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  مخاطبان قرآن در گذر زمان
 
 

 
  * داغر يدام

  ** يناج ينام يمحمد هاد
 
  22/05/1398: يافتدر يختار
  026/6/1399: ييداـت اريخـت

  
  :چكيده

 يدداللت بر آن دارد كه قرآن معجزه جاو ياتادله از روا يرو سا يماز قرآن كر يشواهد درون متن
 ييآن است. واقع نما هايكتاب، عام بودن خطاب ينا ياز اسرار جاودانگ يكياست.  ياله يامبرپ ينآخر

عام  اي را به گونه -»الناس«-همه مردم ي،فرد هايبا در نظر گرفتن تفاوت كند يم يجابزبان قرآن ا
جهت در  ين. به هميردآن مورد خدشه قرار گ ييچند معنا كه ساختار ينمورد خطاب قرار دهد بدون ا

 به صراحت، همگان به نظر و تفكر در آفاق و انفس دعوت شده يكتاب آسمان يناز ا يمواضع متعدد
 هاياز خطاب يبرخ صاز آن جهت است كه چه بسا خصو اي مسئله چنين به پرداختن ضرورت. اند
مقاله با روش  ينخاص روبرو سازد. ا يافراد يارا با توهم انحصار قرآن به گروه  اي عده يقرآن
دهد انحصار قرآن به مخاطبان  ينگارندگان آن نشان م يها يافتهو  يافتهسامان  يليتحل- يفيتوص

 يممنطق حاكم بر قرآن در ارائه مفاه يگرقرآن است، از طرف د يخاص، در تعارض با اصل جاودانگ
 يسبك قرآن يكآن را عنوان  توان يم شناسي استقراء و تجربه استوار است كه از نظر روش عمدتاً بر

كتاب، مورد استفاده  ينا ي¬جاودانه يمتعال يمو تفه ياندر ب يبه حساب آورد كه در عرض روش تعقل
  قرار گرفته است.

  استقراء و تجربه، سبك ي،قرآن هايخطاب يتعموم ي،مخاطب، جاودانگ يم،قرآن كر: هاكليدواژه
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  بيان مسئله -1
اي الهي است كه براي هدايت انسان ها قرآن كريم ، تحفه

در آخر الزمان فرود آمده است و با گذر زمان مخاطبان 

مختلف و متفاوتي از جهت درك و فهم قرآن دارد. 

مخاطبان اوليه قرآن كريم، همان عرب عصر نزول قرآن 

مي باشند كه خداوند آنها را ابتدا مورد خطاب قرار داده 

است و بر اساس معيارهاي زباني از قبيل كاربرد انواع 

مجاز، كنايه و استعاره و ... با آنان سخن گفته است؛ 

مخاطبان به آن عصر، مباينت آشكاري با محدود كردن 

  نصوص ديني اعم از قرآن كريم و كالم معصومين دارد.

بدين جهت قرآن كريم مخاطبان مختلفي را با سطح 

هاي گوناگون ادراك متفاوت از جهت علمي با پشتوانه

  فرهنگي و تمدني داشته و دارد.

نص قرآن كريم هم ياراي تحمل فهم هاي گوناگون را 

ت هر چند مبناي فهم آن قالب هاي زبان عربي داراس

- مي باشد و خوانندگان آن براي فهم دقيق تر آن مي

بايست نسبت به شأن نزول ، عام و خاص ، مطلق و 

مقيد و محكم و متشابه و ديگر فنون و علوم مرتبط با 

فهم آن آشنايي كاملي داشته باشند با تتبع در دانش 

مفسري بر اساس داشته كنيم كه هر تفسير، مشاهده مي

هاي علمي خود به تفسير قرآن كريم پرداخته و با گذر 

زمان، نگاه به قرآن عميق تر شده است و اين دليل بر آن 

است كه مخاطبان قرآن محدود به دوره خاصي نيستند. 

روش عام قرآن، روش تجربه و استقراء و نظر و تفكر 

بل بهره است كه براي همه انسانها در همه زمان ها قا

 برداري است. 

  سواالت تحقيق-1‐1
آيا مخاطبان قرآن فقط در معاصران نزول محصور -الف

  ي انسانها در طول زمان است؟است؟ يامخاطبان آن همه

نمايي و خطاب عام و چه ارتباطي ميان واقع-ب

  همگاني وجود دارد؟

آيا روش استقراء و تجربه يك روش قرآني است؟ - ج

اند در كنار تفكر و تعقل مورد تواين روش، مي آيا

  ي زمانها باشد؟كاربرد بيشتر انسانها در همه

  

  پيشينه تحقيق- 1- 2
ي داليل جاودانگي قرآن كريم يا خطاب و درباره

مخاطبان قرآن  كتاب ها و مقاالتي نگاشته شده است كه 

  گردد:به برخي از آنها اشاره مي

راز  مقاله اي تحت عنوان آقاي موسي صدر در-1- 1-2

و رمز ژرفاي قرآن، راز جاودانگي و ماندگاري قرآن را 

داند و راه دستيابي به آن معلول ذو بطون بودن قرآن مي

)، 1379كند.(صدر موسي(را تدبر و تزكيه معرفي مي

  )22و21پژوهشهاي قرآني، ش

جاودانگي قرآن وحقيقت وحي مقاله ديگري -1- 2-2

 قرآن پرداخته واست كه نگارنده آن به داليل جاودانگي 

 برشمرده، لوازم عقلي آن را عقلي و روايي و ادله قرآني،

 نكرده است.(عارفيان، اما به بحث مخاطبان ورود

  )36و35ش پژوهشهاي قرآني، )،1382عبدالحميد(

ي آقاي محمدباقر سعيدي روشن در مقاله-1- 3-2

  تاريخي  حضور فرا قرآن نزول تاريخي و
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 با آنقر نگيوداجا نسبت در مختلف يها‐هيدگاد 

 معرفتي مباني ورط همينو  ولزـن صرـع ياـه قعيتاو

 ندگيز يمتغيرها ،قنطباا قابليتو  ويگر يخرتا هيدگاد

ديدگاه فراعصري  كرده، نظر نمعاا كريم آنقر برآن  بشر

برمي برخي از ويژگيهاي قرآن را و مبنا قرارداده را

 بافطرت وهم سويي  زمان، شمارد:(قابليت تطبيق با

 عقل، هماهنگي با خردآجيني و سرشت مشترك آدميان،

هاي آفرينش ي خاستگاهتوازن ميان همه واقع نگري و

 انعطاف پذيري و......)(سعيدي روشن، انسان،

پژوهشي دانشگاه –فصلنامه علمي  )،1385محمدباقر(

  )28ش قم،

اي تحت فالحي قمي نيز در مقاله آقاي محمد-1- 4-2

به بيان انواع خطاب  مخاطب در قرآن، عنوان خطاب و

ي جاودانگي خطاب به مساله و مخاطب پرداخته و

 اي ننموده است.(فالحي قمي،قرآني اشاره

  )70ش سال هجدهم، بينات، )،1390محمد(

تمايز پژوهش حاضر با موارد ذكر شده، در اين است كه 

راز جاودانگي خطاب قرآن در طول زمان را در ارتباط 

استقراء،  نمايي زبان قرآن، همچنين روش تجربه وبا واقع

در كنار تعقل و تفكر جستجو كرده است. هيچ كدام از 

 پژوهشهاي يادشده، به مساله تاثير پذيري مخاطبان و

تنوع آنها و ارتباط وثيق آن با ذو مراتب بودن  فهم 

  اي نشده است.قرآن، اشاره

  عام بودن خطاب قرآن -2

  بودن خطاب در قرآن كريم ادله قرآني عام - 1-2

خورد كه در يك نگاه اجمالي، آيات فراواني به چشم مي

بر عموم دعوت پيامبر (ص) از جانبي و گسترش خطاب 

  از جانب ديگر داللت دارند.

