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Abstract 

Ignoring the origin of the Qur'an itself in the production and creation of 
honor and resistance is a fundamental issue in planning for interaction 
with the Qur'an. The history of Qur'anic studies on endurance and 
resistance shows that, above all, they address teachings from the Qur'an 
that directly invite resistance and endurance. However, without regard to 
the direct teachings, this dear book owns honorable features. The present 
study deals with the features that explain the Qur'an as the origin of honor 
and resistance. Assuming that the features of universality, sublimity, 
immortality, similarity, and dignity of the Holy Qur'an make this book 
honorable and therefore, it is the origin of the honor and cultural 
resistance of the believers to the Qur'an in the face of rival cultures. Of 
course, this is not absolute, but faith is associated with the commitment to 
the Qur'an, which will honor its followers. In order to prove this 
hypothesis, the mentioned features and its effect on the production and 
creation of the honor of the believers in the Qur'an will be examined and 
explained. The research method is based on the analysis of Qur'anic data 
and inferential rules from verbal reason.  
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  قرآن خاستگاه عزت و مقاومت

  سعيد بهمنى

   29/01/1399: تاريخ پذيرش                25/11/1398: تاريخ دريافت          

  چكيده

ريزی  ای اساسى در برنامـه مسئله» ناشناختگى خاستگاه خود قرآن در توليد و خلق عزت و مقاومت«

دهـد بـيش از  پيشينه مطالعات قرآنى درباره ايستادگى و مقاوت نشـان مى. برای تعامل با قرآن است

طورمسـتقيم بـه مقـاوت و اسـتقامت دعـوت  هـايى از قـرآن پرداختـه شـده كـه به هر چيز بـه آموزه

هــايى  هــای مســتقيم، ايــن كتــاب عزيــز دارای ويژگى كننــد؛ حــال آنكــه بــا قطــع نظــر از آموزه مى

مثابه خاسـتگاه عـّزت و  پردازد كه قرآن را به هايى مى مقاله حاضر به بيان ويژگى. آفرين است عّزت

ناپـذيری، مانـايى و  شمولى، وااليى، پايان های جهان كند؛ با اين فرضيه كه ويژگى ومت تبيين مىمقا

هيمنه قرآن كريم سبب عزيزبودن اين كتاب و خاستگاه عّزت و مقاومت فرهنگى مؤمنان بـه قـرآن 

ه قـرآن های رقيب است؛ البته اين امر البشرط نيست، بلكه ايمان همراه بـا التـزام بـ در مقابل فرهنگ

های يادشده و تأثير   برای اثبات اين فرضيه ويژگى. عزيز است كه سبب عّزت پيروان آن خواهد بود

روش پـژوهش بـر تحليـل . شـود آن در توليد و خلق عـزت مؤمنـان بـه قـرآن، بررسـى و تبيـين مى

  .های قرآن و قواعد استنباط از دليل لفظى استوار است داده

  ها كليدواژه

  .ومتقرآن، عزت، مقا
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  مقدمه

های اساسى كشور در  سبب كاستى» ناشناختگى خاستگاه قرآن در توليد و خلق مقاومت«

ريزی و  ها و اثرگذاری قرآن بر مقاومت، زمينـه برنامـه تبيين ظرفيت. تعامل با قرآن است

گيـری  كند كه جامعه اسالمى بـا بهره ای فراهم مى گونه مديريت و مهندسى فرهنگ را به

ــرآن ــذير شــوداز خــود ق هــای  ســؤال اصــلى ايــن اســت كــه ظرفيت. ، مقــاوم و نفوذناپ

شـمولى،  چهـار ويژگـى جهان«اند؟ فرضيه پژوهش اين است كه  آفرين قرآن كدام عّزت

ساز عزت  ناپذير، هيمنه مانای قرآن سبب عزت قرآن و زمينه ها، غنای پايان وااليى آموزه

هـای معمـول در برداشـت از  شروش پـژوهش بـر رو. »و مقاومت فرهنگى مؤمنان است

های يادشده در فرضيه تحقيق  در اين بررسى، ويژگى. دليل لفظى ـ اجتهاد ـ استوار است

ايـن كتـاب عزيـز . كنـد آفرينى قرآن را تبيين مى های قرآنى بررسى عزت با تكيه بر داده

. كيم اسـتقرآْن عزيز، قيم، و ح. خواند مانند هر مكتبى پيروان خود را به استقامت فرامى

های ديگر آميخته به باطـل و  كتاب. پذير نيست عزيزبودن كتاب الهى با هيچ كتابى قياس

ذيَن آَمنُـوا بِـالْقَْوِل «: كنـد خدا مؤمنان را با اين كتـاب تثبيـت مى. اند ثبات بى الـ ُ ُت اّهللاٰ يثَبـ

نْيا َو فِـى اْآلِخـَرِة؛ خداونـد كسـانى ر ابِِت فِى الَْحياِة الدا كـه ايمـان آوردنـد، بـا گفتـار الث

در زندگى اين جهان و در آن جهـان برجـاى و اسـتوار  -اعتقاد درست و پايدار -استوار

لَـُه ُروُح الْقُـُدِس «: اساساً فلسفه نزول قرآن تثبيت مؤمنان است. )27: ابراهيم(» دارد مى قُـْل نَز

القـدس آن را از  لِلُْمْسلِميَن؛ بگـو روح  ُهدًى َو بُْشرىمِْن َربَك بِالَْحق لِيثَبَت الذيَن آَمنُوا َو 

» وسيله آن كسانى را كـه ايمـان آورد تثبيـت كنـد حق نازل كرد تا به  جانب خدای تو به

  .)102: نحل(

هـای  ای همـراه اسـت، يـادكرد پاداش العـاده دعوت به استقامت در قرآن با تنوع فوق

های خبـرِی مفيـد انشـا  يش آن در قالب جملـهبزرگ برای صبر و ثبات و استقامت و ستا

: ك.بـرای نمونـه ر(های مستقيم و صـريح  تا فرمان )14: ؛ احقاف30: ؛ فصلت16: جن: ك.برای نمونه ر(

دادن فراخوانى قرآن كريم به استقامت بسـنده  های يادشده برای نشان نمونه داده )112: هود

دهـد ايـن قسـم از  ات قرآنـى نشـان مىپيشينه مطالعـ. است و نيازی به موارد ديگر نيست

هـايى كـه سـبب  های قرآنى بسيار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت؛ ولـى بـه ويژگى داده
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ناشـناختگى عـزت . آفرينى خود قرآن است، پرداخته نشده است عزيزبودن قرآن و عزت

رو مقاله  آفرينى آن چالشى شناختى در مورد قرآن ايجاد كرده است؛ ازاين قرآن و عزت

هـايى در كتـاب الهـى  خوانند، بـه ويژگى هايى كه به استقامت فرامى ا قطع نظر از آموزهب

زنند و از سـوی ديگـر خاسـتگاه عـزت در  پردازد كه از سويى عزت قرآن را رقم مى مى

  .مؤمنان و پيروان قرآن است

  مفاهيم. 1

ا ايـن مفهـوم پـردازيم؛ زيـر مى» عزيـز«در بيان مفاهيم، با تفصيل بيشـتری بـه بيـان معنـى 

  . كارفته در اين مقاله است ترين مفهوم به محوری

  خاستگاه. ١- ١

خيزد،  اين واژه در لغت به معنى سرچشمه، منشأ و منبع و جايى كه چيزی از آن برمى

خاسـتگاه «مراد از خاستگاه همـان معنـى لغـوی آن اسـت؛ بنـابراين از تعبيـر . آمده است

  .)واژه خاستگاه: 138معين، : ك.ر(شود  مت اراده مى، سرچشمه، منشأ و منبع مقاو»مقاومت

  مقاومت .٢- ١

ايـن واژه در معنـى . كردن و پايـداربودن اسـت مقاومت در معنى مصدری، ايستادگى

  .)واژه خاستگاه: 138معين، : ك.ر(اسم مصدری، ايستادگى، پايداری، دوام و استحكام است 

  فرهنگ و فرهنگی .٣- ١

بـه آنچـه . های فرد يا جامعه را فرهنگ گوينـد ها و كنش ها، گرايش ها، نگرش بينش

  .گويند شود، فرهنگى های فرد يا جامعه مربوط مى ها و كنش ها، گرايش ها، نگرش به بينش

  عزیز .۴- ١

زجـاج عزيـز را چنـين . عّزت در لغت به معنى نفوذناپذير و قوِی غالـب آمـده اسـت
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ه بازدارنـده اسـت و كسـى بـر او غلبـه هو الممتنع فاليغلبه شىء؛ كسى ك«: كند معنى مى

