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سیدجعفر صیادقیفدکی ،عیسیی عیسییزاده ،مرمدمهیدی فیروزمهیر ،فیر هلال
میرعرب ،مرمدصادق یوسفیمقدم.

فراخوان دعوت به همکاری
فصلنامه مطالعات علوم قرآن با بهرهمندی از ظرفیتهای علمی و فکری مراکز حوزوی و
دانشگاهی و با هدف تولید دانش و ترو یج یافتههای پژوهشی و آثار دانشمندان در حوزه تفسیر ،علوم
قرآنی ،مرجعیت علمی قرآن ،پاسخ به مسألهها و نیازها و بازنشر تازههای مطالعات نو ین قرآنبنیان از
سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی (پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن) به صورت دیجیتال منتشر
میشود.
اهداف فصلنامه «مطالعات علوم قرآن» در عرصه علوم و معارف قرآن
 .1گسترش و اعتالی فرهنگ و معارف قرآن کریم و اهلبیت:؛
 .2مرجعیت بخشی به قرآن کریم در علوم اسالمی و انسانی؛
 .3تعمیق یافتههای قرآنی؛
 .4ایجاد محیط پو یا و مولد اندیشه قرآنی؛
 .5پاسخگو یی به نیازهای فکری و معارفی جامعه و نظام اسالمی؛
 .6تأثیرگذاری و مشارکت در سیاستگذاری و برنامهریزیهای ملی و کالن قرآنی؛
 .7همکاری با پژوهشگران برجسته سایر مراکز قرآنپژوهی؛
 .8بسط مطالعات تطبیقی قرآنبنیان.
اولو یتهای پژوهشی و رویکردهای اساسی فصلنامه
 .1بازخوانی و نقد دیدگاهها در حوزه تفسیر ،معارف و علوم قرآنی؛
 .2قرآنپژوهی ناظر به مرجعیت علمی قرآن؛
 .3تمرکز بر مسأله محوری با تاکید بر مطالعات کاربردی؛
 .4قرآنپژوهی ناظر به پرسشها و شبهات قرآنی؛
 .5رعایت معیارها و ضوابط علمی ـ پژوهشی در ابعاد روشی و نظری؛
 .6مطالعات قرآنی خاورشناسان در زمینههای مختلف قرآنی اعم از تفسیر ،معارف و
علوم قرآنی.
از صاحبنظران ،استادان و پژوهشگران عالقمند به موضوعات و مباحث تفسیر ،معارف و
علوم قرآنی دعوت میشود تا آثار خود را جهت بررسی و چاپ در فصلنامه مطالعات علوم قرآن بر
اساس ضوابط و شرایط مندرج در این فراخوان از طریق سامانه نشریه به آدرس jqss.isca.ac.irارسال
نمایند.

راهنمای تنظیم و ارسال مقاالت
 .1شرایط اولیه پذیرش مقاله
 نشریه مطالعات علوم قرآن در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقاالت ،آزاد است.
 مقاالت ارسالی به نشریه نشریه مطالعات علوم قرآن نباید قبال در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمان
جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.
 با توجه به اینکه همه مقاالت فارسی ابتدا در سامانه سمیم نور مشابهتیابی میشوند ،برای تسریع فرایند داوری
بهتر است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله ،از اصالت مقاله خود از طریق این دو سامانه مطمئن شوند.
 نشریه مطالعات علوم قرآن از دریافت مقاله مجدد از نویسندگانی که مقاله دیگری در روند بررسی دارند و
هنوز منتشر نشده ،معذور است.
شرایط مقاالت استخراج شده از آثار دیگر :چنانچه مقاله مستخرج از هر کدام از موارد ذیل باشد،
نویسنده موظف است اطالعات دقیق اثر وابسته را ذکر کند .در غیر این صورت در هر مرحلهای که نشریه متوجه
عدم اطالعرسانی نویسنده شود ،مطابق مقررات برخورد میکند:
 oپایاننامه (عنوان کامل ،استاد راهنما ،تاریخ دفاع ،دانشگاه محل تحصیل ،دانشکده ،گروه تحصیلی)
 ** .2مقاله ارسالی از دانشجویان (ارشد و دکتری) بهتنهایی قابل پذیرش نبوده و ذکر نام استاد راهنما

