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Abstract 
One of the main issues of the philosophy of religion is the universality and quality of the 
responses of Islam and the Quran – as the most important source of Islamic knowledge – to 

novel issues despite the fact that the revelation of the Quran has occurred in certain historical 

conditions. In the theory of transhistoricity of the Quran, which has been developed in Arabic 

countries and has been affected by the philosophical hermeneutic discussions and orientalists’ 

infusions, the Quranic messages are deemed as temporally limited. This issue has been 
criticized extensively in other works and the reasons to prove the transtemporality of the 

Quran have been explained in detail in other sources. However, what is important here and in 

need of explanation regards the mechanisms used in the Quranic expression style that can 

guarantee its transhistoricity. To this end, the study at hand adopted a descriptive-analytical 

method. First, the reasons against the historicity of the Quran – such as solving the seeming 
paradox of the expression of eternal messages following a certain cause of revelation as well 

as the proving the non-historicity of the human writings and conventions and the subsequent 

generalization of this reasonable method to the Quran – are given. Then, the reasons that 

prove the transhistoricity of the Quran – such as the installation of infallible exegetes of the 

Quran as a mechanism to respond to all new issues, the significations of the general Quranic 
words, and the intense fight against Jahiliyyah – are provided. Finally, the article argues that 

the Iltifat rhetorical device (grammatical shift for rhetorical purposes), general conclusions 

made based on small incidents, abstraction of historical events from details, inclusion of 

general messages while narrating the events, and the superiority of the guidance aspect of the 

historical reports of the Quran over their historical aspects are the mechanisms foreseen to 
preserve the transtemporality and transcendence of the Quranic messages. 
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فرازمانی و  های پیام انتقال یسازوکارها و قرآن بودن فراتاریخ

 خاص تاریخی ظروف در فرامکانی

 

  *2فریده پیشوایی ،1محمد عرب صالحی

 رانیا قم، ،یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند ن،یگروه منطق فهم د اری. دانش1

 رانیقم، ا ه،یمعصوم یحوزو یمؤسسة آموزش عال اری. استاد2

 (14/04/1401؛ تاریخ پذیرش: 25/01/1401)تاریخ دریافت: 

 چكیده

 مسائل میرفتی به منبع تریط مهم عنوان به قربن و دیط پاسخگویی کیفیت و شمولی  هان فلسفۀ دیط، مهم مسائل ا  یکی

مندی قربن که  ادگاه بن کشورهای عربی است  است. در رویکرد تاریخ تاریخی ااص شرایط در نزول ر م علی نوپدید

اند. ایط  شده مند تلقی های قربنی تاریخ و بیضاً ملهم ا  مباح  هرمنوتی  فلسفی و القائات مستشرقان شکل گرفته، پیام

تفمیل بیان شده است، اما ایزط امزر حزائز     تفمیل نقد و دالیل اثبات فراتاریخی بودن قربن به موضوع در  ای اود به

 تضزمیط  را قربن بودن کار رفته تا فراتاریخی قربن، چه سا وکارهایی به بیانات سب  اهمیت و نیا مند تبییط است که در

تحلیلی پس ا  بیان و وه نافی تاریخیت قربن مانند حل پارادوکس ظاهری بیان -کند؟ نوشتار حاضر به روش توصیفی

نبودن نوع مکتوبات و میاهدات بشری و تیمیم ایط شیوۀ عقالیی  دنبال سبب نزول ااص و تاریخی  اودانه به های پیام

 با قربن دل در نوپدید مسائل تمام به پاسخگویی سا وکار بودن قربن مانند تیبیۀ کنندۀ فراتاریخی  به قربن، به و وه اثبات

کنزد و سزپس نشزان     گیر با فرهن   اهلی اشاره مزی  عام قربنی و نیز مبار ۀ نفس میموم، داللت اطابات مفسر نمب

 کزردن  های کلی ا  حوادث  زئی، تجرید حزوادث تزاریخی ا   زئیزات، ضزمیمه     گیری دهد صنیت التفات، نتیجه می

های تاریخی قربن بزر  نبزۀ تزاریخی، سزا وکارهای      حوادث و  لبۀ  نبۀ هدایتی گزارش رذک الی البه در کلی های پیام

  اند. های قربن بودن پیام شده برای فرا مانی و فرامکانی بینی پیش

   واژگان کلیدی
  مندی، سا وکارهای قربنی، فرا مانی، فرامکانی. های قربن، تاریخ امامت، پیام
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 . مقدمه1

گیری رویکردهای مختلفزی ا    ظرف تاریخی ااص، مو ب شکل در قربن تدریجی نزول

مندی قربن، با تأکید بر  رابطۀ قربن و تاریخ شده که در برای ا  بنها ا   مله رویکرد تاریخ
حی  دیالوگی قربن و ظرف تاریخی ااص نزول، تفسیری متیارض با اصول مسزلم دیزط   

ندیشزان عزرب بزوده و سزپس بزه      اسالم ارائه شده است. ایط رویکرد که شروع بن در نوا

هزای بن را مقطیزی    نواندیشان ایرانی سرایت کرده، قربن را متنی تاریخی و در نتیجه پیزام 

کند که صالحیت امتداد در تمام اعمار را ندارد. ایط مسزئله ضزرورت نقزد ایزط      تلقی می

ده شزده  رو در بثار متیددی ایط نظریه به چالش کشزی  سا د و ا ایط دیدگاه را دوچندان می
 منزدی  تاریخ مبانی»( و مقالۀ 1387صالحی،  )عرب نگری و دیط تاریخی؛ مانند کتاب 1است

(. در بخشزی ا  کتزاب   1395صزالحی،   )عرب« بن شنااتی وحی مبنای نقد و تحلیل و قربن
نگری نسزبت بزه دیزط و پیامزدهای بن، برازی ا  ادلزۀ        یادشده پس ا  بیان پیشینۀ تاریخی

ااتمار به ابیادی  مندی قربن بیان و نقد شده و در ادامه به مندی و موقییت تاریخمیتقدان به 

هزای دیزط اشزاره شزده      ای ا  بمو ه مندی پاره ا  ایط مسئله مانند اسباب نزول یا نقد تاریخ

های  مان نزول دارد، نقد، و  است. در اثر دوم ایط مبنا که وحی حی  دیالکتی  با واقییت
های  مان نزول تبییط شده است. در بیضی بثزار نیزز ا  منظزر     با واقییتنحوۀ تیامل وحی 

 حقیقت و قربن  اودانگی»کالمی به تحلیل ادلۀ  اودانگی قربن پردااته شده، مانند مقالۀ 

صورت موردی ایط موضوع را در بثار یکی ا   (. برای مقاالت نیز به1382 )عارفیان،« وحی
 ا  قزربن   زاودانگی  دالیزل »انزد؛ ماننزد    ص بررسی کردهاندیشمندان یا در قالب قاعدۀ اا

 قاعزدۀ  در قزربن   اودانگی تجلی»( و 1393امیری،  و )علیانسب« طباطبایی عالمه دیدگاه
(، اما مقالۀ حاضر درصدد پاسخگویی به ایط مسئله 1386)رضایی اصفهانی، « تطبیس و  ری

 مت بیط نززول در ظزرف  مزانی    است که با تو ه به فراتاریخ بودن قربن، و وه نافی مال

انزد و بزر ایزط     کنندۀ فراتاریخی بودن قربن کدام ااص و تاریخیت قربن و نیز و وه اثبات
 کار رفته است. های فرا مانی و فرامکانی در قربن به اساس چه سا وکارهایی در انتقال پیام
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 مروری بر رویكرد تاریخی در تفسیر قرآن و نتایج آن. 2

 میاصزر  روشزنفکران  بثار های قربن یکی ا  رویکردهایی است که در ط پیاممند دانست تاریخ

و نیز برای روشنفکران ایرانی ماننزد   ابو ید نمرحامد و حنفی برکون، حسط محمد مانند

دنبال داشزته   که نتایج نادرستی به کرد مالحظه توان سروش، مجتهد شبستری و ملکیان می

ازار ی و عینزیِ    هزای  واقییزت  و اسباب ا  بربمده قربن بیات نوع در ایط رویکرد،. است

 فرهنگزی  محمولی اداوند، تنها ناحیۀ ا  نزول ر م به قربن تلقی شده و  امیۀ  مان نزول

 و گرفتزه  شزکل  ازاص  فرهنز  و بداب و رسزوم   ا  متأثر و تاریخی ای دوره در که است

است. ایط اندیشه  مشهود قربن در اسالم ا  قبل و اانوادگی عرب حقوقی نظام و اعتقادات

بمیز مستشرقان دارد. برای همچون گلزد یهر مجارسزتانی میتقدنزد     ریشه در افکار مزالطه

و ود بمد و بنچه وی بورده بود، بیش  ایدۀ فراگیری و عمومیت رسالت پیامبر )ص( بیداً به