  )107(انبياء ، » و ما ارسلناك إال رحمه للعالمين. «1

  )19(انعام ، ...» و اوحي إلي هذا القرآنَ و من بلَغَ .  «2

عالمه طباطبايي اين جمله را شاهد بر ابدي و جهاني 

فرمايد: از بيند و ميبودن رسالت پيامبر اسالم (ص) مي

گر چه بر مي آيد كه » ال نذركم به و من بلغ«ظاهر 

خطابش به مشركين مكه و يا عموم قريش و يا جميع 

» من بلغ«و بين » كم«عرب است، اال اينكه مقابله بين 

كساني » من بلغ«ين جهت كه مراد از البته با حفظ ا

اند، چه باشند كه مطالب را از خود پيغمبر (ص) نشنيده

معاصرين و چه مردمي كه بعد از عصر آن جناب به 

داللت دارد بر اينكه مقصود از ضمير  –آيند وجود مي

كساني هستند كه » ال نذركم به«در جمله » كم«خطاب 

نزول آيه يا مقارن يا پيغمبر اكرم (ص) ايشان را پيش از 

و اوحي «فرمود پس اينكه فرمود: پس از نزول انذار مي

بر اين هم داللت » الي هذا القرآن ألنذركم له و من بلغ

دارد كه رسالت آن حضرت عمومي و قرآنش ابدي و 

جهاني است، و از نظر دعوت به اسالم، هيچ فرقي بين 

كساني كه  شنوند و بينكساني كه قرآن را از خود او مي

شنوند نيست، و به عبارت ديگر آيه شريفه، از غير او مي

كند بر اينكه قرآن كريم حجت ناطقي است از داللت مي

ناحيه خدا و كتابي است كه از روز نزولش تا قيام قيامت 

  كند.به نفع حق و عليه باطل احتجاج مي
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و اگر فرمود : تا شما را به وسيله آن انذار كنم، و نفرمود 

: به وسيله قرائت آن ، براي اين بود كه قرآن بر هر كسي 

كه الفاظ آن را بشنود و معنايش را بفهمد و به مقاصدش 

پي ببرد و يا كسي برايش ترجمه و تفسير كند و خالصه 

بر هر كسي كه مضامين آن به گوشش بخورد، حجت 

اي كه به سوي قومي است، آري الزم نيست كتاب و نامه

حتما به زبان آن قوم باشد، بلكه شرط  شودارسال مي

آن اين است كه اوالً مضامينش شامل آنان شود و ثانياً 

حجت خود را بر آن قوم اقامه كند، هم چنان كه رسول 

خدا (ص) به مردم مصر، حبشه، روم و ايران نامه ها 

نوشت و حال آنكه زبان آنان غير زبان قرآن بود و 

فارسي و بالل حبشي و اي از قبيل سلمان همچنين عده

اند، و بسياري از صهيب رومي به آن جناب ايمان آورده

يهود با اينكه زبانشان عبري بود به آن حضرت گرويدند. 

و اينها كه گفته شد روشن و غير قابل ترديد 

  )7/40، 1417است.(طباطبايي( )

قُل ال اسئلكم عليه اجراً ان هو إالّ ذكري . « ... 2
  )90 انعام»(للعالمين 

كه به معناي » ذكري«گويد : كلمه راغب اصفهاني مي

كه آن نيز به اين » ذكر«تذكردادن است از كلمه  

  )238ق)،  1412تر است.(راغب اصفهاني(معناست، بليغ

و اين جمله «فرمايد: عالمه طباطبايي ذيل اين آيه مي

خود يكي از ادله عموميت نبوت رسول اكرم است نسبت 

م و طبيعتاً اين عموميت به دليل عموميت به همه اهل عال

هاي قرآن كريم و مخاطب قرار دادن كل احكام و خطاب

  )7/260ق،)  1417بشريت است.(طباطبايي( 

» و ما نسئلهم عليه من اجر ان هو إال ذكر للعالمين. «3

  )104 /(يوسف

  )107(انبياء / » و ما ارسلناك إال رحمه للعالمين. «4

الفرقان علي عبده ليكون للعالمين  تبارك الذي نزل. «5

  )1(فرقان / » نذيراً

قل ما اسئلكم عليه من اجر و ما انا من المتكلفين ان . «6

  )86،  87ص / »(هو إال ذكر للعالمين

  )52(القلم / » و ما هو إال ذكر للعالمين. «7

  )27(تكوير » ان هو إال ذكر للعالمين. «8

  مخاطبان و ذوبطون بودن آيات - 2- 2
رآن از ساختار چند معنايي برخوردار است كه هم ق

روايات و هم ادله عقلي بر اين مطلب داللت دارد. در 

باب ادله عقلي بايد گفت الزمه جاودانگي قرآن براي 

ها، وجود بطن براي آن را اثبات همه زمان ها و مكان

كند ، زيرا از طرفي قرآن آخرين متن آسماني است و مي

هر عصري مطالباتي از دين وجود از طرف ديگر، در 

دارد كه رجوع به ظاهر آيات پاسخ گوي آنها نيست، 

بنابراين ضرورت داشته كه بخش مهمي از معارف 

اسالمي در باطن قرآن نهفته باشد تا در زمان الزم به 

وسيله مفسران و عالمان ژرف انديش استخراج 

  )172)، 1388(مودب( 1گردد.

وا انّما غنمتم من شي ء فأن هللا و اعلم«به طور مثال، آيه 

  )40انفال / »(خمسه و للرسول ... 

                                           
. البته به دست آوردن بطن آيه راهكارهاي خاص خود را دارد 1

نيست، بدون و چنين نيست كه هر معنايي كه از ظاهر آيه معلوم 
    ارتباط الزم و كافي به عنوان بطن قرآن مطرح گردد.
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درباره غنايم جنگ بدر نازل شد، اما با تنقيح مناط از 

آن، بنا به حكم باطن، آيه درباره هر منفعتي كه از كسب 

  )30/ 1) ،1387حاصل آيد، قابل تطبيق است.(معرفت( 

حكم از همين روست كه در روايات ما از آيه مذكور 

ق)،  1391خمس استخراج شده است.(حر عاملي( 

2/489 - 501(  

پس نازل شدن كالم الهي در قالب الفاظ بشري و 

محدوديت لفظ انساني جهت شمول آن، باعث ايجاد 

اي براي متن مواردي چون اجمال و ساختار چند اليه

 گرديده است كه آن را نيازمند تفسير نموده است.

  و بهره برداري از قرآنعدم يكساني فهم - 1- 2- 2 
قرآن مانند حقايق ديگر براي همگان، در يك سطح 

گردد. اگر دين، يك دين درست معلوم و مفهوم نمي

باشد، در آن صورت عمال در جهان عيني، جرياني اتفاق 

  افتاده است. 

يعني در جهان واقعي و عيني، خدايي هست كه دست 

راز شده حمايت و عنايت او از راه وحي به سوي ما د

است. بنابراين دين يك جريان واقعي و يك حقيقت 

عيني خواهد بود. به همين دليل اين دين نيز در رديف 

گيرد. بنابراين مانند هاي عيني و خارجي قرار ميحقيقت

حقايق عيني ديگر در عين آن كه با هيچ گونه رمز و 

رازي همراه نيست، فهم و بهره برداري از آن براي 

ن نخواهد بود. بلكه انسان به نسبت رشد همگان يكسا

انديشه و گزينش درست تفكر، از آن حقيقت بهره مند 

  خواهد شد. 

عيناً مانند طبيعت و حقايق فيزيكي مثل خاك و آب كه 

بهره مندي بشر از آنها به ميزان انديشه و داشتن روش 

درست فهم و پژوهش آنان بستگي دارد. همين طبيعت 

هاي آن انسان تنها با تهديدها و آسيباست كه مباني 

روبرو بود. نگران باد، باران، زلزله، طوفان و درندگانش 

بود. اما در مراحل بعدي با خردورزي بيشتر و اندوختن 

تجربه و انتخاب روش مناسب، توانست خود را در برابر 

اين تهديدها تا حدودي پاس داشته و به بهره كشي در 

انسان از همين طبيعت بهره هايي  طبيعت بپردازد. اكنون

ترين انسان ها از دارد كه حتي يك قرن پيش باهوش

  تصور آنها ناتوان بودند.

