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Abstract
At book of God the Wise, 29aims have been counted for the Quran. Studying the
aims becomes possible considering their repetition in Quran’s verses, the type of
audiences of the verses, the way they have been distributed throughout the Chapters
their purposes the periods of the development of the society of believers. This article
examines the developmental educational results of the distribution of verses at early
period after the advent of Islam; when the prophet (May God Send Peace on Him)
had publicized his invitation but Muslims were still living in secret. Present research
follows the style of interpretation that is based on the time of descent of the verses.
Change starts with the statement of the harmony of Quran with innate needs. When
faced with change, people are divided into2groups.The majority of them fall within
the stream that resists change the minority of them are in the group that join the
change. The position of the first group must be changed via resorting to warnings
threats via frightening them. This can also be done through responding to their
doubts. The second group must be guided toward growth perfection via explaining
different issues to them providing them with responses to the doubts of the
opponents. Also their confidence in reaching their inherent natural desires must be
preserved. Meanwhile, if the leader’s executors of change stay firm on the path
toward reform, they will be sure that Divine laws will help them support them. In
this path, they will find themselves accompanying the revolutionaries throughout
history will be sure to reach Divine rewards, salvation prosperity. Aim of Quran at
first phase of revelation of the Chapters is to make people reach such valuable.
Keywords: Quranic goals, Religious evolution, Quranic upbringing, Tenderness
interpretation, Surrender order, Qur'anic transformation methods.
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روش ایجاد تحول فرهنگی ـ اجتماعی با الهام از اهداف قرآن در سیر نزول
عبدالکریم بهجتپور

*

دانشیار گروه قرآنپژوهی ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت1397/09/09 :؛ تاریخ پذیرش)1398/05/10 :

چكیده
در علوم قران ضمن مباحث مربوط به نزول قران ،از اهداف قران بحث میشود .در کتاب خدای حکیم 29 ،هدف برای
قران شمرده شده است؛ مطالعۀ اهداف با تومه به تکرار بیان انها در ایات قران ،نوع مخاطبان ایات ،کیفیات توزیاع در
سور و اغراض انها و دورههای رشد امتماع مؤمنان امکان ارزیابی دارد .این پژوهش از منبۀ مادیریتی ،پژوهشاگران را
در شناخت روشهای اغاز شکلگیری پدیدۀ تحول و گسترش ان در امتماع مسااعدت مایکناد .در ایان مقالاه نتاایج
تحولی و تربیتی توزیع ایات در دورۀ ابتدای ظهور اسالم (که پیامبر دعوت خود را علنی کرده بودناد ،اماا مسالمانان در
خفا بهسر میبردند) بررسی میشود .با عنایت به ارتباط سؤال پژوهش با سیر نزول ایات اهداف قران ،پژوهش ماذکور
به سبک تفسیری تنزیلی صورت گرفته است .کلید تحول با بیان هماهنگی قران با نیازهای فطری زده میشود .ماردم در
برابر تحول ،به دو مریان اکثریت مقاوم در برابر تغییر و تحول و اقلیت همگام با تحول تقسیم مایشاوند .بارای تغییار
موضع گروه اول باید بر موضع هشدار و تهدید و ترهیب پافشاری کرد و به شبهات انها پاسخ داد ،اما دربارۀ گاروه دوم
باید هدایت انها در مراتب رشد و کمال را ،از دو راه تبیین مسائل و پاسخ به شبهات معارضان پیگیری کرد .همچنین باه
وصول به خواستهای ذاتی و فطری دلگرم نگه داشت .در این میان رهبران و مجریان تحول نیز ،با اطالع از سنتهاای
الهی در حمایت قطعی از خود و همراه دیدن خود باا صاا تحاولگاران تااریخ و اطمیناان از نجاات و رساتگاری و
پاداشهای الهی در صورت باقی ماندن بر راه اصالحگری مطمئن میشوند .اهداف قران در مرحلۀ اول ،نزول ساورههاا
این معارف ارزشمند را بهدنبال دارد.

واژگان کلیدی
اهداف قران ،تحول دینی ،تربیت قرانی ،ترتیب نزول ،تفسیر تنزیلی ،روشهای قرانی تحول.
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مقدمه
هدف و مقاصدی که در قران پیگیری شدهاند ،یکی از مسائل راهگشاا در شاناخت بهتار و
اثربخش قران است؛ این مطلب از انجا اهمیت مییابد که به انضمام تومه به سیر تدریجی
نزول انها ،پژوهشگر را در شناخت رویکردها و روشهای تحول مردم در پرتو اموزههاای
قران یاری میکند .گروهی از دانشمندان علوم قرانی به ایان مسائله توماه کاردهاناد و در
بحثهای قرانشناخت در این زمینه بررسیهای اممالی یا تفصیلی داشتهاناد (رک :رشااد،
،1396

.)46 - 70 :2

بیان مسئله و روش علمی

دعوت اسالم مراحلی از رشد و تکامل را پیمود و خدای حکیم به تناسب هر مرحله ،ساور
و ایاتی از قران را فروفرستاد .قران در سیری حکیمانه نازل شده و ایات بر پایۀ همین سیر
در قران توزیع شدند (رک :بهجتپور .)77 – 84 ،1392 ،از اینرو انتظار وماود نظاام یاا
امکان استنباط نظاموارۀ ایات مرتبط با موضوعات پژوهش ،از ترتیب قارار گارفتن انهاا در
سورهها ،دور از ذهن نیست .بیستونه هدف قران در سرتاسر سُوَر قران توزیع شدهاند کاه
بخش شایان تومهی از ان به اغاز رسالت پیامبر (ص) مربوط هستند .حکمت توزیع ایات
بیانگر اهداف در دورۀ اول دعوت (مجموعۀ  54سوره از علق تاا حجار) و پیاام روشای و
تربیتی این توزیع چیست؟ چرا تنها برخی از اهداف قران در این دوره بیان شده اناد؟ و باه
چه دلیل در ترتیب و چینش مومود در سورهها قرار گرفتهاند؟ پاسخ به این سؤاالت محقق
را یاری میکند تا با تحلیل درست سیر نزول ایات اهاداف ،روشهاای تحاولافارین ایان
کتاب بزرگ و حکیمانۀ الهی را بشناسد و بهمنظور ایجاد تحاول در شارایط مشاابه باهکاار
گیرد .این مطالعه در گِرو بررسی ایات اهداف در سیر نزول است.
منطق انتخاب آیات مربوط با اهداف قرآن

ایاتی که قران و اهدافش را میشناسانند ،به دو دسته تقسیم میشاوند :برخای باا عبااراتی
معرف ،اوصاف این کالم را بیان کردهاند؛ همچون «فَذَرْنیِ وَ مَن یُکَذِّبُ بهَذَا الحَدِیث» (قلام:
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 .)44این دسته ایات غالباً ظرفیت درونی قران را نشان میدهند؛ اما به علات ایان ظرفیات
تومه نمیدهند؛
دستۀ دیگر با استفاده از عباراتی مصدری یاا الم غایات و علات ،از اهاداف قاران یااد
کردهاند .بدیهی است که این دسته از ایات به داللت مطاابقی و باا صاراحت یاا باه دلیال
تضمنی و ظهور ،محقق را در تشخیص اهداف قران یاری میدهند .این پاژوهش بار مادار
ایات دستۀ دوم شکل گرفته است و تنها از عباراتی که در تبیین اهداف قران نص یا ظهاور
دارند ،استفاده شده است .این دستۀ ایات خود دو گونهاند :برخای همچاون «کِتَ اب أَنزَلْنَ اهُ
إِلَیْکَ مُبَارَک لِّیَدَّبَّرُواْ ءَایَاتِ ِ وَ لِیَتَذَکَّرَ أُوْلُواْ الْأَلْبَاب» (ص )29 :بهصراحت باه اهاداف کاالن و
خُرد قران اشاره کردهاند و برخی همچون «إِ ْ هُ وَ إِلَّ ا کِکْ رِّ لِّلْعَ الَمِین» (ص )87 :باه ثمارۀ
قسمتی یا تمامی ایات قران تومه دادهاند.
رابطۀ آیات اهداف با سیر تحول دعوت دینی

در شناخت و تحلیل اهداف نزول قران ،رابطۀ میاان نازول ایاات اهاداف باا سایر تحاول
مخاطبان اول دعوت اسالمی بسیار مهم است .دعوت پیامبر اکارم (ص) نقاش ماؤثری بار
مردم مباشر دعوت وی در مکه و سپس مدینه داشات .مرحلاۀ اول زماانی باود کاه ایشاان
دعوت خود را بهتنهایی اشکار کردند و مردم معاصر خود را به واکنش واداشاتند ،گروهای
اسالم را پذیرفتند؛ اما از بیم قوم ،عشیره و خانواده ،تغییر عقیدۀ خود را اباراز نمایکردناد؛
گروه دومی در برابر تغییر مقاومت کردند .سپس ایان مسالمانان تقویات شادند و در مکاه
فرصت ابراز عقیده پیدا کردند .در این مرحله که مرحلۀ دوم در مکاه اسات ،امتمااع مکاه
دوقطبی شد و مسلمانان همچون گروه کوچکی در برابر مشرکان مکای ،حضاور امتمااعی
یافتند .پس از هجرت به مدینه و با استقبالی که مدینه از مهاامران مسالمان کارد ،امتمااع
غالب را تشکیل دادند؛ در مرحلۀ سوم بود که ایشان توانساتند مامعاۀ مساتقری در مدیناه
شکل دهند .البته در این شرایط اقلیتهای مشرک و غیرمسلمان حضور داشاتند و گروهای
از انها با پنهان کردن چهره ،راه نفاق در پیش گرفتناد و در صادد اسایب زدن باه امتمااع
مسلمانان یا ملوگیری از تحقق اهداف دینی و حتی شکل گیری مامعۀ ایمانی بودند؛ سپس
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مسلمانان پا به مرحلۀ چهارم گذاشتند .در این مرحله پیامبر و مسلمانان برای تداوم دعاوت
و تشکیل امت اسالمی مأموریت یافتند و نسبت به گروههای مختلا همزیست با مسلمانان
و کیفیت مراقبت از انها تومیه شدند (رک :فت 29 :،و بهجتپاور1394 ،الاا523 - 520 :
و بهجتپور1394 ،ب .)250- 248 :ایات قران و به تبع ان ایات اهداف قران ،ناظر به این
تحوالت و پیشرفت نازل شدند و پیامبر و مسلمانان را دربارۀ خود و نیز نحاوۀ موامهاۀ باا
مریانات معاند ،مخالا ،و نفوذیهای داخل در امتماع مسالمانان تومیاه کارد .از ایان رو
الزم است بهمنظور تحلیل درست اهداف و حکمتهای نهفته در توزیع انها ،ایات اهاداف
از این منظر بررسی شوند .بنا بر ایۀ  29سورۀ فت ،،پیاروان پیاامبر در سایر تحاول اصاالت
داشتند « :مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذینَ َمعَه  ...وَ مَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجیلِ کَزَرْعٍ أَخْارَ َ شَاطْأَهُ فَاآزَرَهُ
فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوی عَلی سُوقِه  »...اما رهنمودهای الزم به پیامبر و نیز تومه باه مریاانهاای
مخالا و گاه معاند و تالش برای پاسخ به شبهات انها و برخاورد باا اقادامات ناشایسات
ایشان ،از لوازم حکیمانۀ پیشبرد برنامۀ تحول امتماع مسلمان بهشمار میرفت.
مطالعۀ سور و ایات قران در ظرف ترتیب نزول روشان مایکناد مجموعاه ایااتی کاه
تصری ،یا ظهور در تبیین اهداف قران دارند ،بالغ بر  134مورد هستند .برابر انچه از اهداف
قران بهدست میاید ،در هر یک از چهار مرحلۀ تحولِ پیروان پیامبر ،اهدافی از قاران بیاان
شده که بسامد انها متفاوت است .پنجاهویک باار از اهاداف قاران در مرحلاۀ اول دعاوت
پیامبر اکرم (ص) حد فاصل سورههای علق تا حجر (سورههای 1تا  54در سیر نازول)53 ،
بار در مرحلۀ دوم (حد فاصل سورههای انعام ،نزل  ،55تاا مطففاین نازول  )86ا مجموعااً
 104بار در مکه ا  23بار در مرحلۀ سوم (حد فاصل سورههای بقره نزول  ،87تا فت ،نزول
 )112و  4بار در مرحلۀ چهارم (حد فاصل سورههای مائده نزول  113و توبه نزول -)114
مجموعاً  27بار در مدینه -از سیر نزول قران ،به اهداف قران تومه شده است.
با این مقاله در صدد بررسی ایات مرتبط با اهداف نزول قران در مرحلاۀ اول خاواهیم
بود؛ زمانیکه پیامبر بهطور علنی دعوت خود را اشکار کرد ،ولی سنگینی فضای امتماعی و
ماهلیت مسلط در مکه ،مانع علنی شدن ابراز ایمان مردم بود.
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نمایۀ اهداف قرآن همگام با آغاز پدیدۀ تحول در اجتماع معاصران نزول قرآن
نام