امبر )ص( اند، نبود و اینکه پیز  ا  نیا  بیضی اعراب که در  مان حیات او به اسالم گرویده

ها را فرا گیرد و گنجایش همۀ اماکط و اعمار را  ها و  مان اصل فقهی بورده باشد که مکان

ممزری،   کنزد  ) زالزی   دانسته که چزه مزی   داشته باشد، تحقس نیافته است،  یرا محمد نمی

  کاهش یا افزایش امکان به اعتقاد اند ا : نتایج حاصل ا  ایط رویکرد عبارت(. 80-79: 1363

 میزارف  و قربن یریرپذیتأث؛ (19: 1378؛ 14: 1385سروش، )  (قربن  امییت نقض) تبیا

؛ 50-51تزا:   ابو یزد، بزی  ) ی قربن(شمول  هاننزول )نقض عمر  مخاطبان فرهن  ا  قربنی

 داشزتط  تیموضوع عدم(؛ 62-63: 1381؛ ملکیان، 14-15: 1385؛ 57-58: 1381سروش، 

بودن  فرا مانی و  اودانه نقضمانند احکام فقهی و احکام ا تماعی ) دیط یها  نبه برای

برازی   (.62-63: 1381؛ ملکیان، 57-60: 1381 سروش، ؛10: 1386 )ر.ک: سروش،  (قربن

ا  پیامدهای ایط رویکرد نیز در مباح  مربوط به  نان ا   مله مخالفت با حکزم حجزاب   

شزود. در   اندیشۀ روشنفکران  ن دیده مزی بانوان و تساوی حقوق اانوادگی  ن و مرد در 

های قربن، سزا وکارهای انتقزال ایزط     ایط مقاله پس ا  بیان و وه فرا مانی و فرامکانی پیام

شزمول، در ظزروف ازاص تزاریخی، ا  طریزس شزواهد        هزای  هزان   ها و دستورالیمل پیام

 اواهد شد کزه داده  نشان اول مقاله متنی در اود قربن تشری  اواهد شد. در بخش درون
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 اسزت و در ایزط  مینزه    ناکارامزد  هزم  ااص نزول موارد در حتی قربن مندی تاریخ نظریۀ

مقاله متکفل  دوم بخش شود. می ارائه ایط دسته ا  بیات بودن فراتاریخ اثبات برای و وهی

 تاریخی ظروف در نزول و ود با فراتاریخی های پیام ایط بیان سا وکارها و چگونگی ارائۀ

 ت.اس ااص

  نزول عصر مخاطبان با زبان هماهنگ قرآن نزول. ضرورت 3

  مخاطبان  بان با پیش ا  ورود به بح  شایان ذکر است که به تمری  اود  قربن، قربن هماهن 

(، اما ا  بنجا که قربن باید همۀ 192-195؛ شیراء/ 2نزول نا ل شده است )ر.ک: یوسف/  عمر

ید اود را ا  هر باهای گوناگون را اطاب قرار دهد، ضرورتاً  یتموقیو  ها  مان هانیان در 

، هرچند ی  سوی بن انسان است و سا دشود، ب اد  یمتیینی که ا   هان اار  بر بن وارد 
قربن  ب اد بودنباید مورد اطاب قرار دهد، واقییتی است انکارناپذیر. در عیط حال  بافتی که می

سا د )ر.ک: قیطوری،  ینماعتنا  یبال شرایط بیرون ا  کتاب ا  هر عامل اار ی، بن را در قب

ی ها گزارههای قربن در بخشی ا   سبب ایط امر، انکارناپذیر است که پیام (، بدیط80-79: 1382

 نوعاًبن بوده و  ا  تأثیرپذیرفته ی ناظر بر فرهن  مخاطبان  مان نزول و نها تماع-یفرهنگ

مندی قربن  یختار. ایط امر ا  نظر قائالن به رویکرد است درصدد ایجاد فرهن   دید بوده

 ،نزول عمرمردمان  فرهن محدود کردن قربن به مزفول مانده، ضمط اینکه باید تو ه داشت 

فهم مردم  ا  فراتر وقربن  تر یسفهم عم برای راهرگونه تالش  و شده علمی و عمیس تفسیر مانع

 استیدادی شود می مو ب عمیس میارف به انسان نیا  و علم کند. پیشرفت یم نفی نزول عمر

 بزه  امرو  است و نبوده مطرح پیشیط های  مان در که بید پدید نو مسائل طرح برای ویژه

 .(34ابراهیم/ ) «سَأَلْتُمُوهُ مَا کُلِّ م طْ وءَاتَاکُمْ» :شود داده پاسخ بن به باید اداوند فضل مقتضای

 مشکالت و نیا ها همۀ کنندۀ بربورده باید است، مردم همیشگی مر ع تنها که قربن ناچار پس

 (.122: 1389بملی،  دهد ) وادی نو پاسخی  دید، پرسش هر به و باشد بشر

 فرازمانی و فرامكانی بودن قرآن .4

بودن قزربن ادلزۀ فراوانزی و زود دارد کزه در  زای ازود         فرامکانی و در اثبات فرا مانی
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تفمیل بیان شده و در اینجا درصدد شمردن بنها نیستیم، ولزی پزیش ا  ورود بزه بحز       به

شود که مال مزت بزیط تاریخیزت و     ا مال به چند و ه سلبی و ایجابی اشاره می اصلی، به

نززول ازاص  مزانی را نفزی و فرا مزانی و فرامکزانی بزودن        های قربن در ظرف  نزول پیام

 د. کن های قربن را ثابت می پیام

 اند ا : های قربن عبارت برای ا  و وه نافی تاریخیت پیام

 دنبال سبب نزول خاص جاودانه به های حل پارادوکس ظاهری بیان پیام .1. 4

یکزی ا    ،دنبزال سزبب نززول ازاص بیزات       اودانزه بزه   یهزا  امیپپارادوکس ظاهری بیان 

های قربن است،  یزرا ا  نظزر ایشزان مزتط قزربن       مندی پیام دستاویزهای میتقدان به تاریخ

(، بنزابرایط  179: 1380واکنش و پاسخ مبنی بر قبول یا رد بن واقیه اار ی است )ابو ید، 

به همان مورد نزول و  امیزۀ حجزا  مخاطزب قزربن ااتمزاص دارد و قابزل تسزری بزه         

 در پاسخ گفتنی است:های بید نیست.  دوره

بیۀ قزربن دارای سزبب نززول اسزت. بیزات       6236تیداد بسیار محدودی ا  میان اوالً: 

فراوانی و ود دارد که بدون داشتط سبب ااص، رویداد مشخص یا سؤال ا  پیامبر )ص( 

اند، مانند بسیاری ا  بیات مربوط به مبدأ و میاد،  زئیات مرگ  ابتدائاً بر حضرت نا ل شده

وصیات بهشت و  هنم و ...، بنابرایط داشتط سبب نزول برای تمام بیات عمومیزت  و ام

بودن قربن مطرح شود. دربارۀ تیداد دقیس بیاتی که دارای  دنبال بن شبهۀ تاریخی ندارد که به

 و کوچز   حادثزه  460حزدود  شزده  سبب نزول هستند، اتفاق نظر و ود ندارد، ولی گفته 

که در مقابل تیداد کل بیات،  (38و37: 1378ایا ی،  :رک) بوده  نزول سبب و عامل بزرگ

 عدد ناچیزی است.

بودن  بنکه لزوماً تاریخی است؛ توضی  انگیخته با انگیزه الط ا  ناشی اشکال ایط ثانیاً:

شدن پیام قربن یینی انگیختزه نخواهزد    سبب نزول که همان انگیزه باشد، مو ب تاریخی

حکم نبوده و رابطۀ بیط ایط دو علی و میلولی و تأثیر و شد؛ چراکه بن سبب، سبب تشریع 

تأثر نیست، بلکه تنها  ایگاه و ظرف مناسب نزول حکم بوده است. در نگاهی دقیس اسباب 

اند  های  اودانه قربن ایجاد کرده نزول صرفاً ظرف  مانی و مکانیِ مناسبی را برای نزول پیام
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ندارند و قربن  بن محتوای و دینی های مو هب  یل و سببیت و مدالیتی در تشریع حکم و

 و کلزی  قزانون  و عنوان ظرف نزول بهره برده به تاریخی حوادث ا  به تناسب موضوعات،

 را محتوا ایط که است بدیهی است. البته کرده ابالغ و دائم را به اقتضای بن حوادث تشریع

 سزرایت  محتزوا  بزه  بودن قالزب  تاریخی کرده است، ولی ارائه نزول سبب ااص قالب در

 .کند نمی

 اجتماعی و عرفی شواهد .2. 4

انزد،   های قربنی که در ظرف ااص  مانی نزا ل شزده   بودن پیام و ه دیگر در نفی تاریخی

توان با استناد به شواهد عرفی و ا تماعی  اند، با ایط توضی  که می ا تماعی و عرفی شواهد