ء؛  هـو القـوی الغالـب كـل شـى«: انـد برخـى گفته. )374، ص 5جق، 1414 منظور، ابن(» كند نمى

شـيخ طوسـى . )374، ص 5ق، ج1414منظـور،  ابن(» شخصى قوی كه بر هر چيزی غالـب اسـت

المقاومـة، و  الذلة الضعف عـن«: كند ذلت و عّزت را در پيوند با مقاومت و غلبه تبيين مى

ضدها العزة، و هى القوة على الغلبة؛ ذلت ناتوانى از مقاومت، و ضـد آن عـّزت اسـت، و 

او غلبه را نيز در پيوند با مقاومـت بيـان . )578، ص 2تا، ج طوسى، بى(» آن توانايى بر غلبه است

» اسـتكردن مقاومت بـه وسـيله قـوت  و الغلبة إبطال المقاومة بالقوة؛ غلبه باطل«: كند مى

 .)499، ص 4، جطوسى(

عزيز دارای كيفيتى نفسانى است كه هم در برابر اثرگـذاری ديگـران مقـاوم اسـت و 

گونـه تعريـف  رو است كه رهبر انقالب عـزت را اين هم بر ديگران اثرگذار است؛ ازاين

كه او را ] است[عزت به معنای ساخت مستحكم درونى يك فرد يا يك جامعه «: كند مى

» بخشـد ها غلبه مى كند و بر چالش با دشمن، در مقابله با موانع، دارای اقتدار مىدر مقابله 

  . )1391/ 3/ 14بيانات رهبری، (

عـزت در راه حـق اسـت كـه : ايجـابى. 1: عزت دارای دو جنبه ايجابى و سلبى است

ُة َو لَِرُسولِِه َو لِلُْمْؤمِنين«: فرمود ز
ِ الْعِ َو «: عزت در برابر حق است: سلبى. 2؛ )8: منافقون(»  َو ِهللاّٰ

ُة بِاْإلِثْم ز
َ َأَخَذتُْه الْعِ   .در اينجا جنبه ايجابى عّزت مراد است. )206: بقره(»  ِإذا قيَل لَُه اتِق اّهللاٰ

  آفرين قرآن های عزت ويژگى. 2

  ها  شمولی گستره آموزه جهان .١- ٢

َل «: آن استهای قر شمولى گستره آموزه آفرين جهان اولين ويژگى عزت ِذی نَـز تَبَاَرَك الـ

جداكننـده حـق از (الْفُْرقَاَن َعلَى َعبِْدِه لِيكُوَن لِلَْعالَمِيَن نَِذيًرا؛ خجسته باد كسى كه فرقـان 

ــا بيم) باطــل ــازل كــرد ت ــده خــود ن ــر بن ــده را ب ــان باشــد دهن ــرای جهاني ــان(» ای ب   ؛ )1: فرق

» ْ : انبيـاء(» َعالَمِيَن؛ و ما تو را نفرستاديم مگر رحمتى بـرای جهانيـانَوَما َأْرَسلْنَاَك ِإال َرْحَمًة لل

. )28: سـبأ(» ؛ و تو را نفرستاديم مگر بـرای همـه مـردم...َوَما َأْرَسلْنَاَك ِإال كَافًة للناس «؛ )107

و » بازدارنـده«معنـای آن : يكـم: در آيه اخير دو احتمال تصورپذير است» كافّة«در معنى 
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  را تنهــا  9بودن رســالت پيــامبر در ايــن احتمــال، جهــانى. در آخــر آن مبالغــه اســت» ة«

  در . باشـد» النـاس«و حـال بـرای » جميعـاً «معنـای آن : دوم. فهميد» ناس«توان از واژه  مى

، 1394مصـباح يـزدی، : ك.ر( شود عموميت رسالت ايشان با تأكيد بيشتری اثبات مىاين صورت 

  . )278، ص2ج

های توصيفى فراوان كه در قالـب قضـايای حقيقيـه  ات باال، وجود گزارهافزون بر آي

  هــای قــرآن را نشــان  شــمول داده روشــنى گســتره جهان شــوند به در قــرآن بيــان مى

ــرای نشــان العــاده هــای يادشــده ظرفيــت داللــى فوق فراوانــى گزاره. دهنــد مى   دادن  ای ب

انشـايى را نيـز بـه قضـايای  هـای عالمـان اصـول گزاره. شمولى قرآن اسـت گستره جهان

هـای انشـايى  را برای تعميم گزاره» نحو قضيه حقيقيه به«آنان تعبير . كنند حقيقيه ملحق مى

مراد آنان از اين تعبير تعميم خطابات انشايى بـه همـه بشـر در همـه . برند قرآن به كار مى

جدای از قضايای قضايای شخصيه قرآن نيز . )271، ص 3جق، 1419 خويى،: ك.ر(ها است  زمان

حتى اگر نظريه تأويـل را كـه براسـاس آن هـر قضـيه شخصـيه قرآنـى بـر . حقيقيه نيستند

نپـذيريم،  )32، ص 1، ج1387، معرفـت؛ 37ق، ص 1427 معرفـت،: ك.ر(ای حقيقه داللت دارد  قضيه

انـد؛ بـرای نمونـه بسـياری از  اين قضايا نيـز در پيونـد بـا قضـايای حقيقيـه و مصـاديق آن

شوند كه درظـاهر قضـايايى شخصـيه بـه  ی تاريخى در قالب مصاديق آن بيان مىها سنت

ق، 1421 صـدر،(كننـد  شمول را بيان مى هايى جهان آيند؛ درحقيقت مصاديق سنت شمار مى

  . )54ـ53 صص

از امـام  7بـه نقـل از امـام رضـا. كننـد شمولى قـرآن تأكيـد مى روايات نيز بر جهان

َ لَْم ينِْزلُْه لَِزَماٍن ُدوَن َزَماٍن َو َال لِنَاٍس ُدوَن نَاٍس فَُهَو فِـى  ِإن «: چنين آمده است 7كاظم اّهللاٰ

كُل َزَماٍن َجِديٌد َو عِنَْد كُل قَْوٍم غَض ِإلَى يْوِم الْقِياَمة؛ خـدا قـرآن را بـرای زمـانى غيـر از 

رآن تـا روز زمانى ديگر و مردمى غير از مردمـانى ديگـر نـازل نكـرده اسـت؛ بنـابراين قـ

بـديهى . )87، ص 2، ج1378صـدوق، (» قيامت در هر زمانى جديد و نزد هر قـومى تـازه اسـت

تر از پيـروان كتـاب و  شمول بسيار باثبات های جهان است پيروان كتاب و مكتبى با آموزه

شمولى زمـانى عـزت آفـرين اسـت كـه از  همچنين بديهى است جهان. اند مكاتبى محلّى

ِ َحديثاً «: وردار باشدمحتوايى صادق برخ   . )87: نساء(» َو َمْن َأْصَدُق مَِن اّهللاٰ
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  ها واالیی آموزه. ٢- ٢

ها در مقايسه بـا  اين آموزه. های قرآن است آفرين، وااليى آموزه دومين ويژگى عّزت

  .كنيم های قرآن را در اينجا بيان مى های وااليى آموزه مؤلفه. هر مكتب ديگری واالترند

  د پيوند ميان انسان با واالترين مبدأ و ُمنَتها ايجا .2-2-1

ای  ويژه مكاتب مادی بر اين باورنـد كـه انسـان پـس از مـرگ زبالـه مكاتب بشری به

های قرآن واالترين مبدأ و واالتـرين ُمنتَهـا را بـرای انسـان  بيش نيست؛ حال آنكه، آموزه

ا ِإلَيِه راجِعُو«: كنند بيان مى ِ َو ِإن ا ِهللاّٰ » گرديم َن؛ همانا ما برای خداييم و به سـوی او بـازمىِإن

. )42: نجـم(» ؛ همانا منتهـا بـه سـوی پروردگـارت اسـت َربَك الُْمنْتَهى  َو َأن ِإلى«؛ )156: بقـره(

های قرآن خواه توصيفى يا دستوری، پيونـدی دائمـى ميـان آفريـده و آفريـدگار،  آموزه

شـمول كـه  های توصيفى جهان آموزه. )23: معارج(ند كن ميان انسان و مبدأ هستى برقرار مى