ترتیب

سوره
قلم
مدثر

نزول
2
4

52
37 - 35

3

ق

34

50

ابزار تذکر به افراد ترسنده از تهدیدها

4

قمر

37

40 ،32 ،22 ،17

آسان شده برای تذکر

5

ص

38

6
7
8
9
10
11
12
13
14

اعراف
اعراف
اعراف
اعراف
اعراف
جن
یس
یس
فرقان

39
39
39
39
39
40
41
41
42

15

فرقان

42

16
17
18

مریم
طه
شعراء

44
45
47

19

نمل

48

20
21
22
23
24
25

نمل
قصص
اسراء
یونس
هود
یوسف

48
49
50
51
52
53

29
زمینهساز تدبر کافران و تذکر صاحبان خرد
ابزار پیامبر برای انذار مردم و تذکر به مؤمنان
2
هدایت و رحمت برای قوم ایمانورز
52
زمینهساز بازگشت مشرکان از مسیر اشتباه
174
زمینهساز شکوفایی تفکر مشرکان تکذیبگر
176
بصیرتافزای عموم مشرکان و هدایت و رحمت برای قوم ایمانورز
203
هدایت به رشد
2
توانا کردن پیامبر برای هشدار قومی گرفتار غفلت دیرینه
6-5
ابزار پیامبر برای هشدار زندهدالن و اتمام حجت با کافران
70 - 69
ابزار پیامبر برای هشدار جهانیان در سایۀ قابلیت فرقانی قرآن
1
تثبیت قلب پیامبر و پاسخ به شبهات کافران و وسیلۀ مجاهدت علیه
 31 - 31و 52
آنها
ابزار پیامبر برای بشارت متقیان و هشدار به قوم لجوج
97
زمینهساز متقی شدن مردم و هشدار به قوم لجوج
113
توانا کردن پیامبر برای هشدار دیگران با زبانی فصیح و رسا
195-192
هدایت و بشارت مؤمنانی با سه ویژگی اقامۀ نماز ،پرداخت زکات و
3 -1
یقین به آخرت
رفع اختالفهای بنیاسرائیل و هدایت و رحمت مؤمنان
77 - 76
پند گرفتن مشرکان از راه ارسال پیوستۀ قرآن
51
بشارت مؤمنان به پاداش بزرگ و هشدار ناباوران رستاخیز به عذاب
10 - 9
موعظه و شفای عموم مردم و هدایت و رحمت برای مؤمنان
58 - 57
تثبیت قلب پیامبر و موعظه و تذکر مؤمنان
120
هدایت و رحمت مؤمنان
111

ردیف
1
2

شمارۀ آیه

نمایۀ هدف
تنها ذکر برای جهانیان
هشداردهندۀ بشر
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بسامد آیات اهداف و تحلیل فرایندی اهداف قرآن در مرحلۀ اول تحول جامعه
ایات مستخر در مدول نمایۀ ایات اهداف در مرحلۀ اول روشن میکند که در این مرحله
 51بار تعدادی از اهداف قران بهتدریج بیان شدهاند .اهاداف یادشاده در هجاده ساوره از
مجموع  54سورۀ مرحلۀ اول ،در تحول دینی مردم قرار گرفته اند :تذکر دوازده بار ،هشادار
ده بار  ،زمینه ساز تدبر یک ،هدایت هفت و رحمت شش باار ،زمیناه سااز بازگشات از راه
خطا ،زمینهسازی شکوفایی تفکر و اتمام حجت یک بار ،تثبیت قلب پیامبر دو بار ،پاسخ به
شبهات و وسیلۀ مجاهدت پیامبر باا کاافران یاک باار ،وسایلۀ بشاارت متقیاان ساه ،رفاع
اختالفات یک ،موعظه دو ،شفا یک و بصیرتافزایی یک بار باهعناوان اهاداف قاران بیاان
شده اند .در مرحلۀ اول پرشمارترین اهداف ا به ترتیب تعداد ا عبارتناد از :ذکار ،هشادار،
هدایت ،رحمت و بشارت ،موعظه و دیگر اهداف تنها یک بار وارد شدهاند.
گزارش و توصیف آیات اهداف در مرحلۀ اول
در این بخش به بررسی ایات مذکور ،توصیا انها و در نهایت ،تحلیل این اهداف پرداخته
خواهد شد:
هماهنگی با آرمانهای بشر

«وَمَا هُوَ إِلَّا کِکْرِّ لِّلْعَالَمِینَ» (قلم)52 :

1

توصیا قران بهعنوان «تنها ذکر برای مهانیان» ،مشعر به علت نزول است .یعنای قاران
نازل شد تا ذکر برای مهانیان باشد .چرا خدای حکیم اولین ویژگی قران را ذکر بودن برای
مهانیان شمرد؟ و بهعبارتی هدف خود را یاداوری به مخاطبان ذکر کرد؟ انسانهاا و دیگار
مومودات مختار تمایل دارند شخصیتی بهکمالرسیده داشته باشند و در سایۀ ان ،از رنجهاا
فاصله گیرند و به بهرهها و لذتهای خالص و پایدار دست یابند؛ یعنی رستگار شوند و باه
سعادت دست یابند .از انجا که قران پاسخگوی نیازهای فطری بشار خواهاد باود ،مطاابق

 .1قران مز تذکر برای مهانیان نیست.
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نیازهای بشر بوده و به انسان و نیازهای وی برای تأمین رستگاری و ساعادت توماه شاده
است .هدف یادشده گستردهترین و کالنترین هدف قران محسوب میشود .بیان این هدف
در اغاز نزول قران و با عبارتی که انحصار قران را در این هادف مایرسااند ،نشاان از ان
دارد که دیگر اهداف قران ،ذیل این هدف تحلیل میشوند؛
بیداری کلید تحول

«إِنهَّا لَاحْدَی الْکُبَر؛ نَذِیرًا لِّلْبَشَرِ؛ لِمَن شَاءَ مِنکمُ أَ یَتَقَدَّمَ أَوْ یَتَأَخَّر» (مدثر)37 - 35 :

1

کلید ذکر و یاداوری کمال انسان ،در بیداری است و تا انساان از خاواب غفلات بیادار
نشود ،قادر به اغاز حرکت تکاملی نخواهد بود .از اینرو هشدار بهمنظاور بیاداری ،اولاین
رسالت پیامبران و کتب اسمانی محسوب می شاود .ایان هادف باا اغااز دعاوت پیاامبر و
مأموریت او هماهنگ است .افزون بر ان این هدف ،با هادف نازول ساوره ،یعنای تومیاه
پیامبر (ص) دربارۀ ابالآ هشدار به مردم بهوسیلۀ قران( ،بهجت پور1394 ،ب )74 :تناساب
کامل دارد .قران در زمانیکه پیامبر باید به هشدار اقادام مایکارد ،از راه نازول محتواهاای
هشداری و اسیبشناسانه در غالب ایات سورۀ مدثر و دیگار ساور ناازلشادۀ پاس از ان،
همچون مسد ،تکویر ،اعلی ،لیل ،فجر ،عصر و  ...بهطور عمده رنگ هشدار گرفت تاا ایان
هدف به شیوۀ شایستهای تأمین شود .این برداشت در صورتی است کاه ماراد از ضامیر در
«اِنَّهَا» قران باشاد؛ چنانکاه برخای تفاسایر احتماال دادهاناد (طبرسای،1372 ،
طباطبایی،1390 ،

591 :10؛

)95 :20؛

قرآن ابزار رهبران برای بیدار کردن ذهن و دل انسانهای آماده

«نَحْنُ أَعْلَمُ بِما یَقُولُو َ وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَکِّرْ بِالْقرآ مَنْ یَخافُ وَعیدِ» (ق)45 :