 لززوم  نفی ها و ... و تیمیم ایط شیوۀ عقالیی، بر ها و دستورالیمل نامه ها، بییط در ابالغ پیام

استناد کزرد. در سزب   نزدگی شخمزی افزراد و نیزز روابزط         بودن محتوای قربن تاریخی

ا تماعی و سیاسی، قرارها، قراردادها و قوانیط بسیاری و ود دارد که ضمط داشتط منشزأ  
گاه مفاد بن، تاریخی  ی هیچوقوع پیوسته است، ول تاریخی طبییتاً در  مان یا مکان ااصی به

و محدود و منحمر به  مان منیقد شدن قرار یا تنظیم دستورالیمل نبوده است. اینکه فردی 

رسد باید مهارتی کسب کند یا در روابط ا تماعی امری قزرارداد و   رو ی به ایط نتیجه می

رد ااصی ای، راهب شود یا مسئوالن کشوری در سیاست اار ی در  لسه به مردم ابالغ می

گزاه ادعزا    مند نیستند و هیچ کدام تاریخ کنند، ا  نظر عرف و سیرۀ عقال هیچ را تمویب می

شود که بن تممیم یا قانون یا راهبرد پس ا  گذشت  مان ا  تاریخ وضع، قابزل ا زرا    نمی

نیست و تنها برای همان  مان و مکان انیقاد بن میتبر بوده است. ایط سزیره، مزورد قبزول    

های قزربن اسزت کزه در ظزرف  مزان و مکزان        قال و قابل تیمیم به محتوا و پیامعرف و ع

ااصی نا ل شده است. همچنیط اگر قانونی ا  ی   ایگاه رسمی به  بان ااصی نوشته و 

ها  نامه به مردم و اهل بن  بان ااتماص ندارد. برای مثال عهدنامه و توافس ابالغ شد، لزوماً

اال راست. ایط امر نیز  نی تنظیم و نوشته شود، برای طرفیط ال مبیط حکام کشورها با هر  با

 مَزطْ  وَ بِه  الْقُرْبن ل أُنْذ رَکمْ هَذَا إِلَی وَأُوح ی»فرماید:  اینکه قربن میبه قربن قابل تسری است. 
وسزیلۀ قرائزت بن، ا  بن    فرمایزد: بزه   برد و نمزی  کار می و تیبیر اوحی را به( 19انیام/ ) «بَلَغَ
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است که قربن بر هر کس که الفا  بن را بشنود یا مینایش را بفهمد و به مضامیط و   هت

هزا نیزز    محتوای بیات ا  طریس تر مه و ... پی ببرد، حجت است. در  ندگی عرفی انسزان 

ای  شود، به  بان بن قوم نباید باشد، همانند نامزه  هایی که برای قومی فرستاده می لزوماً نامه

بنکه  بانشان با  بان  ه سران ممر و حبشه و روم و ایران نامه نوشت، حال که پیامبر )ص( ب

 بانان مانند سزلمان فارسزی و بزالل حبشزی و      متفاوت بود، چنانکه  یر عرب( ص) پیامبر

، 1390ای ا  یهود با  بان عبری به حضرت ایمان بوردند  )طباطبایی،  صهیب رومی و عده

 قربن در لزوم اطاعت و عمل به مفاد بن مدالیت ندارد. (، بنابرایط عربیت  بان40-39: 7 

های قربن هستند کزه در   کنندۀ فرا مانی و فرامکانی بودن پیام برای ا  و وه نیز اثبات

 اند ا : تریط ایط موارد عبارت اند. برای ا  مهم ظرف  مان ااص نا ل شده

 در معصـوم  مفسر نصب با رآنق دل در نوپدید مسائل تمام به پاسخگویی سازوکار تعبیۀ. 3. 4
 قیامت روز تا قرآن کنار

 در میمزوم  مفسزر  نمزب  با قربن دل در نوپدید مسائل تمام به پاسخگویی سا وکار تیبیۀ

ا  . کننزدۀ فراتزاریخ بزودن قزربن اسزت      تریط و زوه اثبزات   قیامت ا  مهم رو  تا قربن کنار

یینی  مان حیات پیزامبر  تریط تمهیدات در شمول اصول دیط که در ظرف  مان ااص  مهم

قربن اسزت.   کنار در میموم مبیط مفسر و تیبیه و اصل امامت )ص( تشریع شده، تشریع

 وَااْشَوْنِ تَخْشَوْهُمْ فَالَ د ین کمْ م ط کفَرُواْ الَّذ یطَ یئ سَ الْیوْمَ»فرماید:  اداوند در بیۀ اکمال می

(. 3)مائزده/  « د ینزا  اإلِسْزالَمَ  لَکمُ رَض یتُ وَ ن یْمَت ی لَیکمْعَ أَتْمَمْتُ وَ د ینَکمْ لَکمْ أَکمَلْتُ الْیوْمَ

عالمه طباطبایی ذیل ایط بیه پس ا  نقل و رد احتماالت مذکور در تبییط چگونگی مأیوس 

ناامید شدن کفار  مانی بود کزه اداونزد فزردی را    »نویسد:  شدن کفار ا  دیط مسلمانان می 

وسیله پس ا  رحلت ایشزان وظیفزۀ حفزظ و تزدبیر و       انشیط پیامبر )ص( فرمود تا بدیط
شاد امت را به عهده گیرد؛  یرا به گمان بنان اگر امر دیط قائم به فرد ااص یینی پیامبر ار

رفت، اما وقتی قیام به حامل شخمی تبدیل به  )ص( بود، با نبود  ایشان؛ دیط هم ا  بیط می

حامل نوعی )یینی امام میموم( شد، بن رو ، دیط به کمال اود رسیده و ا  حالت حدوث 

گردد و ایط همان امر نمب امزام علزی )ع( در  زدیر ازم بزه  انشزینی        میبه بقا متحول 
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(، 176-178: 5،  1390)طباطبزایی،  « حضرت است که در روایات بدان اشاره شده اسزت 

 پیرو ی بر را اود امید و شده مأیوس رو  ایط در کافران که اکمال، بیۀ توضی  بنکه مطابس

 م زطْ  کفَرُوا الَّذ یطَ یئ سَ الْیوْمَ» بود: اسالم دیط بر ه لب ا  بنها یأس دادند، دست ا  اسالم بر

 متولی بدون و پیامبر )ص( مرگ کردن نور اسالم، ااموش در امیدشان  یرا باریط ،«د ین کمْ

 ا  لزذا  و باشزد   انشزیط وی  تا نداشت پسری حضرت فر ند چراکه بود، دیط ماندن باقی

چیززی   تنهزا  صزورت  ایزط  در اواندنزد؛  مزی  ابتزر  را او بود، مکه در پیامبر )ص( که  مانی

 کند،  یرا بدیهی تضمیط را اسالم بقای بتواند که کند بدل یأس به را بنها امید توانست می

 بقزای  توانزد  نمزی  باشزد،  کزه  میزان هر به الهی احکام تبلیغ و تیلیم حی  ا  دیط که است

 اسزتمرارش  و بقا که است نبیکند و تنها در صورت تدبیر برای ادامۀ راه  حفظ را اودش

 الحجزه  ذی هجزدهم  رو  در حضرت فهمیدند اسالم که دشمنان شد.  مانی اواهد تضمیط

تزریط،   عزالم  مسزلمانان،  انبزوه   مییت بیط در و ام  دیر صحرای در هجرت، دهم سال

 بر وهزای  کزرد،  انتخزاب  ازود   انشزینی  به را اسالم  هان فرد نیرومندتریط و تریط بگاه

 داشزتط  استمرار  دیر رو  شدند. در مأیوس اسالم نابودی ا  و دیدند بربادرفته را اویش

 شزد )صزادقی   ابزالغ  اوسزت  مثزل  فیزل  و قول در که کسی توسط او ا  پس رسالت حکم

 سزیر  بزه  بلکزه  نمانزد،  ناتمزام  نبوت علی )ع(، امام انتخاب (. نیز با107: 7تا،   تهرانی، بی

. است دیط کمال مو ب نتیجه در و نبوت کنندۀ تکمیل امامت  یرا داد، ادامه اود تکاملی

 ا  پس و بود پیامبر )ص( حضور  مان تا کمالش داشت، نمی را والیت امر اسالم دیط اگر

 ایط قیامت رو  تا پیامبر )ص( ا  پس های  مان برای والیت بمدن با و بود نقیمه دچار بن

سا وکاری برای پاسزخگویی بزه تمزام مسزائل     وسیله  شد و بدیط رفع همیشه برای نقیمه
 یز   رهبزری،  و امامت بدون نوپدید تا رو  قیامت در کنار قربن تیبیه شد. در واقع اسالم

 مزردم  نیا هزای  پاسخگوی همواره باید ااتم دیط شد،  یرا نمی ااتم و فراگیر  هانی دیط

نیسزت   پزذیر  امکزان   مزان  هزر  در میموم امامی و ود بدون ایط، و باشد ها  مان تمام در