رابطه انسان و دين نيز چنين است. ما براساس 

پيشرفتمان در خردورزي و داشتن نطق و معرفت 

توانيم از همين دين شناسي و روش درست و كارآمد مي

اشيم كه هرگز بر خاطر هايي داشته بو قرآن بهره

پيشينيان خطور نكرده است. اما اين مطلب هرگز به 

معناي ظني بودن معناي قرآن نبوده و نيست به خاطر 

اين كه آنجا باطني بودن معاني مطرح باشد، براي فهم آن 

معاني، شرايط غيرعادي مطرح مي شوند مانند عصمت، 

ثال امامت، واليت، خالفت و دست كم تصفيه درون و ام

آن. اما آنچه مورد نظر ماست، درك قرآن با قواي عادي 

هاي معمولي است. يعني همه انسان و از طرف انسان

انسان ها با همين چشم و گوش و عقل و هوش 

توانند معاني قرآن را دريابند. چنان كه خودشان مي

حقايق فيزيكي با قواي معمولي انسان قابل كشف و 

  همين عقل و براي همگان. فهمند، حقايق ديني نيز با
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 در تذكر تعقل، تفكر، اختالف واژگان (تدبر، ‐2- 2- 2
  قرآن) 
آيه از قرآن  در دو كه فعل (يتدبرون )از آن است، تدبر

) به معناي اين 24محمد ،82كريم وارد شده است(النساء/

است كه چيزي را بعداز چيز ديگر بگيريم ودر مورد آيه 

اي تامل در يك آيه بعد از آيه)، به معناي 82شريفه(نساء

  ديگر است.

تدبردر قرآن مختص قول است(افلم يدبروا القول ام 

) 68جاءهم مالم يات آباءهم االوليين)(المومنون/

استعمال آن مربوط به تامل وامعان نظر در حكمت ها، 

حكم ها، داستان ها واندرزها 

  )5/19)،1402است.(طباطبايي،(

سوره نحل 13-11ير آيات عالمه طباطبايي ضمن تفس

به تفاوت افعال (يتفكرون، يعقلون و يتذكرون) اشاره 

كند و مي فرمايد: اين سه قسم احتجاج است كه اولي مي

به مردم متفكر و دومي به اشخاص متعقل و سومي به 

افراد متذكر نسبت داده شده، و جهتش اين است حجت 

كه در اول از مقدمات ساده(رويش گياهان)تركيب يافته 

استفاده و نتيجه گرفتن صرف تفكر كافي است، ولي 

دومي(تسخير شب، روز، ماه و خورشيد) مركب از 

مقدمات علمي است كه فهم آن جز براي دانشمنداني كه 

از اوضاع آسماني و اسرار زميني باخبرند، ميسر نيست، 

گيرد كه حركات و تنها كسي از آن حجت نتيجه مي

آثار آن حركات را مي داند. انتقال اجرام آسماني و

سومي(ذكر مخلوقات مختلف) مركب از مقدمات كلي 

توانند از آن نتيجه گرفته و با آن، است كه تنها كساني مي

وحدانيت خدا را در ربوبيت اثبات كنند كه متذكر احكام 

كلي وجود باشند، مثال بدانند كه عالمي كه همواره در 

ج به ماده دارد، و دگرگوني است، البد و ناچار احتيا

بدانند تمامي مواد آن به يك ماده عمومي و متشابه 

گردد ويقين داشته باشند كه واجب است تمامي منتهي مي

اختالفاتي كه در مواد هست، بايد به غير ماده منتهي 

شود، كه در ماوراي اين ماده 

) آنچه مسلم است، 12/317)،1402است.(طباطبايي(

توانند به اين مهم برسند، و يآنست كه همه انسانها نم

ممكن است در مرحله اي از مراحل خرد ورزي توقف 

كنند. اين از حيث فكر و نظر است، اما از جهت عمل 

شوند.بدين معنا آيات مذكور به(لعلكم تشكرون )ختم مي

كه مقدمات نظري بايد به بعد عملي منتهي گردد و بدون 

ب است(هم شك بعد عملي(شكرگزاري) نيز داراي مرات

  )163درجات عنداهللا ....)(آل عمران/

  ذو مراتب بودن فهم قرآن كريم در روايات  ‐2- 2- 3
احمد بن محمد بن خالد برقي از پدرش از علم بن حكم 

از محمد بن فيصل از بشر وابشي از جابر بن يزيد جعفي 

روايت كرده كه از امام محمد باقر (ع) درباره تفسير آيه 

اي سوال نمودم، پاسخم داد، بار دوم پرسيدم، جوابي 

ديگر داد گفتم: قبالً جور ديگري پاسخ داده بوديد، 

و له ظهرٌ و  ]و لبطنه بطناً[جابر انّ للقرآن بطناً  يا«فرمود:

للظهر ظهر يا جابر و ليس شي ء ابعد من عقول الرجال 

من تفسير القرآن انّ آاليه يكون او لها في شي ء و 

» آخرها في شي ء و هو كالم متصرف علي وجوه

  )192/ 27ق)،  1391(عاملي( 
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تن آيات قرآن، اوالً اين روايت با بيان ظهر و بطن داش

ذو وجود بودن مراد آيات را اثبات مي كند كه نتيجه ذو 

رتبه بودن فهم آن است. در روايات بعدي داللت اين 

ليس شيء ابعد من «شود ثانياً: مردا از فرضيه اثبات مي

هاي معنايي نفي فهم عموم از همه اليه» عقول الرجال

دور از  قرآن نيست، زيرا اگر فهم اليه هاي ظاهري هم

دسترس باشد، هم با هدف ارسال قرآن و هم با روايات 

ديگر ائمه ( ع ) مبني بر ارجاع مردم به قرآن و تأمل در 

  آن ناسازگار خواهد بود. 

طبرسي در احتجاج از پيامبر(ص) نقل كرده كه در روز 

  غدير فرمود:

يا معشر الناس تدبرواالقرآن و افهموا آياته و انظروا في «

و التتبعوا متشابهه فواهللا لن يتبين لكم زواجره محكماته 

و اليوضح لكم عن تفسيره إال الذي انا اخذ 

  )194/ 27همان، »(بيده.

پيامبر(ص) ابتدا مردم را به تامل در آيات دعوت نمود، 

داند. سپس فرمود كه كسي جز علي تفسير قرآن را نمي

 شود مراد ايشان آن است كهاز اين دو مقدمه نتيجه مي

فهم كامل قرآن مخصوص علي(ع) است، هر چند 

ديگران هم از فهم آن بي بهره نيستند، همچنين بر همين 

معنا اين روايت كه انس بن مالك از پيامبر(ص) روايت 

يا علي انت تُعلَّم الناس تاويلَ «كرده كه مي فرمايد:

القرآن بما اليعلمون فقال علي ع): ما ابلّغ رسالتك من 

سول اهللا؟ قال(ص): تُخبرُ الناس بما يشكلُ بعدك يا ر

  )195ق)، ص  1404عليهم من تاويل القرآن.(صفار( 

  

انعكاس نياز مخاطب به تفسير عصري در - 3- 2- 2 
  برخي روايات

شود كه به مساله نياز مخاطبان روايات فراواني يافت مي

به برداشت صحيح و بهره بردن از قرآن در هر عصر 

  مله:تأكيد دارند از ج

كند كه شنيدم از امام محمد فضيل بن يسار نقل مي

ما من القرآن آيه االّ و لها ظهرٌ و «باقر(ع) درباره روايت 

  سوال شد و حضرت در پاسخ فرمود:» بطن

ظهرُه تنزيلُه و بطنُه تأويلُه. منه ما قد مضي و منه ما لَم «

. كُلَّ ما جاء تأويلٌ يكُن. يجري كَما تَجرِي الشّمس و القَمرُ

منه يكون علي األَموات كَما يكونُ علي األَحياء قال 

نحن ». وما يعلم تأويلَه إلّا اهللاُ و الرّاسخونَ في العلم«اهللا

 تأويلَه 197/ 27ق) ، 1391حرعاملي(»(نَعلَم(  

آيات قرآن جريان دارد، آن چنان كه ماه و خورشيد 

قرآن در بستر زمان جريان دارند. بي شك جريان آيات 

است و مسلم آن است كه هر زماني اقتضاهاي خاص 

خود را دارد و تفسير قرآن هم در هر عصري بايستي 

  مرتبط با همان نيازها باشد. 