2

« .1قطعاً قران یکی از نشانههای بزرگ است که به مردم هشدار میدهد .چه انها که بخواهد پاا پایش گذاشاته و
ایمان بیاورند و یا انکه عقب بکشند و از ایمان به پروردگار منصرف شوند».
 .2ای پیامبر ! ما به انچه معارضان میگویند داناتریم و تو بر انها گماشتهای که با قهر بر انها غلباه کناد  ،نیساتی.
بهوسیله قران ،مشغول پند و اندرز به کسانی باش که از تهدیدهای من میترسند.
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هدف مذکور در ایه ،هدفی ابزاری است؛ قران را ابزار تاذکر پیاامبر (ص) مایشامرد.
چگونه پیامبر به امال بشر پاسخ میدهد؟ تذکر و بیدار کردن ذهن و دل خفتۀ بشر ،یکی از
وظایا پیامبر و کسانی است که در مایگاه وی نشستهاند.
قران ابزار هشدار بوده راه نجات از شقاوت و وصول به سعادت را ترسیم میکناد کاه
خواست ذاتی بشر است .اما این ابزار در همۀ موارد کارامدی ندارد؛ بلکه تا زمانی که افراد
امادگی الزم را نداشته باشند ،باا تاذکرات پیاامبر حتای باا اساتفاده از ایاات قاران بیادار
نمیشوند .این امر به بیداری و هوشیاری نیاز دارد .در سورههای قلم و مدثر زمینههای این
امادگی فراهم شد .در اینجا فرض بر ان است که در گروهی از مردم ،ایان اماادگی تحقاق
یافته و انها با نگرانی از وعید الهی و هشادارها امااده شادهاناد کاه راه خاود را باهساوی
رستگاری و سعادت بپیمایند.
خدای متعال در سورۀ «ق» ضمن انکه پیامبر را به رویگردانی از تداوم تذکر به کاافران
روز قیامت سفارش میکند ،به وی دستور میدهد کسانی را که از وعیدهای الهی ،ترس باه
دل راه دادهند ،متذکر فریاد درونشان کند .این دستور به این معنا نیست که هشدار به مطلاق
کافران تمام شده ،بلکه منظور این است که دعوت کافران از راه هشدار وعادههاای عاذاب
اخروی به کافرانی که ایمان به رستاخیز ندارند ،فایده ندارد و باید از موضوع دیگری بارای
اثربخش شدن دعوت بر انها (مثل دعوت به ربوبیت الهی یا تهدید به عذابهاای دنیاوی)
استفاده کرد؛
قرآن بیدارکنندۀ انسانهای آرمانخواه

«وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقرآ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّکِرٍ» (قمر 32 ، 22 ،17 :و )40

1

با اینکه گروهی از مردم به دعوت پیامبر پاسخ مثبت داده بودند؛ هنوز کسانی بودند کاه
هشاادارها را ماادی نگرفتنااد .در سااورۀ قماار مطالااب بلناادی دربااارۀ تنبیهااات الهاای
« .1و قطعاً قران را برای پنداموزی مردم اسان کرده ایم ،ایا پندگیرنده ای هست تا برای گرفتن پند سراآ این ماتن
بیاید؟»
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تکذیبکنندگان دعوت انبیا بیان شده و گزارش این مامراهاا را ،باا نقاش یاداوراناۀ قاران
پیوند داده است.
در بخشی از سورۀ قمر داستان برخی از اقوام که با سرکشی در برابار دعاوت پیاامبران
هالک شدند ،یاداوری میشود و قران با بیان عذاب دنیوی اقوام سرکش گذشته ،مخاطباان
قران را متذکر واقعیات میکند؛ بلکه مردم سرکش و کافر از این مامرا درس گیرند و دچار
سقوطی مشابه هالکت انها نشوند .در ایات مورد بحث ،بر نقاش مساتقیم قاران در تاذکر
مطالبی که مانع سرکشی انسانها میشود ،تأکید شده است.
حکمت حذف نقش پیامبر (ص) در عرصۀ تذکر موضوع این ایات ،ان بود که مخالفان
در این مرحلۀ دعوت ،رسالت پیامبر را منکر بودناد و در برابار او سرکشای مایکردناد .از
اینرو خدای متعال اینگونه تذکرات قران را بهطور مستقیم بهعنوان وسیلهای برای دفاع از
کرامت پیامبر و در مقام نهی از انکار ان حضرت قرار داد.
با این تحلیل ،مخاطب ایه کافران سرکشی شدند که از پذیرش رسالت ان حضرت سار
باز میزدند .این مطلب نشان میدهد که خدای حکیم بهمجرد مقاومت گروهی از مخاطبان
در برابر دعوت دینی ،انها را بهطور کلی از حساب دعوت کنار نزد ،بلکه موضاوع و روش
دعوت انها را متفاوت کرد؛
قرآن متنی در خدمت عاقبتاندیشی کافران و عامل تذکر به خردورزان

«کِتَاب أَنزَلْنَاهُ إِلَیْکَ مُبَارَک لِّیَدَّبَّرُواْ ءَایَاتِ ِ وَ لِیَتَذَکَّرَ أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ» (ص)29 :

1

بهتدریج و با پیشرفت تبلیغ دین ،مخاطبان دعوت پیاامبر باه دو گاروه تقسایم شادند:
گروهی اهل عناد و لجا و گروهی اهل خردورزی .موافق ایه ،قران برای هر دو گروه پیام
دارد .گروه اول را به عاقبتاندیشی دعوت میکند .این گاروه کاه در مارز انکاار و نادیاده
گرفتن حقیقت قرار دارند ،باید در عاقبت انکار خاود و معارضاۀ باا کاالم حکیماناۀ الهای
« .1کتاب خود را بر تو نازل کرده ایم که متنی پربرکت و دائم الخیر است تا کافرانی که تردید در نزول ان بار تاو
دارند ،در محتوای ان تدبیر کنند .و صاحبان خرد متذکر شوند».
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اندیشه کنند ،شاید قلبشان به راه اید و از معارضه دست کشند .اما گروه خردورز را باید باا
هماهنگ دیدن مطالب قران با ارزوهای ذاتی انها و اینکه قران راه شقاوت را بسته است و
مسیر سعادت را به روی انسان باز میکند (و این دقیقاً همان است که هر خردورزی در پی
ان خواهد بود) بیدار کرد .اهل تأمل در ایاات قاران از هار یاک از ایان دو دساته ،پاساخ
سؤاالت خود را در قران مییابند.
ترکیب دو هدف تدبر و تذکر بارای کاافران صااحبان خِارَد معناایی حکیماناه دارد .از
مهمترین رویکردهای قران ،بازگرداندن بشر منحرف به فطرت است .فطری بودن دیان باه
معنای هماهنگی اموزهها با نیازهای فطری خواهد بود .تدبر ،دیدن تدبیر و نظاام معقاول و
حقیقت در ورای مطالب قران است .دیدن حقیقت ورای ایات ،مومب مایشاود مواناع و
حجابهای عقلی برطرف شوند و امادگی بازگشت به حقایق روحی و خواستهای ذاتای
فراهم شود و انسان امادگی پیادا کناد کاه در مرحلاۀ بعاد ،باه تناساب مطالاب قاران باا
خواستهای ذاتی خود واقا شود و در مسیر اصالح قرار گیرد؛
انذار عموم مردم و تذکر به مؤمنان

«کِتَاب أُنزِلَ إِلَیْکَ فَلَا یَکُن فیِ صَدْرِکَ حَرَج مِّنْ ُ لِتُنذِرَ بِ ِ وَ کِکْرَی لِلْمُؤْمِنِینَ» (اعراف)2 :

1

بهتدریج افرادی وارد خیمۀ اسالم شدند که به پروردگار معرفت پیدا و رسالت پیامبر را
باور کردند و در برابر اوامر خدا و دعوت پیامبر تسلیم شدند .این گروه به اطاعت ،عباادت
و استعانت پروردگار روی و به معارف و دستورات صادرشده ایماان اوردناد و باهتادریج
ممعیتی را تشکیل دادند که اطالق لفظ مؤمنان بر انها مناسب بود و بخاشهاای مهمای از
مطالب سورۀ اعراف متومه این گروه شد .این سوره یکی از اساسیترین سور قران در سیر
تکاملی مؤمنان محسوب میشود؛ زیرا دربارۀ مؤمنانی که هویت ممعای یافتاهاناد ،در ایان
برهه از رشد و پیشرفت سخن گفته است.
« .1ای پیامبر! تکلیا وامبی در قالب سورۀ اعراف بر تو نازل کردیم؛ پس مبادا از ان احساس دلتنگی کنی .غرض
ما از نزول این سوره ،انذار مکیان و پند مؤمنان از سوی توست».
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توصیۀ پیامبر(ص) به ترک دلتنگی به این دلیل است که وی در این سوره ،باید مشرکان
را به چالش کشاند و پایه گذار مامعۀ دینی بر محور والیت توحیدی و امتنااب مؤمناان از
والیت دیگران باشد؛ این امر خود نیازمند مراقبت دائم و شکیبایی رهبر و مردم است و بار
اساس داستان بنیاسرائیل ،افتوخیزهای فراوانی دارد .روش ویژۀ رهبار امات اساالمی در
این مرحله ،خواندن مردم به والیت خدا و بیم دادن انها از پذیرش والیت غیراوست ،زیارا
این اسیب میتواند مؤمنان را از میانۀ راه منحرف و تالشهای ایشان را بیثمر کند.
در سیر نزول قران ،خدای سبحان برای اولین بار و بهصراحت از هدفی درباره مؤمناان
سخن گفته است .تاکنون اهداف قران دربارۀ عموم مردم مکه (که نوعاً مشرک بودند) بیاان
شد ،اما در این سوره از تذکر به مؤمنان نیز یاد شده است.
هدایت و رحمت برای قوم ایمانورز

«وَ لَقَدْ جِئْنَاهُم بِکِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلیَ عِلْمٍ هُدًی وَ رَحْمَۀً لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُو َ» (اعراف)52 :

1

هدایت و رحمت به قوم مؤمن ،اولین بار است که در ترتیب نازول ماورد توماه قارار
میگیرد .ایه در مقام انتقاد از کافران مکی است ،یعنی انان که منکر قران بودند (اعراف50 :
  .)51ایه بیان میکند که محتوای قران خود گواه بر حقانیت و درستی خود است و بارایطالبان حقیقت ،نقطۀ ابهامی باقی نمیگذارد .کافران با کتاب و مجموعاه ای از ایاات الهای
موامه هستند که تفصیل ان از الهی بودن و درستی مطالبش پرده برمیدارد.
نزول تدریجی و مداسازی ایات کتاب ،دو هدف هدایت و رحمت را در باین مؤمناان
تعقیب میکند ؛ به این معناا کاه اهال ایماان از تفصایالت تادریجی ایاات ،راه درسات را
میشناسند و رحمت الهی را بهدست میاورند؛ زیرا نزول تدریجی و تقطیاعشادۀ مطالاب،
زمینههای مامعهپذیری و درونی ساختن انها را فراهم میکند و برای این ممعیت ،هادایت
همراه با رحمت را به ارمغان میاورد.
« .1و در حقیقت ،ما برای انان کتابی اوردیم که ان را از روی دانش ،روشن و شیوایش ساختهایم ،و برای گروهی
که ایمان میاورند ،هدایت و رحمتی است».
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هدایت در ذات خود رحمت الهی را بهدنبال دارد .قوم مؤمن با دریافت روشانی کاه از
حقیقت امور پیدا میکنند و تشخیص روشنی که از انحراف کاافران و اقاوام نابودشاده یاا
اسیب هایی که موامعی مثل بنیاسرائیل با ان موامه شدند ،حقیقات راه را ماییابناد و باه
رحمت که اساس اراده خدا از افرینش انسان است (هود )119 :دست

مییابند.