(. پروفسور هانری کربط استاد فلسفه در دانشزگاه سزوربط   56-57: 1386شیرا ی،  )مکارم

به عقیدۀ مط مذهب تشیع تنها مذهبی است »گوید:  فرانسه و مستشرق نامدار فرانسوی می
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طزور مسزتمر و    که رابطه هدایت الهی را میان ادا و الس برای همیشه نگزه داشزته و بزه   

ای واقیی میان ادا  دارد. مذهب یهود نبوت را که رابطه والیت را  نده و پابر ا میپیوسته 

و عالم انسانی است، در حضرت کلیم اتم کرده و پس ا  بن به نبوت حضزرت مسزی  و   

کند. همچنزیط مسزیحیان در    حضرت محمد )ص( اذعان ننموده و رابطۀ مزبور را قطع می

ا  مسلمانان نیز در حضرت محمد )ص( توقف اند. اهل سنت  حضرت مسی  متوقف شده

داننزد. تنهزا    ای میان االس و مخلوق مو زود نمزی   کرده و با اتم نبوت ایشان دیگر رابطه

داند، ولی والیت را که  شده می مذهب تشیع است که نبوت را با حضرت محمد )ص( اتم

« دانزد  ده مزی باشد، بید ا  بن حضرت و برای همیشه  نز  همان رابطۀ هدایت و تکمیل می

 (.  31: 1387 ،ییطباطبا)

 قرآنی عام خطابات داللت. 4. 4

هزای قربنزی، داللزت     کنندۀ فرا مزانی و فرامکزانی و شزمول گززاره     بشکارتریط و ه اثبات
، «مزط بلزغ  »، «نزاس »دادن کار برده، مانند اطزاب قزرار   های عامی است که قربن به اطاب

؛ (185بقزره/  ) «ل لنَّزاسِ  هُزدًی  الْقُرْبنُ ف یه  أُنْزِلَ الَّذ ی رَمَضَانَ شَهْرُ»در بیات « بشر»، «عالمیط»

 إِلَّزا  أَرْسَزلْناک  مزا  وَ»؛ (1فرقان/ ) «نَذ یرا ل لْیالَم یطَ ل یکونَ عَبْد ه  عَلی الْفُرْقانَ نَزَّلَ الَّذ ی تَبارَک»

 بَزالغٌ  هزذا »؛ (52قلزم/  ) «ل لْیزالَم یطَ  ذ کرٌ إِلَّا هُوَ ما وَ»؛ (28سبأ/ ) «نَذ یراً وَ بَش یراً ل لنَّاسِ کافَّۀً

 .(36مدثر/ ) «ل ّلْبَشَرِ نَذ یرًا»و  (52ابراهیم/ )  «واح دٌ إِلهٌ هُوَ أَنَّما ل ییْلَمُوا وَ بِه  ل ینْذَرُوا وَ ل لنَّاسِ

با  قربن اطابات  ا دهد  یر ا  موارد ااص مانند بیۀ تطهیر همه بررسی بیات نشان می

موردی تیابیری  هیچ در و شود می شروع بنها امثال و «بمنوا الذیط ایها یا» و «الناس ایها یا»

: 8،  1371نزدارد )ر.ک: مکزارم شزیرا ی،     و زود  ... و «قزریش  یا»و «الیرب ایها یا»مانند 

، بهتریط شزاهد بزر   «مط کان له قلب»،«اوااللباب»، «عالمیط»، «بشر»قرار دادن  (. اطاب206

نکتۀ مهم بنکه بسیاری ا  ایط بیات در مکه نا ل شده  های قربن است. شمولی اطاب  هان

(. 344: 5،  1371که هنو  اسالم ا  ایط شهر به بیرون تجاو  نکرده بود )مکارم شزیرا ی،  

هزای   توان قاعدۀ اشتراک اطابزات را در پیزام   نیز با تأمل در بیات مذکور و همانندشان می

شزارع ماننزد    سزوی  ا  صادرشزده  یط قاعده اطابزات قربنی ساری و  اری دانست. طبس ا
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 اطاب مجلس در که چه بنان گیرد، در برمی مخاطبان را همۀ «الزَّکاۀَ بتُوا وَ الماالۀَ أَق یمُوا»

 چزه  و احکزام،  وضزع  و قانونگذاری مجلس ا   ایبان چه و اند بوده حاضر قانونگذاری و

 و اطالعزات  اند )مرکزز  بمده و ود به بید و نبوده مو ود اطاب  مان در حتی که کسانی

قزربن در  فرماینزد:   (. عالمه طباطبایی دربارۀ اطابات قربنی می612: 1389اسالمی،  مدارک

ی ا  طوایف مانند مسلمانان ا فهیطامطالب اود ااتماص به امتی ا  امم مانند امت عرب یا 

، دیگو یملمانان سخط با مس چنانکه، دیگو یمندارد، بلکه با طوایف اار  ا  اسالم سخط 

و  لیاسزرائ  یبنعنوان کفار و مشرکان و اهل کتاب و یهود و  بسیاری که به اطاباتدلیل  به

سزوی میزارف    ی ا  ایط طوایف به احتجا  پردااته، بنان را بها فهیطانماری دارد و با هر 

 چنانکه، کند ینمبنان  بودن عربو هرگز اطاب اود را مقید به  کند یمحقۀ اود دعوت 

فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الماالۀَ وَ بتَوُا الزَّکاۀَ فَإِاْوانُکمْ : »دیفرما یم پرستان بتدر مورد مشرکان و 

ی کل مَۀٍ إِلقُلْ یا أَهْلَ الْکتابِ تَیالَوْا » :دیفرما یمکتاب  اهل مورد در و (11)توبه/ « ف ی الدِّیطِ

بُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ ال نُشْرِک بِه  شَیئاً وَ ال یتَّخ ذَ بَیْضُنا بَیْضاً أَرْباباً م زطْ دُونِ  سَواءٍ بَینَنا وَ بَینَکمْ أَلَّا نَیْ

 و کنند توبه عرب مشرکیط اگر: نفرموده است هرگز مینیب یم چنانکه(. 64/ عمران بل« )اللَّه 

در (. همچنزیط  37-38: 1388)طباطبزایی،   دهسزتی  عرب نژاد ا  که کتابی اهل ای: نفرموده

شده نیست، بلکه قابلیت تیمیم به تمام  اطابات قربنی مورد  نزول، مخم ص محتوای نا ل

 ( صرف اینکه113)هود/ « ظَلَمُوا الَّذ یطَ إِلَی تَرْکنُوا وال»موارد مشابه دارد. برای مثال در بیۀ 

داللت ندارد  بوده، بن حوالی و مکه کانمشر قریش و گرفتار سوره ایط نزول  مان اسالم در

ا  تمایل و اعتماد به  بیه مشرکان مکه باشد. به رکون ا  نهی و مراد، بنان که مقمود ایط بیه

 کتاب اهل موحد، یا باشد مشرک چه کند، می هر کسی که متمف به صفت ظلم باشد، نهی
 (.54: 11،  1390مسلمان )طباطبایی، یا باشد

 کنزد،  مزی  بیان را بن ممرف محل و فیء حکم سورۀ حشر است که 7نمونۀ دیگر بیۀ 

 بن ا  را شزما  بنچه و بگیرید بورده، شما برای پیامبر )ص( بنچه: فرماید می ادامه در سپس

 وظیفزۀ  و نزدارد  مزورد فزیء   بزه  ااتمزاص  کلزی  حکزم  ایط ش  کنید. بی ترک با داشته،

 ا  شده نقل نواهی ا  پرهیز و اوامر ا  چون و چرا در هر  مان و مکان، اطاعت بی مسلمانان
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های مشتمل بر دعوت به عقاید و احکام و  ا  طریس ایط قاعده تمام اطاب .است حضرت

 یابد. ... ا  چتر سبب نزول ااص اود اار  شده، پرتوافکنی فرا مانی و مکانی می

 پاسخ به یک شبهه .1. 4. 4

 أُما ل تُنْزذ رَ  وَ یَدَیْزه   بَیْطَ الَّذی مُمَدِّقُ مُبارَکٌ زَلْناهُأَنْ ک تابٌ هذا وَ»ممکط است با استناد به بیۀ 

شزده و   شود قربن متنی است کامالً شخمزی و عینزی   ( گفته92)انیام/ « حَوْلَها مَطْ وَ الْقُری

ویژگی ااص مردم مکه و مدینه و مقتضیات  مان و  زئیات فرهنگی بر قربن سایه افکنده 

شده مفاهیم عام استخرا  کننزد.   ت که ا  ایط متط عینی و شخمیو وظیفۀ مفسران ایط اس

 در پاسخ به ایط شبهه گفتنی است:

شزده و مطزابس بزا  زئیزات فرهنز   مزان        الجمله برای بیات عینی در اینکه فیاوالً: 

دادن ایط امر به کل قربن است. بیات متیزددی   اند، بحثی نیست، اما اشکال در تیمیم نزول