الزامی میباشد.
 oطرح پژوهشی (عنوان کامل طرح ،تاریخ اجرا ،همکاران طرح ،سازمان مربوطه)
 oارائه شفاهی در همایش و کنگره (عنوان کامل همایش یا کنگره ،تاریخ ،سازمان مربوطه)
روند ارسال مقاله به نشریه :نویسندگان باید فقط از طریق بخش ارسال مقاله سامانه نشریه جهت ارسال
مقاله اقدام کنند ،به مقاالت ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 برای ارسال مقاله ،نویسنده مسئول باید ابتدا در بخش «ارسال مقاله» اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید.
 نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند.
 .3قالب و موضوع مقاالت مورد پذیرش
 .1نشریه مطالعات علوم قرآن فقط مقاالتی را که حاصل دستاورهای پژوهشی نویسنده و حاوی یافتههای جدید
است را میپذیرد.
 .2مجله از پذیرش مقاالت مروری صرف ،گردآوری ،گزارشی و ترجمه معذور است.

فایلهایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:
 .1فایل اصلی مقاله (بدون مشخصات نویسندگان)
 .2فایل مشخصات نویسندگان (به زبان فارسی و انگلیسی)
 .3فایل تعهدنامه (با امضای همه نویسندگان)
تذکر( :ارسال مقاله برای داوری ،مشروط به ارسال سه فایل مذکور و ثبت صحیح اطالعات در سامانه است).

 .4تکمیل و ارسال فرم عدم تعارض منافع ،توسط نویسنده مسئول الزامی میباشد.
حجم مقاله :واژگان کل مقاله :بین  3666تا  8366واژه؛ کلیدواژهها 4 :تا  3کلیدواژه؛ چکیده 136 :تا
 266واژه (چکیده باید شامل هدف ،مساله یا سوال اصلی پژوهش ،روششناسی و نتایج مهم پژوهش باشد).
نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان :نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید
حتما مشمص باشد .عبارت (نویسنده مسئول) جلوی نام نویسنده مورد نظر در شود .فرستنده مقاله بهعنوان
نویسنده مسئول در نظر گرفته میشود و کلیه مکاتبات و اطالعرسانیهای بعدی با وی صورت میگیرد.

وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود:
 .1اعضای هیات علمی :رتبه علمی (مربی ،استادیار ،دانشیار ،استاد) ،گروه ،دانشگاه ،شهر ،کشور ،پست الکترونیکی
سازمانی.
 .2دانشجویان :دانشجوی (کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکتری) رشته تحصیلی ،دانشگاه ،شهر ،کشور ،پست الکترونیکی
سازمانی.
 .3افراد و محققان آزاد :مقطع تحصیلی (کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکتری) رشته تحصیلی ،سازمان محل خدمت،
شهر،کشور ،پست الکترونیکی سازمانی.
 .4طالب :سطح ( ،)4،3،2رشته تحصیلی ،حوزه علمیه /مدرسه علمیه ،شهر ،کشور ،پست الکترونیکی.

ساختار مقاله :بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش های ذیل باشد:
 .1عنوان؛