تالش برای بازگشت کافران از مسیر اشتباه

«وکَذَالِکَ نُفَصِّلُ االیَاتِ وَ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُو َ» (اعراف)174 :

1

گرچه برخی افراد با سیر هدایت همراهی نمیکنند ،اما دعوت این گروه تا زماان اتماام
حجت برای بازگرداندن انها ،از راه تذکر اقوام گذشته و ترغیب باه عاقباتاندیشای اداماه
دارد .در ایۀ مذکور ،هدف قاران بازگردانادن مشارکان از راه خطاا و انحاراف در فطارت
توحیدی معرفی میشود.
«کذلک» شاید به ایات پیش گفته در سورۀ اعراف اشاره داشته باشد کاه برخای از قطعاات
تاریخی را دربارۀ ابلیس ،ادم ،اقوامی چون لوط ،بنیاسرائیل و  ...گوشزد کرد ،بهویژه ایات اخیر
که دربارۀ عالم «ذر» گزارشهایی میداد .بنا بر ایه توحید ربوبی (ایۀ  )172درکی درونی و ذاتی
در مان انسان ها دارد و تربیت خانوادگی یا امتماعی تومیهی برای شرک یاا کفار در ربوبیات
خدا و پذیرش انحصار مالک مدبر به خدای متعال نیست (بهجتپور 555 :1390 ،ا .)558
زمینهساز شكوفایی تفكر مشرکان تكذیبگر

«وَ لَوْشئنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لکِنَّ ُ أَخْلَدَ إِلَی الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُ ُ کَمَثَلِ الْکَلْ ِِ إِ ْ تَحْمِ لْ عَلَیْ ِ
یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْ ُ یَلْهَثْ کلِکَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذینَ کَذَّبُوا بِآیاتِن ا فَاقْصُ
(اعراف .)176 :39

ِ الْقَصَ

َ لَعَلَّهُ مْ یَتَفَکَّ رُو َ»

2

« .1و اینگونه ایات [خود] را به تفصیل بیان میکنیم ،و باشد که انان [بهسوی حق] بازگردند».
« .2و اگر میخواستیم ،قدر او را بهوسیلۀ ان [ایات] باال میبردیم ،اما او به زمین [دنیا] گراییاد و از هاوای نَفْاس
خود پیروی کرد .از اینرو داستانش چون داستان سگ است [که] اگر بر ان حملهور شوی زبان از کام براورد ،و
اگر ان را رها کنی [باز هم] زبان از کام براوَرَد .این ،مَثَل ان گروهی است که ایات ما را تکاذیب کردناد .پاس
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ایه نوعی اسیبشناسی است؛ انسان در صورت الودگی بااطنی و عادم تهاذیب ،بایاد
منتظر تأثیر از شیاطین باشد .حرکت در مسیر هدایت به نهایت نمیرسد ،مگار انکاه ماردم
مراقب خود و بندگی خالص خدای متعال باشند .در غیر اینصورت بهتدریج خودخاواهی،
مای بندگی و والیت اهلل را میگیرد و شیطان فرصت مییابد کاه انهاا را از مسایر درسات
منحرف کند .این هشدار در سیر نزول اهداف ،بسیار معنادار و تاذکر بیدارکننادهای اسات.
نمونۀ عبرتامیز این سقوط هولناک در بنیاسارائیل اتفااق افتااد؛ بلعام بااعورا کاه ماردی
مستجابالدعوه بود ،به دلیل دنیاخواهی خود را به دساتگاه فرعاونی فروخات و در صادد
مقابله با موسی (ع) برامد (طبرسی،1372 ،

768 :4؛ سیوطی،1404 ،

.)145 :3

تفکر اندیشهورزی برای بهدست اوردن واقعیات و کشا مجهوالت است .در خواندن
قصهای که از بلعم باعورا گفته شد ،برای اهل انکار نتیجۀ مطلوبی ومود دارد که با تفکر
بهدست میاید و میتواند انها را از موضع انکار خار کند؛
بصیرتافزای عموم مشرکان و هدایت و رحمت به قوم ایمانورز

« ...هَذَابَصائِرُ مِنْ رَبِّکُمْ وَ هُدیً وَ رَحْمَۀِّ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُو َ» (اعراف)203 :
یکی از قابلیتهای قران بینشافزایی است .در بصیرت خالف واژههای رؤیت و نظر ،علام
و دانایی نهفتهاند (مصطفوی،1368 ،

 .)280 :1بصیرت نتیجۀ پیش امدن شرایطی است که به

انسان فرصت دهد پدیدهها را بهخوبی مشاهده و وارسی کند .ممع اوردن واژۀ بصائر برای ان
است که روشنگری قران ابعاد گوناگونی دارد و هایچ موضاوع تاریاک و ماورد نیاازی بارای
تشخیص حقیقت نیست ،مگر انکه دربارۀ ان روشنگری اتفااق افتااده اسات .خطااب در ایان
بخش (بینشافزایی) با منکران رسالت پیامبر (ص) است ،انها که مدعی بودند ایات قران تولید
ذهن پیامبر است .دو هدف دیگر یعنی هدایت و رحمت ،به مؤمنان اختصاص دارد .ایات قران
بهطور همزمان چند هدف را تعقیب میکنند؛ درباارۀ عماوم مشارکان و اهال شابهه ،موماب
روشنگری و بصیرت میشود ،ولی دربارۀ مؤمنان ،هدایت و رحمت را بهدنبال دارد؛ یعنی قاوم
این داستان را [برای انان] حکایت کن ،شاید که انان بیندیشند».
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مؤمن با مشاهدۀ مطالب بینشافزای قران و پاسخی که به اهل شبهه میدهد ،تردیدها از دلشاان
زدوده میشود و به ابعاد مدیدی از حقیقت هدایت میرسند که رحمت الهی را برای انهاا باه
ارمغان میاورد؛ زیرا ثمرۀ ماندن بر سبیل هدایت ،تومه رحمت ویژۀ خدایی به انهاست.
هدایت و رحمت در این ایه تأکید مجددی بر هدف مذکور در ایاۀ  52ساورۀ اعاراف
محسوب میشود که تفصیل و مداسازی حقایق پیش چشم دیگران را ،بارای قاوم ماؤمن،
هدایت و رحمت شمرد .در اینجا نیز ابراز میکند که نزول متناساب باا روشانگری قاران،
مومب هدایت و رحمت الهی مؤمن میشود .پس گاه از راه تفصایل و تشاری ،حقاایق ،و
زمانی با مطالب بینشافزا  ،هدایت و رحمت را متومه مؤمنان کرده است.
هدایت به رشد

«یَهْدی إِلَی الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِ ِ وَ لَنْ نُشْرِکَ بِرَبِّنا أَحَداً» (من)2 :

1

بیان هدفِ «هدایت به رشد» نشان میدهد که حقانیت قران را میتوان از میزان رشادی
ارزیابی کرد که در باورها و بینش افراد به پدیدهها ایجاد مایکناد .چنانکاه موافاق ایاه ،در
گفتار منیان این منبه از هدایت برمسته شد.
در سیر نزول اولین باری است که قران بهصراحت راهنمایی باه هادف حقیقای زنادگی و
اهداف درست افرینش را شامل غیرانسان هاا کارده اسات .منیاان کاه موماوداتی پوشایده و
رؤیتناپذیرند ،قران را کالمی عجیب میشمرند؛ گفتااری کاه مخاطاب را باه بلاوآ عقلای و
اعتقادی میرساند.
باید تومه داشت که در قران «رشد» در برابر «غَیل» استعمال شده است ،همچون« :قَد تَبَایَّنَ
الرُّشدُ مِنَ الغَیِّ» (بقره )256 :و «وَ إِنْ یَرَوْا سَبیلَ الرُّشْدِ ال یَتَّخِذُوهُ سَبیالً وَ إِنْ یَارَوْا سَابیلَ الغَایِّ
یَتَّخِذُوهُ سَبیال» (اعاراف )146 :هرچناد برخای از لغویاان یکای از معاانی غوایات را ضااللت
دانستهاند (رک :فراهیدی،1410 ،

456 :4؛ ابنمنظور،1414 ،

 .)140 :15اما غای هار ناوع

« .1قران مخاطبانش را به راه رشد هدایت میکند .راهی که در ان بتوانند مقاصد زنادگی را ببینناد و در راه انهاا
حرکت کنند .پس (ما گروه منیان) به ان ایمان اوردیم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان قرار نخواهیم داد».
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گمراهی نیست؛ شاهد انکه قران ضاللت و غوایت را در کنار یکدیگر و به مثابۀ دو امر متفاوت
اورده است (نجم .)23 :عرب به حفره ای که صیاد رویش را میپوشااند و باا گذاشاتن طعماه
حیوانی را شکار میکند ،المغّواۀ میگویاد (ابانمنظاور،1414 ،

 .)141 :15بناابراین غوایات

گمراهی ناشی از تشخیص درست از غلط است .با تومه به اینکه رشد در برابار غوایات قارار
دارد ،میتوان استنباط کرد که رشد ،تشخیص درست هدف باشد؛ لذا در ایاۀ هادایت در کناار
رشد امده و از زبان منیان ،قران کتابی معرفی شده است که به رشد هدایت میکند.
رشد بهعنوان هدف نزول قران ،در کمال هماهنگی با سیر نزول سورههاست؛ شیطان در
سوره های پیشین در نزول ،سوگند خورده بود که انسان را از اهداف متعالی منحارف کناد.
غوایت به این معناست که افراد از راه صواب و رشد ،با انحرافی که در مقاصدشاان ایجااد
میشود ،منحرف شوند .در سورۀ ص82 :؛ اعراف 175 ،146 :و  ،206از این مقصاود شاوم
شیطان و شیطانصفتان پرده برداشت .در سورۀ من (نزول  )40روشن شد که کار قاران در
مقابل برنامۀ غوایت از سوی ابلیس است و حتی منیان باه ایان هادف قاران ،باا عباارت
هدایت به رشد اعتراف دارند .بنابراین انتخاب هدایت به رشد ،ان هم از زبان منیاان و در
برابر اسیب والیت شیطانی در مایی که نگرانیهایی از فریبدادنهای شیطان مطرح است،
کمال تناسب را با سیر نزول سورهها دارد.
تواناسازی پیامبر در هشدار قومی گرفتار غفلت دیرینه

«تنزِیلَ الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُو َ»(یس)6 - 5 :