بودن دعوت قربن و شمول بن نسبت به تمام بشریت در تمام ادوار هسزتند   دال بر  هانی

بزودن   صراحت مدعای عینی و شخمی که بخشی ا  بن پیش ا  ایط گذشت. ایط بیات به

طور متقابل ا  سوی مخاطبزان قزربن    کنند. ضمط اینکه ایط امر به های قربن را نقض می پیام

 و ا  هزر   اردمندان و اندیشمندان حقیقتشود. صاحبان و دان و فطرت پاک و  درک می

صورت شهودی اود  با اواندن قربن، به تاریخ ا  با ۀ  مانی هر در  بان، منطقه و کشور و

بن دعزوت رسزمی پیزامبر     بر یابند. افزون های قربن می و فطرت اود را مخاطب بیشتر پیام

اً چگونزه ممکزط اسزت    کند. اساس های بزرگ بن  مان ایط گفته را تأیید می )ص( ا  قدرت

پادشاهان بن  مان همچون اسروپرویز را به بیاتی دعوت کند که با فرهنز    (ص) پیامبر

   است؟ بوده بنها نیا  رفع حد در عرب حجا  و عقاید ارافی و  اهلی بمیخته و

بسیاری ا  بیات بدون لحا  هیچ مخاطب ااص یا داشتط قید  مانی یا مکانی و ثانیاً: 

ها را اطاب قرار  اند و فطرت مشترک تمام انسان بب نزول ااص نا ل شدهبدون داشتط س

سروکار دارد و هدفش رستگاری انسان دنیا و بارت   اند. قربن با سرنوشت ابدی انسان داده

دهد و مسیر تکامل انسانی را روشط  های کلی و اطوط اصلی را نشان می است، بنابرایط راه
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  وَ الساماء  م طَ بَرَکاتٍ عَلَیهِمْ لَفَتَحْنا وَاتَّقَوْا بمَنُوا الْقُری أَهْلَ أَنَّ وَلَوْ» فرماید: کند. برای مثال می می

(. ایط بیه یکی ا  اطوط اعتقادی و در عیط حال راه درمان مشکالت 96)اعراف/ « الْأَرْضِ

و صراحت تمام توسزیۀ اقتمزادی    کند و به های مییشتی را بیان می اقتمادی و رفع مضیقه

گشایش در  ندگی مؤمنان و رفع تنگناهای اقتمادی و نزول نیمت و برکات بسمان و  میط 

(. روشط است مفاد ایط بیزه  20-22: 1379یزدی،  )ممباح  داند را در گرو ایمان و تقوا می

ااتماصی به مردم حجا  ندارد، بلکه مسیر کلی برای سیادتمندی انسان در هر دو  هزان  

؛ مجادله/ 45-46؛ حج/ 4-5؛ حجر/ 34؛ اعراف/ 49است. همچنیط بیاتی دیگر مانند یونس/ 

ند و سایر بیاتی که مجال ذکرشان اینجا ، بر قوانیط کلی و سنط الهی در ایط دنیا داللت دار21

صورت کلی ی  اصزل و قاعزده    نیست، دیگر شواهد ایط مدعا هستند. برای بیات نیز به

 الطَّیباتُ وَ ل لْخَبیثات  الْخَبیثُونَ وَ ل لْخَبیثیطَ الْخَبیثاتُ» کنند: ساری و  اری در عالم را بیان می

مسل  در  ( که ا  کشش و  اذبۀ بیط  نان و مردان هم26)نور/  «ل لطَّیبات  الطَّیبُونَ وَ ل لطَّیبیطَ

 دهد که به  مان و مکان ااصی ااتماص ندارد. پاکی و اباثت ابر می

کننزد، ماننزد    صراحت ایط ادعا را نفی می در کنار بیۀ یادشده، بیاتی هستند که بهثالثاً: 

 تزا  شده وحی مط به قربن ایط ( و19)انیام/ « بَلَغَ طْمَ وَ بِه  الْقُرْبن ل أُنْذ رَکمْ هَذَا إِلَی وَأُوح ی»

و »دهم. قربن با ذکر کلمزۀ   هشدار برسد( او به پیام ایط را )که کس هر و شما بن وسیلۀ به

رسد( رسالت  هانی قربن و دعوت همگانی  )تمام کسانی که ایط سخط به بنها می« مط بلغ

تر بزرای ادای ایزط منظزور     تر و  امع کوتاه دارد، در حقیقت تیبیری ا  ایط بن را اعالم می

تواند هرگونه ابهامی را در مورد عدم ااتمزاص   شود و دقت در وسیت بن می تمور نمی

دعوت قربن به نژاد عرب،  مان و منطقۀ ااص برطزرف سزا د.  میزی ا  دانشزمندان ا      

یرا طبس ایط تیبیزر  اند،   تیبیراتی مانند تیبیر مذکور، ااتمیت پیامبر )ص( را استفاده کرده

بزوده و ایزط شزامل تمزام      رسد، مبیوث پیامبر )ص( به تمام کسانی که گفتارش به بنها می

: 5،  1371شزیرا ی،   گذارنزد )مکزارم    شود که تا پایان ایط  هان به دنیا قدم می کسانی می

یینی کسانی که دعزوت پیزامبر )ص( را ا  ازود    -« مط بلغ»و بیط « کم»(. مقابلۀ بیط 180
کزه پزس ا  حیزات حضزرت      اند، چه میاصران پیامبر )ص( و چزه بنزانی   حضرت نشنیده
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اند که پیامبر )ص( ایشان را پیش  کسانی« کم»بر اینکه مخاطبان در ضمیر  -بیند و ود می به

بر ایط « وَ مَطْ بَلَغَ»کند.  کرد، داللت می ا  نزول بیه یا همزمان یا پس ا  نزول بن دعوت می

رسالت پیامبر )ص( ابدی و  هانی است. قربن حجت حس و نزاطقی اسزت    داللت دارد که

  (.39: 7،  1390بر اهل دنیا ا  ناحیۀ ادا ا  رو  نزول تا رو  قیامت )طباطبایی، 

ا  بیۀ مورد استناد، انحمار دعوت و انذار قربن به مردم مکه و اطراف بن فهمیده رابعاً: 

عنایت ازاص اداونزد بزه ایزط سزر میط و       (7قُرَی )شوری/ الْ أُمَّ شود، بلکه ا  ل تُنْذ رَ نمی

و ابالغ دیط مبزیط اسزالم و    (ص) بخشی به بن و ااتماصش به ب ا  بیثت پیامبر شرافت
(. مکزه اولزیط   279و 39: 7،  1390شود  )ر.ک: طباطبزایی،   انتشار ا  ایط منطقه فهمیده می

است  مکه حول  میط، نقاط سایر الذ و شد داده بسط او  میط ا  که الس شد و بود  مینی

بزود    مبیزوث  انزس  و  زطّ  کافه بر حضرت  یرا حَوْلَها؛ مَطْ وَ فرماید: و به همیط دلیل می
 مع همزراه بزا   « القری» (.346: 5،  1371؛ ر.ک: مکارم شیرا ی، 138: 5،  1369)طیب، 

شود  شامل میکل مجتمیات و مکلفان را در طول  مان و عرض  میط را  الف و الم است و

 (.234: 2،  1388تهرانی،  و مکه، مرکز ایط فرماندهی است )صادقی

 گیر قرآن با فرهنگ جاهلی مبارزۀ نفس. 5. 4

هزای اساسزی    یکزی ا  برنامزه   گیر قربن با فرهن   اهلی است. مبار ۀ نفسو ه بیدی نیز 
عقایزد و احکزام   قربن مبار ۀ  دی با برای ارافی و عقاید باطل دوران  اهلیت و تشریع 

 دید و فرا مانی است و در راستای ایط مبار ه، مکرر ا   اهلیت به  شتی یاد و اعتقادات 

فَحُکمَ الْجَاه ل یۀِ یبْزُونَ وَمَطْ أَحْسَطُ م طَ اللّه  حُکمًزا ل قَزوْمٍ   اَ»کند:  باطل  اهلی را نکوهش می

ت رایج عمر اود حمله و  انشزیط  قربن در بیات بسیاری به اعتقادا (.50)مائده/ «یوق نُونَ

 کند: مناسب میرفی می

 مبارزه با عقاید مربوط به اصول دین،توحید و خداشناسی. 1. 5. 4

ا  بنجا که اسالم دیط یکتاپرستی است، بسیار طبییی است که اعتقادات باطل بنها را در ایط 

  کردنزد  ها مییط می بت  مینه نفی کند، مانند بنچه کفار ا  چهارپایان ذب  شده، نمیبی برای

(. برازی ا  اعتقزادات   100دادند )انیزام/  ( و برای ادا شریکانی ا   ط قرار می136)انیام/ 
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بنها نیز مربوط به نوع نگرش و باورهای بدی بود که داشتند، بدون بنکه ا  اصول اعتقادی 

