن، باز مخالفان لجوج ایمان نمی»
کنند. کسی باالترین شاهد اثبات حقانیت رسول، مطالبه شاهد می

ند. کداند و فراموشی و غفلت بر او غلبه نمیاست که هر چیزی را می
دهد که او خداست و پاسخ روشن بود و پیامبر خودش جواب می

ت که بهترین دلیلش همین قرآنی است که بر بین من و شما گواه اس
ترین گواه صدق دعوی پیامبر و من وحی فرستاده یعنی قرآن، مهم

بزگترین معجزه اوست. در این آیه همچنین اثر انذار، خصوصاً در 
افراد لجوج بیش از امیدوار ساختن است و در آخر، پیامبر با 

 (9)« کند.قاطعیت، هرگونه شرکی را نفی می
امر به انجام کاری،  های قرآن به صورتخطابی: گاهی خطابروش 

شود. از جمله به موسی که عصایت را به از آیات قرآن استنباط می
 دریا بزن

 شواهد قرآنی:
 فِرْقٍ لُّکُ فَکَانَ فَانْفَلَقَأَنِ اضْرِبْ بِعَصَاکَ الْبَحْرَ  مُوسَىفَأَوْحَیْنَا إِلَى  •

با »پس به موسى وحى کردیم:  (63ره شعراء، آیه سو) الْعَظِیمِ کَالطَّوْدِ
اى همچون تا از هم شکافت، و هر پاره« عصاى خود بر این دریا بزن.

 .کوهى سترگ بود
کارهای انبیاء با اراده پروردگار و وحی  در ذیل این آیه آمده است:

 (8)الهی است. 
 های بیان وحی بر انبیامبانی فلسفی روش-ب
 است.وحی یك سنت الهی -

این گزاره از قرآن مجید گرفته شده و بر این حقیقت که بر همه 
 شود اشاره شده است.پیامبران وحی می

 وَأَوْحَیْنَانُوحٍ وَالنَّبِیِّینَ مِنْ بَعْدِهِ  إِلَى أَوْحَیْنَا کَمَا إِلَیْكَ أَوْحَیْنَا إِنَّا»
 وَأَیُّوبَ وَعِیسَى وَالْأَسْبَاطِ وَیَعْقُوبَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِیلَ إِلَىإِبْرَاهِیمَ

 (163سوره نساء، آیه )زَبُورًا  دَاوُودَ وَآتَیْنَا وَسُلَیْمَانَ وَهَارُونَ وَیُونُسَ
ما همچنانکه به نوح و پیامبران بعد از او، وحى کردیم، به تو ]نیز[ 
وحى کردیم؛ و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و 
عیسى و ایوب و یونس و هارون و سلیمان ]نیز[ وحى نمودیم، و به 

 م.داوود زبور بخشیدی
به همه انبیای الهی بر طبق یك »یابیم: از تأمل در این آیه در می

 سنت و از یك منبع و با یك مأموریت وحی شده تا:
( پاسخ دهد چرا راسخان در علم و مومنان حقیقی به همه کتب  1

 اء الهی ایمان دارند.آسمانی و انبی
ند آور( به آن دسته از اهل کتاب که به بعضی از انبیاء ایمان می 2

کنند جواب دهد که ارسال رسوالن یك و بعضی دیگر را انکار می
جریان و احد است که انکار هر یك در حکم انکار همه رسوالن 

 است.
 ( به مشرکان و بت پرستان که از نزول وحی بر پیامبر تعجب 3

 کرده بودند بگوید که جای تعجبی نیست.
 (9)« چون قبالً بر کسان دیگری وحی نازل شده بود.

پس: وحی یك سنت الهی بر همه ییامبران جهت انجام مأموریت 
 باشد.آنان می

 عصمت انبیاء-3-4

 ها و شواهد قرآنی تبیین عصمت انبیاروش-الف
 روش تاریخی گفت و گویی:-

جید، خداوند با اشاره به جریانی که قبالً در برخی از آیات قرآن م
وعی ، به موض(قال –قال )اتفاق افتاده با روش گفت و گویی دو طرفه 

کند و با این شیوه به بسیاری از مهم اشاره و آن را به وضوح بیان می
 شود.سؤاالت پاسخ و برخی ابهامات برطرف می

 شواهد قرآنی:
 إِمَامًا لِلنَّاسِ جَاعِلُكَ إِنِّی قَالَ فَأَتَمَّهُنَّ بِکَلِمَاتٍ رَبُّهُ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ وَإِذِ •

و  (124سوره بقره، آیه )الظَّالِمِینَ  عَهْدِی یَنَالُ لَا قَالَقَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی 
چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتى بیازمود، و وى آن همه را به 

 «من تو را پیشواى مردم قرار دادم.»ود: انجام رسانید، ]خدا به او[ فرم
پیمان من به »فرمود: « از دودمانم ]چطور[؟»[ پرسید: ]ابراهیم

 .رسدبیدادگران نمى
را با کلماتی آزمایش کرد، پس او هم به خوبی  (ع)خداوند ابراهیم 

کنم. از عهده آن بر آمد، سپس به او فرمود: تو را امام مردم می
ه از دودمان من نیز امامانی قرار بده تا امامت ابراهیم تقاضا کرد ک

قائم به من نباشد و خدا فرمود: تقاضای تو را پذیرفتم اما فقط آن 
دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند و همین طور هم شد و 

باقی ماند و حتی پس از رحلت  (ع)مقام امامت در دودمان ابراهیم 
راهیم، نرفت و در فرزندان فاطمه نیز از دودمان اب (ص)رسول اکرم 

استمرار یافت. پس، امام باید معصوم از گناه و انحراف باشد و  (س)
 (9)« های امام است.هدایت ذاتی از ویژگی

این آیه یکی از آیاتی است که پشتوانه فکری و اعتقادی شیعه قرار 
گرفته است که امام باید معصوم باشد و کسی که بر او لقب ظالم 

 (10«)ند، به امامت نخواهد رسیدصدق ک
کند. الهی این آیه از جمله آیاتی است که هم به موارد زیر اشاره می