  فرمايد:در روايت ديگري امام صادق(ع) مي

اهللا تبارك و تعالى لم يجعله لزمان دون زمان و ال  انّ«

 قومٍ و عند كلّ جديد زمانٍ فهو فى كلّ دون ناسٍ لناسٍ

غض 2/87)، 1387صدوق، (»(الى يوم القيامه(  

بنابراين با فاصله گرفتن از عصر نزول قرآن، ارائه پاسخ 

به نيازها و مسائل هر جامعه اي با تفسير آيات قرآن به 

وسيله مفسران خبره، الزم است تا جامعه انساني در 

امامان معصوم  مسير هدايت قرار گيرد، به همين جهت
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عليهم السالم، فهم آيات را به اصحاب خود ياد داده و 

دادند.(مودب، همواره آنان را به قرآن ارجاع مي

)1388 ،(157(  

  هاي قرآنمراتب خطاب - 3-2
هاي قرآن داراي اوج و حضـيض و نيـز داراي   خطاب  

» يا أيها ألنـاس «مراتب متوسط است. نازلترين آن، تعبير

يـا  «، »يا أيها ألرسول«، »يا أيها النبي«ن و عالي ترين آ

است و آنچه با حفظ مرتبـه بـين دو طـرف    » أيها الرسل

يـا ايهـا     «، »يـا اهـل الكتـاب   «قرارداد عبارت است از 

اولي «و » اولي االبصار«و باالتر از آن عنوان » المومنون

است كه گاهي به صورت ندا و گاهي با عنوان » االلباب

)،  1387جـوادي آملـي(  (.م آمده استديگر در قرآن كري

255(  

  

  انواع خطاب قرآن  - 4-2
  خطاب عام و خطاب خاص- 2- 4- 1

گردد. شما اگر دو غايت كه در بيشتر مردم حاصل نمي

با آگاهان، با امر مكشوف و آسان سخن گويي كه با آن 

دهي، سطح آنان را به جاهالن را مورد خطاب قرار مي

پسندند و اگر هرگز آن را نمياي پايين آوردي كه گونه

گويي كه آگاهان و عامه مردم را تلميح و اشاره سخن

دهي، فراتر از زيركان جامعه را مورد خطاب قرار مي

كني كه تاب تحمل آن را خودشان را به آنها تحميل مي

اي نيست جز آنكه هر كدام را با سبك و ندارند و چاره

اش قليسياق خاص خود مطابق ظرفيت فكري و ع

  مورد خطاب قرار دهي. 

اي هم به عالمان و هم به جاهالن و هم اما اينكه جمله

به بازاريان و هم به پادشاهان گفته شود و هر يك 

برحسب مقياس عقل و نيازش آن را تلقي كند، هرگز 

شود. قرآن است كه بليغان آن جز در قرآن آن يافت نمي

يابند و عامه مي ترين سخن با لطيف ترين تعابيررا كامل

ترين آن به ي مردم آن را بهترين سخن و نزديك

بينند و براي فهم آن ماوراي وضع لغوي، به خردشان مي

كنند. بنابراين قرآن متعه و ترجماني احساس نياز نمي

اي است براي عامه و خاصه و براي هر كس كه بهره

بخواهد ميسر و آسان است(و لقد يسرنا القرآن للذكر 

) و قطعا قرآن را براي پند 40من مذكِّر)؛(سوره قلم/ فهل

دراز، (گرفتن آسان كرديم پس آيا پند گيرنده اي هست؟

 )113م)، 1998(

  
  اقناع عقل و سيرابي عاطفه‐2- 4- 2

در نفس انساني دو نيرو وجود دارد نيروي تفكر و 

نيروي وجدان و نياز هر كدام متغير است. يكي كه در 

ر مي شود تا به آن برسد و ديگري وحق و حقايق غوطه

احساس خود را لذت و دردي كه پيرامون خود از اشياء 

كند و بيان تام آن است كه هر دو نياز بيند، مسجل ميمي

را برآورده كند و انسان را با اين دو بال به پرواز 

  درآورد.

كند و اي را سيراب ميسخن حكيمان و اديبان جنبه

كيمان ثمرة خرد را به عنوان جنبه ديگر را اهمال. ح

كنند و هرگز به عاطفه غذاي عقل به انسان تقديم مي

التفاتي ندارند. خشكي و بي آاليشي در آن مشهود است 
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كنند كه وجدان را به و اما اديبان و شاعران تالش مي

وجد آورند و مباالتي در به تصوير كشاندن آنچه تقديم 

خواه سخن باشد يا كنند ندارند خواه ياوه باشد و مي

حقيقت باشد يا تخيل(و الشعراء يتبعهم الغاوون الم ترا 

أنهم في كل واد يهيمون و انهم يقولون ال يعلمون)(شعراء 

كنند. آيا ) از شاعران، گمراهان پيروي مي224-226

نديدي كه در هر وادي (باطل خيال پردازانه) حيران و 

  كنند.نمي سرگردانند و مطالبي مي گويند كه خود عمل

آن كيست كه در يك كالم، حقيقت برهاني قاطعي را مي 

كند و بهره آورد كه اهل تعمق در انديشه را راضي مي

كند تا جان و وجدان آرام گيرد؛ وجداني پاك تقديم مي

آري آن خداست كه هم عقل و هم قلب را با زباني 

دهد. و حق و جمال را با يكسان مورد خطاب قرار مي

درمي آميزد. به گونه اي كه يكي بر ديگري يكديگر 

  كند.غلبه نمي

چه در قصص و چه در بيان براهين و احكامش بهره 

قلب را از تشويق و ترقيق و تحذير و تفير و تعجب به 

انزل أحسن ألحديث كتابا متشابها «بخشد.نحو احسن مي

مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 

خدا ). «23الزمر، »(لذكر اهللا.... جلودهم و قلوبهم

نيكوترين سخن را نازل كرد. كتابي است كه از شنيدن 

هراسند به آياتش پوست كساني كه از پروردگارشان مي

شود، آنگاه پوستشان و دلشان به ياد خدا هم جمع مي

  ».يابدگردد و آرامش ميمي

  خطاب قرآن و تاثير پذيري مخاطبان - 2- 5

حيث تاثير پذيري به شهادت نص مخاطبان قرآن از 

قرآني متفاوتند واين تفاوت ناظر به مخاطباني خاص در 

زمان خاصي نيست. برخي مخاطبان آفاق خرد رابه 

)،طغيان و 33سبب هوي وهوس(جاثيه/

اند، كالم الهي هرگز ) به روي خود بسته6سركشي(علق/

)، 7بقره/»(ختم«كند. تعبيردرآنان اثر نمي

)گوياي 18بقره/»(صم، بكم، عمي« )،108نحل/»(طبع«

آن است كه معرفت از ديدگاه قرآن غير از بعد علمي، 

دارد. كافران به   تجربي و تعقلي، جنبه نفساني ورواني

رسند كه  قلب آنهااز نور ايمان اي از كوري ميمرحله

برند، تهي گشته ودر تاريكي محض به سرمي

بحر لجي اند.(اوكظلمات في هرچندبرخوردار از دانش

يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 

بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراه ومن لم 

). از سويي 40يجعل اهللا له نورا فماله من نور)(نور/

گيرند و ديگر، گروهي تحت تاثير آيات الهي قرار مي

) 37روزنه هاي معرفت خويش را(سمع و قلب)(ق/

-م دردهاي خويش قرار ميگشوده وآيات الهي را مره

- دهند وتعاليم آن راسرمشق زندگي خود قرار مي

دهند.(انماتنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب 

  )11فبشره بمغفره واجركريم)(يس/

  قرآن و زمان - 2- 6
هاي مختلف، حركت مفسرين را دنبال كنيم، اگر طي قرن

بينيم دانشمندان هر عصري چون از دريچه ي معارف مي

و دستاوردهاي علمي خويش، به قرآن مي نگريسته اند، 

هاي علمي و هاي جديدي كه متناسب با افقيافته
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اند. اگر آوردهشان بوده، بدست ميفرهنگي و تمدني

هايي از مفسرين هر عصر را پيش روي خود قرار نمونه

بينيم از خالل دستاوردهاي بشري و پيشرفت دهيم، مي

و مضاميني، كه حاصل راي و  هاي علمي و... مفاهيم

اند. هماهنگي قرآن با اند، به قرآن افزودهانديشه بوده

هاي زمان دليل ابدي بودن و دستاوردها و رهيافت

  جاودانگي قرآن است.