ا مبزار ه کزرد.   نظر برسد، با ایط حال قربن با همۀ اینه باشد و نفی بنها در ظاهر ضروری به

(. بیاتی ا  قربن 19دانستند ) ارف/  برای مثال مشرکان مالئکه را مؤن  و داتران ادا می

حکایت ا  ایط مسئله دارد که عرب بن  مان ا  ی  طرف ا  داشتط داتر کراهت داشتند و 

شنااتند و برای او  اد و  و ا  طرف دیگر، چون ادا را اوب نمی پنداشتند بن را نقص می

رو  (. ا ایزط 40 اسراء/ ؛150پنداشتند )صافات/ د قائل بودند، مالئکه را داتران اداوند میول

 ز18 ز19 کنند ) ارف/ قربن بنها را محکوم کرد که چرا داتران را فر ندان ادا میرفی می

 (.149  ز150؛ صافات/21-22؛ نجم/ 17

 مبارزه با احکام انحرافی .2. 5. 4

نیز مورد انتقاد قربن قرار گرفته است، مثالً عرب  اهلی، دربارۀ دیدگاه مشرکان در احکام 
کردند ازدا نحزر    ویژه شتران عقایدی ااص داشتند و گمان می ذب  برای ا  چهارپایان به

( یزا  103 )مائزده/  برای ا  شتران را ممنوع کرده، قزربن چنزیط پنزداری را باطزل دانسزت     

« وَ منا جَعَن َ اَدْعیناَُکُمْ اَبْنناَُکُمْ    »فرمایزد:   مزی دانستند. قربن  ها را پسر اود می پسراوانده

 (.5 )احزاب/« اُدْعوُهُمْ الِباُِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَاهللِ»( و 4)احزاب/ 

 مبارزه با عادات ناپسند .3. 5. 4

ها و رسوم باطل  اهلی مبار ه کرده، فراوان است و ااتماصزی   مواردی که اسالم با سنت
عبادی و شرییت ندارد، قربن گاه با دستورهای ااالقی یا عادات ناپسند  به عقاید و احکام

بن عمر مبار ه کرده و مسلمانان را به ااالق نیکو و رفتار شایسته دعوت کرده است، مثالً 

نکردن در حضزور پیزامبر )ص( و    (؛ بلند صحبت11دادن افراد در مجالس )مجادله/   ای

ها مسئلۀ دیگر ا  ایط قبیل. اینها  ( و ده2-4حجرات/ نزدن ا  بیرون اانه بن حضرت )  ار

صورت  دستورهایی است که رفتار مقابلش در  اهلیت مرسوم بوده که قربن عکس بن را به

 کلی توصیه کرده است.
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 بیان حق و عدل مطلق .4. 5. 4

  ای بن هواداری ا  حس و عدل را تیلیم داد )نساء/ های قومی را لزو کرد و به قربن تیمب

 و کزرد  مزی  حمایزت  ازود  نزدیکزان  ا  حال هر در  اهلی عرب  اهلیت عمر (. در135

(. 37: 1397نداشزت )پیشزوایی،    تفزاوتی  او بودن ستمکار یا کش ستم درستکار، یا اطاکار

 در مقیزاس  و  یرمنطقزی  و  اهالنه را بن و محکوم را قبیلگی کور تیمب گونه ایط قربن

 مقیزاس  که کرد اعالم صراحت به و میرفی مطلس عدل و حس ا   انبداری را دادن شهادت

ضرر  به اگرچه ندهند؛ قرار دهنده شهادت با اشخاص ارتباط چگونگی و ها بزض و حب را

 و عزدل  برپزایی  بزه  نیز نحل 90و اسراء 35 حجرات، 9 بیات در. باشد بستگانشان اود یا
موارد بدون استثناء را مقرر ایط بیه قانون کلی ا رای عدالت در همه . دهد می فرمان قسط

 که به عدالت قیام کنند. دهد دارد و به تمام افراد با ایمان دستور می می

 رسانی فرازمانی و فرامكانی قرآن سازوکارهای پیام. 5

های قربن کزه در مزوارد ااصزی نزا ل      بودن پیام در بخش پیشیط برای و وه فراتاریخی 

یان شد. در ایط بخش با تمرکزز بزر بیزات قزربن ا      اند، در دو محور سلبی و ایجابی ب شده

های  اودانزه و فراتزاریخ    دادن ایط پیام  هت عبارات و محتوا، سا وکار و چگونگی قرار

وسه سال در مکزه و مدینزه و در ظزرف  مزانی      ها در قربنی که طی بیست برای تمام انسان

 شود.  ااص نا ل شده است، نشان داده می

 مخاطب تغییر: التفات .1. 5

های مختلفی داشته  تواند صورت التفات به مینای انتقال کالم ا  اسلوبی به اسلوب دیگر، می

توان ا  ایط صنیت ی  قاعدۀ  ای نهفته باشد. در مواردی می و در هر کدام حکمت و نکته

کلی را برداشت کرد. برای مثال در بیات اف  ابتدا اداوند کسزانی را کزه ایزط تهمزت را     

مخاطب قرار داده و در ادامه صیزه را به  ائب تزییر داده، « سمیتم»دند، با صیزۀ شنیده بو

؛ «مُبِنین   إِفْن   وَقَالُوا هذَا ََیرًا بِأَنُُْسِهِمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنُونَ ظَنََّ سَمِعْتُمُوهُ إِذْ لوْلَا»فرماید:  می

 اودشزان  بزه  مزؤمط   نان و مردان شنیدید، را( بزرگ بن )تهمت که هنگامی ( چرا12)نور/
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 بشزکار )ا   تهمتزی  ایزط : نگفتند و( نیست ایمان اهل کار تهمت ایط نبردند )که نی  گمان

است؟ ایط التفات ا  ضمیر مخاطب به اسم ظاهر  ائب، اصل کلی در تمزام  ( منافقان سوی

ر را همانند اود کند و بن اینکه مردان و  نان مؤمط باید یکدیگ ها را بیان می ها و مکان  مان

دانسته و ا  هر گمان بد دور بدارند. ایط نحوۀ بیان در ضمط ما رای اف ، ایط پیام کلی را 

دهد که صفت ایمان مو ب نفی هرگونه سوءظط ا  دیگر مؤمنان اواهد شد.  دست می به

 لَا لِیوْمٍ لنََّاسِا جَامِعُ إِنََّ  رَبََّنَا»فرماید:  عمران است که می سورۀ مبارکۀ بل 9نمونۀ دیگر بیۀ 

 هزیچ  کزه  رو ی در را مزردم  تمزام  تزو  محققاً پروردگارا،« الْمِیعَادَ یخْلِفُ لَا اللََّهَ إِنََّ فیه رَیبَ

کرد. در ایط  نخواهد اویش وعدۀ نقض ادا هرگز و سا ی،  مع نیست، بن در ای شبهه

 هت التفات  شود. میو صیزۀ  ایب عدول « اهلل»به اسم ظاهر « ان »بیه ا  اسلوب اطاب 

نزدارد و دیگزران را هزم    « راسخان در علزم »ایط است که وعدۀ اداوند تنها ااتماص به 

(، بنابرایط مخاطب 31: 3،  1390شود، چون الوهیت حکمی عام است )طباطبایی، شامل می

 داند. ایط بیه اود نیز همراه راسخان شده و وعدۀ الهی را شامل حال اود نیز می

  های کلی از حوادث جزئی گیری نتیجه. 2. 5

مواردی در قربن و ود دارد که پس ا  بیان مسائل و رادادهای  زئی، راهبردی کلزی را  

کند. برای مثال در  گیری می ها نتیجه ها و مکان مشی قابل ا را در تمام  مان عنوان ی  اط به

   همسزران پیزامبر  سورۀ مبارکۀ نور ما رای اف  و تهمت منافقان به یکی ا 18تا 11بیات 

دنبال بن و ود بمد، بیان کرده و پس ا  مذمت منافقان و افرادی که  و بحرانی را که به (ص)
عنوان ی  قاعدۀ کلی کسزانی را کزه    به 19نااواسته به ایط واقیه دامط  ده بودند، در بیۀ 

 أَنْ یحِبَُّونَ الََّذِینَ إِنََّ»کنزد:   دوست دارند کارهای  شت را در  امیه ترویج دهند، تهدید می

و « تَعْلَمُنونَ  لَا وَأَنْتُمْ یعْلَمُ وَالْآَِرهوَاللََّهُ الدَُّنْیا فِی أَلِیمر عَذَابر لَهُمْ آمَنُوا الََّذِینَ فِی الَُْا ِشَةُ تَشِیعَ

 الََْافِلَاتِ الْمُحْصَنَاتِ یرْمُونَ الََّذِینَ إِنََّ»کند:  با بیان کلی دیگر ایط قاعده را تأکید می 23در بیۀ 