1

غفلت از اهداف افرینش و نقش و حضور سنن ماری در زندگی ،عامل بزرگ معطل ماندن
ظرفیتها و شکوفا نشدن انسانهاست .غفلتزدایی مازو اولاین اقادامات پیاامبران مخساوب
میشود .سورۀ یس (نزول  )41پس از سورههایی مانند مدثر (نازول  ،)4اعلای (نازول  ،)8لیال
(نزول  )9و بسیاری سور دیگر فرو امدهاند که وظیفۀ غفلتزدایی را پیگیری میکردند .تفااوت
سورۀ یس در این است که رسالتش غفلتزدایی از اقاوامی اسات کاه باهدلیال تاداوم فقادان
بیمدهندگان در نسلهای گذشته ،غفلت رسوب کرده و بسیار عمیق و ماندگار شده است .رفاع
« .1قران از مانب ان عزیزِ مهربان نازل شده است ،تا قومی را که پدرانشان بیمداده نشدند و در غفلت ماندند ،بیم ده».
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این غفلت عمیق ،نوعی خاص از زبان هشدار را میطلبد .ایۀ مذکور توضی ،میدهد که رسالت
سورۀ یس ،توانا کردن پیامبر اکرم (ص) برای رفع چنین غفلتی از قوم قریشی اوست.
انذار زندهدالن و اتمام حجت با کافران

«إِ ْ هُوَ إِلَّا کِکْرِّ وَ قُرْءَا ِّ مُّبِینِّ؛ لِّیُنذِرَ مَن کاَ َ حَیًّا وَ یحَقَّ الْقَوْلُ عَلیَ الْکَافِرِینَ» (یس)70 - 69 :

1

ایۀ فوق پاسخ خدای متعال به شبههافکنی کژاندیشان ،دربارۀ شاعر باودن پیاامبر (ص)
است؛ این شبهه از زیبایی و دلربایی قران ،بر افکار و احساسات مخاطباان برانگیختاه شاد.
خدای متعال ضمن مردود شمردن شبهۀ مذکور ،به سرّ مذابیت قاران اشااره مایکناد .اول
انکه این متن با خواستههای درونی انسان هماهنگ است .مخاطاب باا خوانادن ایاات ،از
مطالبی ارتزاق معنوی میکند که بهشادت باه انهاا نیااز داشاته اسات؛ ثانیااً کاالم باهکاار
گرفتهشده ،روشنگر راه رهایی از شقاوت و وصول به سعادت خواهد بود.
این کیفیت بیان ،یکی از دو هدف را پیگیری کرده است :هشدار بیدارکننده باه کساانی
که قلبشان زنده است و اتمام حجت با کسانی که به عماد و لجامات ،درک و احساساات
خود را نادیده میگیرند و این حقایق را انکار میکنند؛
ابزار پیامبر برای هشدار جهانیان در سایۀ قابلیت فرقانیِ قرآن

«تَبَارَکَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلیَ عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلْعَلَمِینَ نَذِیرً» (فرقان)1 :

2

بر پایۀ بررسیهای سیر نزولی ،این ایه اولین مایی بوده که خداوند کالم الهی را فرقاان
نامیده است .قران در طول  41سورۀ نازلشده تا ان زمان ،به تفکیاک حاق و باطال اقادام
کرده بود؛ از این رو خدای متعال در زمانی که شاید کافران انتظار داشتند با شکست پیاامبر،
کار دعوت او را به اخر برسانند ،از حقیقت دیگری پرده برداشات و توضای ،داد کاه ایان
سوره و سورههای نازلشده تاکنون ،نهتنها ظرفیت تحولافرینی و هشدار باه ماردم مکاه را

 ...« .1این [سخن] مز اندرز و قران روشن نیست .تا هر که را [دلی] زنده است ،بیم دهد ،و گفتار [خدا] درباارۀ
کافران محقق گرددِ».
« .2بزرگ [و خجسته] است کسی که بر بندۀ خود ،فرقان [کتاب مداسازندۀ حق از باطل] را نازل فرمود ،تا بارای
مهانیان هشداردهندهای باشد».
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داشتهاند ،بلکه فارق حق و باطل هستند ،بهنحوی که پیامبر را قاادر سااختهاناد مهانیاان را
تحت تأثیر دعوت هشداری خود قرار دهد .از این رو ،رسالت مهانی و گسترش امر دعوت
وی به مرزهای عالم و گذر از محیط مغرافیایی مکه مسلّم است و انتظار شکست یا پایاان
دعوت ان حضرت در مکه توهمی بیش نیست.
خبر خدای متعال از فرصت مهانی که او از راه مضامین قران و بهویژۀ سورۀ فرقاان در
اختیار ان حضرت قرار میداد ،یکی از راه های تقویت مان پیامبر در امار رساالت باود .در
ایات پیشین ،منبۀ انذاری رسالت حضرت محمد (ص) و نقش قران در تحقاق ایان مهام
معلوم شد .در اینجا نقش فرقان بودن محتوا و گزاره های قران در توفیاق پیاامبر بار اناذار،
به خوبی تبیین شده اسات .همچناین روشان کارده اسات کاه محتاوای فرقاانی قاران ،در
هشداردهندگی مهانی پیامبر (ص) تأثیر دارد؛
تثبیت قلب پیامبر و پاسخ به شبهات کافران؛ وسیلۀ مجاهدت با آنها

«وَ قالَ الَّذِینَ کَفَرُواْ لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَیْ ِ الْقُرْءَا ُ جُمْلَۀً وَاحِدَةً کَذَالِکَ لِنُثَبِّتَ بِ ِ فُؤَادَکَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا.وَ
لَا یَأْتُونَکَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاکَ بِالْحَقّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِیراً» (فرقان.)32 - 31 :

1

این دو ایه بهطور تلویحی الیههایی از قابلیتهاا و ظرفیاتهاای کاالم الهای را نشاان
میدهند .در قران محتوایی ومود دارد که پیامبر را برای باقی ماندن در مواضاع باه حقاش
تقویت میکند .چنین قابلیتی در قران در پرتو نزول تدریجی ان فراهم و پیامبر قادر شد در
غیریتسازی گفتمان اسالم و کفر توفیق یاباد و قادرت مقاومات در برابار کاافران در وی
باالتر رود .این شیوۀ قران روشن میکند که رهبران مصل ،باید برای تقویت مستمر قلاوب
خود در شرایط و شبهات و پیشامدها ،ایات مرتبط و متناسب را مرور کنند تا در چالشهاا
ثبات قدم و قولت قلب بیابند؛

 .1و کسانی که کافر شدند ،گفتند« :چرا قران یکجا بر او نازل نشده است؟» اینگوناه [ماا ان را باهتادریج ناازل
کردیم] تا قلبت را بهوسیلۀ ان استوار گردانیم ،و ان را به ارامی [بر تو] خواندیم.و برای تو مَثَلی نیاوردند ،مگار
انکه [ما] حق را با نیکوترین بیان برای تو اوردیم.
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بشارت متقین و هشدار قوم لجوج

«اِنَّمَا یَسَّرْنَ ُ بِلِسَانِکَ لِتُبَشِّرَ بِ ِ الْمُتَّقِینَ وَ تُنذِرَ بِ ِ قَوْمًا لُّدًّا»(مریم)98 :

1

مضامین سورۀ مریم در دو مهت بشارت متقین به رحمت ها و الطاف کریماناۀ خادا و
هشدار به قوم لجو پیامبر ،اکنده از مطالب مؤثر است.
بشارت مرحلۀ پس از هدایت و تومه رحمت به گروه مؤمن است .در سیر نزول تا اینجا
گروهی از مردم مکه از مخالفت با دعوت توحیدی پیامبر امتناب کردند و تسلیم امر خدا
شدند ،انها هشدارها و تذکرات را مدی گرفتند ،در نتیجه شخصیتهای متقی و خویشتندار
شدند .گروهی که بعدها در مدینه مامعۀ ایمانی را تشکیل دادند .این گروه ابتدا با هدایت و
رحمت موامه شدند ،سپس با انجام دادن رفتار مطابق هدایتهای قرانی و الهی ،زمینۀ
خطابهای بشارتامیز را فراهم کردند .بشارتهای خاصی که نمونههایی از عطای ان در دنیا
و اخرت به اولیا ،در سورۀ مریم گزارش شده است .در برابر این پذیرش ،لجامت عمومی
مکیان از پذیرش دعوت مطرح است که کثرت ان را میتوان از واژۀ قوم برداشت کرد .اینان
هنوز در خانۀ اول هستند و تنها باید با زبان هشدار با انها سخن گفت .هشدارهایی که در سیر
نزول قران نوبهنو شده است تا بلکه از موضع مخالفت خار شوند.
«لُدلاً» ممع اَلَد به معنای کسی است که به ناحق در امری دشمنی شدید مای کناد

(راغاب

اصفهانی )739 :1412 ،از این واژه تفاوت مراحل هشادارها روشان مایشاود؛ هشاداری کاه در
سورهها ی اغاز نزول مثل مدثر مطرح بود ،هشادار ابتادایی باود کاه شاامل تماام ماردم و
مومودات مختار میشد؛ اما این هشداری که در مقابل بشارت متقیان اسات ،هشاداری در
میانۀ راه و مخاطبش کسانی هستند که هنوز در موضع انکار ،لجامت و تعصب بر گفتماان
باطل ایستادهاند .بشارت متقین نیز به کسانی اشاره دارد که تمام اهداف قران تا اینجا دربارۀ
انها محقق شده است .این گروه با پذیرش ربوبیت خدا و تسلیم در برابر او ،بر پایۀ تقاوای
 « .1در حقیقت ،ما این [قران] را بر زبان تو اسان ساختیم تا پرهیزگاران را بدان نوید ،و مردم ستیزهماو را بادان
بیم دهی».
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الهی رشد کردهاند و مشمول هدایتهای قران شدهاند و ماا دارد باه بشاارتهاای قرانای
دربارۀ تومه رحمت رحیمیه و ویژۀ الهی تشویق شوند .از اینرو تناسب ترکیب بشاارت و
هشدار در سورهای که نزولش در رتبۀ  44است ،معلوم میشود.
زمینهسازی متقی شدن مردم و یا ایجاد یادآوری به آنها

«کَذَالِکَ أَنزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِیًّا وَ صَرَّفْنَا فِی ِ مِنَ الْوَعِیدِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُو َ أَوْ یُحدِثُ لهَمْ کِکْرًا» (طه)113 :