هاي قرآن پايان ناپذيرند.(و بدين جهت است كه شگفتي

انّ القرآن ظاهره انيق و باطنه عميق ال تفني عجائبه و ال 

ئبه و ال تكشف الظلمات اال به) (نهج البالغه تنقضي غرا

)؛ (ظاهر قرآن زيباست و باطن قرآن ژرف 18خطبه 

است و عجايب آن پايان نمي يابد و غرايب آن تمامي 

اي از آيات آفاقي و انفسي كه كشف شود، ندارد). هر آيه

بر جاودانگي قرآن و ابدي بودن حقايق آن داللت 

في اآلفاق و في انفسهم خواهد داشت (سنريهم آياتنا 

حتي يتبين لهم أنه الحق او لم يكف بربك أنه علي كل 

) (آياتمان را در افق ها و 53شيء شهيد) (فصلت/

درونشان به آنان نشان خواهيم داد، تا براي آنان روشن 

شود كه قرآن حق است، آيا براي پروردگارت همين 

  كافي نيست كه او بر همه چيز گواه است؟)

توانسته و مي تواند از خالل دستاوردهاي ميهر نسلي 

علمي، اين آيات را بخواند و به ابعاد و جنبه هايي دست 

اند. اگر همگام با يابد، كه پيشينيان بدان ها پي نبرده

اي ديگر بگوييم: قرآن تنها در يك نسل درك شده، عده

بيم آن داريم كه قرآن را محدود كرده باشيم و جاودانگي 

اي، بين برده باشيم. امكان بازدهي در هر دورهآن را از 

در پرتو شرايط و دستاوردهاي علمي، كه مردم بدان 

گيرند، فراهم است. اند و علومي كه شكل ميدست يافته

براي  كليدهاييشايد دستاوردهاي جديد علمي و معرفي 

فهم دقيق تر و دركي بهتر از ابعاد و اهداف آيات، باشند. 

كند، كسي كه در قرآن انديشه و تأمل مي اي،در هر دوره

تواند حل گيرد كه ميچيزهايي از قرآن جرعه برمي

برند باشد. مسلمانان بر اين مشكالتي كه از آنها رنج مي

اجماع حاصل شده كه قرآن از ناحيه طول نه تنها تمامي 

رود. گيرد، بلكه از آن هم فراتر ميزمان را دربرمي

قال لصاحب القرآن اقرأ و ارتقِ و گويد:(يپيامبر(ص) مي

رتّل كما كنت ترتّل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آيه 

م) ، كتاب فضائل القرآن، باب 1996ترمذي، ، (تقرأ بها) (

)در روز ما جاء فيمن قرأ خوفا من القرآن ما له من أجر

شود بخوان و باال برو و قيامت به صاحب قرآن گفته مي

- ان كه در دنيا به آرامي ميبه آرامي بخوان همچن

اي است كه خواندي، چون جايگاه تو نزد آخرين آيه

  خواني.مي

پذيرند. از طرفي ديگر، عبارات و جمالت قرآن، انعطاف

شود، مفاهيم بنيادي از آن اين انعطاف پذيري سبب مي

بدست آيد، يا يك آيه مطالب زياد در خود بگنجاند. 

با خوارج مناظره كند خواست زماني كه ابن عباس مي

اميرمومنان فرمود:(ال تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال 

ذو وجوه...) به قرآن بر آنان حجت مياور، كه قرآن تاب 

  )77معناهاي گوناگون دارد.(نهج البالغه، نامه 

در حقيقت به طبيعت » حامل چندين وجه است«عبارت 

  سبك قرآن اشاره دارد.
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-اين انعطاف پذيري وجود ميسبك قرآن ناگزير بايد 

داشت تا براي ابد باقي بماند و همراه با زمان، امتداد 

اي كه اگر در يابد. انعطاف قرآن، كامالً پيداست بگونه

مورد تاريخ يا توصيف زمين، يا چيز ديگري سخن 

برد كه داراي بافت و بگويد، عباراتي به كار مي

- ميساختاري مشخص است. طوري كه يك فرد نابغه 

تواند به استقبال آن برود و در اعماق آن غوطه ور شود. 

تواند بدان دست يابد و همچنانكه يك فرد عامي هم مي

در برابر مرزهاي بيروني آن، استقرار پيدا كند. اين 

هاي قرآن است. هر كسي كه ذوق و ها و ويژگيخصلت

سليقه قرآن را داشته باشد، و طعم آن را چشيده باشد، 

كند. براي آن كه كتاب براي ها را درك ميگياين ويژ

ها ها و براي همه قلبها، براي تمامي عقلتمامي زمان

پذيري شگفت، باشد، در سبك و شيوه آن، اين انعطاف

ها و ي مردم با تمامي تفاوتاي كه همهقرار گرفته بگونه

گيرند و از كنارش اختالفاتشان در كنار آن قرار مي

  )205)، 1992غزالي، ((.خيزندرميراضي و خشنود ب

  برداشت مردم عصر نزول از قرآن- 2- 6- 1 
ممكن نيست آنچه براي فهم مردم سده اول حاصل شده، 

اند، زبان را درك مردمي كه با نزول وحي معاصر بوده

اند و همنشين پيامبر بردهاند، با وحي بسر ميكردهمي

حاصل اند، براي فهم و ادراك مردم بعدي (ص) بوده

شود. بدون ترديد، نسل صحابه كه انتخاب شد، تا محور 

پيام و نخستين زير ساخت باشد و عالوه بر اين، معاصر 

كرد و از سالمت با نزول وحي بود، پيامبر را همراهي مي

هاي بعدي زبان و سليقه خالص برخوردار بود، از نسل

-ها و مصداقاز هر نظر متمايز است. بويژه درك مدلول

متن بر ديگران برتري داشتند. هر مقدار كه ما با  هاي

تر شويم و به گذشته نگاه كنيم و با زمان وحي نزديك

جنبه هاي اصلي تماس بگيريم فهم صحيح وحي، بهتر 

شود. درست برخالف معارف علمي، كه هر حاصل مي

چه بيشتر خود را به آينده نزديك كنيم، احتمال صحت 

هاي تاريخي يوسته لغزششود. چون علم، پبيشتر مي

  كند. خود را اصالح مي

پس اين فرآيند نبايد مانع از انديشيدن، حركت در 

چارچوب نگرش قرآن و بشري دادن آن به زندگي، 

پرتو داده هاي معرفتي بشود، نبايد متن قرآن، جاودانگي 

و قدرت خود را در مخاطب ساختن زمان مشكالت 

خست، براي ارزش عصر، از دست بدهد. فهم قرن هاي ن

مند وحي، بعنوان اصل تلقي خواهد شد. هاي ضابطه

بدين جهت، جهش از فراز آن روا نيست. ولي آيا فهم 

قرن هاي نخست پايان همه چيز است؟ و آيا فهم هاي 

ها و آن عصر، در حوزه معامالت، حركت تمدن

مشكالت غير مترقبه، براي بعدي ها باقي نگذاشته 

  است؟

قرآن، امري مطلوب و ضروري است. علم انديشيدن در 

پيشرفت مي كند و ما ناگزير بايد فهم نخستين (فهم 

زمان نزول) را در نظر داشته باشيم و نبايد آن را زير پا 

ترسيم بگذاريم. ولي ابعاد ديگري نيز وجود دارد، مي

بعضي از مردم چنين برداشت كنند كه، توقف در برابر 

ركت و تسري دادن نگرش محدوده فهم نخستين، عدم ح
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قرآن، نوعي جمود نسبت به قرآن و مسايل اسالمي 

  است.