نیز در اواار همیط سوره به اموصیت «. عَظِیمر عَذَابر وَلَهُمْ وَالْآَِرَةِ الدَُّنْیا فِی لُعِنُوا الْمُؤْمِنَاتِ

کند:  منافقان ا   مله سرپیچی ا  فرمان پیامبر )ص( و بوردن قضاوت نزد حضرت اشاره می
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بِنالْمُؤْمِنِینَ   أُولَئِ  وَمَا ذَلِ  بَعْدِ مِنْ مِنْهُمْ فَرِیِّ  یتَوَلَّی ثُمَّ طَعْنَاوَأَ وَبِالرَّسُولِ بِاللَّهِ آمَنَّا وَیقُولُونَ»

 إِلَینهِ  یأْتُوا الْحَِّ  لَهُمُ یکنْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ مِنْهُمْ فَرِیِّ  إِذَا بَینَهُمْ لِیحْکمَ وَرَسُولِهِ اللَّهِ إِلَی دُعُوا وَإِذَا

 هُنمُ  أُولَئِن   بَ ْ وَرَسُولُهُ عَلَیهِمْ اللَّهُ یحِیفَ أَنْ یخَافُونَ أَمْ ارْتَابُوا أَمِ مَرَضر قُلُوبِهِمْ مُذْعِنِینَ أَفِی

 قَنوْلَ  کنانَ  إِنَّمَا»(، سپس به اموصیت مؤمنان واقیی اشاره کزرده:  47-50)نور/ « الظَّالِمُونَ

« الْمُُْلِحُون هُمُ وَأُولَئِ  وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا یقُولُوا أَنْ بَینَهُمْ لِیحْکمَ وَرَسُولِهِ اللَّهِ إِلَی دُعُوا إِذَا الْمُؤْمِنِینَ

 اللَّنهَ  وَیخْشَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ یطِعِ وَمَنْ»فرماید:  عنوان ی  اصل کلی می ( و در ادامه به51)نور/

ناظر  126تا 125عمران بیات  رۀ بل(. نمونۀ دیگر در سو52)نور/ « الَُْاُِزُونَ هُمُ فَأُولَئِ  وَیتَّقْهِ

بر  ن  بدر است. در ایط بیات شرط نمرت مؤمنان، صبر و تقوا میرفی شده و اداوند به 

کند که نمرت تنهزا ا    دهد که با پنج هزار فرشته ایشان را یاری و تأکید می بنان وعده می

 مِنَ آلَافٍ بِخَمْسَةِ رَبُّکمْ یمْدِدْکمْ هَذَا فَوْرِهِمْ مِنْ وَیأْتُوکمْ وَتَتَّقُوا تَصْبِرُوا إِنْ بَلَی»ناحیۀ اداست: 

 عِنْدِاللَّنهِ  مِننْ  إِلَّا النَّصْرُ وَمَا بِهِ قُلُوبُکمْ وَلِتَطْمَئِنَّ لَکمْ بُشْرَی إِلَّا اللَّهُ جَعَلَهُ مُسَوِّمِینَ وَمَا الْمَلَاُِکةِ

فرستد و در بیزۀ   فرشتگان را به یاری مسلمانان میاداوند 127؛ براساس بیۀ «الْحَکیمِ الْعَزِیزِ

 (ص) دارد که هیچ کاری چه در نظام تکویط چه در نظام تشریع به دست پیامبر بید بیان می

ِِنَّهُمْ  یعَذِّبَهُمْ أَوْ عَلَیهِمْ یتُوبَ أَوْ شَیءر الْأَمْرِ مِنَ لَ  لَیسَ»نیست:   129؛ و در بیزۀ  «ظَنالِمُونَ  فَن

 یشَناءُ  لِمَنْ یَُِْرُ الْأَرْضِ فِی وَمَا السَّمَاوَاتِ فِی مَا وَلِلَّهِ»فرماید:  گیری بح  می هعنوان نتیج به

؛ همچنیط در همیط سوره پس ا  تحلیل رازداد  نز    «رَ ِیمر غَُُورر وَاللَّهُ یشَاءُ مَنْ وَیعَذِّبُ

مهم ایط نکته را  عنوان ی  اصل های گوناگون افراد و تبییط اطوط کلی به احد، ترسیم چهره

کردند شرکت در  دست اداست،  یرا گروهی گمان می شود که مرگ و  ندگی به یادبور می

 ینرِدْ  وَمَننْ  مُؤَجَّلًنا  کتَاب ا اللَّهِ بِِِذْنِ إِلَّا تَمُوتَ أَنْ لِنَُْسٍ کانَ وَمَا» ن  احد سبب مرگ است: 

 (.145عمران/  )بل« الشَّاکرِینَ وَسَنَدْزِی مِنْهَا نُؤْتِهِ الْآَِرَةِ ثَوَابَ یرِدْ وَمَنْ مِنْهَا نُؤْتِهِ الدُّنْیا ثَوَابَ

 کلی اهداف پیگیری تجرید حوادث تاریخی از جزئیات و. 3. 5

 بزر  و کرده تجرید  زئیات ا  را بنها امکان حد تا پردا د، می حوادث نقل به که قربن بنجا
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کند. قربن در بیان قمص گذشتگان بزدون بیزان  زئیزات و ورود بزه      می تمرکز اصلی پیام

کند )ر.ک:  صراحت بیان می گانۀ فراتاریخی را تیقیب و به کلی سه اهدافای،  مسائل حاشیه

 (:  1383نا،  بی

 شناختی اهداف کلی .1. 3. 5

قمزص قزربن   ، فهمیدن و تیقزل ا  نزوع اهزداف شزنااتی     گرفتط عبرتتفکر، هوشیاری، 

است.  بمو ی عبرت همان تاریخی های گزارش در شنااتی قربن های هدف ا  یکی ند.هست

 «یتََُکنرُونَ  لَعَلَّهُنمْ  الْقَصَصَ فَاقْصُصِ» :است تفکر به مردم کردن وادار اهداف قربن، ا  دیگر

 (. 176)اعراف/ 

 عاطفی اهداف کلی .2. 3. 5

سوی  و با گشت به یافتط گناهو ممونیت ا   کردن پیداو تقوا  داشتط ایمان رسیدن، یقیطبه 
بیان گزارش اقوام  با روند. قربن می شمار های گذشتگان به بیان قمه عاطفی اهدافا  حس، 

 داده روحیه شده، نا ل بنها بر قربن که مسلمانان به یینی توحید،  بهۀ به اواهد گذشته می

 رو مشابه با مشکالت گذشتگان روبه مشکالتی با اگر تا کند برامش و نشاط ایجاد بنها در و

 بزوده  بنهزا  بزا  پیزرو ی  گذشته، ببینند انبیای تاریخ به ر وع نبا ند و با را اودشان شدند،

 وَ الْحَنِّ   هنذِهِ  فِنی  جناءَ   وَ فُنؤادَ   بِنهِ  نُثَبِّقُ ما الر سُ ِ أَنْباءِ مِنْ عَلَی  نَقُصُّ کالًّ وَ»است: 

 (. 120)هود/ «لِلْمُؤْمِنِینَ ذِکری وَ مَوْعِظَة 

 کلی رفتاری اهداف .3. 3. 5

قمص  اهداف رفتاری نیز ا استقامت و پیروی ا  پیامبران و انضباط بر قوانیط الهی  صبر و

 بزرای  را  مینه، ایشان کافر و مؤمط اقوام سرنوشت و پیامبران داستان به قربن است. تو ه

و تشزویس بزه عبودیزت     توحید مسیر در ایداریپ و استقامت روحیۀ ایجاد و روحیه تزییر

 بنها بیان ا  هدف و ویژگی ایط دارای را قربنی های قمه، اداوند رو ا ایط. سا د می هموار

 کُنْنقَ  ما إِلَی َ نُو یها الََْیبِ أَنْباءِ مِنْ تلْ َ»شمارد:  برمی مؤمنان در هدف ایط به دستیابی را
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بزرای مثزال   . (49هزود/  ) «لِلْمُتَّقنینَ  الْعاقِبَنةَ  إِنَّ فَاصْنبِرْ  هنذا  قَبْ ِ مِنْ قَوْمُ َ ال وَ أَنْقَ تَعْلَمُها

های گذشته و فسزس،  حزود، انکزار و     اداوند در سورۀ هود پس ا  بیان سرگذشت امت

گیزری ا  بیزان مزاوقع     عنزوان نتیجزه   استکبارشزان کزه مو زب عزذاب استیمزال شزد، بزه       

 تَرْکنُنوا  ال وَ بَصِنیر   تَعْمَلُنونَ  بِمنا  إِنَّهُ تَطََْوْا ال وَ مَعَ  تابَ مَنْ وَ أُمِرْتَ کما فَاسْتَقِمْ»فرماید: می

-113هزود/  ) «تُنْصَرُونَ ال ثُمَّ أَوْلِیاءَ مِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ لَکمْ ما وَ النَّارُ فَتَمَسَّکمُ ظَلَمُوا الَّذِینَ إِلَی