 .2چکیده فارسی (تبیین موضوع/مساله/سوال ،هدف ،روش ،نتایج)؛
 .3مقدمه (شامل تعریف مساله ،پیشینه تحقیق (فارسی و انگلیسی) ،اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و دلیل
جدیدبودن موضوع مقاله)؛
 .4بدنه اصلی (توضیح و تحلیل مباحث)؛
 .5نتیجهگیری (بحث و تحلیل نویسنده)؛
 .6بخش تقدیر و تشکر :پیشنهاد میشود از مؤسسههای همکار و تأمینکننده اعتبار بودجه پژوهش نام برده
شود .از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش مربوطه نقش داشته ،یا در تهیه و فراهمنمودن امکانات مورد نیاز
تالش نمودهاند و نیز از افرادی که به نحوی در بررسی و تنظیم مقاله زحمت کشیدهاند ،با ذکر نام ،قدردانی و
سپاسگزاری شود .کسب مجوز از سازمانها یا افرادی که نام آنها برای قدردانی ذکر میشوند ،الزامی است؛
 .7منابع (منابع غیرانگلیسی عالوه بر زبان اصلی ،باید به انگلیسی نیز ترجمه شده و بعد از بخش فهرست
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روش استناد دهی( APA :درج پانویس ،ارجاعات درون متن و فهرست منابع) میباشد که
لینک دانلود فایل آن در سامانه نشریه (راهنمای نویسندگان) موجود میباشد.
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Abstract
Reading (the Qur'an) is one of the Qur'anic sciences that plays an
important role in understanding the Qur'an, and differences in reading
will be effective in receiving different meanings of the Qur'an. Golddecher,
an Orientalist (1850-1921), relying on the differences in the readings and
attributing it to the ijtihad of the Qaris (Qur'an reciters), seeks to make the
Qur'an have an incoherent text and without unity, as well as a text not
protected from distortion, and then he has referred to some verses. In this
paper, in addition to responding to some of his evidence, an attempt has
been made to prove the existence of a single text documented in revelation,
referring to great efforts of Muslims in learning the Qur'an from the
tongue of the Prophet. However, this single text, at the time of writing,
due to the limitations of the official Arabic calligraphy of that time and its
lack of full stop, movement and I'rab (the change of the vowel marking on
the final letter of the word) has been faced with differences in readings.
However, the next Qaris and commentators of the Qur'an only allowed
choosing a reading based on personal ijtihad from the narrated readings
and not only doesn't this ijtihad have the sense of validity of every reading
based on the one's personal wishes and opinions, but also it means finding
a reason for autonomy reading, and it does not affect main text of the
Qur'an. The paper has been conducted by a descriptive -analytical method
and the method of data collection is documentary-library.
Keywords
The Qur'an, orientalists, readings, Goldziher.
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چکیده
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علم قرائت یکی از علوم قرآنی است که نقش بسیاایی در فهیم قیرآن دارد و اخیتالف در قرائیات،
مؤثر در دریافت معانی ممتلفیی از قیرآن خواهید بیود .مستشیرق یهیودیتبیار ،گلدتسییهر (-1121
 )1336با تمسک به اخیتالف قرائیات و انتسیاب آن بیه اجتهیاد قارییان ،درصیدد برآمیده قیرآن را
نصی مضطرب و فاقد متنی یگانه و غیرمصون از ترریف بداند و به آیاتی نیا استشیهاد
برخوردار از ل
کرده است .در این مقاله سعی شده عالوه بر پاسمگویی به برخیی استشیهادهای وی ،بیا اسیتناد بیه
س
واحید مسیتند بیه
اهتمام فراوان مسلمانان در فراگیری قرآن از لسان پیامبر ،برخیورداری آن از میتن
س
عربی
وحی اثبات شود؛ هرچند این متن واحد ،در دوران کتابت ،بهسبب مردودیتهای رسمالمط
آن روز و عاریبودن از نقطه ،حرکت و اسعیراب ،دچیار اخیتالف قرائیت شیده اسیت؛ امیا طبقیات
بعدی قاریان و مفسران ،تنها مجیاز دانسیتهانید کیه از مییان قرائیتهیای میوثور ،قرائتیی را براسیا
س
وابودن هر قرائتی بر مبنیای خواسیت و نظیر
اجتهاد شمصی انتماب کنند و این اجتهاد نه به معنای ر
س
قرائت ممتیار اسیت و تیوثیری در اسیا میتن قیرآن نیدارد .ایین
شمصی فرد ،بلکه به معنای تعلیل
نوشتار با روش توصیفی  -ترلیلی انجام پذیرفته است و روش گیردآوری اطالعیات آن اسینادی -
کتابمانهای است.
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مقدمه
ّ

قرآن کریم ،کالم الهی و معجاه جاوید پیامبر اکرم

اسیت کیه در طیول  28سیال ،بیا

نازل شده و خود ،بشارت حفی آن را داده اسیت:

واسطه جبرئیل بر قلب پیامبر اکرم
َیه لَریافسظُ ون؛ همانیا میا ایین کیر -ییاد و پنید قیرآن -را فیرو
« سإنَّا نَ ْر ُن نَ َّالْنَا الذِّ ک َْر َو سإنَّیا ل ُ
فرستادیم و هر آینه ما نگاهدار آنیم» (حجر .)1 :هدف از این کتاب آسمانی ،هدایت انسان
و جامعه به سوی زندگی سعادتمند است .ایین کتیاب ارزشیمند بیرای رسییدن بیه چنیین
هدفی ،باید مصون از ترریف باشد ،وگرنه نقض غرض خواهد شد .پیامبر اکرم

برای

آنکه مسلمانان از فیض هدایت قرآن کریم بهرهمند گردند ،تالوت آییات آن را عبیادتی
مهم دانست و اصراب را به آن ترغیب میکرد؛ ازایینرو حفی و کتابیت آن نییا ارزش
فوقالعادهای یافت و اصراب ایشان اهتمام بسیاری برای این کار از خود نشان میدادنید؛
اما بهرغم توکیدهای اولییای دیین دربیارۀ کتابیت ،قرائیت ،حفی و تفسییر قیرآن ،شیاهد
س
قرآن موجیود
اختالف قرائات هستیم که عالمان اسالمی عموما آن را ناقض وحیانیبودن
مستشرقان قرار گرفته اسیت .ازآنجاکیه موویوع اختالف قرائیات ،ارتباط مستقیم با نص
قرآن کریم دارد ،بررسی منشو اختالف قرائات نیا اهمیت یافیت و دانشیمندان مسیلمان و
س
غیرمسلمانان اسالمپژوه دربارۀ آن به برر و بررسی و نظریهپردازی پرداختند.
گاه
 .1طرح مسئله