بودن مقام ا مامت، برتری مقام امامت بر نبوت، عصمت امام، 
درخواست حضرت ابراهیم برای ادامه امامت در ذریه اش، ظالم 

مخصوص کسانی است  (امامت)نبودن امامان و پیامبران، این مقام 
ها ای ظلم نکرده باشند، یکی از ظلمکه در طول زندگی اشان لحظه

د باشد. عهاست و گناه مصداق کامل ظلم به نفس می (ظلم به نفس)
رسد پس امام و پیامبر باید معصوم الهی که امامت باشد به ظالم نمی

 باشد.
 مخلص بودن پیامبران-

ن مجید، خداوند به وضوح به روش تبیینی: در برخی از آیات قرآ
صفتی یا ویژگی خاصی از برخی پیامبران الهی پرداخته و هدف 

الهی و تفاوت آنها با مردم عادی  (ان)روشن نمودن جایگاه آن پیامبر 
 است. در ا ینجا به مخلص بودن پیامبران اشاره شده است.

 شواهد قرآنی:
ما آنان را  (46سوره ص، آیه )لدَّارِ. ا ذِکْرَى بِخَالِصَةٍ أَخْلَصْنَاهُمْ إِنَّا •

 .خالص گردانیدیم -که یادآورى آن سراى بود-اى با موهبت ویژه
اخالص، نشانه لطف خداست، یاد » یابیم:با تأمل در این آیه، در می

شود و آخرت قیامت، موجب نزدیك شدن انسان به اخالص می
 (8) «لهی است.اندیشی و دوری از دنیا طلبی از خصوصیات پیامبران ا

و آیات بعد از این نام تعدادی از پیامبران  (45)همچنین در آیه قبل 
که خداوند آنها را خالص گردانیده، حضرت ابراهیم، اسحاق و 
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 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  قرآن و طبپژوهشی  -علمیفصلنامه 

ای خالص کردیم و آن یاد ما آنها را با خلوص ویژه (45ص، )یعقوب 
و آنها نزد ما از برگزیدگان ( 46سوره ص، )آوری سرای آخرت بود 

و اسماعیل و یسع وذالکفل و همه ایشان  (47ص، )یکان هستند و ن
 (48ص )از نیکان هستند 

روش تذکر: برخی آیات قرآن با امر به یاد آوردن موضوعی، به 
کنند. در اینجا به یاد آوردی مخلص صفت یا صفاتی از انبیاء اشاره می

 نماید.اشاره می (ع)بودن حضرت موسی 
 شواهد قرآنی:

وره س)نَبِیًّا  رَسُولًا وَکَانَ مُخْلَصًا کَانَ إِنَّهُ مُوسَى الْکِتَابِ فِی وَاذْکُرْ •
و در این کتاب از موسى یاد کن، زیرا که او پاکدل و  (51مریم، آیه 

 .اى پیامبر بودفرستاده
های دستیابی به رتبه خلوص، زمینه»در ذیل این آیه آمده است: 

هستند و شیطان در آنها نفوذی ندارد.  معنوی است. انبیاء معصوم
 (8)« خداوند، افرادی را برای اتمام رسالت، خالص کرده است.

روش قصه گویی: قرآن مجید با بیان برخی اتفافات واقعی، حقایق را 
نماید. در اینجا به بیان آنچه بر یوسف گذشت، به فریب روشن می

او را مخلَص  کند. ونخوردن او که نتیجه اخالص است اشاره می
 نماید.معرفی می

 شواهد قرآنی:
 عَنْهُ لِنَصْرِفَ کَذَلِكَ رَبِّهِ بُرْهَانَوَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى  بِهِ هَمَّتْ وَلَقَدْ •

و  (24سوره یوسف، آیه )الْمُخْلَصِینَ  عِبَادِنَا مِنْ إِنَّهُ وَالْفَحْشَاءَ السُّوءَ
کرد، و ]یوسف نیز[ اگر برهان [ آهنگ وى در حقیقت ]آن زن

 [ تا بدىکرد. چنین ]کردیمپروردگارش را ندیده بود، آهنگ او مى
 .دص ما بوو زشتکارى را از او بازگردانیم، چرا که او از بندگان مخلَ

در ذیل این آیه آمده است: اگر امداد الهی نباشد، امکان لغزش وجود 
ود دارد، انبیاء در غرایز ای امکان برهان ربّ وجدارد و در هر صحنه

ها هستند ولی به دلیل ایمان به حضور خدا، گناه مانند دیگر انسان
شود، کنند. مخلَص شدن موجب محفوظ ماندن شخص از گناه مینمی

کند. بدی و فحشا با مخلص بودن، خداوند بندگان مخلص را حفظ می
 (ع)شود و البته این مخلص شدن مخصوص یوسف یکجا جمع نمی

توان با پیمودن راه آن حضرت به مقام مخلصین نزدیك نیست و می
 (8« )شد.

 روش تبیینی:
بیان ساده و صریح برخی حقایق در قرآن مجید به منظور آگاهی 
بخشی نسبت به موضوعی که در اینجا به قسم در گمراه کردن 
بندگان توسط شیطان اشاره شده است به جز بندگان خالص خدا که 

 وند.شگمراه نمی
 شواهد قرآنی:

[ گفت: (]شیطان82سوره ص، آیه )أَجْمَعِینَ  لَأُغْوِیَنَّهُمْ فَبِعِزَّتِكَ قَالَ •
 .برمپس به عزّت تو سوگند که همگى را جداً از راه به در مى»
آن بندگان  مگر( 83سوره ص، آیه )الْمُخْلَصِینَ  مِنْهُمُ عِبَادَکَ إِلَّا •

 .پاکدل تو را
های ابلیس، جدی است، خطر وسوسه» آیات آمده است:در ذیل این 

او سوگند یاد کرده که همه را به نحوی گمراه کند. اخالص در 
 (8)« های ابلیس است.عبودیت، شرط مصونیت از دام

تواند بندگان مخلص خدا را گیریم که شیطان نمیپس نتیجه می
 گمراه کند و به دل آنان راه یابد.