انسـان . كنند اند، حضور قوانين و ضوابط الهى را بيان مى های الهى جاری در هستى سنت

طورتكوينى بـا  رو همواره و به شود؛ ازاين های الهى خارج نمى گاه از حاكميت سنت هيچ

فرجـام تكـوينى انسـان نيـز بـه . )110ـ106و  73 صق، ص1421 در،، صك.ر(خدا در ارتباط است 

بـه سـوی خداونـد تـو ] همه امـور[َربَك الُْمنْتَهى؛ سرانجام   َو َأن ِإلى«: شود خدا منتهى مى

های تشـريعى  های دستوری قرآن نيز انسان را با مطالبات و خواسته آموزه. )42: نجم(»  است

كند، پيونـدی  ای الهى عمل انسان هرگاه به يكى از دستوره. دهد مبدأ آفرينش پيوند مى

ِ َو ُهَو ُمْحِسٌن «: كند تشريعى و اختياری با خدای تعالى برقرار مى َو َمْن يْسلِْم َوْجَهُه ِإلَى اّهللاٰ

ِ عاقِبَـُة اْألُُمـوِر؛ آن   فَقَِد اْستَْمَسَك بِالْعُْرَوِة الُْوثْقى كـه شخصـيتش را تسـليم خـدا  َو ِإلَى اّهللاٰ

زده كـه بـه سـوی  طورقطع به ريسمان محكـم چنـگ  كار است، بهكه نيكو كند، درحالى

ِ «؛ )22: لقمـان(» خداست سرانجام امور اغُوَت َأْن يعْبُُدوها َو َأنابُوا ِإلَـى اّهللاٰ ذيَن اْجتَنَبُوا الطَو ال

] ها از وابسـتگى[؛ كسانى كه از بندگى طاغوت اجتناب كرده و به سوی خدا  لَُهُم الْبُْشرى

ِ َو اْعتََصـُموا بِـِه فََسـيْدِخلُُهْم «؛ )17: زمر(» مژده برای آنان است بريدند، ا الذيَن آَمنُوا بِـاّهللاٰ فََأم

َرْحَمٍة مِنُْه َو فَْضٍل َو يْهديِهْم ِإلَيِه ِصراطاً ُمْستَقيماً؛ اما كسانى كه به خدا ايمان آوردنـد   فى

آورد و  ر رحمت و فضـلى از او درمـىزودی خدا آنان را د و به او پيوند خوردند، پس به
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در همـه عـوالم هـيچ مـأمن و . )175: نسـاء(» كنـد به صراطى مستقيم به سويش هـدايت مى

ِ ِإنى لَكُـْم مِنْـُه « : قرارگاهى بهتر از مأمن و قرارگاه قرب به آفريدگار نيست وا ِإلَى اّهللاٰ ر
فَفِ

. )50: ذاريـات(» ای آشـكارم دهنـده او بيم سوی خدا بگريزيد كه من از جانب  نَذيٌر ُمبيٌن؛ به

پيـامبران الهـى بـه ايـن راه . كننـد های قرآن راه رسيدن به ايـن جايگـاه را بيـان مى آموزه

؛ بگو اين است راه من، به سوی خـدا دعـوت  َأْدُعوا ِإلَى اّهللاٰ   قُْل هِذِه َسبيلى«: خوانند فرامى

ِ بِِإذْنِـِه؛ «: ين آمـده اسـتدر وصـف پيـامبر اكـرم چنـ. )108: يوسف(» كنم مى داعِيـاً ِإلَـى اّهللاٰ

قـرآن چنـين پيونـدی ميـان خـدا و . )46: احـزاب(» كننده به سوی خداست به اذن او دعوت

اين پيوند تكوينى وقتى با پيوند از روی اختيـار و اراده انسـان . كند مخاطبانش تصوير مى

 . گرداند نفوذناپذير مىهای رقيب  شود او را عزيز و در مقابل آموزه همراه مى

  راهبری به سوی هدف آفرينش انسان. 2-2-2

دانـد؛  صراحت و با انحصار، هدف آفرينش انسان و جن را بنـدگى مى قرآن كريم به

بنـدگى فلسـفه . )56: ذاريـات(جن و انـس را نيافريـدم مگـر بـرای بنـدگى : گويد چون مى

سـاز  پيامبران الهى بـه ايمـان زمينهدعوت . های دارای عقل و اختيار است آفرينِش آفريده

های خدای تعـالى جـز تحقـق عبوديـت  و فرمان )8: حديد: ك.ر(تحقق هدف يادشده است 

نشدند مگـر اينكـه بنـدگى كننـد خـدای  فرمان داده . )31: توبه(كنند  مقصدی را دنبال نمى

. )5: بينـه( دهـد عبوديت خالصى كه دين استوار را شكل مى. خدايى نيستيكتايى كه جز او 

؛ 36: ؛ نسـاء21: بقـره(به گزارش قرآن اولين توصيه پيامبران الهى دعـوت بـه عبوديـت اسـت 

ــده ــوح77: ؛ حــج36: ؛ نحــل84و  50: ؛ هــود85و  73، 65، 59: ؛ اعــراف72: مائ ــون23: ؛ ن ؛ 45: ؛ نمــل32: ؛ مؤمن

َأْن َأكُـوَن لَـَك َعبْـداً؛ كَفَـى بِـى عِـّزاً «: كه اميرمؤمنان فرمـود ؛ چنان)3: ؛ نوح36و  16: عنكبوت

  .)420، ص2جق، 1403 صدوق،(» عزت رمز مقاومت است. ام مرا بسنده است كه تو را بندهعزت 

  هماهنگى با فطرت الهى .2-2-3

كه سرشت انسـان  ترين هدايت برای آفريده است؛ زيرا آن  هدايت آفريدگار مناسب

يِن َحنيفاً فِْطَرَت «: را آفريد، همو دينى هماهنگ با اين سرشت مقرر كرد فََأقِْم َوْجَهَك لِلد
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ِ التى يُن الْقَـيُم؛ پـس پاك  اّهللاٰ ذلَِك الد ِ جويانـه روی بـه  فََطَر الناَس َعلَيها ال تَبْديَل لَِخلِْق اّهللاٰ

دين استوار ساز؛ فطرت خدا كه مردم را بـر آن آفريـد، هـيچ تبـديلى در آفـرينش خـدا 

كنـد، قـيم و  هـای قـرآن تبيـين مى دينى كه آموزه. )30: روم(» دارنيست، اين است دين پاي

پايدار و هماهنگ با فطرت است، مؤمنان اين دين نيز پايـدار و مقـاوم خواهنـد بـود و بـا 

پايداری و مقاومت درونى و بيرونى به عزت خواهند رسيد كه عزت از آِن خدا و رسول 

  .)8: منافقون(و مؤمنان است 

  تشريع قرآنى با حسن و قبح ذاتىهماهنگى  .2-2-4

هـر چـه خـدای . اوامر و نواهى قرآن با مصلحت و مفسده ذاتى اشيا هماهنـگ اسـت

تعالى بدان امر كند، دارای ُحسن ذاتى و از هر چـه نهـى كنـد، دارای قـبح ذاتـى اسـت؛ 

دهـد و از  بدين معنى كه خدای تعالى به چيزی كه در واقعيت َحَسـن نباشـد، فرمـان نمى

رو  ؛ ازايـن)226 ، ص1، ج1387مظفـر، : ك.ر(كنـد  كه در واقعيت قبيح نباشد، نهـى نمى چيزی

ِإن «: است كه هماهنگى تشريع با واقعيت هستى سبب هدايت به پايـدارترين روش اسـت

تى هـا هـدايت  ترين راه هِى َأقَْوُم؛ اين قـرآن بـه پايـدارترين و مقـاوم  هَذا الْقُْرآَن يْهدی لِل

  . كه نافرمانى از عهد و فرمان خدا افساد در زمين است ؛ چنان)9: اسراء(» كند مى

  هادی گستره ملك تا ملكوت .2-2-5

مكاتب بشری در بهترين حالت، بازه زمانى از تولد تا مرگ، يعنى عالم ُملـِك بريـده 

قـرآن انسـان را در همـه گسـتره ملـك و . كننـد ريزی مى از ملكوت را برای انسان برنامه

كه گستره سالمت انسان در قرآن به گستره ابـديت انسـان  كند؛ چنان هدايت مى ملكوت

ـالُم َعلَـى يـْوَم ُولِـْدُت َو يـْوَم َأُمـوُت َو يـْوَم ُأبَْعـُث َحيـا؛ «: از ُملك تا ملكوت است َو الس