1

دو هدف ایجاد تقوی و پدیدار شدن ذکر ،از مملۀ اهادافی هساتند کاه قاران باین
مردم مشرک پیگیری می کند  .رسالت قران تربیت است و تربیت با خویشتنداری و تقاوا
اغاز می شود .خدای حکیم می فرمایاد  :روشانی و صاراحتِ الفاا و عباارات قاران و
ومود پاره ای هشدارها و بیم ها در این کتاب  ،به هدف ایجاد دو اثر در ماردم اسات.1 :
حالت خویشتندار ی و پرهیز برای گروهی که این تومه ،مومب ظهاور پرهیزکااری در
انها نشده است تا به مرحلۀ عزم و اراده قدم گذارند؛  . 2حالت تذکر برای کسانی اسات
که به خواست های واقعی و داشته های درونی خود تومه ندارند .با عنایت باه محتاوای
سورۀ طه و مامراهای حضرت موسی و هارون (ع) با پادشاه مستکبر مصار و نیاز بیاان
نقش قران در تذکر اهل خشیت ،روشن می شود که ماراد از تقاوا در ایاۀ ماورد بحاث
خویشتنداری از مخالفت با خدای باعظمت است  .تقوا از خداوناد و نیاز درک عظمات
الهی و ایجاد روح خشیت ،سرامد کماالت انسان به شمار میاید که در این سوره باه ان
اشاره شده است.
ابزار توانا ساختن پیامبر برای هشدار با زبانی فصیح

«إِنَّهُ لَتَنزِیلُ رَبل الْعَالَمِینَ* نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ عَلیَ قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنذِرِینَ .بِلِسَانٍ عَرَبیٍ
مُّبِینٍ» (شعراء.)195 - 192 :

2

« .1و این گونه ان را [به صورت] قران عربی نازل کردیم ،و در ان از انواع هشدارها سخن اوردیم ،شاید اناان راه
تقوا در پیش گیرند ،یا [این کتاب] پندی تازه برای انان بیاورد».
« .2قطعاً قران فروفرستاده پروردگار مهانیان است .رُوحُ االمین یعنی مبرئیال ان را بار دل تاو فارود اورد .تاا از
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انذار و هشدار چهرۀ اصلی رسالت رسوالن است؛ زیرا انسان باهوسایلۀ خواساتهاا و
غرایز طبیعی و متأثر از خانواده و امتماع ،راهی را مایرود کاه باهطاور غالاب در شااهراه
سعادت حقیقی نیست؛ چون چشمانداز و میدان دید محدود انسانها نسبت به ساحتهاای
حیات و سنن مااری در اغااز و انجاام هساتی ماانع از ان اسات کاه عارف امتمااعی و
مرسومات خانوادگی ،بهتنهایی سعادت حقیقی و کامل انسان را تشخیص دهند .کار بازرگ
انبیا ،هشدار مردم از اشتغال به ابادانی دنیا و اکتفا به رفاع االم دنیاا و تحصایل لاذتهاای
اینمهانی است .تأکید روی چهرۀ اناذاری رساولاهلل (ص) در ساورۀ شاعراء (کاه درباارۀ
مکیان مکذّب است) به همین مهت بوده است.
بررسی ایات و سورهها در ترتیب نزول ،این حقیقت را اشکار میکند که چهارۀ اصالی
تبلیغ پیامبر تاکنون انذاری بوده است .در سورههای مدثر 2 :و 36؛ لیال14 :؛ نجام56 :؛ ق:
2؛ قمر 39 ،37 ،36 ،32 ،30 ،23 21 ،18 ،16 ،5 :و 41؛ ص 65 :و 70؛ اعراف،69 ،63 ،2 :
 182و 188؛ یس70 ،11 ،10 ،6 :؛ فرقان 56 ،7 ،1 :ا  ،59فااطر 37 ،23 ،22 ،18 :و  42باه
هشدار دهندگی رسولاهلل (ص) و قران ،و حتی چهرۀ انذاری انبیای دیگر تصری ،میشاود.
بله! در چند مورد نیز از بشارت یاد شده است .در غالب این موارد بشارت در کنار انذار یاا
نتیجۀ پذیرش انذارها امده است :در سورههای اعراف 188 :و یس11 :؛ فرقاان56 :؛ فااطر:
42؛ مریم 97 :به این حقیقت اشاره شده است .در ایات سوره شعراء به تبیین نقش قران در
تواناسازی پیامبر (ص) دربارۀ این وظیفۀ مهم اشاره میکند و ان را یکای از اهاداف نازول
قران میشمرد.
نکتۀ ویژه در ایه ،تأکید بر نقش قران در رسا و روشن کردن هشدارهاست .قران با بیان
رسا و روشن ،انواع خطراتای کاه انساان را در دنیاا و اخارت تهدیاد مایکناد و علال و
انگیزههای انها را مطرح و مددکار پیامبر در هشدار همۀ مردم اعم از مشرک و کافر و منافق
و مؤمن ضعیااالیمان و زن و مرد و فرد و مامعه و عام و خاص است؛

هشداردهندگان باشی .به زبان عربی روشن و واض ،روشنگر».
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هدایت و بشارت مؤمنانی با سه ویژگی اقامۀ نماز ،پرداخت زکات و یقین به آخرت

«طس تِلْکَ ءَایَاتُ الْقُرْءَا ِ وَ کِتَابٍ مُّبِینٍ* هُدًی وَ بُشْرَی لِلْمُؤْمِنِینَ* الَّ ذِینَ یُقِیمُ و َ الصَّ لَوةَ وَ
یُؤْتُو َ الزَّکَوةَ وَ هُم بِاالَخِرَةِ هُمْ یُوقِنُو َ» (نمل)3 - 1 :

1

پیشتر در سورۀ مریم 97 :مبشر بودن پیامبر به مؤمنان بهعنوان هدف سورۀ ماریم ذکار
شده بود؛ در انجا مؤمنان متقی که از خدا و رستاخیز تقوا داشتند ،موضوع بشاارت بودناد؛
اما در سورۀ نمل بشارت دربارۀ مؤمنانی است که سه ویژگی اقامۀ نماز و اعطاای زکاات و
یقین به اخرت را دارند.
مضامین داستانهای سوره که بخشی از مامراهای موسی ،داوود و ملکۀ سبأ ،قوم ثماود
و لوط را گزارش داده است ،بخشی از اختالفهای بنیاسرائیل را دربارۀ مامراهاای اقاوام
یادشده مرتفع میکند .قران در این داستان ها هدایت و توماه رحمات خادا باه مؤمناان را
پیگیری کرده است« :إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ یَقُصُّ عَلیَ بَنیِ إِسْرَءِیلَ أَکْثَرَ الَّذِی هُمْ فِیهِ یَختَلِفُاونَ؛ وَ
إِنَّهُ لَهُدًی وَ رَحْمَۀٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ» (ایۀ  76و .)77

2

در گفته های کافران و مذکور در این سوره ادعا شاد کاه ساخنان پیاامبر (ص) درباارۀ
رستاخیز ،خرافه و اباطیل گذشتگان است .خدای حکیم به مایگاه و نقش محتویاات قاران
اشاره میفرماید و توضی ،میدهد که این کالم ،تکرار خرافهها و اباطیل نیست؛ شاهد انکاه
در اختالف میان یهودیان و مسیحیان ،داور است .مطالعۀ تطبیقی بین محتویات مطالب کتب
عهد عتیق و مدید دربارۀ برخی حوادث مثل مریان اغاز رساالت موسای (ع) (رک :سافر
خرو فصل سوم) مامرای مالقات ملکۀ سبا با حضرت سلیمان (ع) (رک :کتاب پادشاهان
فصل  10و کتاب تواریخ فصل  )9داستان کیفیت هالکت زن حضرت لوط (ع) (رک :سافر
پیدایش ،فصل  )19بیانگر کیفیت متفااوت بیاان داساتانهاای انبیاا باه شارحی اسات کاه
« .1طا ،سین .این است ایات قران و [ایاتِ] کتابی روشنگر ،که [مایاه] هادایت و بشاارت بارای مؤمناان اسات.
همانان که نماز برپا میدارند و زکات میدهند و خود به اخرت یقین دارند».
« .2بیگمان ،این قران بر فرزندان اسرائیل بیشترِ انچه را که انان درباره اش اخاتالف دارناد حکایات مایکناد .و
بهراستی که ان ،رهنمود و رحمتی برای مؤمنان است».
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تعارضهای درونی پیراسته و انبیا را از نسبتهای نادرست مبرا و سازمان هماهنگ معارف
دینی را تضمین میکند.
این متن خواندنی تنها یک هدف ندارد .اهداف قران چندالیه است .در همان حالی کاه
دربارۀ حکایت ها و معارف و دستورات مورد اختالف بنیاسارائیل داوری مایکناد ،سابب
هدایت و مومب رحمت گروه باورمند خواهد بود؛ واو عطا و استفاده از ضامیر در«انّاه»
شاهد این برداشت است.
پند گرفتن مشرکان از راه ارسال پیوستۀ قرآن

«وَ لَقَدْ وَصَّلْنَا لهَمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُو َ» (قصص)51 :

1

در سورۀ قصص به یکی از اهداف قران ،یعنی پند گرفتن مشرکان توماه شاده اسات؛
پندی که با نزول پیدرپی سورهها پیگیری و در تمام انها نشان داده شده است کاه مریاان
باطل مضمحل ،و مریان حق بهرغم هماۀ مشاکالت ،سارفراز خواهاد شاد .پناد دادن باه
مشرکان تا زمان اتمام حجت با انها ،از مهمترین برنامههای قاران در طاول نازول در مکاه
بهشمار میاید .پروردگار متعال نزول پیدرپی ایات قران را ،بهعنوان راهای بارای تاذکر و
پندپذیری کافران مکی میشمرد .فلسفۀ یاداوری این هدف در سورۀ قصاص ان اسات کاه
نقش پیوستگی نزول قران در شاداب نگهداشتن تذکر و پند را نمایان کند و اینکاه تاا ایان
زمان ،از تذکرپذیری انها یأس حاصل نشاده اسات .از ایانرو بیاان هادف در ایان مقطاع
حکیمانه است؛
بشارت برای مؤمنان از راه بیان پاداش بزرگ و تهدید ناباوران به رستاخیز

«انَّ هَذَا الْقُرْءَانَ یهَدِی لِلَّتیِ هِیَ أَقْوَمُ وَ یُبَشرِّ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لهَمْ أَمْرًا
کَبِیرًا وَ أَنَّ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاالَخِرَۀِ أَعْتَدْنَا لهَمْ عَذَابًا أَلِیمًا» (اسراء)10 - 9 :