 پیامبران واجب بودن اطاعت از-
روش خطابی: در برخی آیات قرآن مجید، خداوند به پیامبران، ایمان 
آورندگان، مردم و ... مستقیم و گاه غیر مستقیم خطاب به انجام 

 (ص)کاری نموده است. از جمله در مورد اطاعت از خدا و رسول 
 که از آن جمله است:

 شواهد قرآنی:
هَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ اللَّ عُواأَطِی آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا •

اید، خدا را اطاعت اى کسانى که ایمان آورده (59سوره نساء، آیه )... 
 .کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را ]نیز[ اطاعت کنید

در ذیل این آیه آمده است: با اطاعت از خدا، رسول و اولی االمر 
گیرند و این اطاعت با توحید قرآنی ن بست قرار نمیهرگز مردم در ب

منافات ندارد چون در طول آن و شعاعی از اطاعت خداست و در 
اطاعت باید سلسله مراتب حفظ شود، و اولی االمر هم باید همچون 
پیامبر، معصوم باشند تا اطاعت از آنان، الزم و بی چون و چرا 

 (8)«باشد
االمر در اینجا در ردیف اطاعت از  وجوب اطاعت از پیامبر و اولی

 تواند چنین جایگاهی داشته باشد.خدا آمده و جز معصوم نمی
 های تبیین عصمت انبیا:مبانی فلسفی روش-ب
 پیامبران مبنای عصمت آنان است. (ویژه)علم خاص -

این گزاره به عنوان مبنای فلسفی عصمت پیامبران از قرآن مجید 
نا که روشن شدن حقیقت خطاها و گرفته شده است. به این مع

گناهان در نفس معصومان به دلیل داشتن علم ویژه و خاصی است 
 ود.شکه نسبت به خدای متعال دارند و آن حقایق بر ایشان معلوم می

یُضِلُّوکَ وَمَا  أَنْ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَهَمَّتْ وَرَحْمَتُهُ عَلَیْكَ اللَّهِ فَضْلُ وَلَوْلَا»
 بَالْکِتَا عَلَیْكَ اللَّهُ وَأَنْزَلَ شَیْءٍ مِنْ یَضُرُّونَكَ وَمَایُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ 

 عَظِیمًا عَلَیْكَ اللَّهِ فَضْلُ وَکَانَ تَعْلَمُ تَکُنْ لَمْ مَا وَعَلَّمَكَ وَالْحِکْمَةَ
بر تو نبود، و اگر فضل خدا و رحمت او  (113سوره نساء، آیه )

 واى از ایشان آهنگ آن داشتند که تو را از راه به در کنند، طایفه
سازند، و هیچ گونه زیانى به [ را گمراه نمى[ جز خودشان ]کسى]لى

رسانند. و خدا کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را تو نمى
 .دانستى به تو آموخت، و تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بودنمى
برخی تفاسیر در ذیل این آیه، به مسئله مصونیت از گناه و خطا  در

اگر آن » کنند که از آن جمله است:و اشتباه پیامبر، اشاره می
ساختند ولی با امدادهای غیبی شامل حال تو نبود تو را گمراه می

وجود این امدادها، قادر به این کار نخواهند بود و هیچ گونه زیانی 
و آن الطاف پنهان و لطف عظیم که ایمنی بخش  رسانندبه تو نمی

 (9)« پیامبران است نوعی علم است
 اعجاز انبیاء-3-5

 ها و شواهد قرآنی معرفی اعجاز انبیاروش-الف
خطابی: برخی آیات قرآن مجید با تبیین  – (آیاتی)روش تبیینی -

دارد. در صریح و روشن وقایع و اتفاقاتی، پرده از موضوعی بر می
اینجا بعد از اعالم، فرستادن صالح به سوی قوم ثمود به معجزه ناقه 

 و برخورد صالح با قوم خود به صورت خطابی، اشاره دارد.
 شواهد قرآنی:
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 113... در آن فلسفی مبانی و نبوت اعتقادی تربیت هایروش  

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 4, Winter 2022 

 غَیْرُهُ إِلَهٍ مِنْ لَکُمْ مَا اللَّهَ اعْبُدُوا قَوْمِ یَا قَالَ صَالِحًا أَخَاهُمْ ثَمُودَ وَإِلَى»
 یفِ تَأْکُلْ فَذَرُوهَا آیَةً لَکُمْ اللَّهِ نَاقَةُ هَذِهِ رَبِّکُمْ مِنْ بَیِّنَةٌ جَاءَتْکُمْ قَدْ

اعراف، آیه سوره ) فَیَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ بِسُوءٍ تَمَسُّوهَا وَلَا اللَّهِ أَرْضِ
: [؛ گفت[ ثمود، صالح، برادرشان را ]فرستادیمو به سوى ]قوم (73

اى قوم من، خدا را بپرستید، براى شما معبودى جز او نیست؛ در »
حقیقت، براى شما از جانب پروردگارتان دلیلى آشکار آمده است. 

اى شگرف است. پس آن شتر خدا براى شماست که پدیدهاین، ماده
د تا در زمین خدا بخورد و گزندى به او نرسانید تا ]مبادا[ را بگذاری

 .شما را عذابى دردناک فرو گیرد
صالح نیز در ابتدا از توحید، سخن به میان آورد و سپس دلیل روشنی »

کند و آن ماده شتری است که خدا آن بر حقانیت خویش عرضه می
ین شتر، آورد. حال که ارا بعنوان معجزه صالح از کوه بیرون می

معجزه خداست بگذارید به حال خود باشد تا آزادانه در زمین خدا 
بچرد، تعبیر زمین خدا اشاره دارد به اینکه، شتر مزاحم کسی نیست 

خورد. لذا دلیلی بر آزار آن وجود ندارد. اما و تنها از علف بیابان می
ه کآنها از آزاد گذاشتن شتر، اکراه داشتند. لذا صالح تهدیدشان کرد 