نَضَّرَ اللَّه عبداً سمع مقَالَتي فَوعاها و پيامبر(ص) فرمود: (

 و يهرُ فَقغَي قْهلِ فامح ا فَرُبهعمسي نْ لَما ملَّغَهب ا وظَهفح

ى منْ هو أَفْقَه رب حاملِ فقْه إِلَ

 )1/403؛1407(كليني، منْه

كرد، در عصر پيامبر (ص) يا كسي كه فقه را حمل مي

گفت: ها ميوجود داشت. پيامبر (ص) خطاب به همين

از من به ديگران برسانيد. چون بسا پيام را » بلغّوا عني«

  رسانيد كه فهم و دركش از شما بيشتر باشد. به كسي مي

اي هست كه بسا ابالغ شده» اوعي من سامعفرب مبلغ «

  تر است.از شنونده آگاه

قرن اول، يك امتياز دارد و آن فراوان بودن نيكان و 

صالحان و زياد بودن كساني است كه از انوار نبوت 

برومند شده بودند. بدون ترديد در عصرهاي ممتدي كه 

ها و مغزهايي وجود داشت كه از نظر بعدا آمدند، نابغه

  )207، 1992غزالي، هم كمتر از قرن اول نبودند.(ف

از آنجا كه قرآن گفتماني است فرا زماني، خطابي است  

براي همه ي نسل ها و نژادها و دانشمندان و براي 

سطوح مختلف تمدن. بنابراين در هيچ صورت منطقي 

نيست و حتي متعارض با جاودانگي و جهاني بودن 

  مشخص، راكد كنيم.قرآن است. ما آن در فهم عصري 

راكد و غير متحرك ساختن قرآن، قابل قبول نيست. ولي 

براي حركت و پويايي هم ناگزير بايد ضوابطي وجود 

داشته باشد. ما با واقعيت بشر سر و كار داريم. قرآن 

هاست. قرآن كتابي متناسب با همه ي زمان ها و مكان

 است عربي و نبايد از ويژگي هاي زبان عربي: جمله،

همان، تركيب، واژگان، عبور كرد و آنها را محو نمود.(

  )208ص 

كنيم و اين يك ما فهم نسل اول را با خود همراه مي

اي بس سازي معارف، مسئلهضرورت است. چون انبوه

الزم است. البته نبايد فراموش كرد كه مسائلي وجود 

اي با آن ندارد. دارد كه انبوه بودن معرفت، هيچ رابطه

نماز و ديگر عبادات. ولي مسايلي ديگر وجود  مانند

دارد كه با افق هاي ديگر هستي، زندگي و علوم انساني، 

اند. و در اين مسائل ناگزير بايد بدانيم كه، معارف مرتبط

بيش از عصر نخست خواهند بود. و عصر نخست در 

. و 1حوزة آن مسائل، در يك جايي، توقف نموده است

اند. ها، افزون شدهرف آن حوزهدر عصرهاي متأخر، معا

 چرا كه قرآن دوباره درباره آينده سخن گفته است.

هاي برداشت عصري از قرآن براساس داشته - 2- 7- 2
  فرهنگي-علمي

فهم متفاوب و برداشت عصري ، با توجه به پشتوانه هاي 

هاي سه مفسر در توان در ديدگاهفكري و علمي را مي

 22هاي متفاوت درباره يك آيه اينگونه است: آيه زمان

الذي جعل لكم االرض فراشاً و السماء نباء و «سوره بقره

                                           
امام سجاد (ع): به درستي كه خداي عز و جل دانست كه در  -  1

آخرالزمان گروهي به هم خواهند رسيد كه متعمق باشند و در 
باب توحيد خدا دقت فراوان نمايند، به اين سبب سوره قل هو 

عليم «توحيد را تا فرمود آن جناباهللا احد و آياتي چند از سوره 
را فرو فرستاد كه خدا به اين نحو » بذات الصدور
  )1/91ق،1407بشناسند.(كليني،
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آن پروردگاري كه زمين را «؛ »أنزل من السماء ماء الخ

براي شما بستري گسترده و آسمان را سقفي بر افراشته 

  »قرار داد و از آسمان آبي نازل كرد.

  آسمان مي گويد:فخررازي درباره بنا بودن 

گويد: اگر در اين عالم تامل كني آن را همچو جاحظ مي

خانه ايي يابي كه هر آنچه مورد نياز است در آن قرار 

دادن شده است: آسماني برافراشته چون سقف، زميني 

گسترده چون فرش و ستارگاني نورپخش همچو چراغ.( 

  )343/ 2، 1420رازي، 

ينكه از چه چيزي ايشان درباره ماهيت اين سقف و ا

محافظت مي كند سخني به ميان نياورده است و فقط به 

دو طرف تشبيه اكتفا كرده و درباره چگونگي وجه شبه 

  اظهار نظري نكرده است.

  گويد :ابن عاشور ذيل اين آيه و درباره آسمان مي

مراد از آسمان در اينجا اطالق عرفي نزد عرب كه همچو 

نمايان مي شود و آن كره  گنبدي آبي براي نظاره گران

هوايي است كه انسان را از زيان هاي طبقات فوقاني كه 

تواند حاوي سرماي شديد يا عناصر غريب ، كه مي

دارد.(ابن عاشور، كشنده يا خفه كننده باشد، مصون مي

  )325/ 1م)،  1984(

نكته قابل توجه در ديدگاه تفسيري ابن عاشور تفاوت 

ظهور عرفي نزد عرب و البته  قائل شدن ميان ديدگاه و

براي هر نظارگري در هر زمان و ماهيت آن با توجه به 

پشتوانه فكري و علمي ايشان كه آن را كره هوايي ناميده 

  است.

ابن عاشور از جمله مفسراني است كه ضمن تاكيد بر 

جواز چند معنايي ، وجود اين نوع استعمال در قرآن 

تفسير خود قرار داده كريم را به عنوان يكي از مباني 

است. وي از معدود مفسراني است كه در اين زمينه افق 

هاي جديدي را هم در ذيل اين بحث باز كرده و وجوه 

مختلف معنايي در ذيل هر آيه را مصداقي از چند 

  )58، 1395معنايي بر شمرده است.(طيب حسيني، 

ديدگاه ديگر تفسيري، نظر مراغي است. ايشان در ذيل 

ه و در تفسير آسمان آورده است: خداوند آسمان اين آي

را با يك نظام متماسكي همچو نظام دقيق در يك 

 –ساختمان قرار داده و اجرام آسماني را معلق قرار داده 

و آسمان را به واسطه  –كنيم آنگونه كه مشاهده مي

قدرت جاذبه نگاه داشته تا بر زمين فرو نريزد و اجرام 

 / 1آسماني با يكديگر برخورد نكنند.(مراغي، بي تا، 

63(  

در ديدگاه تفسيري مراغي هم ميان برداشت عرفي و 

ظاهري(آنگونه كه مشاهده مي كنيم) و برداشت علمي 

  ايشان(جاذبه) تفاوت قائل شده است.

  سوره نمل گفته است:در آخر 

قل الحمدهللا سيريكم آياته فتعرفونها و ما ربك بغافل «

  ).93(نمل/» عما تعملون

بگو: همه ستايش ها مخصوص خداست. بزودي «

هاي خود را به شما نشان خواهد داد، پس آنها نشانه

را(به خوبي) خواهيد شناخت. و پروردگارت از آنچه 

  خبر نيست.انجام مي دهيد، بي

  اواخر سوره فصلت نيز آمده است: و در
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سنريهم آياتنا في اآلفاق و في انفسهم، حتّي يتبين لهم «

». أنه الحق أو لم يكف برَّبك أنّه علي كل شيء شهيد

بزودي نشانه هاي خود را در كرانه ها و ). «53(فصلت/

اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهيم 

ود كه بي ترديد او حق است. داد تا براي آنان روشن ش

  ».آيا كافي نيست كه پروردگارت به همه چيز گواه است

  زبان قرآن و راه فهم آن- 3
  ضرورت آشنايي با زبان - 1-3

شود زبان قرآن، زباني است روشن بدين اين كه گفته مي

تواند قرآن را معنا نيست كه هر كس در هر شرايطي مي

راي فهم آن، دانستن بفهمد. بلكه بايد توجه داشت كه ب

زبان عربي و آشنايي با زبان فرهنگ صدر اسالم از 

ضروريات است. بنابراين هر كس كه زبان عربي را بداند 

و با فكر و فرهنگ صدر اسالم آشنا باشد، آيات قرآن 

تواند بفهمد و اگر قرآن به وسيله ي چنين شخصي را مي

باشد، به زبان ديگر ترجمه شود آن ترجمه رسا و روشن 

توانند تعاليم آن را به روشني مردم آن زبان نيز مي

  دريابند.

  
  واقع نمايي زبان قرآن 3- 2

شويم با مطالعه اجمالي قرآن باآيات بسياري مواجه مي

كه  درباره آسمانها، ستارگان،گياهان، حيوانات و... 