2

 « .1بر قوم کافر مکی پیدرپی ایات قران خود را فرود اوردیم و این گفتار پیدرپی در قالب  48ساوره بار انهاا
فرود امد تا شاید اینها متذکر فریادهای خاموششده در درونشان شوند و به انها پاسخ مثبت دهند».
« .2قطعاً این قران به [ایینی] که پایدارتر است ،راه مینماید ،و به ان مؤمنانی که کارهای شایسته مایکنناد ،ماژده
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در زمان نزول سورۀ اسراء ،مؤمنان گروهی کمتعداد در مکه هستند و برای علنی شادن،
نیاز به تقویت و انگیزه دارند .هدف سوره استفاده از عامل ایمان مؤمنان به رساتاخیز بارای
ایجاد انگیزۀ اتکال بر خداست .با تومه به این ایمان میتوان به پاداش ان روز بشاارت داد
و برای پذیرش هزینۀ ایمان در شرایط دلهرهانگیز مکه ایشان را اماده کرد .چنانکه نابااوران
به رستاخیز را تنها میتوان با هشدار برای خرو از غفلت و تغافل بیدار کرد .این دو هدف
نشان میدهد که برای تقویت توکل مؤمنان به خدا ،باز کردن نگااههاا باه حاوادث پاس از
رستاخیز و نعمتهای ذخیرهشده نقش مهمی دارد.
آی در باب تناسب و در عینحال تفاوت محتویات قران با کتاب موسی و دیگار کتاب
یهود (که در ایات ابتدایی سوره از انها یاد شد) تذکری را دربر دارد؛ به این معنا که گرچاه
هدف از نزول کتب اسمانی هدایت مردم و بشارت و انذار مخاطبان اسات؛ قاران در ایان
زمینه سهم مهمتری دارد ،و انچه دربارۀ هدایتگری تورات درباارۀ توکال بار خادا و نفای
اعتماد بر غیرخدا و از تهدیدها و بشارتها سخن امده ،در قران بهنحو کاملتر و مامعتری
بیان شده است.
مطالبی که در سورۀ اسراء دربارۀ هدایتگری تاورات گفتاه شاد ،باه شایوۀ اساتوارتر و
پابرماتر در قران ومود دارد و این کتاب به راه یا روشی که استواری بیشتری به مخاطباان
میدهد ،رهنمون میکند .بهطور مثاال اگار خالصاۀ تعاالیم تاورات در مناع از اعتمااد بار
غیرخداست ،در این کتاب توضیحات رساتر از طریق بیاان تجاارب املاتهاا و تأکیاد بار
فرمامهای دنیوی ،اخاروی و حکماتهاای عمیاق تاری متناساب باا رشاد توانااییهاا و
ظرفیتهای شکوفاشدۀ انسانها ،در اختیار مخاطبان میگاذارد .همچنانکاه مؤمناانی را کاه
کارهای شایسته انجام میدهند ،به اختصاص پاداش بزرگ بشارت میدهد .این بشارت تنها
از طریق منبۀ مثبت ایمان و اعمال صال ،به انها داده نمی شود ،بلکاه باه ایان افاراد ماژده

میدهد که پاداشی بزرگ برایشان خواهد بود .و اینکه برای کسانی که به اخرت ایمان نمیاورند عاذابی پاردرد
اماده کردهایم».
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می دهد که برای کسانی که به اخرت ایمان ندارند ،عذاب دردناکی اماده کاردهایام .گرچاه
برخی از کافران به رستاخیز بهظاهر دنیایی بهتر و بهارهمنادتر و شایرینتار دارناد و بارای
رسیدن به لذتها و کامیابیها از مرزهای بندگی خدا خار شوند و گاه و بیگاه مؤمناان را
به دلیل باورهای ناورانی ماورد شاماتت قارار دهناد ،اماا مؤمناان صاال،العمال از طریاق
رهنمودهای قران ،بشارت مای یابناد کاه ایان مواهاب زودگاذر ،پایاان خوشای ندارناد و
خوشحال هستند که همراه این مغروران کافر نیستند .ایشان در پرتو هدایتهای قران چنان
رشد یافته و پابرما میشوند که لذتهای اهل کفر را لذت نمیشمرند و ازارهاای اناان را
تحمل میکنند؛
موعظۀ مردم ،شفای دردهای معنوی سینهها ،هدایت و رحمت برای مؤمنان

«یَأَیهُّا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْکُم مَّوْعِظَۀِّ مِّن رَّبِّکُمْ وَ شِفَاء لِّمَا فیِ الصُّدُورِ وَ هُدًی وَ رَحْمَ ۀِّ لِّلْمُ ؤْمِنِین*
قلْ بِفَضْلِ اللَّ ِ وَ بِرَحْمَتِ ِ فَبِذَالِکَ فَلْیَفْرَحُواْ هُوَ خَیرْ مِّمَّا یجَمَعُو َ» (یونس)58 - 57 :

1

خطاب ایه به عموم مردم است .تومه به این نکته ضروری خواهد بود که خدای متعال
در این ایه به نقش ایمان در هدایت اشاره کرده است؛ زیرا افراد بیایماان ،دلبساتگیای باه
خدا و رسول و کتاب او ندارند و بالطبع ،توصیههای ایشاان را مادی نمایگیرناد .درباارۀ
نقش این کتاب در نرم کردن دلها و درمان دردهای معنوی مثل شرک ،مهالات و غفلات،
بر عدم کفر تأکید شده است .بهعبارت دیگر اگر انسان ،در برابار ان موضاع منفای نداشاته
باشد ،در اینصورت اثار مذکور برای مستمعش پدید میاید.
بازگشت خدای متعال به مخاطبان مؤمن بهطور مطلق و ترک ذکر ویژگایهاایی کاه در
« .1خدا به سبب قران و پندهای نرمکنندۀ دل و درمانهای شفابخشی که برای شما دارد ،باه شاما تفضال کارد .و نیاز
بهسبب هدایت و تحول باطن مؤمنان و نورانی کردن انها از طریق این کالم رحمات خاود را متومهشاان کارد .اگار
بناست دچار سرمستی شوند ،باید به این کالم نورانی که چنین تأثیراتی دارد ،سرمست شوند .نعمت بهدستامده از این
کالم قابل مقایسه با انچه فرزندان دنیا و غیرباورمندان به قران از ثروتهای مادی ،فکری ،علمای و فرهنگای و دیگار
داراییها ممع میکنند ،نیست .ثروت و دارایی بهدست امده از راه این کالم که مومب تحوالت عظیمای در زنادگی
باورمندان به این کالم است ،بهتر از داراییهای بهدست امده برای غیرباورمندان به قران است».
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سورۀ نمل گفته امد ،بیانگر این مطلب است که موعظهگری و درمان در موارد مشترک میان
عموم مردم و مؤمنان از نوع مسائلی است که مطلق ایمان و بااور باه پروردگاار و قاران و
رسول و رستاخیز در ان کفایت میکند و اثار عملی ایمان مثل اقامۀ نماز و پرداخت زکات
در بهرهگیری از این هدف دخالتی ندارد.
در اینجا به هدف دومانبۀ قران تومه شده است؛ عموم مردم پیش از پاساخ مثبات باه
دعوت دین ،دچار انواع طغیان هستند .ادبیات ویژۀ قران بهگونهای است که توان قانع کردن
انسانها را برای دست شستن از سرکشیها دارد و انواع بیماریهایی را که ماانع از تحارک
مثبت انسان به سمت بندگی و ایمان هستند را مرتفع میکند؛
تذکر مؤمنان ،تثبیت قلب پیامبر و موعظۀ عموم مردم

«و کالُّ نَّقُ

ُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِ ِ فُؤَادَکَ وَ جَاءَکَ فیِ هَذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَۀِّ وَ کِکْرَی

لِلْمُؤْمنین» (هود)120:

1

سورۀ هود در اواخر دورۀ اول دعوت پیامبر در مکه نازل شد که مؤمنان ناشاناخته و در
حال تقیه بودند .در این شرایط مامعه تکقطبی و گفتمان رایج ان شرک و ماهلیات باود.
خدای متعال در شرایطی که معاندان برای مخالفت با گفتمان قرانی و رسالت پیامبر دسات
به هر کاری میزدند ،سوره را نازل فرمود تا بیمنطقی کاافران را در مخالفاتهاایی کاه باا
مضامین قران و رسول خدا (ص) داشتند ،تشری ،کند .سه هدف مطارحشاده بارای قاران
متومه سه دسته از مردم است :مؤمنان تا متذکر شوند که حقیقت در مواعظ پیاامبر باوده و
اتهامات دشمنان نارواست؛ پیامبر ،تاا در فضاای پرفشاار باا هادایتهاای الهای دلگارم و
پاسخهای الزم را دربارۀ شبههافکنیهای مشرکان در اختیار داشته باشد؛ عموم مردم کاه باا
میدان دادن به غضاب ،مهالات و عصابیت ،عقال را از شانیدن و دیادن حقیقات محاروم
« .1و هر یک از سرگذشتهای پیامبران [خود] را که بر تو حکایت میکنیم ،چیزی است که دلت را بدان اساتوار
میگردانیم ،و البته در این داستانها برای تو حقیقت مامرای انبیا امده است ،و همین داساتانهاا بارای مؤمناان
موعظه و یاداوری است».
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کردهاند .سورۀ هود در هشدار و تهدید و عبرتها ،این گروه را به ارام کردن ماان و دل از
طوفان غضب و شهوت دعوت میکند؛
هدایت و رحمت برای مؤمنان

«لقَدْ کاَ َ فیِ قَصَصِهِمْ عِبرْةِّ لّأِوْلیِ الْأَلْبَابِ مَا کاَ َ حَدِیثًا یُفْترَی وَ لَکِن تَصْدِیقَ الَّذِی بَ ینْ یَدَیْ ِ وَ
تَفْصِیلَ کُلّ شیَءٍ وَ هُدًی وَ رَحْمَۀً لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُو َ» (یوسا)111 :