 (11)«اگر به آن آزار برسانید، عذاب دردناکی شما را خواهد گرفت.
: در برخی از آیات قرآن مجید، (خطابی مستقیم)روش خطابی -

صراحتاً و بدون واسطه خداوند، مخاطب خود را مورد خطاب قرار 
کند. شیوه خطابی یکی از دهد و امر به انجام یا نهی از کاری میمی

ی است که در تربیت اعتقادی بسیار مورد های مرسوم قرآنروش
 گیرد.استفاده قرار می

 شواهد قرآنی:
 مًاوَسَلَا بَرْدًا کُونِی نَارُ یَا قُلْنَا •»معجزه: سرد شدن آتش بر ابراهیم -

اى آتش، براى ابراهیم »گفتیم:  (69سوره انبیاء، آیه )إِبْرَاهِیمَ  عَلَى
م آتش بر ابراهیم سرد و سالاینکه گفتیم: ای ». آسیب باشسرد و بى

باش. بعد چه شد؟ سر انجام او را در کوه آتش افکندند اما با یك 
 دهیم تا وظایفش رافرمان تکوینی مانند فرمانی که به خورشید می

انجام دهد. خاصیت آتش را که سوزاندن بود، گرفتیم و آن را از راه 
 معجزه برای ابراهیم خنك و سالم گرداندیم.

 کنند که آثاراند و خیال مینسانهایی که در عالم اسباب غرقآیه به ا
 «و خواص هر سببی از ناحیه خداست و لذا نباید دل به اسباب ببندند.

(11) 
 (باواسطه وحی)روش خطابی -

دهد که در این جا، خداوند از طریق وحی، موسی را خطاب قرار می
قرار دادن او عصایش را به دریا بزند. امر کردن به موسی و خطاب 

 از طریق وحی که در قرآن مجید نوعی الهام معرفی شده است.
 شواهد قرآنی:

 وسَىمُفَأَوْحَیْنَا إِلَى »: (ع)شکافته شدن رود نیل توسط عصای موسی  -
سوره ) مِالْعَظِی کَالطَّوْدِ فِرْقٍ کُلُّ فَکَانَ فَانْفَلَقَ الْبَحْرَ بِعَصَاکَ اضْرِبْ أَنِ

با عصاى خود بر این »پس به موسى وحى کردیم:  (63شعراء، آیه 
اى همچون کوهى سترگ تا از هم شکافت، و هر پاره« دریا بزن.

 .بود
شود و صحنه همان عصایی که قبالً آیت انذار بود، نشانه رحمت می

شود و هر بخشی از شود زیرا نیل از هم شکافته میعجیبی نمایان می

ای آشکار در میان آن جاده شود کهآن همچون کوه عظیمی می
 .(11)« گردد.می

 شواهد قرآنی:
 ید بیضاء -
أُخْرَى  آیَةً سُوءٍ غَیْرِ مِنْ بَیْضَاءَ تَخْرُجْ جَنَاحِكَ إِلَى یَدَکَ وَاضْمُمْ •
د گزنو دست خود را به پهلویت ببر، سپید بى (22سوره طه، آیه )

 ت.اى دیگر اس[ معجزهآید، ]اینبرمى
موسی وقتی دید عصا مبدل به مار شد، ترسید. البته این عجیب نیست »

زیرا خوف، الزمه احتراز از خطر و عکس العملی طبیعی است و 
آنچه با مقام انبیاء ناسازگار است خشیت داشتن از غیر خداست. 

ت برای نفی تعبیری اس "بی عیب"اند که تعبیر بعضی احتمال داده
آمده. چون در آنجا چنین آمده که وقتی که در تورات تحریف شده، 

« موسی، دست خود را بیرون آورد، دستش مانند برف، مبروص شد.
(11) 
خطابی: در اینجا ضمن بیان آشکار معجزه به موسی  –روش تبیینی -
 امر به انجام کاری شده است. (ع)
 شواهد قرآنی:-
 یفِ سُوءٍ غَیْرِ مِنْ ضَاءَبَیْ تَخْرُجْ جَیْبِكَ فِی یَدَکَ وَأَدْخِلْ»ید بیضاء -

ه سوره نمل، آی) قَوْمًا فَاسِقِینَ کَانُوا إِنَّهُمْ وَقَوْمِهِ فِرْعَوْنَ إِلَى آیَاتٍ تِسْعِ
[ هایناعیب بیرون آید ]و دستت را در گریبانت کن تا سپید بى (12

اى است ]که باید[ به سوى فرعون و گانه  هاى نهاز ]جمله[ نشانه
 .]ببرى[ زیرا که آنان مردمى نافرمانندقومش 

کند برخالف آنچه در تورات آمده، به دومین معجزه موسی اشاره می
سفیدی دست حضرت موسی از بیماری برص نیست بلکه یك 
معجزه راستین است. برای آنکه به موسی، لطف بیشتری کرده باشد 

د: فرمایو امکان زیادتری برای هدایت منحرفان فراهم شود، می
معجزات تو منحصر به عصا و ید بیضاء نیست، بلکه هفت معجزه 
دیگر خواهی داشت چون فرعون و قومش، فاسق و طغیانگرند و 

ها را هدایت کند یا اتمام حجتی برای آنها شاید معجزات بیشتر، آن
 (11)« باشد.