مسائل علمي را مطرح كرده است. مطرح كردن اين 

قضايا توسط خداوند دانا وحكيم گوياي آنست كه او 

طبق روش عقالء براي تفهيم مطالبش از الفاظ استفاده 

كرده تا مخاطبانش با نظر به آنها به مقاصدش راه برند. 

حاكم بركالم عاقالن، اراده معناي واقع  يكي از قواعد

نمايانه از جمالت خبري است مگر در مواردي كه قرينه 

برخالف آن وجود داشته باشد. باتوجه به اين كه هدف 

از نزول قرآن تفهيم معارف وتعاليم الهي به مردم عاقل 

است، حكمت الهي اقتضاء دارد براي تحقق اين هدف 

ه عقالء در كالم خود ،كالم او طبق قواعدي است ك

رعايت مي كنند. از اين رو بايد اذعان كرد كه خداوند 

همانند عقالء از كلمات قرآن معناي حقيقي و واقعي را 

اراده كرده وجمالت خبري قرآن را در معناي واقعي 

خود استعمال كرده است، مگر در مواردي كه قرينه بر 

باشد.(گلي ي معناي غير واقعي در كالم خود آورده اراده

 )112-91)،1396جواد(
 

  لزوم توجه به منطق و معرفت شناسي قرآن  3- 3
هاي مهم اين است كه ما از منطق و معرفت يكي از نكته

شناسي پيشرفته و راهگشايي قرآني در فهم آن غفلت 

نكنيم. منظور اين نيست كه ما در چگونگي تفكر، از 

د قرآن، آموزه هاي قرآن تقليد كنيم. براي اين كه خو

«.... شمارد: تقليد در انديشه را بطور مطلق مردود مي

قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم ال 

)، گويند: روش 104(مائده، » يعلمون شيئا و ال يهتدون

ايم، ما را بس است. آيا آئيني كه پدرانمان را بر آن يافته

يت نيافته دانستند و هداهر چند پدرانشان چيزي نمي

باشند. بلكه منظور آن است كه در فهم قرآن از منطق و 

معرفت شناسي و روشي كه به هزار و پانصد سال پيش 
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يعني منطق و روش مربوط به يونان  1مربوط است،

  باستان بهره نگيريم.

-روشن انديشان غرب چند قرن در اثر نقد و نظريه

ارسطويي  ي افكارپردازي، توانستند كه خود را از هيمنه

رها سازند. آنان با اين كار راه خود را براي فهم درست 

-و عميقي از طبيعت هموار كردند. ما نيز بايد چارچوب

هاي ناكارآمد ذهن خود را كه ميراث ارسطو و متفكران 

دوران باستان است، كنار بگذاريم و با منطق و روش 

شناسي كارآمد حركت كنيم تا بتوانيم آموزه هاي قرآن، 

  درست تر و بيشتر بهره برداري نماييم.

هاي خود قرآن مي تواند راهنما و در اين مورد آموزه

محرك خوبي براي انسان باشند. يعني اگر روش 

انديشان غرب با اراده و همت خود توانستند بر 

مشكالت فكري و ديني خود پيروز آيند، ما با حمايت و 

فكري و  هدايت قرآن بايد بهتر بتوانيم بر مشكالت

يثربي، منطقي و معرفت شناسي خود پيروز گرديم.(

1393 ،112(  

- هاي قرآن درباره منطق و معرفت شناسي، مياز آموزه

  توانيم براي نمونه به نكات زير اشاره كنيم:

انسان در حالي به دنيا مي آيد كه با هيچ گونه -3- 1-3

دانشي همراه نيست. او تنها استعداد و نيروهاي كسب 

و اهللا «دانش را با خود دارد. در قرآن كريم آمده است: 

أخرجكم من بطون امهاتكم ال تعلمون شيئا و جعل لكم 

                                           
شمارد: آيات ديگري كه تقليد كوركورانه را مردود مي -1

، 21، لقمان/74، شعراء/53، انبياء/78، يونس/28اعراف/
  23و  22زخرف/

)؛ 78(نحل/» السمع و االبصار و االفئده لعلكم تشكرون

ا را از شكم مادرانتان بيرون آورد در حالي كه و خدا شم

چيزي نمي دانستيد، و براي شما گوش و چشم و قلب 

  قرار داد تا سپاسگزاري كنيد. 

تأكيد بر مشاهده، تجربه، استقراء، در سراسر -3- 2-3

- ها به مطالعة طبيعت و تفكر و تأمل به پديدهقرآن انسان

قرآن هاي ريز و درشت جهان تشويق شده اند .در

آيه وجود دارد كه در آنها به طور   750متجاوز از 

هاي طبيعي و مستقيم  يا غير مستقيم به بررسي پديده

اهميت مطالعه عميق آن ها و آيت بودن برعلم و قدرت 

و حكمت الهي تاكيد شده است، از ديدگاه قرآن طبيعت 

اي براي مطالعه، شناخت و بررسي و منبع سرشار وزاينده

ه و انسان متفكر بايد هرچه بهتر و بيشتر بدان كاوش بود

نگريسته و جمال دلرباي الهي را در اين آيينه صاف و 

بي غبار مشاهده كند. قرآن به هنگام بيان ظرافت ها و 

ي طبيعي حاكم بر پديده هاي لطافت ها وقوانين پيچيده

نمايد كه تمام اين طبيعي همواره بر اين نكته تاكيد مي

دلربايي ها ناشي از علم و قدرت و جمال  زيبايي ها و

هاي وجود نامتناهي الهي بوده و موجودات طبيعي، نشانه

اند. در واقع طبيعت شناسي خالقي حكيم، عليم وقدير

قرآن جهت دار بوده و صرفا براي آموزش خشك و بي 

روح قوانين حاكم بر باد و باران و كوهها و درياها 

  )13و12)،1359ين(و...بيان نشده است.(نصر، حس

خداوند متعال در قرآن كريم به تجربه حسي اعتبار داده 

 همچنان كه در داستان پرندگان حضرت ابراهيم(ع)

باتجربه، ايمان ويقين او را كامل كرد. اين  )260(بقره
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تجربه حسي براي كساني  ارزش علمي دارد كه اهل 

ي علم، انديشه وايمان باشند. در فرهنگ قرآن شالوده

رح جامع شناخت است كه از تجربه حسي، تعقل ، ط

آيد.اگر در هريك ازاين اركان ايمان و عمل صالح برمي

خللي پيدا شود، از مسير صحيح بندگي  وشكرگزاري 

)قرآن 90- 80)،1383گردد.(مظاهري سيف(منحرف مي

ي كريم در طرح جامع شناخت، افزون براينكه به مطالعه

استفاده از حس و تجربه  هاي طبيعي وانساني باپديده

ورزد، اين ادراك را به تدبر و تعقل پيوند زده و تاكيد مي

در نهايت اين آگاهي ها را در آغوش دين مي افكند و 

با توجه دادن به ژرفاي الهي پديده هاي عالم در رابطه با 

پديدآورنده، دانشي برآمده از حس، تجربه، خرد، ايمان 

ي و شكوفايي فراروي انسان و پرهيزگاري را در راه تعال

  نهد.مي

كند كه شهيد سيد محمد باقر صدر بر اين نكته تأكيد مي 

روش پيشنهادي قرآن حتي در حوزة مابعدالطبيعه و 

خداشناسي، روش استقراء و تجربه است. و يادآوري مي 

شود كه اين روش بر روش هايي كه اساس آنها مفاهيم 

حمد باقر، صدر، مانتزاعي است، ترجيح دارد.(

) و اين درست برخالف سنت و روش  470)،1406(

اديان غيرعقالني است كه اصوال تجربه را تحقير كرده و 

سازند. در نتيجه، كار خود را بر تلقين و تقليد استوار مي

-انسان را مكلف به تحقيق و بررسي مستقيم جهان نمي

كنند، دانند. نه تنها او را به اين معلومات تشويق نمي

-بلكه از تحقيق و جستجوي خودسرانه و مستبدانه، مي

 30/  1م )،  2005غزالي،( ترسانند و منع مي كنند.(

  )87و

اي، ناچيز دانستن دانش بشر در هر پايه -3- 3-3

برخالف ميراث سنتي ما كه به خطا، ذهن حكما و 

مالصدرا، دانيم.(دانايان خود را مطابق با جهان خارج مي

قرآن كريم بر ناچيز بودن دانش بشر  )،  20 / 1بي تا،  

» و ما اوتيتم من العلم اال قليال«ورزد تأكيد مي

  اند.)؛ از دانش جز اندكي به شما نداده85(اسراء/

عدم قناعت به معارف موجود. قرآن برخالف  -3- 4-3

ورزد عرف و سنت ما مسلمانان، به اين نكته تاكيد مي

معرفت كه باشيد، به سوي اي از دانش و كه در هر درجه

درجات برتري از دانش و معرفت گام برداريد. به آنچه 

داريد دل خوش نكنيد. در قرآن كريم كساني كه به 

هاي خود دل خوش كنند مورد نكوهش قرار داشته

». 1اندهر گروهي به آنچه دارند دل خوش«اند: گرفته

فوق كل ذي علم «دارد كه: قرآن آشكارا اعالم مي

)؛ باالتر از هر دانا، داناتري وجود 76(يوسف/» معلي

دارد. و پيامبر خاتم (ص) با اين كه با وحي آسمان در 

يابد كه ارتباط است، از طرف خداوند دستور مي

و قل رب زدني «خواستار افزايش دانش خود باشد. 