جایگاه و سیر تاریمی برر قرائات ،از قدمتی به طول تاریخ اسالم برخیوردار اسیت ،تیا
س
کتابت زبیان عربیی
آنجا که نمیتوان ورورت آن را انکار کرد .حتی زمانی که موووع
از حالت بدوی خار شده و به اعتالی خیودش میرسید ،همننیان نییاز بیه علیم قرائیت
وجود دارد ،زیرا رسم و کتابت قرآن غیر از قرائت است؛ بیهعبارتدیگر موخیذ قرائیت،
روایت و اسناد است و موخذ کتابت ،همان طرقی است که در نوشتن معمول بوده اسیت؛
بنابراین ما موظفیم آیات را همانگونه قرائت کنیم که برای ما نقیل شیده اسیت نیه طبی
رسمالمط و کتابت آن .اگر قرار باشد مالک قرائت قرآن را کتابت بدانیم ،ممکن اسیت

نقد و بررسی نظریه گلدتسیهر دربارۀ اختالف قرائات در قرآن

ندانسییتهاند؛ ولییی اییین اخییتالف قرائییات ،مووییوع برییر و مناقشییه قرآنپژوهییان بییهویژه

3

آیات را آنگونه تالوت کنیم که از پیامبر اکرم

و امام معصوم

نقل نشده است.

البته باید دانست علم قرائت ،در ابتدا حالت تمصصی نداشته و از زمیان نیاول قیرآن
در زمان حیات پیامبر و پس از آن ،در دوران صرابه و ،...شاهد رشد صیعودی بیوده کیه
خود ،سرآغازی برای تبیین علم قرائت بهصورت اصطالحی و تبییین مفیاهیم ممتلیف در
این عرصه شده و تولیفات متعددی در این زمینه صیورت گرفتیه کیه همگیی برخاسیته از
نیاز و ورورت و همان رشد صعودی بوده است؛ بنابراین پرسشیی کیه مطیری میگیردد
این است که علت اختالف در قرائات چیست.
بررسی منشو اختالف قرائات ،یکی از مباحر علم قرائت است کیه توجیه بسییاری از
قرآنپژوهان را به خود جلیب کیرده اسیت .از جملیه اسیالمپژوهان غیرمسیلمانی کیه بیه
موووع قرائت پرداختهاند و نظریهای دربیارۀ اخیتالف قرائیات ارائیه دادهانید ،مستشیرق
38

یهودیتبار ،گلدتسیهر ( 1336ی 1121م) است .به اعتقاد وی اخیتالف قرائیات ،ریشیه در
عاری س
بودن کتابت قرآن از نقطه و حرکات ،و همننین اجتهاد صرابه دارد .گلدتسیهر بیا
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تمسک به اختالف قرائات و انتساب آن به اجتهیاد قارییان ،درصیدد برآمیده از ایین راه،
نصی مضطرب و فاقد متنی یگانه و غیرمصون از ترریف بداند و به
قرآن را برخوردار از ل
آیاتی نیا استشهاد کرده است .در این مقاله سیعی شیده اسیت عیالوه بیر پاسیمگویی بیه
برخی استشهادهای وی ،با استناد به اهتمام فیراوان مسیلمانان در فراگییری قیرآن از زبیان
س
واحید مسیتند بیه وحیی
پیامبر و اهتمام فراوان به اقراء و قرائت ،برخورداری قرآن از متن
س
عربییی آن روز و
اثبییات شییود .در دوران کتابییت ،بهسییبب مرییدودیتهای رسییمالمط
عاریبودن از نقطه ،حرکت و اسعراب ،قرآن دچار اختالف قرائت شده است؛ اما طبقیات
بعدی قاریان و مفسران ،تنها خود را مجاز دانستهاند که از میان قرائتهای میوثور ،قرائیت
س
روابیودن
ممتار خود را براسا اجتهاد شمصی انتماب کنند و این اجتهاد نیه بیه معنیای
هر قرائتی بر مبنای خواست و نظر شمصی فیرد اسیت ،بلکیه بیه معنیای تعلییل در اختییار
قرائت است.
در ایین ممتصر برآنیم تا با استفاده از یافتههای مرق لقان در ایین زمینیه ،بیه بییررسی و
نقد این نظریه بپردازیم و تالش کنیم به یک جمعبندی نهایی برسیم.