ميـرم و روزی كـه زنـده  بـر مـن روزی كـه متولـد شـدم و روزی كـه مى] الهى[سالمت 

ريزی  ؛ بنابراين قرآن سالمتى پايدار از دنيا تا قيامت را برنامـه)33: مريم(» شود برانگيخته مى

اند يـا  هايى برای گستره ملك تا ملكوت دارند؛ اما يا ناقص ها آموزه برخى آيين. كند مى

  .اند؛ اما قرآن كريم كامل و حق است ای از درستى و گژی آميخته
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  ناپذیر غنای پایان.٣- ٢

پـنج مؤلفـه اساسـى غنـا و . ناپذير قرآن است ن، غنای پايانآفري سومين ويژگى عّزت

  ناپــذيری؛  پايان. 3زيبــايى؛ . 2نمــايى؛  واقع. 1: انــد از هــای قــرآن عبارت سرشــاری آموزه

  . الگوی كامِل ابعاد ارتباطى انسان. 5های نگرشى؛  دهنده همه حيطه پوشش. 4

 نمايى واقع .2-3-1

ُ يقُــوُل الَْحــق«: نمــايى آن اســت اقعهــای قــرآن و اولــين مشخصــه غنــای آموزه ؛  َو اّهللاٰ

َو «: نمايى قرآن در باالترين حد صدق اسـت واقع. )4: أحزاب(» گويد منحصرا خدا، حق مى

َل لِكَلِماتِِه؛ سخن پروردگارت بـه راسـتى و عـدالت  َك ِصْدقاً َو َعْدالً ال ُمبَدْت كَلَِمُة َربتَم

راستگوتر از خدا . )115: انعام(» ای برای كلمات او نيست ندهكن هيچ تبديل. به تماميت رسيد

ِ َحديثاً؛ كيست راستگوتر از خدا؟«: نيست او وعـده گـزاف . )87: نسـاء(» َمْن َأْصَدُق مَِن اّهللاٰ

ِ قيًال؛ وعده حـق خـدا، كيسـت راسـتگو«: دهد نمى ِ َحقا َو َمْن َأْصَدُق مَِن اّهللاٰ تر از  َوْعَد اّهللاٰ

ای از واقعيــت و  ميــان كســى كــه منبــع معــارف او آميختــه. )122: نســاء(» فتــار؟خــدا در گ

غيرواقعيت است، با كسى كه جز حقيقت و واقعيت در منبـع معـارف او نيسـت، تفـاوتى 

ثباتى و گسيختگى و دومى از ثبات و پيوستگى  اولى در معرض بى. چشمگير وجود دارد

 . او همواره با واقعيت هستى هماهنگ است ها برخوردار است؛ زيرا منبع دريافت دريافت

  زيبايى .2-3-2

ْشِد فĤََمنا بِِه َو لَْن نُْشـِرَك بَِربنـا َأَحـداً؛ مـا خوانـدنِى « ا َسمِعْنا قُْرآناً َعَجباً يْهدی ِإلَى الر ِإن

  كنـد؛ پـس بـه آن ايمـان آورديـم و هرگـز كسـى  زيبايى شنيديم كه به رشد هدايت مى

  گوينـدگان ايـن سـخن بـا كـاربرد تعبيـر . )2: جـن(» دهيم ندمان قرار نمـىرا شريك خداو

ــريك نمى« ــز ش ــِرَك؛ هرگ ــْن نُْش ــريم لَ ــر » گي ــود خب ــته خ ــداری پيوس ــت و پاي   از مقاوم

  ايمـان «و » هـدايت بـه ُرشـد«و » بودن خوانـدنى زيبـايى«آيه بر رابطه علّى ميان . دهند مى

ــا » بــه آن   ای شــرطيه،  رابطــه علـّـى بــه منزلــه گــزاره ايــن. داللــت دارد» نشــدن مشرك«ب

  اين خواندنى از نظر زيبايى نيز غنـى اسـت و در عـين زيبـايى . بر سنّتى الهى داللت دارد
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 .شود كند و مخاطب مؤمن در مقابل شرك، مقاوم و نفوذناپذير مى به رشد هدايت مى

 ناپذيری پايان .2-3-3

لْنا «: كند اف الهى را تأمين مىقرآن كريم دربردانده همه آن چيزی است كه اهد َو نَز

. )89: نحل( »كننده هر چيزی بر تو نازل كرديم ٍء؛ اين كتاب را بيان َعلَيَك الِْكتاَب تِبْياناً لِكُل َشى

؛ عياشـى، 227ق، ص 1404 صـفار،( 7عالمه طباطبايى با الهام از روايتى به نقـل از امـام صـادق

ٍء؛ بـرای او در  َو كَتَبْنا لَُه فِى اْألَلْواحِ مِْن كُـل َشـى«و آيه  از آيه يادشده )265، ص 2، ج1380

جانبه قرآن كريم را در امر هـدايت  ، جامعيت همه)145: اعراف(» الواح از هر چيزی نوشتيم

: چنـين آمـده اسـت 7به نقل از اميرالمؤمنين. )147، ص 2، جق1417طباطبايى، (كند  اثبات مى

هايش  ناپـذير و ناشـناخته هايش پايان و باطنش ژرف است، شـگفتىهمانا ظاهر قرآن زيبا 

؛ شهيد )61خطبه: البالغه نهج: ك.ر(ها جز به آن برطرف نخواهد شد  شود و تاريكى سپری نمى

ناپـذير و  ناپذيری كلمات خدا، قرآن را پايان صدر با الهام از اين سخن و تصريح بر پايان

ق، ص 1421 در،، صـك.ر(دانـد  هـا مى ابى بـه ايـن دادهروش تفسير موضوعى را تنها راه دستي

كند؛ چراكه برای دريافت  ناپذيری قرآن زمينه عزت مؤمن به قرآن را فراهم مى پايان. )31

  .هدايت به منبعى ديگر نيازمند نيست

  های نگرش پوشش همه حيطه .2-3-4

ر ايـن، دهنـد؛ افـزون بـ های نگـرش انسـان را پوشـش مى های قرآن همه حيطه آموزه

گانه شـناختى، عـاطفى و  های سـه تصويری روشن از وضعيت مطلوب و نامطلوب حيطـه

  . كنند رفتارِی نگرش را بيان مى

  حیطه شناختی. ١- ۴- ٣-٢

اند كـه آمـاج آن حيطـه  هايى با معرفت توصيفى های قرآن در قالب گزاره بيشتر داده

وسـيله قـرآن در  جهان به  شناختى و تبيين های هستى آگاهى. شناختى نگرش انسان است

قالب هزاران داده توصيفى، مراتب وجود را بـه انـدازه بسـنده بـرای هـدايت انسـان بيـان 
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ها است و هركس اندكى آشنايى با قرآن دارد،  قرآن كريم مشحون از اين داده. كنند مى

در  وفور ها را درباره مبدأ هستى، مالئكه، ابليس، آخرت، انس، جن و طبيعت بـه اين داده

لحاظ فراوانـى و وضـوح و بـا هـدف رعايـت اختصـار از ذكـر  بـه. كند قرآن مشاهده مى

  . كنيم نظر مى مستندات اين حيطه نگرش در قرآن كريم صرف

  حیطه عاطفی. ٢- ۴- ٣-٢

هايى درباره عواطف مطلوب يا نامطلوب، نيازهـای معرفتـى  قرآن كريم با بيان آموزه

َأ لَـْم «: ها از اين قرار است هايى از اين آموزه نمونه. دكن اين حيطه نگرش را نيز تأمين مى

ذيَن ُأوتُـ َو ال يكُونُـوا كَالـ َو ما نََزَل مَِن الَْحق ِ وا يأِْن لِلذيَن آَمنُوا َأْن تَخَْشَع قُلُوبُُهْم لِِذكِْر اّهللاٰ

كَثيـٌر مِـنُْهْم فاِسـقُوَن؛ آيـا وقـت آن  الِْكتاَب مِْن قَبُْل فَطاَل َعلَيِهُم اْألََمـُد فَقََسـْت قُلُـوبُُهْم وَ 

است ] قرآن[های مؤمنان در برابر ذكر خدا و آنچه از حق نازل شده  نرسيده است كه دل

خاشع گردد؟ و مانند كسانى نباشند كه پـيش از ايـن بـه آنهـا كتـاب داده شـد و پـس از 

» ن فاسق شـدندهايشان قساوت پيدا كرد و بيشترشا زمانى طوالنى كه بر آنها گذشت قلب

. 1آيه باال دو مفهـوم عـاطفى در تعامـل بـا قـرآن كـريم را تـذكر داده اسـت؛ .)16: حديد(