شزود:   قبل است، دو  رض و نتیجۀ کلی بیزان مزی  در ایط دو بیه که متفرع بر بیات  (.112

یکی اینکه ا  ظالمان نباشند )و طریس عبودیت را طی کنند( و دوم اینکه بزه ظالمزان مایزل    

 الززای  (. طبس قاعدۀ  زری و تطبیزس بزا   51: 11،  1390نباشند و اعتماد نکنند. )طباطبایی،

 هزای  گزارش ا  را قربن تربیتی اهداف و ها توان پیام می بیات، نزول مورد های اموصیت

 .داد تیمیم  وامع تمام به را بن و کرد استنباط تاریخی

 حوادث ذکر الی البه در کلی های پیام کردن ضمیمه .4. 5

های قربنی و ارو  بن ا  انحمار مخاطبان اولیه،  بخشی به پیام ا  دیگر تمهیدات در عمومیت

ما راها و وقایع ااص است. برای مثال در سورۀ الی ذکر  های کلی در البه کردن پیام ضمیمه

درس  ما را ایط در ش  ، بی«مُؤْمِنِینَ أَکثَرُهُمْ کانَ وَمَا لَآیةً ذَلِ  فِی إِنَّ» شیراء شاهد تکرار بیۀ

 یقیناً ؛ و«الرَّح یمُ الْیَزِیزُ لَهُوَ رَبَّ  إِنَّ وَ»و بیۀ  نبودند؛ بورنده ایمان بیشترشان( بود )ولی عبرتی و

در ابتدای سوره پس ا   مهربان است؛ هستیم. بیۀ اول ناپذیر شکست توانای همان پروردگارت

مذمت کفرور ی مشرکان و یادبوری مسئلۀ  و یت در القت، پس ا  پایان قمۀ موسی و 

(؛ پس ا  قمۀ حضرت 67شدن فرعونیان و پیش ا  شروع قمۀ حضرت ابراهیم )شیراء/   رق

(؛ بید ا  قمۀ حضرت نوح و پیش ا  103شروع قمۀ حضرت نوح )شیراء/ ابراهیم و پیش ا  

(؛ بید ا  پایان قمه قوم لوط و پزیش ا  شزروع مزا رای    121شروع قمۀ قوم عاد )شیراء/

بیۀ  ها و قمه بند تر یع (؛ پس ا  ما رای قوم شییب قربن به عنوان174اصحاب ایکه )شیراء/ 

رسانی  شود. ایط سب  ا  پیام تکرار می 191و68،104،122،140،159،175، 9دوم نیز در بیات 

داشتط  زئیات بن حوادث،  شده ا  قمص بدون موضوعیت های دریافت دهد پیام نشان می
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 3تا  1در بیات  هنگامی احزاب است. سورۀ ابتدایی بیات هدف اصلی بوده است. نمونۀ دیگر

که بید ا   ن  احد ا  پیامبر  منافقان و کافران ا  نکردن سخط اطاعت ا  اداوند و اطاعت

  َیَلَ مَا» :فرماید می کلی اصل ی  عنوان به بید، می میان )ص( دراواست مذاکره کرده بودند، به

 و اداوند ا  همزمان امکان عدم بر  مله ایط با و( 4احزاب/ ) « َوْف ه ف ی قَلْبَیطِ م طْ ل رَ ُلٍ اللَّهُ

انگیز  ن  احزاب و تزلززل   لحظات سخت و رعبشود یا هنگامی که  می استشهاد کافران

 فَرَرْتُمْ إِنْ الُِْرارُ ینَُْعَکُمُ لَنْ قُ ْ»فرماید:  کند، می روحی منافقان و قمد فرارشان را ترسیم می

( و بالفاصله به عنوان اصل کلزی  16)احزاب/ « قَلیالً إِالَّ تُمَتَّعُونَ ال إِذاً وَ الْقَتْ ِ أَوِ الْمَوْتِ مِنَ

 ال وَ رَ ْمَنةً  بِکُنمْ  أَرادَ أَوْ سُنوءاً  بِکُنمْ  أَرادَ إِنْ اللَّنهِ  مِنَ یعْصِمُکُمْ الَّذی ذَا مَنْ قُ ْ»فرماید:  می

ادا  ا  را شما تواند می کسی چه (؛ بگو17)احزاب/ « نَصیرا ال وَ وَلِیا اللَّهِ دُونِ مِنْ لَهُمْ یدِدُونَ

 ادا بنان  یر به، نه باشد، نموده رحمتی ارادۀ یا باشد کرده را شما بدی اراده او اگر دارد نگه

 یافت. نخواهند یاوری و سرپرست

 133تزا   130کزه در بیزات   عمزران اسزت. هنگزامی    بل 136تزا   134شاهد بیزدی بیزات   

مسلمانان مخاطب قرار داده شده و سخط ا  نهی ربااواری و پرهیز ا  بتش  هنم و لززوم  

بیزد، ایشزان را بزه شزتاب در      میان می یژه در مسائل اقتمادی بهو اطاعت ا  پیامبر )ص( به
کند که برای متقیط بماده شوند و ا   عوامل بخشایش الهی سفارش و به بهشتی تشویس می

پزردا د   صورت ی  الگو به بیزان صزفات کلزی متقزیط مزی      تفمیل به ایط قسمت به بید به

 فِنی  فَسِنیرُوا  سُنَن  قَبْلِکمْ مِنْ ََلَقْ قَدْ» فرماید: عنوان تکمله می ( و به134-136عمران/  )بل

 هزم   زئزی  قمص محتوای (. ا 137عمران/  )بل« الْمُکذِّبِین عَاقِبَةُ کانَ کیفَ فَانْظُرُوا الْأَرْضِ

 ازار   مقاله ایط حوصله ا  بن به پردااتط که است اصطیاد قابل فراوانی کلی های پیام با 

 است.

 آن تاریخی جنبۀ بر قرآن تاریخی یها گزارش هدایتی جنبۀدادن  غلبه .5. 5

 بیزان  (، به همزیط دلیزل در  89 ؛ نحل/1ابراهیم/ ) قربن پیش ا  هر چیز کتاب هدایت است

 ااصزی  هزای  روش ا  نکزرده و  اسزتفاده  ا  شیوۀ مورازان  تاریخی موضوعات در مسائل
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 مزا رای  و داستان که نیست ایط تاریخی موضوعات بیان در هدف قربن .براوردار است

 دارای کلمزه ا  یز  گززارش تزاریخی،     هزر  بلکزه  کند، عبور و بیان گذشته ا  را تاریخی

 های تاریخی قزربن همزه بشزکارا  انبدارانزه     گزارش .است اموصیت هدایتی و حکمت

دانزد،   مزی  حزس  کزه  را بن گزروه  کنزد.  تاریخی قضاوت می رادادهای بیان در است. قربن

دهزد، چزون    مزی  عزذاب  وعزدۀ  و کنزد  مزی  لیط است، باطل که را دیگر طرف و ستاید می

-7: 1384 ،ر.ک:  یفری) داند کدام طرف حس و کدام باطل است گزارشگر اداست و می

 کند. وسیله مسیر هدایتی بیندگان را برای همیشه مشخص می و بدیط (5

 نتیجه. 6

است، طبزس ممزلحت   قربن، کالم  اودانه اداوند که راهنمای  ندگی بشر تا رو  قیامت 
سال همراه با  یست پیامبر )ص( و در ظرف  مانی و مکانی ااصی نا ل شد،  23الهی طی 

های قربن پس ا  دورۀ نزول و بیثت پیامبر )ص( نخواهد شزد.   اما ایط امر مانع امتداد پیام

های قربن، تشریع  بودن پیام نظر ا  ادلۀ کالمی  اودانگی قربن و و وه نافی تاریخی صرف

امر امامت و والیت امام میموم در ظروف  مانی گوناگون در کنار قربن و با هدف ادامزۀ  

های عزام   هدایت نبوی و استمراربخشیدن همیشگی به رابطۀ الس با االس در کنار اطاب

کنندۀ فراتاریخی بودن قربن هستند.  قربنی و مبار ه  دی با فرهن   اهلی ا  و وه اثبات

های قربنزی   کار رفته است تا پیام تمهیدات حکیمانه و سا وکارهایی بهبر بن در قربن  افزون

مکانی یا احیاناً سبب نززول ازود مجزرد شزود و تمزام بشزریت را       -ا  قالب ااص  مانی

کارگیری شیوۀ ااص در بیزان قمزص یزا حزوادث تزاریخی و       مخاطب اود قرار دهد. به

چون صنیت التفات و  لبۀ  نبۀ های بن گذشت و نیز مواردی هم  زئی که برای ا  نمونه

بزودن محتزوا و    هدایتی قربن، شواهد ایط مدعا هستند. تو زه بزه ایزط مزوارد،  اودانزه     

 کند. های واالی قربن را بر صاحبان ارد و اندیشه ثابت می بمو ه
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