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:گفتیم

 زمانی که  

به اوج فهم و ک�ل می رسد،

خداوند عا�،

را مبعوث کرده، 

.نام می نهد او را 

296



پس رشیعِت 

رشیعت پایانی، 

.است و 

در بحث پیش رو،

قرآن را از زبان قرآن مورد بررسی قرار 

.می دهیم
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299

! ای مردم

 

.  برای ش� آمده است



در این آیه ی رشیفه،

قرآن کریم خود را به چهار صفت، 

:توصیف می کند

 

قبل از بررسی این صفات، الزم است، 

. داشته باشیمنگاهی کوتاه به 

300



301



302



303



.  دارد هر موجود 

 

موجودات، نیز مانند سایر انسان 

:است که دارای 

.  تعبیر می کند از آن به  
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  انسان 

.دارد و 

. روشن است تعریف 

   

. روشن است تعریف 
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  انسان از آنجا که دارای 

؛ است جمله از 

نتیجه در 

)  (

متعددی دارد؛  

.  است که در ابتدای پیدایش  

)هنوز به فعلیت نرسیده است(
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 از طرفی 

  و از طرف دیگر 

.   برای تسخیر وجود انسان با یکدیگر در جنگند

هر یک از این قوا

) (

 

.انسان را به طرفی می کشند
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:است کهاین اساسی اما چالش 

 در میانه ی این 

 

 

  راه دستیابی به 

؟و چگونه استچیست 
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:است کهاین اساسی پاسخ چالش 

 میانه ی این ک�ل انسان، در 

 

  

و بزرگرتین مانع ک�ل، 

  

.است در اثر 
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310

خداوند به جناب داود 

:  می فرماید

!ای داود
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.استدر 

اما اگر انسان در پرداخ� به 

زیاده روی کند، دو قوه ی 

از 

؛در جان انسان صفت دیگری متولد شده و رسوخ می کند

.استنام این صفت 
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.در �امی وجود انسان رسوخ می کند

در این حال، دیگر 

؛به حق توجه نکرده و صدای دعوت آن را �ی شنود

عملش برای او زینت پیدا می کند؛

؛ 

.استحالی که خودش به باطل بودن خویش آگاه در 
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315



طرح یک چالش 

آیا

برای سیر انسان در مسیر ک�ل، 

کافی نیست؟ 

در این صورت، انسان دارای 

چه نیازی به انبیاء دارد؟
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317

:اگر بگویید

:کهاست عقل 

  



318

:پاسخ این است که



319

:که در آغاز راه زندگی

 



320

.استدر آغاز راه زندگی، 

 



321

:در نتیجه

  یعنی 

اجازه ی خارج شدِن 

.را �ی دهد و ظهور و بروز و حکمرانی او



322

که اگر به حال انسان نظر کنیم، 

. حقیقت این امر را مشاهده می کنیم
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324

اشد،نداشته بدر نتیجه هر قومی که 

.می شود در اندک زمانی دچار 
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:به زبان ساده

.همراهانی دارد 

. هستند این همراهان 

کردن، بر نورانیت عقل،هنگام حکم که در 

.تأثیر می گذارند
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 ک�ل انسان در 

و بزرگرتین مانع ک�ل، 

  

.است در اثر 

طغیان می کنند، 

.را تحت ثأثیر خود قرار می دهند و
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طغیان می کنند، 

  و

  برای رهایی از سلطه ی 

.به تربیت صالح نیازمند است
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330

! ای مردم

 

.  برای ش� آمده است



این آیه ی رشیفه،گفتیم در 

قرآن کریم خود را به چهار صفت، 

:توصیف می کند

 

با توضیحاتی که درباره ی 

.  داشتیم، به بررسی آیه ی رشیفه می پردازیم
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332



333

! ای مردم

. ش� آمده استبرای 
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: می گوید التحقیق درباره ی ریشه ی کلمه ی 

:املاّدةاألصل الواحد يف أّن 

. اسبةإرشاد اىل حّق بتذكّرات مفيدة و تنبيهات نافعة منهو 

، اصل واحد در ماده ی 

به همراِه  

.است و
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336

است؛ قرآن، 

:بایعنی قرآن، کتابی است که 

و 
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338

است؛ قرآن، 

بهره مند  اما آیا همگان از این 

می شوند؟

 



339

قرآن، 

است؛  و 

د؟بهره مند می شون ازپس فقط 

:  کسی است که 

.بنای مراقبت از سعادت خود را دارد



340



341



342



خرب مقدم عىل اصغر ز سفر ميايد

لوحش الله كه به همراه پدر ميايد

ناز پرورد مــن آمد سوى گهواره ناز

مي سزد گر بنهم بر قدمش روى نياز

طوطى من سخنى ، از چه زبان بسته شدى

ســفــرى بيش نرفتى كه چن� خسته شدى

ناز آغاز كن و جلوه كن از آغوشم

دو جهان نفرشمبه ملك كه من اين جلوه 

اى جگر تشنه كه با خون جگر آمده اي

ايتر آمده با ديده ی خشك لب رفتى و 
343



آخر اى غنچه پژمرده كه س�ابت كرد

نغمه ی ت� تو را از چه چن� خوابت كرد

من خار خدنگ كه گلوى تو دريدگل 

گوش تا گوش تو را ت� جفاى كه دريد

چه شد اى بلبل خوشخوان ز نوا افتادى

ز آشيان رفتى و در دام بال افتادى

بودم اميد كه تا بال و پرى باز كنى

كنىنه كه از دست من غمزده پرواز 
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داشتم از ش� ترا باز كنمآرزو 

برگ عيىش ز گل روى تو من ساز كنم

اگرت آب ندادند و مرا ش� نبود

نبودنازن� حلق ترا طاقت اين ت� 

طاقتم طاق شد آن طاقه ريحانم كو

طوطى شهد دهان شكر افشانم كو

حيف و صد حيف كه برگ گل نرسينم رفت

رفتناز پرورده من ، اصغر ش�ينم 
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 أَْوالِدَك آبائَِك وَ   اللَُّه َعلَيَْك َو َعىلَصىلَّ 

َمِعَ�، اللَُّه َعلَيَْك َو َعلَيِْهْم أَجْ َصىلَّ 

اللَُّه َعلَيَْك َو َعلَيِْهْم َصىلَّ 
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