بديهى است خشوع يك مفهوم مطلوب و ارزشى در نگرش عـاطفى . قساوت. 2خشوع؛ 

كه قساوت يك مفهوم نامطلوب و ضدارزش در نگـرش عـاطفى بـه  به قرآن است؛ چنان

َربِهْم يتََوكلُوَن؛ و زمانى كه آيات   لَيِهْم آياتُُه زاَدتُْهْم إيماناً َو َعلىَو ِإذا تُلِيْت عَ «. آن است

. )2: انفـال(» كنند فزايد و بر پروردگارشان توكل مى او بر آنان تالوت شود، ايمانشان را مى

ازدياد ايمان و توكل بـر خـدا، حـاكى از واكـنش و كـنش درونـى انسـان هنگـام تلقـِى 

و » ايمـان«تحقق مفاهيم . لت آيه بر مطلوبيِت دو مفهوِم يادشده روشن استدال. اند آيات

اند؛ ولى خود آنها در قلمرو حيطه عاطفى و درونى انسان  مستلزم شناخت و عمل» توكل«

های عـاطفى  مؤلفـه )45و  23: زمـر(خدای تعالى در آيـات يادشـده و ماننـد آن . قرار دارند

روشـنى نشـان  هـا به ايـن داده. كنـد ريم را بيـان مىمطلوب و نامطلوب نگرش به قرآن كـ

  .كند دهند قرآن كريم از بيان و ساماندهى شخصيت عاطفى مؤمنان نيز دريغ نمى مى

اين مفهـوم برگرفتـه از مـاّده . است» تقوا«ترين عاطفه در انسان  ترين و كليدی گرامى
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در ايـن ميـان . اسـتكار رفتـه  مشتقات آن در قرآن بيش از دويست بـار بـه. است» وقى«

در فارسـى بـرای متقـى . انـد ترين واژگـان از ايـن ماّده شده شناخته» متقى«و » تقوا«مفهوم 

، 1، ج1378االسـالم،  فيض: ك.ر(» پرهيزكـار«ترين معادل  شايع. اند های متنوعى برگزيده معادل

القـانى سـيدمحمود ط. رود كار مـى های رايج اين معادل به است كه در بيشتر ترجمه )2ص 

رضـايى اصـفهانى . )177، ص 6و ج 45، ص 1، ج1362طالقـانى، : ك.ر(گزينـد  را برمى» پرواپيشـه«

برخـى تعبيـر عربـى را بـا . )2، ص 1، ج1383رضايى اصفهانى و همكاران، (برد  كار مى را به» پارسا«

ه ، برخـى همـان كلمـ)2ق، ص 1410 خواجـوی،(» تقواپيشه«آميزند، مانند  پسوند فارسى درمى

» خودبان«و برخى نيز معادل  )22، ص 1، ج1386بالغـى، (» متقى«برند، مانند  كار مى عربى را به

های يادشده مزايا  هريك از معادل. دهند را ترجيح مى )215ـ214 ص، ص1393آكوچكيان، : ك.ر(

  .تر است نزديك» تقوا«معادلى كه آكوچكيان برگزيده به معنى . هايى دارند و كاستى

ايم  طــب از اينكــه تقــوا را يــك مفهــوم در حيطــه عــاطفى در نظــر گرفتــهشــايد مخا

رو به همين مقدار  اين مقاله جای تفصيل درباره اين مطلب نيست؛ ازاين. زده شود شگفت

ای زمانى نزديك به هفـت مـاه  پژوهان در بازه شود كه نگارنده و شماری قرآن بسنده مى

نتيجه . ردهای آن در قرآن را بررسى كرديمبر روی معنى تقوا متمركز شديم و همه كارب

تـرك محرمـات و انجـام «مطالعات يادشده اين اسـت كـه تعريـف مشـهور تقـوا كـه بـه 

تقوا نه علم اسـت . شود؛ بياِن خود تقوا نيست؛ بلكه بيان اثر آن است شناخته مى» واجبات

عمـل اسـت، و نه عمل؛ بلكه كيفيتى در نفس انسـان اسـت كـه برآمـده از علـم و ُمنـتِجِ 

رو اسـت  كننده عليت تام برای عمل است؛ ازاين ه گويى آخرين علت كاملكای  گونه به

ترين عاطفه  قرآن برای اين كيفيت نفسانى ـ كه نفيس. كه به اثر عملى تعريف شده است

. دهـد بها در دنيـا و آخـرت قـرار مى هايى گران و احساس در انسان است ـ آثار و پاداش

اين حالت و آثـار عملـى آن، انسـان را از نتـايج الهـى . لتى عاطفى استتقوا در قرآن حا

  . كند ناگوار حفظ مى

ــى بايســتگى ــين قرآن ــوا«های احساســى انســان و در رأس آن  ها و نابايســتگى تبي » تق

دادن بـه اخـالق و احساسـات مؤمنـان را فـراهم  الگوهايى بسنده برای مـديريت و شـكل

های شناختى، عاطفى  مقاوت آنان در برابر نابايستگى كند و نقشى محوری در عّزت و مى
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شوند افزايش تقوا را موجـب  ای كه در قرآن بيان مى همه عواطف بايسته. و رفتاری دارد

خشوع، خضوع، خشيت، خوف از مقام رب، اخبات و مانند آن بدون استثنا بـا . شوند مى

  . افزا دارند تقوا و آثار آن نسبتى هم

  )مناسکی(تاری حیطه رف .٣- ۴- ٣-٢

دهند به صـورت معرفـت  های هنجاری قرآن كريم كه رفتار انسان را شكل مى آموزه

آيـاتى كـه بـه حيطـه رفتـاری . دهنـد دستوری حيطه رفتاری نگـرش انسـان را سـامان مى

هـای دسـتوری كـه رفتـار مؤمنـان در  پردازند، پرشمارند؛ برای نمونه به برخـى آموزه مى

  .كنند، توجه خواهيم كرد مىتعامل با قرآن را بيان 

َر مَِن الْقُْرآِن؛ هر قدر ميسر است قرآن بخوانيـد«آيه  يكـى از . )29: مزمـل(» فَاقَْرُؤا ما تَيس

َو ِإذا «در آيه . كند ترين الگوهای رفتاری انسان در تعامل با قرآن كريم را بيان مى اساسى

شود بـه آن  لََعلكُْم تُْرَحُموَن؛ زمانى كه قرآن خوانده مى قُِرَئ الْقُْرآُن فَاْستَمِعُوا لَُه َو َأنِْصتُوا

، رفتـاری )204: اعـراف(» گوش دهيد و خاموش باشيد؛ باشد كه مورد رحمت قـرار گيريـد

. شـود طلـب مى» قرائـت قـرآن«مطلوب نه در مواجهه مستقيم با قرآن كه در مواجهـه بـا 

اسـكى هنگـام مواجهـه بـا قرائـت دو الگوی رفتـاری و من» بودن خاموش«و » دادن گوش«

ايـن آيـات و آيـات . اثر تكوينى اين رفتار برخورداری از رحمـت خـدا اسـت. اند قرآن

مشــابهى از ايــن دســت، رفتــار مؤمنــان در تعامــل بــا قــرآن و شــئون آن را ســاماندهى و 

  . كنند هنجارمند مى

َو ال تَْسـتَِوی « :كننـد مند مى ها بـا يكـديگر را سـامان آيات پرشماری نيز تعامل انسـان

يئَُة اْدفَْع بِالتى ُه َولِى َحميٌم   الَْحَسنَُة َو الَ الس َو * هِى َأْحَسُن فَِإَذا الذی بَينََك َو بَينَُه َعداَوٌة كََأن

آنچه  به. ما يلَقاها ِإال الذيَن َصبَُروا َو ما يلَقاها ِإال ذُو َحظ َعظيٍم؛ نيكى و بدی برابر نيستند

ناگهان كسى كه ميـان تـو و او دشـمنى اسـت، گـويى دوسـتى . تر است، پاسخ بده نيك

رسند جز كسانى كه صبر پيشه كردنـد  نمى) الگوی شايسته رفتاری(به آن . صميمى است

دفـع بـدی بـه «در اين آيات . )35ـ34: فصلت(» رسند به آن جز دارندگان بهره بزرگ نمى و

اين آموزه، الگويى واكنشى در حيطه رفتاری همراه با آثـار در . مطالبه شده است» احسن
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» دفـع بـدی بـه احسـن«در همين آيه پيامد . شود های مورد نياز برای آن ارائه مى و قابليت