1

در این سوره ،داستان یوسا (ع)و برادرانش امده است .موافق این سوره با ومود حسادت
و کینهای که برادران یوسا علیه او به خر دادند و بهرغم میل انها ،خدای متعاال روز باه
روز بر شوکت یوسا افزود و او را که فردی محسن بود ،از خطرات رهاند تا انکه به مقام
وزارت مصر رساند و برادران به مقام بزرگی و شاوکت یوساا (ع) اعتاراف کردناد و در
برابر او به خاک افتادند.
این سوره خطاب به مؤمنان است؛ مؤمنانی که چون یوسا قدرشان مجهول و باهماای
تکریم ،با فشار از سوی نزدیکان خاود مواماه هساتند .در ایان شارایط هادف هادایت و
رحمت تکرار میشود که کامالً با مضامین و اهداف سوره ،تناسب دارد و روشن میکند که
در سیر داستان یوسا ،این هدف کالن قران تأمین شده است.
عبرتاموزی خردمندان ،یکی از اهداف نزول قصۀ برادران یوسا در این سوره اسات.
هدایتکنندگی داستان از ان منبه بوده که مامعۀ مؤمنان را از گرفتار امدن در دام حسادت
و تضعیا همبستگی همدیگر مانع میشود و انها را به تقوی و تحمل حساادت و مهالات
برادران و افراد عشیرۀ مشرک خود راهنمایی میکند.
رحمت بودن این داستان از ان مهت است که به مؤمنان بشارت مایدهاد باا وماود
همۀ توطئهها یی که از افراد عشیرۀ خود خواهند دید و احیاناً مهامرت و تبعیدی که با ان
« .1بهراستی در سرگذشت یوسا و برادرانش ،برای خردمندان عبرتی است .سخنی نیست کاه باه دروآ سااخته
شده باشد ،بلکه تصدیق انچه [تورات] است که پیش از ان بوده و روشنگر هر چیاز اسات و بارای مردمایکاه
ایمان میاورند رهنمود و رحمتی است».
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موامه خواهند شد ،باألخره دورۀ سختی و فراق باه سار خواهاد اماد و مؤمناان مایگااه
شایستۀ خود را پیدا و مکیان به این شرافت اعتراف خواهند کرد ،چنانکه دربارۀ یوساا
(ع) چنین شد.
ثمرات و دستاوردهای تربیتی و تحولی
بررسیها نشان داد که در مرحلۀ اول تحول مامعۀ پیامبر دعوت خود را با نزول سورۀ علق
اشکار کرده بود ،اما این مؤمنان بودند که خود را به مامعۀ مشرک مکی نمایان نمیکردند و
زیر پوست شهر در حال رشد دانهای ا « و مثلهم فی االنجیل کزرع اخار شاطئه؛ و مثاال
انها در انجیل همانند زراعتی است که موانهاش را بیرون اورده» (فات )29 :،ا باودهاناد تاا
انکه با نزول ایۀ  94سورۀ حجر یعنی پنجاهوچهارمین سورۀ نازلشاده در مکاه ،در فضاای
این شهر همچون موانهای سر براورده از زمین ا «کزرع اخار شاطئه» فات29 :،اا نمایاان
شدند .در این دوره از دعوت اسالمی به ترتیب پانزده هدف ذیل برای قاران شامرده شاد:
تذکر ،هشدار ،تدبر ،هدایت و رحمت ،زمینهساز بازگشت از راه اشتباه ،زمینهساازی تفکار،
بصیرتافزایی ،تثبیت قلب پیامبر ،بشارت ،زمینهسازی تقوا ،رفع اختالفها ،تهدید ،موعظاه
و در نهایت شفای دردهای سینه.
موافق سیر نزول ،ایات مرحلۀ اول تحول مردم ،ابتدا با بیان تناساب محتاوای قاران باا
فریادهای درونی و نیازهای ذاتی مردم گره میخورد .ابتادا بایاد باه انهاا تفایهم کارد کاه
خواست ذاتی شما که کمال ،رستگاری از شقاوت و رسیدن به ساعادت اسات ،از راه ایان
کتاب تأمین میشود و اصوالً تنها هدف و کارامدی این کتاب را در هماین ماورد منحصار
میکند (قلم  )52 :2سپس باید مردم را حرکت داد و از ماندن در وضع مومود که موماب
گرفتار شدن در شقاوت است ،برحذر داشت( :مدثر.)37 - 35 :
اختیار مردم مومب دو برخورد متفاوت با پدیدۀ تحولطلبی و تغییر میشاود؛ گروهای
مقاومت و گروهی همراه دعوت میشوند .ای بسا اهل مقاومت بیشتر باشند .از این مرحلاه
به بعد اهداف قران دو مسیر متفاوت را پی گرفته است؛ گفتوگو از اهداف دربارۀ کساانی
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که در برابر این دو هدف قران ،واکنش منفی نشان میدادند .گفتوگاو درباارۀ اهاداف باا
مؤمنانی که به دو اقدام گذشته واکنش مثبت نشان دادهاند.
دربارۀ کسانی که در برابر دو برنامۀ تذکر و هشادار موضاع منفای نشاان داده اناد ،چاه
اقداماتی باید صورت داد؟ مطابق ایات اهداف قران دربارۀ این گروه چااره ای ماز تاالش
مکرر و از زاویه های مختلا برای متذکر شدن و هشدار انها ومود ندارد .باید تالش کارد
تا به هر شکل ممکن ،این گروه را از مسیر انحطاط و شقاوت خار یا دستکم با انها اتمام
حجت کرد .از این رو پس از تذکر و هشدار دربارۀ این گروه ،شااهد بیاان اهادافی چاون:
زمینه سازی برای تدبر ،تالش برای بازگشت از مسیر اشتباه ،زمیناه ساازی شاکوفایی تفکار
انها ،تالش برای روشنبینی انها ،پند دادن پیوسته و مکرر انها ،هشدار در سایۀ منباههاای
فرقانی قران ،هشدار در مورد ناباوری به رستاخیز ،موعظه و شفای عمومی هستیم .باا ایان
اقدامات ،انتظار میرود تا برخی از این گروه به تذکر و خویشتنداری روی اورند یا حداقل
با انها اتمام حجت شود.
خدای متعال با مؤمنانی که از دو هدف گذشته تأثیر پذیرفتهاند ،از اهداف قرانی دیگری
بهترتیب نزول یاد میکند :هدایت و رحمت برای مؤمناان ،دریافات هادایت و رحمات از
ایاتی که برای بصیرت گیری مشارکان ناازل شاده باود ،هادایت باه رشاد و دساتیابی باه
هدفها ی اساسی انسان ،بشارت به متقیان ،هادایت مؤمناانی باا ساه ویژگای اقاماۀ نمااز،
پرداخت زکات و یقین به اخرت ،هدایت و رحمت از راه بیان ایاتی که هدفش در مرحلاۀ
اول رفع اختالفهای بنیاسرائیل بود ،بشارت انها باه پااداش بازرگ رساتاخیز ،هادایت و
رحمت در ایاتی که هدفش موعظه و شفای بیماریهای درونی عموم مردم بود و موعظه و
پند مستقیم مؤمناان ،و در نهایات هادایت و رحمات از داساتان یوساا کاه اطمیناان باه
سرفرازی مسلمانان را نمایان میکرد ،هرچند اقاوام نزدیاک و افاراد دور ،بارای ساقوط و
هزیمت مؤمنان تالش کنند و توطئه بچینند.
ای انگونااه تبیااین اهااداف ،ضاامن انکااه مربیااان و مصاالحان دیناای را بااا اممااالی از
مهتگیریهای مضامین قران در سور نازلشده در مرحلۀ اول اشنا میکند ،روشان خواهاد
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کرد که از کجا باید تحول مردم را شروع کرد و در چه خط سیری حرکت داد .در کجا باید
بهطور مستقیم برای تحولشان تدبیر کنند و در کجا از راه نقد و پاسخ به شبهات و باا زباان
تذکر و هشدار و روشنگری دیگران ،برای مؤمنان برنامۀ تحول را تدبیر کرد.
مطابق ایات اهداف ،قران کالمی محسوب نمیشود که تنها باید از سوی ماردم دیاده و
خوانده شود ،بلکه این کتاب ،راهبرِ رهبران و داعیان الی اهلل است تا بتوانند بر عموم ماردم
و افراد غافل و ماهل یا مؤمن و صال ،اثرگذار باشند؛ از اینرو بخشی از اهداف این مقطع
به توانا ساختن پیامبر در امر تبلیغ و تربیت مردم یا حتی تربیت خاود انهاا معطاوف شاده
است .در مرحلۀ اول از هشت مورد این اهداف سخن گفته شاده و قاران باهترتیاب ابازار
پیامبر برای این موارد دانسته است :تذکر به افراد ترسنده از تهدیدها ،هشدار به عموم مردم
و تذکر به مؤمنان ،هشدار به قوم گرفتار غفلت دیرینه ،هشدار مهانیان با تومه به خاصایت
فرقانی قران ،تثبیت قلب پیامبر در برابر شبهات کافران و تواناساازی وی بارای مجاهادت
علمی با انها ،ابزار پیامبر برای بشارت به متقیان و هشدار قوم لجو  ،هشدار مردم با زباانی
رسا و فصی ،و باألخره تثبیت قلب پیامبر در برابر مشکالت دعوت مردم .تعیین این اهداف
برای پیامبر اکرم (ص) دقیقاً متناسب با مسیر تحول و واکنش های مثبت یا منفای مخاطباان
همراه یا معارض قران صورت گرفته است.
بنابراین قران بر رهبران دینی از دو ناحیه تأثیر دارد :اول خود انها که در برابر مشکالت
و معضالت دعوت منفعل نشوند و با ثبات قلب و قدم ،به امر دعوت ادامه دهند؛ دوم توانا
کردن انها در تربیت همراهان و مبارزه و پاسخ به مشکالت پیشامده از سوی مخالفان.
نتیجهگیری
بر پایۀ بررسی ایات اهداف قران که به دورۀ ابتدای ظهور اساالم و تشاکیل گاروه مؤمناان
مربوط است ،استفاده میشود که تحول مردم ،از تومه دادن انها به هماهنگی مریان تحاول
با خواستهای ذاتی و نیازهای فطری ایشان اغاز میشود .به مهت انس مردم با بیانشهاا،
باورها و رسوم رسوبیافته ،مردم دو دسته خواهند شد :اکثریت قاطعی که در برابر تحاول
مقاومت میکنند و اندکی که با تحول همراه میشوند.
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در اینجا دو مریان شکل میگیرد .1 :گروهی که در برابر تحوالت مقاومت میکنناد باا
زبان هشدار و عبرت و با دستهبندی به اهل خردورزان و غیر انها ،باید از هر روزنهای برای
ایجاد انعطاف و نرمش انها استفاده کرد و گاه به شکل فردی و گاه دربارۀ قوم ،تدابیری باه
خر داد تا گسترۀ این مریان تقلیل یابد .اهداف قران در مرحلۀ اول نزول بار ایان ماوارد
تأکید کرده است؛  .2گروهی که با تحوالت همراهی میکنند .این گروه را پس از شناساایی
باید زیر بال تربیت قرار داد؛ بعد از پذیرش دغدغهها و واکنش مثبت در برابر دعوت دینی،
برنامههای هدایت و رشد به اهداف را برای انها امرا کرد و منتظر همراهای مریاان مقااوم
در برابر تغییر نماند .در این گروه باید امید و شاوق و اطمیناان خااطر درباارۀ رسایدن باه
اهداف و ارمانها را ایجاد کرد ،با پاسخ به شبهات و اشکالهای مریان مخالا ،دل گاروه
همراه را تقویت کرد و در موامهۀ با معارضان و شبهات انها ،به منبۀ اطمیناانبخشای ایان
گروه تومه داشت.
در کنار این ،مجریان اصلی برنامۀ تحول باید برای پیگیری اهداف خاود ابازار مناسابی
داشته باشند؛ چنانکه قران خود را این وسیلۀ مهم برای پیامبر اکرم (ص) دانسته است .باید
از عبرتهای تاریخی و سنتهای حاکم بر موامع بشری اگاه باشند؛ مطمائن باه پیاروزی
خود در اثر مقاومت و شکیبایی باشند؛ پاداشهای قطعی الهی را به مجاهدت خاود یااداور
باشند؛ خود را همگام دیگر مصلحان و مجریان تحول بدانند و سنتهای مربوط به ظفار و
پیروزی را دربارۀ انها مشق کنند.
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