 های معرفی اعجاز انبیا:مبانی فلسفی روش -ب
 پذیرندلهی صورت میتمام معجزات با اذن و اراده ا-

این گزاره به عنوان مبنای فلسفی اعجاز از قرآن مجید، گرفته شده 
پذیرند و است و اینکه تمام معجزات با اذن و اراده الهی صورت می

اما پیامبران و فرشتگان، مأمور الهی هستند. اراده پیامبران در حلول 
تحقق پیدا اراده الهی است و این امور خارق العاده به دست آنها 

ها و معجزاتی که خداوند در اختیار انبیاء یابد. تمام نعمتمی
دادند، در قرآن اشاره شده است. گذاشتند و به اذن او، انجام میمی

سوره آل عمران، )و  (110سوره مائده، آیه )که از آن جمله است. 
 (.49آیه 

گرفت، آن و تا زمانی که اراده خدا به انجام امری تعلق نمی
شد. چرا که بسیاری از تقاضاهای معجزه ها عملی نمیدرخواست

 معقول و منطقی نبود.
ه کند کقرآن کریم نقل می»نویسند: در این زمینه استاد مطهری می

کردند مردم هر زمان: از پیامبران زمان خویش، تقاضای معجزه می
ز ا و آن پیامبران به این تقاضا که تقاضایی معقول و منطقی بود زیرا
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   میرصفی حسینی السادات اشرف  114

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  قرآن و طبپژوهشی  -علمیفصلنامه 

گرفت و بدون آن برای آن طرف مردمی جویای حقیقت صورت می
 دادند؛ ولیجواب مثبت می –مردم، راهی به شناخت آن پیامبر نبود 

اگر تقاضای معجزات به منظور دیگری جز جویندگی حقیقت 
 شد که اگرمثالً به صورت معامله پیشنهاد می –گرفت صورت می

 پیامبران –پذیریم ت تو را میفالن کار را بکنی ما در عوض، دعو
 (7) «کردند.از انجام آن کار، استنکاف می

گرفت با ای که اراده خدا به انجام آن تعلق میدر نهایت آن معجزه
 پذیرفت.واسطه فرشتگان و یا پیامبران، صورت می

 معرفی موافقان انبیاء در قرآن مجید-3-6
 انبیاها و شواهد قرآنی معرفی موافقان روش-الف

مَثل(: خداوند در برخی از آیات قرآن با روش آوردن )روش تمثیل: -
پردازند که قطعاً حاوی پیام تربیتی است. مَثَل، به بیان موضوعی می

در اینجا همسر فرعون به عنوان مثل آمده و درخواست او از خدا 
ها در تربیت که او را به مقام قرب برساند. یکی از بهترین نمونه

 اعتقادی است.
 شواهد قرآنی:-
إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِی  فِرْعَوْنَ امْرَأَتَ آمَنُوا لِلَّذِینَ مَثَلًا اللَّهُ وَضَرَبَ»

عِنْدَکَ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ وَنَجِّنِی مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ 
اند، راى کسانى که ایمان آوردهو ب (11سوره تحریم، آیه ) الظَّالِمِینَ

پروردگارا، پیش »خدا همسر فرعون را مثل آورده، آنگاه که گفت: 
اى برایم بساز، و مرا از فرعون و کردارش نجات خود در بهشت خانه

 .ده، و مرا از دست مردم ستمگر برهان
ه نماید کاین مَثَل برای بیان حال مؤمنین است، آیا به آسیه اشاره می»

جود کفر شدید شوهرش به خدا، ایمان آورد. ایمانی خالص و به با و
همین خاطر، خدا نجاتش داد و او را داخل بهشت کرد و قدرت 

ای به ایمان او وارد آورد. همسر فرعون فرعون نتوانست هیچ خدشه
در مسیر عبودیت آن چنان پیش رفته بود که چشم از تمام لذّات 

ن ردگار خود را به نزدیکی به فرعودنیوی بر گرفت و نزدیکی به پرو
ترجیح داد و به غیب ایمان آورد و آن قدر در این کار استقامت 

نزد )خدایا  ورزید تا از دنیا رفت و به همین جهت دعا فرمود که
ای در بهشت بنا کن و مرا از فرعون و عمل او خودت برایم خانه

گر خود که درخواست نجات از خانواده ستم (س)آسیه  (نجات بده
، کرد و به این ترتیبکرد، از جامعه ستمکار نیز، ابراز بیزاری میمی

 (11)کرد تنفر خود را بطور مطلق از ظلم بیان می
روش تاریخی )انفسی(: خداوند در برخی از آیات به روش تاریخی -

گوید. در اینجا راجع به از موضوعی که اهمیت خاصی داشته می
پیدا کردن موسی و منصرف کردن واکنش همسر فرعون بعد از 

گوید و به اراده الهی که بر همه این اتفاقات، همسرش از قتل او می
 غلبه دارد.

 شواهد قرآنی:-
 أَوْ ایَنْفَعَنَ أَنْ عَسَى تَقْتُلُوهُ لَا وَلَكَ لِی عَیْنٍ قُرَّتُ فِرْعَوْنَ امْرَأَتُ وَقَالَتِ»

و همسر فرعون  (9سوره قصص، آیه ) یَشْعُرُونَ لَا وَهُمْ وَلَدًا نَتَّخِذَهُ
[ نور چشم من و تو خواهد بود. او را مکشید. این کودک»]گفت: 

شاید براى ما سودمند باشد یا او را به فرزندى بگیریم، ولى آنها خبر 
 .نداشتند

خدا محبت آن کودک را در دل همسر فرعون انداخت به حدی »
ای نیافت جز اینکه فرعون و چاره که اختیار از کَفَش بیرون برفت

را از کشتن طفل منصرف نماید. وقتی همسر فرعون، آثار بزرگی را 
گوید: شاید برای ما مفید باشد یا او را بیند، میدر سیمای موسی می

 39آیه ) به فرزندی بگیریم. چون آنها پسری نداشتند. خداوند در
که به موسی گذارده هایی دانسته این جریان را از منّت (سوره طه

گری را کرد و بالی کشتن را از است. همسر فرعون این میانجی
 دانستند چه کنند وموسی برگردانید. درحالیکه او و مخاطبینش نمی

دانستند که فرمان نافذ الهی بر ها نمیشود؟ آنسر انجام کار چه می
بد ااین قرار گرفته که این نوزاد در مهمترین کانون خطر، پرورش ی

 (11)« و هیچکس یارای مخالفت با این اراده را نداشته باشد.
در قرآن مجید، در مورد موافقان و ایمان آوردندگان، به مستندات 

ام. اکثریت پیامبران و رسوالن، بعد و شواهد کمتری برخورد نموده
از اعالم رسالت و ابالغ پیام الهی، به اشکال مختلف مورد آزار و 

مردم عصر خویش قرار می گر فتند و پس از سالهای  اذیت قوم خود و
 متمادی تالش خستگی ناپذیر، تعداد اندکی به آنها ایمان آوردند.