شـود  است به منزله سنتى الهى حاكم بر رفتار انسان بيان مى» تبديل دشمن به دوست«كه 

بر صبر به منزله قابليت مورد نياز بـرای همچنين تأكيد . كه به حيطه شناختى مربوط است

بـه ايـن ترتيـب آيـه . دستيابى به الگوی رفتاری يادشده، عنصری در حيطه عاطفى اسـت

ای است كه هر سه حيطـه شـناختى، عـاطفى و رفتـاری را در پيونـد بـا  دربردارنده آموزه

  . كند يكديگر بيان مى

ك تـك افـراد جامعـه ايمـانى شـده در قـرآن، در تـ زمانى كه الگوهای رفتاری تبيين

پيـروی از يـك . كنـد تحقق يابد، وجهى چشمگير از تمدن مؤمنـان قـرآن را آشـكار مى

ای سرشـار از پيوسـتگى را شـكل  الگوی الهى كارآمد در رفتار فردی و اجتماعى جامعه

اين پيوستگى و يكپارچگى در الگوهای رفتارِی شايسته، افزون بـر اينكـه خـود . دهد مى

ن سرمايه اجتماعى يك تمدن است، سبب توليد و تزايد سرمايه اجتمـاعى نيـز تري بزرگ

روشنى يكـى از سـازوكارهای  بندی تبديل گسست به پيوست به آيه اخير با فرمول. است

ايـن سـرمايه شـاداب و . دهد توليد و تزايد سرمايه اجتماعِى همگرايى مؤمنان را نشان مى

نيـاز  هى، جامعه ايمانى را از الگوهای بشری رقيب بىپويای برآمده از الگوهای رفتارِی ال

 . كند و در برابر آن مقاوم مى

  پوشش همه ابعاد ارتباطى انسان .2-3-5

انسان دارای چهار بُعِد ارتباطى است؛ ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با ديگران 

ای قـرآن كـريم نشـان هـ مـروری بـر داده. )108ق، ص 1421 در،، صـك.ر(و ارتباط با طبيعت 

  .دهند های قرآن همه ابعاد چهارگانه ارتباطى انسان را پوشش مى دهد آموزه مى

  ارتباط با خدا .١- ۵- ٣-٢

ارتباط تكوينى خدا بـا . انسان از دو ارتباط تكوينى و تشريعى با خدا برخوردار است

ه خـارج از گـا انسـان هيچ. های حاكم بر او محقق اسـت طوردائم در خالل سنت انسان به

ها و قـوانين قـدرت، اراده و حكمـت و تـدبير  اين سنت. های حاكم بر هستى نيست سنت
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ارتبـاط تشـريعى بـا خـدا در قالـب . )71ص ق، 1421ك، صدر، .ر(آورند  خدا را به اجرا درمى

انسان بـا شـناخت، اراده و انتخـاب از آن . شود ها و مطالبات الهى به انسان ابالغ مى فرمان

اين اقبال و ادبار، بـه زنـدگى انسـان . كند برد يا در برابر آن نافرمانى مى فرمان مىمطالبه، 

بــه ايــن ترتيــب انســان بــا . زنــد دهــد و ارتبــاط تشــريعى او بــا خــدا را رقــم مى معنــى مى

هـا و رفتارهـای خـود ـ اعـم از رفتارهـای درونـى يـا بيرونـى ـ بـا  سـازی كنش هماهنگ

همـه آيـاتى كـه . كنـد از روی اراده و اختيـار ايجـاد مىهای الهى با خـدا پيونـدی  فرمان

. دهنده ارتباط تشريعى انسان با خدايند كنند، سامان های الهى را بيان مى ها و ارزش فرمان

نمونـه . گيرنـد های يادشده در هر سه حيطه شناختى، عـاطفى و رفتـاری شـكل مى فرمان

َ «ارتباط تشريعى شناختى آيه  ٍء َعليٌم؛ بدانيد كه خدا بـه هـر چيـزی  بِكُل َشى اْعلَُموا َأن اّهللاٰ

ُف «و نمونه ارتباط تشريعى عـاطفى آيـه  )231: بقره(» عالِم است ـيطاُن يَخـو مـا ذلِكُـُم الشِإن

همانـا آن شـيطان اسـت كـه شـما را از َأْولِياَءُه فَـال تَخـافُوُهْم َو خـافُوِن ِإْن كُنْـتُْم ُمـْؤمِنيَن؛ 

و . )175: آل عمـران(» ايد ، از من بترسيد اگـر مـؤمن شـدهاز آنها نترسيد. ندترسا دوستانش مى

هذا ِصراٌط ُمْستَقيٌم؛ مرا بپرستيد؛ اين راه   َو َأِن اْعبُُدونى«نمونه ارتباط تشريعى رفتاری آيه 

های ارتبـاط بـا  يكى از پرشورترين شيوه» ذكر«ميان در اين . باشد مى )61: يس(» راست است

كلينـى، (يا ذكـر عملـى  )55: اعراف(يا ذكر درونى  )111: اسراء(است، ذكر زبانى  لىخدای تعا

 .)82ـ81 ص، ص2، ج1365

  ارتباط با خود .٢- ۵- ٣-٢

ذيَن آَمنُـوا َعلَـيكُْم «: بخشى بزرگى از ارتباطات انسان، ارتباط با خود است يا َأيَهـا الـ

 )105: مائـده(» جب است به خود بپردازيـدَأنْفَُسكُْم؛ ای كسانى كه ايمان آورديد، بر شما وا

كنيـد و خـود را  َأ تَأُْمُروَن الناَس بِالْبِر َو تَنَْسْوَن َأنْفَُسكُْم؛ آيا مـردم را بـه نيكـى امـر مى«و 

  .)44: بقره(» كنيد؟ فراموش مى

اساسـاً كـاربرد . بُعد ارتباط انسان با خودش الزاماً جدا و متباين از ابعـاد ديگـر نيسـت

تواننـد در  برای اين است كه ابعاد تنها در لحاظ از يكديگر جدا هستند و مى» بُعد«هوم مف

مصداق يكى باشند؛ برای نمونه زمانى كه مطالبه الهـى در آيـات بـاال را دربـاره خـود را 
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. ايـم كنيم، افزون بر ساماندهى ارتباط با خـود، ارتبـاط بـا خـدا را نيـز رقـم زده عملى مى

كنيم و بـه ارتبـاط بـا خـود  توجه به ديگران را از اولويـت خـارج مـى همچنين زمانى كه

ای ايجـابى بـا خـود و  پردازيم، رابطـه دهيم، درحقيقت به دو بُعد ارتباطى مى اولويت مى

كـه هريـك از مـا ـ افـزون بـر هويـت انسـانى ـ جزئـى از  ای سلبى با ديگران؛ چنان رابطه

نشى نسبت به خود، كنش و واكنشى نسـبت طبيعت هستيم؛ به اين ترتيب هر كنش و واك

صـراحت بـه  هايى آورديم كه به به جزئى از طبيعت نيز است؛ به اين ترتيب ما فقط نمونه

توان همه ابعـاد ارتبـاطى را در همـه آيـات  بُعد ارتباط با خود داللت دارد، حال آنكه مى

  .قرآن يافت؛ هرچند الزاماً با داللت مطابقى و صريح نخواهند بود

  ارتباط با دیگران .٣- ۵- ٣-٢

انسان موجودی اجتمـاعى اسـت؛ بنـابراين بخشـى از زنـدگى را در ارتبـاط بـا ديگـر 

اساساً نيازهای بسياری وجود دارند كـه جـز بـا كمـك ديگـران . كند همنوعان سپری مى

هـايى دربـاره چگـونگى  هـای قـرآن كـريم آموزه شمار فراوانى از داده. شوند تأمين نمى

َو ِإذْ َأَخـْذنا «: اند؛ همچون ارتباط با والدين، خويشان، يتيمان و مسـاكين ديگرانارتباط با 

ــى ــاَق بَن ــى  ميث ــاناً َو ِذی الْقُْرب ــَديِن ِإْحس ِ َ َو بِالْوال ــُدوَن ِإال اّهللاٰ ُ ــرائيَل ال تَعْب ــامى  ِإْس َو   َو الْيت

ائيل پيمـان گـرفتيم كـه جـز خـدا اسـر الَْمساكيِن َو قُولُوا لِلناِس ُحْسنا؛ هنگامى كـه از بنى

نپرستند، و به والدين و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان احسـان كننـد و بـه مـردم نيكـو 

َو ال تَقْتُلُوا َأْوالَدكُْم َخْشـيَة «: ، ارتباط با فرزندان)135و  36: نساء: ك.؛ همچنين ر83: بقره(بگويند 