  ) و بگو پروردگارا! بر دانش من بيفزاي.114(طه/» علما

از عوامل اثرگذار. خداوند  لزوم پااليش ذهن -3- 5-3

ها توان انديشيدن بخشيده است. چنان به همه ي انسان

ي انسان ها بدون دانش و آگاهي از كه گفته شد همه

                                           
  32، روم/53مومنون/ -1
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شوند، اما استعداد و نيروي الزم مادرشان زائيده مي

كسب دانش و معرفت را با خود دارند. چيزي كه زمينه 

ديگران فراهم اي و جهل و گمراهي را براي رهيافت عده

آورد، شرايط ديگري است كه نبايد از آنها غفلت مي

  كرد. 

ها از ي انسانشرايط اثرگذار در ذهن و انديشه- 4
  منظرقرآن

  تربيت و محيط - 4-1

ي انديشه، خود را در ها در نخستين مرحلهانسان

در چاه «در واقع » در راه يقين«يا به تعبير خيام » يقين«

  اين يقين داراي اوصاف زير است:مي يابند، » يقين

آماده، موروثي، پيش ساخته، خام، تلفيقي، تقليدي، 

يثربي، خوش باورانه، تعصب آميز، مقدس و جاهالنه.(

1393  ،113(  

از سنگر همين يقين جاهالنه، آزاد انديشان و مناديان 

رهايي و بيداري، در طول تاريخ نامردانه مورد حمله و 

ها و در اثر همين يقين، مكتب اند.هجوم قرار گرفته

يابند. در شخصيت ها بيش از حق و حقيقت اعتبار مي

هاست كه در نتيجه همين اعتبار مكتب ها و شخصيت

ها نقد و تحقيق جاي خود را به شرح و اين گونه جامعه

دهد و محور همة بحث ها، مفاهيم ذهني و تعليم مي

  دد.گري پيشينيان مياصطالحات پيش پا افتاده

  1انس ذهني به مطالب و مفاهيم رايج- 2-4

                                           
و ءاباءنا هذا من قبل ان هذا اال اساطير  (لقد وعدنا نحن -1

، 28، اعراف/104، مائده/170)،(بقره/83االولين)(مومنون/
  نيز به اين مضمون هستند.) 78يونس

اصطالحات و مفاهيم يك آموزه، با گذشت زمان در 

گيرد كه گويي از مطالب و  ذهن عده اي چنان جا مي

ترديدند. همين مفاهيم بسيار روشن و بديهي و غير قابل 

مفاهيم و مطالب جا افتاده اگر نادرست و بي معنا هم 

و بررسي نخواهند بود و مانند باشند به سادگي قابل نقد 

مفاهيم و مطالب مربوط به جوهر و عرض و ماده و 

صورت و جنس و فصل و وجود و ماهيت و همانند 

  اينها در فلسفه اسالمي ما.

آور و برخي از اين مطالب و مفاهيم از نظر معرفتي زيان

بازدارنده نيز مي باشند. براي نمونه مسئله كلي بودن 

رد آن كه ميراث افالطوني يونان است، ادراك عقلي و تج

از جهات مختلف در معرفت شناسي، فلسفه، خداشناسي 

و مسائل ديني ديگر ما، به عنوان پيش فرض هاي مسلم 

  )116همان،  مشكالتي ايجاد كرده است..(

  هاعشق به مكتب و شخصيت  3-4

هاي هاي بسته غالبا مكتب رايج و شخصيتدر محيط

اند. همين محبت و احترام اشخاصشناخته شده، مورد 

شود كه آموزه هاي آن احساس محبت باعث مي

اشخاص، حقيقت هاي غيرقابل ترديد به شمار آيند از 

بينيم در جوامع مختلف يك اينجاست كه ما عمال مي

مكتب و يك يا چند شخصيت چنان مورد احترامند كه 

در برابر هرگونه نوآوري و ابداع، نقش خط قرمز را 

كنند. مانند يونان زدگي و ارسطوپرستي زي ميبا

متفكران قرون وسطاء بديهي است كه در چنين شرايطي، 

هايي نيازمند جرأت و ها و شخصيتنقد چنين مكتب

  صداقت بيشتري است.
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  گيري :نتيجه
ي قرآن كريم به عنوان آخرين كتاب آسماني در بردارنده

وثيق دارد، اسراري است كه با هدايتگري آن پيوندي 

استدالالت قرآن و روايات بر اعجاز و جاودانگي اين 

كتاب تأكيد دارند كه با هدف اساسي هدايت بشر ارسال 

كند براي شده است. واقع نمايي اين كتاب ايجاب مي

-ي مخاطبان قابل فهم بوده و انحصاري در خطابهمه

هاي آن وجود نداشته باشد يعني مخاطبان قرآن، منحصر 

ي مكاني و زماني خاص نباشند. البته در ودهبه محد

ي ها در ذهن خوانندهظاهر ممكن است برخي از خطاب

كم اطالع توهم انحصار را ايجاد كند كه با افزايش سطح 

  آگاهي قابل حل است.

ها از ساختاري قرآن كريم عالوه بر عموميت در خطاب 

ي چند معنايي برخوردار است بدين معنا كه فهم آن دارا

شود مخاطبان بسته به مراتب است اين امر سبب مي

هاي خود و با لحاظ شرايط به درك مراتبي از توانايي

فهم قرآني دست يابند. از نظر قرآن شرايطي چون تربيت 

و محيط، انس ذهني به مطالب و مفاهيم رايج،  عشق به 

ي مكتب و شخصيت ها و ... مؤثر بر ذهن و انديشه

هاي فردي امور با همراهي تواناييانسان است و اين 

توانند در درك ي علمي و فرهنگي افراد ميچون بهره

مفاهيم آيات تأثيرگذار باشند. اين مسئله بيانگر آن است 

كه فهم و برداشت از قرآن تابع شرايطي خاص است و 

ها فهم توان انتظار داشت بدون در نظر گرفتن زمينهنمي

 صحيح و دقيق حاصل شود.

اي منطقي هاي عام و خاص قرآن به گونهبخطا

ي كنندهمهندسي شده تا عالوه بر اقناع عقل، سيراب

عواطف نيز باشد البته ممتنع نيست كه برداشت مردم در 

هاي ساير مردم عصر نزول در برخي از موارد با برداشت

  هاي ديگر تفاوت داشته باشد. در زمان

هاي از پايه بدين سبب قرآن كريم در منطق خود يكي

معرفت شناسي را بر استقراء و تجربه استوار نموده است 

تا در كنار روش تعقل و تفكر، بدون انحصار مورد 

ي زمانها قرار طلب در همهكاربرد  انسانهاي حقيقت

گيرد. بر اساس حكمت الهي براي تحقق اين هدف، كالم 

خداوند طبق قواعدي است كه عقالء در كالم خود 

كنند يعني خداوند همانند عقالء، از كلمات  رعايت مي

معناي حقيقي را اراده كرده و جمالت خبري را در 

معناي واقعي خود استعمال كرده است، مگر آنكه در 

ي معناي غير واقعي ذكر كرده اي بر ارادهكالم قرينه

  باشد.
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