 های معرفی موافقان انبیا:مبانی فلسفی روش-ب
 گرایش فطری انسان به هدایت عامل گرایش به انبیاء-

ر دبه عنوان مبنای فلسفی روشهای مذکور  (انسان شناختی)این گزاره 
باشد و از قرآن مجید گرفته شد است. موافقت و گرایش به انبیاء می

فطری بودن و اجبارن نبودن گرایش به دین و وجود زمینه فطری 
باشد. پذیرش دین، از جمله مهمترین مبانی گرایش و توافق با انبیاء می

های مناسب و مبتنی بر فطرت انسانها در از طرفی پیامبران از شیوه
هایی که از کنند. و قطعاً برنامههدایتی خویش استفاده میبرنامه 

شود و به منظور هدایت نوع بشر طرف خداوند به پیامبران ابالغ می
باشند این هماهنگی را با فطریات بشری دارند. به این مهم در می

سوره روم، آیه )آیات بیشماری اشاره است که از آن جمله است. 
 (105سوره مائده، آیه )، (30

به مصداق آیات شریفه قرآن مجید، دینی که پیامبران با دستورات 
کردند. چیزی نیست جز آن چه در درون آن، مردم را دعوت می

شود. پس پیامبران با ماست و از بیرون چیزی بر ما تحمیل نمی
روشهایی چون بیدار نمودن فطرت و ایجاد شرایط الزم برای جذب 

کرد هایشان را نورانی میور هدایت، دلهایی که نو دعوت مردم، آن
کردند و از جمله موافقان انبیاء به به طرف انبیاء، گرایش پیدا می

 آمدند.حساب می
 های معرفی مخالفان انبیاء در قرآن مجیدروش-3-7

 ها و شواهد قرآنی معرفی مخالفان انبیاروش-الف
 غضب الهی –مخالفت با انبیاء -

های مختلف به مخالفت با از مردم به گونهدر طول تاریخ، بسیاری 
پرداختند. خروج از دایره اطاعت خدا برای پیامبران عصر خویش می

 آنها مساوی با غضب الهی بود.
روش گفت و گویی: قرآن مجید از برخی گفت و گو های پیامبران -

گوید. و در این گفت و گو ها حقایقی روشن و قومشان سخن می
 کند.ها، به لجاجت و عناد قوم موسی اشاره مینشود یکی از همیمی
 شواهد قرآنی:-
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 115... در آن فلسفی مبانی و نبوت اعتقادی تربیت هایروش  

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 4, Winter 2022 

 مْبِأَنَّهُ ذَلِكَنَ اللَّهِ مِ بِغَضَبٍ وَبَاءُوا وَالْمَسْکَنَةُ الذِّلَّةُ عَلَیْهِمُ وَضُرِبَتْ»
 عَصَوْا مَابِ ذَلِكَ الْحَقِّ بِغَیْرِ النَّبِیِّینَ وَیَقْتُلُونَ اللَّهِ بِآیَاتِ یَکْفُرُونَ کَانُوا

[ خوارى و نادارى بر ]داغ و (61سوره بقره، آیه )یَعْتَدُونَ  وَکَانُوا
[ آنان زده شد، و به خشم خدا گرفتار آمدند؛ چرا که آنان ]پیشانى
تند؛ کشهاى خدا کفر ورزیده بودند، و پیامبران را بناحق مىبه نشانه

 .ه بودنداین، از آن روى بود که سرکشى نموده، و از حد درگذرانید
یابد و این بار طبع تنوع لجاجت و عناد قوم موسی، همچنان ادامه می

کند. تا درخواست طعام جدیدی کنند اما طلبی آنها، وادارشان می
اید دعا الزم ندارد و در سرزمین مصر موسی گفت: آنچه شما خواسته

شود. به شرطی که با فداکاری بتوانید دشمن را از این یافت می
، بیرون کنید و به آنجا داخل شوید. اما لجاجت و زشتکاری سرزمین

این قوم، پایان ناپذیر بود لذا مجدداً قرین غضب الهی شدند و خدا 
این بار به دو دلیل مُهر ذلت بر پیشانی آنها زده اوالً: به جهت اینکه 

شدند و به خاطر منفعت طلبی به به راحتی به آیات الهی کافر می
خاستند. ثانیاً: مردان حق و رسوالن الهی را به بر می مخالفت با آنها

ه شدند ککشتند همه این گناهان را به این دلیل مرتکب میناحق می
از اطاعت و فرمانبرداری خدا خارج شده و در نتیجه به حدود الهی 

 (11)کردند و حقوق مردم تجاوز می
 قتل انبیاء –تکذیب انبیاء  –مخالفت با انبیاء -

ی های الهاریخی: برخی آیات قرآن مجید به افشاگری از پیمانروش ت
کند و حوادثی که در گذشته که از برخی اقوام گرفته شده، اشاره می

 ند.کدادند، پرده برداری میاتفاق افتاده و از اعمالی که آنها انجام می
 شواهد قرآنی:-
 ولٌرَسُ جَاءَهُمْ کُلَّمَالَقَدْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَیْهِمْ رُسُلًا »

 (70ه سوره مائده، آی)یَقْتُلُونَ  وَفَرِیقًا کَذَّبُوا فَرِیقًا أَنْفُسُهُمْ تَهْوَى لَا بِمَا
انى رما از فرزندان اسرائیل سخت پیمان گرفتیم، و به سویشان پیامب

روانه کردیم. هر بار پیامبرى چیزى بر خالف دلخواهشان برایشان 
 .کشتندکردند و گروهى را مىآورد، گروهى را تکذیب مى

بنی اسرائیل به جای پیروی از انبیاء اصرار داشتند که آنها تابع 
کردند یا به ها را تکذیب میمیلشان باشند و درغیر این صورت، آن