 قَتْلَُهْم كاَن ِخْطًأ كَبيـراً؛ فرزنـدانتان را از تـرس تنگدسـتى  ِإْمالٍق نَْحُن نَْرُزقُُهْم َو ِإياكُْم ِإن

، )31: نـور(» كشـتن آنـان خطـای بزرگـى اسـت. دهيم نكشيد، ما آنان و شما را روزی مـى

ــاتُكُْم َو «: ارتبــاط بــا خويشــاوندان هــاتُكُْم َو بَنــاتُكُْم َو َأَخــواتُكُْم َو َعم َمــْت َعلـَـيكُْم ُأم ُحر

هــاتُكُُم الالتــىخــاالتُكُْم  ــَن   َو بَنــاُت اْألَخِ َو بَنــاُت اْألُْخــِت َو ُأم َأْرَضــعْنَكُْم َو َأَخــواتُكُْم مِ

هاُت نِسائِكُْم َو َربائِبُكُُم الالتى ضاَعِة َو ُأم تى  فى  الرُحُجوِركُْم مِْن نِسائِكُُم الال   َدَخلْـتُْم بِِهـن

ذيَن مِـْن َأْصـالبِكُْم َو َأْن  فَِإْن لَْم تَكُونُوا َدَخلْتُمْ  فَال ُجناَح َعلَيكُْم َو َحالئِـُل َأبْنـائِكُُم الـ بِِهن

َ كاَن غَفُوراً َرحيماً؛  بر شما حرام است ازدواج [تَْجَمعُوا بَيَن اْألُْختَيِن ِإال ما قَْد َسلََف ِإن اّهللاٰ
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ها، مـادرانى كـه بـه  اده، خواهرزادهها، برادرز ها، خاله مادران، دختران، خواهران، عمه] با

هايى كه در دامن شمايند  ها و دخترخوانده اند، خواهران رضاعى، مادرخانم شما شير داده

ايد باكى نيست بـا  اگر با همسران آميزش نكرده. ايد از همسرانى كه با آنان آميزش كرده

انتان كـه از ُصـلِب همسـران پسـر] بر شما حرام است ازدواج با. [دخترانشان ازدواج كنيد

همانا . شمايند و اينكه ميان دو خواهر جمع كنيد؛ مگر آنچه پيش از اين تشريع واقع شده

های تعيـين حـدود  نمونـه. )61: ؛ نـور24: توبـه: ك.؛ همچنـين ر23: نساء(» خدا غفور و رحيم است

، دوسـتان و )36: نسـاء(ها  انـد، مثـل همسـايه برای ساماندهى ارتباط انسان با ديگـران فراوان

  .)64: آل عمران(و پيروان اديان ديگر  )35: فصلت(ديگر مؤمنان و مسلمانان 

  ارتباط با طبیعت .۴- ۵- ٣-٢

ى جاعِـٌل «: دهد خدا انسان را خليفه خود بر زمين قرار مى َك لِلَْمالئِكَـِة ِإنـ َو ِإذْ قاَل َربـ

ای در  همانا من قراردهنـده خليفـه: فِى اْألَْرِض َخليفًَة؛ هنگامى كه خدا به فرشتگان گفت

 صـدر،(اشاره شد كه شهيد صدر معتقد است، زمين به معنى طبيعت است . )30: بقره(» زمينم

بـه ايـن ترتيـب ارتبـاط انسـان بـا . داند او خالفت را همان امانت الهى مى. )106ق، ص 1421

. )111ــ110 صصـق، 1421صـدر، (شـود  طبيعت در چارچوب رابطه امين بـا امانـت تحليـل مى

نصـر در زمـره . انـد بسياری متفكران نظريه استخالف و اسـتيمان شـهيد صـدر را پذيرفته

دوختن بـه تعـاليم اسـالمى  به چشم«فيلسوفانى است كه بر پايه نظريه يادشده مسلمانان را 

خوانـد  فرامى» های ديگر و كـل كـره زمـين در مورد امانت و قبول مسئوليت حفظ انسان

الجملـه بـه خـدمت  اساس خدای تعالى امانِت طبيعـت را فى براين. )87، ص 1397نصر، : ك.ر(

ماواِت َو ما فِى اْألَْرِض َجميعاً مِنُْه؛ به تسخير «: انسان درآورده است َر لَكُْم ما فِى السَو َسخ

خدا انسان را از . )13: جاثيـه(» ها و آنچه در زمين است شما درآورد از همه آنچه در آسمان

ــادانى آن وا داشــته اســتزمــي ــَن اْألَْرِض َو «: ن آفريــده و انســان را بــه آب ــَأكُْم مِ ــَو َأنَْش ُه

قـرآن . )61: هـود(» اْستَعَْمَركُْم فيها؛ او شما را از زمين ايجاد كرد و به عمـران آن واداشـت

ُ «: كند مى طبيعت را بر مدار اصالح و اجتناب از افساد بناكريم ارتباط انسان با  فِْسـُدوا َو ال ت

. )85و  56: اعـراف(» فِى اْألَْرِض بَعْـَد ِإْصـالِحها؛ افسـاد نكنيـد در زمـين پـس از اصـالح آن
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ای از طبيعـت خـالى از مسـئوليت انسـان  روايات نيز بر اين داللت دارند كه هـيچ عرصـه

َ فِى عِبَاِدِه َو بَِالِدِه فَِإنكُْم َمْسئُولُوَن َحتى عَ «: نيست ؛ تقـوا كنيـد  ِن الْبِقَـاِع َو الْبََهـائِماتقُوا اّهللاٰ

ها و  زمين های خــدا؛ زيــرا شــما حتــى در برابــر قطعــه خــدا را دربــاره بنــدگان و ســرزمين

  .)242، ص نهج البالغه(» چهارپايان مسئوليد

دهد كه همواره تعاملى  ای سامان مى گونه قرآن كريم بُعد ارتباط انسان با طبيعت را به

هيچ مكتب ديگری تا اين اندازه انسان را در برابر . مانت الهى برقرار كندمصلحانه با اين ا

های اســتخالف و اســتيمان شــهيد صــدر ايــن رابطــه را  نظريــه. دانــد طبيعــت مســئول نمى

هـای  ساماندهى اين بُعد ارتباطى با آموزه. ای شايسته و جذاب تئوريزه كرده است گونه به

  .كند نياز و مقاوم مى ديگری بى قرآن مخاطبان را از هر الگو و نظام

های قرآن برای ساماندهى ابعاد چهارگانـه ارتبـاطى را  داده چهار بُعد ارتباطى و نمونه

های نيرومنـدی بـرای ثبـات و مقاومـت در  اين الگوها افزون بر اينكـه زمينـه. بيان كرديم

رو شايسـته  زايـنهـا هسـتند؛ ا كنند، قابل عرضه به همه بشر در همه زمان مؤمنان ايجاد مى

  . نظير اين كتاب الهى فرابخوانند است مؤمنان به قرآن، بشريت را به الگوهای كامل و بى

  هیمنه مانا .۴- ٢

های  اين كتاب، مهيمن بر كتاب. قرآن كريم آخرين نسخه هدايت آسمانى بشر است

ی تئوريـك، ها دهد هيمنه تجربه تاريخى نشان مى. ها ناپايدارند معموالً هيمنه. ديگر است

ها دچار فروپاشى و از گردونه ارجـاع و اسـتناد  پس از چندی تئوری. تاريخ معينى دارند

شـايد هيمنـه مانـای قـرآن كـريم . ای مانـا دارد شـوند؛ امـا قـرآن كـريم هيمنـه خارج مى

  . ترين ويژگى عزيزبودن آن است اساسى

  هيمنه .2-4-1

هيمنه چيزی بر چيزی يعنى سـلطه بـر : كند گونه بيان مى عالمه طباطبايى هيمنه را اين

های  كننده همه چيز درباره كتاب قرآن كه به بيان. آن در حفظ و مراقبت و انواع تصرف

آسمانى وصف شده، بر آنها هيمنه دارد؛ زيرا اصـول ثابـت و تغييرناپـذير آنهـا را حفـظ 
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دچار تغيير و  برد ـ فروعاتى كه ممكن است كند و فروعات شايستۀ نسخ را از ميان مى مى

تدريج برای سلوك انسان در مسير ترقـى و تكامـل مناسـب شـود  جايگزينى شوند ـ تا به

های آسمانى كه از  با اثبات هيمنه قرآن كريم بر ديگر كتاب. )349، ص 5، جق1417طباطبايى، (