که عطف بر فعل ماضی « یُقتلونَ»مستقبل  رساندند. فعلقتل می
فهماند که اگر در آینده نیز به پیامبری دست یابند، می« کذّبوا شده»

 (11)« کنند.این طور عمل می
 داوری الهی-تکذیب رسوالن-تکذیب انبیاء-

قصه گویی: برخی حوادث گذشته و احواالت رسوالن -روش تاریخی
 شده است.در قالب حکایت، قصه و .... بیان 

 در این جا به قصص قرآنی گذشته اشاره گردیده است.
 شواهد قرآنی:

قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَیْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ  مِنْ رُسُلًا أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ»
 اءَجَ ذَافَإِ اللَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا بِآیَةٍ یَأْتِیَ أَنْ لِرَسُولٍ کَانَ وَمَانَقْصُصْ عَلَیْكَ 

و  (78سوره غافر، آیه )الْمُبْطِلُونَ  هُنَالِكَ وَخَسِرَ بِالْحَقِّ قُضِیَ اللَّهِ أَمْرُ
مسلّماً پیش از تو فرستادگانى را روانه کردیم. برخى از آنان را 

ایم و برخى از ایشان را بر تو ]ماجرایشان را[ بر تو حکایت کرده
اجازه خدا را نرسد که بىاى ایم، و هیچ فرستادهحکایت نکرده

شود، و اى بیاورد. پس چون فرمان خدا برسد به حق داورى مىنشانه
 .کنندکاران زیان مىآنجاست که باطل

خدا قانون خود را در یاری انبیا و مجازات کفار، مستقالً به هیچ »
رسولی از رسوالن قبل از تو نسپرد بلکه هر پیامبری را که خدا 

و تو نیز مانند سایر  کرد.نصرت، بهره مند میخواست، از آن می
انبیاء هستی، ممکن است به تو اذن بدهیم که آن نصرت را بیاوری 

ها را که به کفّار وعده دادیم بر آنها ای از آن عذابدر نتیجه گوشه
نازل کنی اما آنچه مسلّم است این است که وقتی فرمان الهی برای 

یان آنها به حق داوری خواهد شود در ممجازات کفار، صادر می
 (11)« شد.

 انکار انبیاء –مخالفت با انبیاء -
ها با پیامبران عصر خویش تا سر حد انکار های ملتگاه مخالفت
 رفت.آنها پیش می

روش پرسشی: برخی آیات قرآن برای روشن نمودن امری، با طرح -
ا روش شود و بموضوعی در ادامه به طرح سؤال یا سواالتی اقدام می

پرسند. پس از آن در همان آیه یا آیه بعد، پاسخ آنها را پرسشی می
ود و شکند و موضوعی به تصویر کشیده میاز زبان خودشان بیان می

 کنند.صراحتاً به عمل خود اعتراف می
 شواهد قرآنی:-
 أْتِکُمْیَ أَلَمْ نَتُهَاخَزَ سَأَلَهُمْ فَوْجٌ هافی أُلْقِیَ کُلَّمَا الْغَیْظِ مِنَ تَمَیَّزُ تَکَادُ»

نزدیك است که از خشم شکافته شود.  (8سوره ملك، آیه )نَذِیرٌ 
هر بار که گروهى در آن افکنده شوند، نگاهبانان آن از ایشان 

 .اى نیامد؟مگر شما را هشدار دهنده»پرسند: 
 إِلَّا تُمْأَنْ إِنْ شَیْءٍ مِنْ اللَّهُ نَزَّلَ مَا وَقُلْنَا فَکَذَّبْنَا نَذِیرٌ جَاءَنَا قَدْ بَلَى قَالُوا»

اى چرا، هشدار دهنده»گویند:  (9سوره ملك، آیه ) کَبِیرٍ ضَلَالٍ فِی
[ تکذیب کردیم و گفتیم: خدا چیزى فرو ]لى وبه سوى ما آمد 

 .نفرستاده است، شما جز در گمراهى بزرگ نیستید
نزدیك جوشد و کشد و میدوزخ مانند انسان خشمگین فریاد می

است منفجر شود هر زمان گروهی از کافران در دوزخ افکنده 
پرسند؟ ها میشوند نگهبانان دوزخ از روی تعجب و توبیخ از آنمی

مگر شما رهبر و راهنما نداشتید و انذار کننده الهی به سراغ شما 
انند تونیامد؟ پس چرا به روز سیاه افتادید؟ گویا این نگهبانان نمی

ه انسان با آگاهی تمام و با وجود داشتن رهبر آسمانی، باور کنند ک
 دهند: آری، انذاربه چنین سرنوشتی گرفتار شوند. کفار پاسخ می

کننده به سراغ ما آمد اما نه تنها آنها را تکذیب کردیم و به پیام 
حیات بخش آنها گوش ندادیم بلکه به ایشان افترا بسته و گفتیم: که 

زل نکرده و شما در گمراهی بزرگی هستید خدا هرگز چنین چیزی نا
 (11)« دهیم.به این ترتیب به پیروی از هوای نفس خویش ادامه می

 های معرفی مخالفان انبیا:مبانی فلسفی روش -ب
 انسان خود بزرگ و مستکبر است.-

ر های مذکوبه عنوان مبنای فلسفی روش (انسان شناختی)این گزاره 
در بیان مخالفت با انبیاء از قرآن مجید گرفته شده است. اکثر دالیل 
مخالفین انبیاء بی پایه و از روحیه برتری طلبی و لجاجت آنها بوده 
است. از آنجا که دعوت انبیاء و قبول و پذیرش محتوای دعوت آنان 

وصیات کبر آلود و خود مستلزم کنار گذاشتن بعضی از این خص
و )خواهانه بود و نیز قبول رهبری و جایگاه ویژه نبوت پیامبران 

بود. لذا به خاطر این خود بزرگ بینی و استکبار که در  (امامان
کردند قرآن مجید به آن اشاره شده در مقابل پیامبران مقاومت می
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   میرصفی حسینی السادات اشرف  116