هـای  ، هيمنه آن به قياس اولويت بر همه كتاب)48 :مائـده(اند  جانب خدای تعالى نازل شده

، تسـنیمدر ديـدگاه صـاحب تفسـير . )52، ص 12، ج1386جـوادی آملـى، (شود  بشری اثبات مى

بـه . هيمنه و سيطره قرآن كريم به جهت عظمـت علمـى و صـيانت آن از تحريـف اسـت

خوش  های آسمانى ديگـر از دسـتبرد حـوادث ايمـن نيسـتند و دسـت اعتقاد ايشان كتاب

كنـد  بـر احاديـث معتبـر و فـروان توصـيه مى اسـاس و بـا تكيـه او براين. اند تحريف شده

مستند روايِى توصـيۀ يادشـده از ايـن . روايات بر قرآن كريم كه هيمنه دارد عرضه شوند

ِ فَخُـُذوُه َو «: قرار است ِإن َعلَى كُل َحق َحقِيقًَة َو َعلَى كُل َصَواٍب نُوراً فََما َوافََق كِتَاَب اّهللاٰ

 ِ  فََدُعوُه؛ همانا بر هر حقى حقيقتى حاكم است و بر هر صـوابى نـوری َما َخالََف كِتَاَب اّهللاٰ

تابد؛ پس هر آنچه با كتـاب خـدا موافقـت كنـد، اخـذ كنيـد و آنچـه بـا كتـاب خـدا  مى

 ص، صـ6، ج1365طوسـى، : ك.؛ نيـز ر68-67 ص، صـ1، ج1365كلينـى، (» مخالفت كند، تـرك كنيـد

هـای انبيـای  ايشان همچنـين عرضـه مطالـب كتاب. )106، ص 27جق، 1409 حرعـاملى، ؛302ـ301

داند؛ با اين هدف كه صـحت مطـالبى كـه در تـورات و  پيشين به قرآن كريم را الزم مى

جوادی (انجيل فعلى آمده است يا صحت آنچه نزد زردتشتيان است، با قرآن سنجيده شود 

  . )63، ص 12، ج1386آملى، 

جانب معصوم است و از  تى، نزول و ابالغ،قرآن برای آن است كه در حقيقِت ثبوهيمنه 

ُه لَِكتاٌب َعزيز «: خدا محفوظ ال يأْتيِه الْباطُِل مِْن بَيِن يَديِه َو ال مِـْن َخلْفِـِه؛ همانـا آن * َو ِإن

. )42: فصـلت(» يابـد كتابى عزيز است كـه باطـل نـه از مقابـل و نـه از پشـت بـه آن راه نمى

ِ الذی َأنَْزَل َعلى«: يافتن باطل به آن استن عزيزبودن اين كتاب به سبب راه َعبِْدِه   الَْحْمُد ِهللاّٰ

اش نازل كرد  قَيماً؛ سپاس خدای را كه اين كتاب را بر بنده* الِْكتاَب َو لَْم يْجَعْل لَُه عَِوجاً 

قـرآن در نـزول نيـز . )2ــ1: كهـف(» كه استوار است و هيچ گژی در آن قرار نداد؛ درحالى

حق نـازل  حق نازل كرديم و بـه به] قرآن را[«؛ »َو بِالَْحق َأنَْزلْناُه َو بِالَْحق نََزلَ «: مصون است

گويـد؛ پـس در ابـالغ نيـز  رسول اين كتاب نيز جز از وحـى سـخن نمى. )105: اسراء(» شد



84  

  

 

ل 
سا

م 
دو

ه 
ار
شم

 ،
ل
او

، 
ار
به

 
13

99
  

ــُق َعــِن الَْهــوى«: معصــوم اســت ــَو ِإال َوْحــى يــوحى؛ از روی هــوا ســخن   َو مــا ينْطِ ِإْن ُه

خـدا خـود حـافظ . )4ــ3: نجم(» آن نيست مگر وحيى كه بر او وحى شده است. گويد نمى

توانـد در برابـر حفـظ الهـى بـه آن آسـيب  ای نمى آن است؛ پس گذر ايـام و هـر حادثـه

ا لَُه لَحافُِظوَن؛ همانا ما خود ايـن ذكـر را نـازل كـرديم و «: برساند كَْر َو ِإن لْنَا الذ ا نَْحُن نَز ِإن

  .)9: حجر(» حافظان آنيمخود 

االمـری، در نـزول و در ابـالغ معصـوم اسـت و  كتابى كـه در وجـود حقيقـى و نفس

كند، خود كتابى عزيز، نافـذ و نفوذناپـذير  همواره خدا آن را از خطا و تحريف حفظ مى

ُه لَِكتاٌب َعزيٌز؛ همانـا آن البتـه كتـابى عزيـز اسـت«: است ى طورطبيع بـه. )41: فصـلت(» َو ِإن

هـا و فرهنـگ رقيـب  كننـد، در مقابـل آموزه مؤمنانى كه از اين كتـاب عزيـز پيـروی مى

  .ناپذير و مقاوم خواهند بود آسيب

  مانايى. 2-4-2
بـا وجـود . زنند هايى كه تاكنون برشمرديم مانايى قرآن كريم را رقم مى همه ويژگى

ِحـى ِإلَـى هـَذا الْقُـْرآُن ُأو«: اين، آياتى روشن بر مانايى و جاودانگى قرآن داللـت دارنـد

رسـد،  به او مى] پيامم[؛ اين قرآن به من وحى شده تا شما و هركس  ِألُنِْذَركُْم بِِه َو َمْن بَلَغ

ييَن َرُسوالً مِنُْهْم يتْلُوا َعلَيِهْم آياتِـِه َو يـَزكيِهْم َو «؛ )19: انعام(» بيم دهم ذی بََعَث فِى اْألُمُهَو ال

ـا * َضـالٍل ُمبـيٍن   لِْكتاَب َو الِْحكَْمَة َو ِإْن كانُوا مِـْن قَبْـُل لَفـىيَعلُمُهُم ا ـنُْهْم لَم
َو آَخـريَن مِ

يلَْحقـُـوا بِِهــْم َو ُهــَو الَْعزيــُز الَْحكــيُم؛ اوســت كســى كــه در ميــان اّميــين رســولى از آنــان 

تـاب و كنـد و بـه آنـان ك برانگيخت كه آياتش را بـر آنـان تـالوت و آنهـا را تزكيـه مى

و ديگرانـى از آنـان . آموزد؛ هرچند پيش از اين در گمراهِى آشكاری بودند حكمت مى

ِذی َأْرَسـَل َرُسـولَُه «؛ )3ــ2: جمعـه(» اوست عزيـز حكـيم. اند كه هنوز به آنها نپيوسته ُهـَو الـ

يِن كُله؛  لِيْظِهَرُه َعلَى الد اش را بـا  رسـتادهكسـى اسـت كـه ف )خدا(او بِالُْهَدى َوِديِن الَْحق

 )9: ؛ صـف33: ؛ توبـه28: فـتح(» هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همه اديان پيروز گردانـد

در » الهدی«هدايت فرستاده خدا برآمده از قرآنى است كه بر او نازل شده است؛ بنابراين 

زم هـا مسـتل آيه بيانى ديگر از قرآن است؛ به اين ترتيب پيروزی ديـن حـق بـر همـه آيين

  . مانايى و جاودانگى منشأ هدايت آن پس از همه اديان است
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  گيری نتيجه

قرآن كريم خود را كتاِب . عزت يعنى نفوذناپذيری و نافذبودن و اثرناپذيری و مؤثربودن

مايـه مسـتحكم  خواننـد، درون مى نظر از آياتى كـه بـه اسـتقامت فـرا با قطع. نامد عزيز مى

نيـاز از فرهنـگ و مكاتـب  كند كـه بى هنگى بازتوليد مىهای قرآن، فر برآمده از ويژگى

شرط ايمـان  مؤمناِن به اين كتاب عزيز، به . ديگر و در برابر آنها مقاوم و نفوذناپذير است

شـوند؛  هـای رقيـب، عزيـز و مقـاوم مى های آن، خـود در برابـر فرهنگ و التزام به آموزه

آفـرين  ارد برای مؤمنـاِن ملتـزم، عّزتهايى كه د ترتيب قرآن كريم به سبب ويژگى اين به

  : اند از ها عبارت اين ويژگى. است

 شمولى؛ جهان .1

 وااليى؛ .2

 ناپذير؛ غنای پايان .3

 .هيمنه مانا .4
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