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  قرآن و طبپژوهشی  -علمیفصلنامه 

 و با بهانه جویی و لجاجت حتی دست به آزار و اذیت و شکنجه و
خاستند. چنانچه در قرآن و آشکارا به مخالفت بر می نمودند... می

 مجید آمده است.
 صُدُورِهِمْ فِی إِنْفِی آیَاتِ اللَّهِ بِغَیْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ  یُجَادِلُونَ الَّذِینَ إِنَّ»

وره غافر، س)الْبَصِیرُ  عُالسَّمِی هُوَ إِنَّهُ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِبَالِغِیهِ هُمْ مَا کِبْرٌ إِلَّا
آنکه حجّتى بى-هاى خدا در حقیقت، آنان که در باره نشانه (56آیه 

خیزند در دلهایشان جز به مجادله برمى -برایشان آمده باشد
بزرگنمایى نیست ]و[ آنان به آن ]بزرگى که آرزویش را دارند[ 

 .استنخواهند رسید. پس به خدا پناه جوى، زیرا او خود شنواى بین
اسالم به نیّت و انگیزه روحیه و آنچه »در ذیل این آیه آمده است: 

دهد. انگیزه مجادله با حق، خود گذرد، بهای اصلی را میدر دل می
بزرگ بینی است نه منطق، انسان اگر از خود مراقبت نکند، تمام 

گیرد، به نحوی که در دل او جز تکبر هیچ چیز وجودش را تکبر می
 (8)«ت با متکبر دارویی جز پناه بردن به خدا نداردنیست، معاشر

 

 نتیجه گیری
که  یابیممیهای معرفی پیامبران در قرآن مجید در با تأمل در روش

خداوند برای تعلیم و تربیت و ارشاد و راهنمایی بشر پیامبر 
الن و بعثت پیامبران، رسو گیریممیپس نتیجه  )پیامبرانی( فرستاد.

 الزم و ضروری بوده است. امریامامان برای هدایت گری و تربیت، 
به خدا و روز جزا را در  ایمانپیامبران با دعوت به توحید و معاد، 

پیامبران در دعوت به توحید ابتدا . کردنددلهای متربیان تقویت می
د و پرهیز توحید را در الوهیت و سپس در عبادت و پرستش خداون

که بنای  گیریممیپس نتیجه کردند. میدادن از شرک معرفی 
اعتقادات توحید است که اگر اصالح شود بقیه امور هم اصالح 

تبیینی، گفت وگویی و تاریخی در معرفی  هایروشاستناد به شود. می
مربیان در  راهنمایتوحید و معاد توسط پیامبران در قرآن مجید، 

در روشهای معرفی انبیا در قرآن  تأملبا  .باشدمیتربیت اعتقادی 
س پ که پیامبر اکرم )ص( آخرین پیامبر خداست یابیممیمجید در 

عنوان  بهکه اعالم خاتمیت حضرت محمد )ص(  گیریممینتیجه 
ادیان جهان است.  ترینکاملآخرین پیامبر خدا و دین اسالم از جمله 

 ود.شمیری و عقیدتی بسته این اعالم خاتمیت راههای انحراف فک با
ه ک یابیممیو اعجاز انبیا در  عصمتبا تأمل در روشهای تبیین وحی، 

وحی یك سنت الهی است و مخلَص بودن و عصمت انبیا موجبات 
ای به امر همچنین هر معجزه کندمیاطاعت از آنان را در ما فراهم 

که محتوای وحی  گیریممیپس نتیجه گیرد میو فرمان خدا صورت 
از طرف خداست و موجبات اصالح عقاید انحرافی را فراهم و 

تاسی به  کندمیباورمند سازی و شناخته نبوت را در ما تقویت 
آنان موجبات  هایویژگیپیامبران و درک اخالص و سایر 

سعادتمندی در زندگی دنیوی و اخروی را برای ما به همراه خواهد 
که خداوند  گیریممیوم اعجاز نتیجه داشت همچنین از درک مفه

بر همه امور سیطره و تسلط دارد و معجزات به امر او شدنی است 
مربیان در تربیت  پیامبران واسطه درک فیض حضور الهی هستند.

تربیتی و مبانی فلسفی موضوعات فوق  هایروشاعتقادی با استناد به 
اصل نبوت  الذکر به ایجاد شناخت و باورمند سازی متربیان در

 پردازند.می

هی یابیم که تمام انبیا البا تأمل در روشهای معرفی موافقان انبیا درمی
در طول حیات تعلیم و تربیتی، تبلیغی، هدایتی و ارشادی خود از 

برای اعتمادسازی و جلب نظر مردم  هاروش مؤثرترینبهترین و 
به  مستحکم واغلب به این روشها مبتنی بر مبانی  اندنمودهاستفاده 

که  گیریممیپس نتیجه . منظور هدایت گری انسانها بوده است
تبلیغی و هدایتی مناسب از سوی  تعلیمیتربیتی،  هایروشانتخاب 

تربیتی آنان را فراهم  هایبرنامهمربیان زمینه پذیرش و موافقت با 
 و به ویژه در تربیت اعتقادی، آورده و نشانه بلوغ عقلی و فکری است

ا تأمل ب کننده زمینه پذیرش و انقیاد قلبی متربیان خواهد بود. لتسهی
انه که استهزا پیامبران، به یابیممیدر روشهای معرفی مخالفان انبیا در 

و فرار از حق و  تکذیبمعاصرت،  حجابجویی، توقع نابجا، 
هرگونه مخالفتی با آنان عواقب نامطلوبی در زندگی فردی و 

که هرگونه مخالفت با  گیریممی پس نتیجه اجتماعی دارد
برگزیدگان الهی موجبات شقاوت و سرگردانی و غضب خداوند را 
به همراه خواهد داشت و نشانه رشد یافتگی رکود و جمود فکری 
است پس مربیان با تأسی به شیوه برخورد پیامبران با مخالفان در 

ن مهم ای و مبانی فلسفی آنها، به هاروشتربیت اعتقادی و استناد به 
 .گمارندمیهمت 
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