 .2مفهومشناسی
 .1-2قرآن

قرآن از ریشۀ ق ََرأ و به معنیای خواندهشیده و نییا جمیع آمیده اسیت؛ زییرا سیورههای
قییرآن نییازل شییده و در کنییار یکییدیگر جمییع و وییمیمه شییدهاند (ابنفییار 1464 ،ق،3 ،
ص 83؛ ابنمنظییییور1414 ،ق،

 ،1ص 123؛ راغییییب اصییییفهانی1412 ،ق ،ص  .)883قرائییییت در ل ییییت

به معنای کنار هم چیدن حروف و کلمیات هنگیام خوانیدن اسیت (راغیب اصیفهانی1412 ،ق،

ص)883؛ ازاینرو قرائت که همان تالوت و خوانیدن قیرآن کیریم اسیت ،بیدین معناسیت
که هرگیاه تیالوت قیرآن بهگونیهای باشید کیه از نیص قیرآن حکاییت کنید و براسیا
پایه و ویوابط علیم قرائیت ویبط شیده باشید ،قرائیت مرقی

شیده اسیت (معرفیت،1883 ،

 ،1ص.)138

33

علم قرائت ،دانش چیگونگی ادای واژگیان قرآنی و اختالف آنها بیا یکیدیگر اسیت،
بییه شییرط آنکییه آن اخییتالف بییه ناقییل و راوی آن منسییوب باشیید (ابنجییاری ،بیتییا ،ص )8؛
بییهعبارتدیگر علییم قرائییات از نظییر عالمییان قرائییت ،علییم بییه چگییونگی تلفی کلمییات
قرآن است؛ ازاینرو هیر قرائتیی ییح احتمیال از نیص قیرآن اسیت و قرائیات بیه معنیای
احتمییا

ت متفییاوت از آن خواهنیید بییود (معرفییت1416 ،ق،

 ،2ص  .)16زرکشییی قرائییت را

اینگونه بیان کرده است که قرائتها ،اختالف مربوط به الفیا و عبیارات وحیانید کیه
این اختالف در رابطه با حروف و کلمات قرآن و کیفیت آنها از قبیل تمفیف ،تشیدید و
امثییال اینهییا از سییوی قییراء نقییل شییده اسییت (زرکشییی1416 ،ق،

 ،1ص  .)483یییا میتییوان در

تعریفی کاملتر گفت :علیم قرائیت بیه معنیای ایین اسیت کیه پییامبر اکیرم
قرائات را تلف فرموده یا در مرضرش تلف
1463ق ،ص .)38

خیود آن

شده و آن حضرت تقریر کرده است (فضلی،

نقد و بررسی نظریه گلدتسیهر دربارۀ اختالف قرائات در قرآن

 .2-2علم قرائت

 .3-2ایگناتس گلدتسیهر

گلدتسییییهر ،خاورشییینا

نامیییدار مجارسیییتانی در سیییال  1336مییییالدر در شیییهر

«اشتولونیابورگ» مجارستان در یک خانواده یهیودی بیارگ زاده شید .او در بوداپسیت
شاگرد «وامبری» و در  1381که به بیرلین رفیت شیاگرد «رودیگیر» بیود .وی ترصییالت
دانشگاهی را در « یپ زیح» گذرانید .گلدتسیهر در سال  1386رساله دکتیرار خیود را
زیر نظر «فالیشر» به پایان رساند .رشته ترصییلی او در دانشیگاه «مطالعیات شرقشناسیی»
بود .موووع رساله ور پژوهش درباره «تنمیوم اورشیلیمی» بیود کیه از مفسیران یهیودر
تورات در قرون وسطا بهشمار میرفت.
گلدتسیهر پیس از دریافیت درجیه دکتیری بیه بوداپسیت بازگشیت و در سیال 1382
دانشیار دانشگاه آن شهر شد .او پس از یح سال موموریت در وین و لیدن بیه شیرق سیفر
38

کرد .ابتدا به سوریه و سپس به فلسطین و مصر رفت .در سیوریه بیا شییخ طیاهر جااییرر
عضو مجمع ملی دمش و مدیر کتابمانه ظاهرییه طیری دوسیتی ریمیت و از او بهرههیار
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فراوان برد .در مصر نییا گیاهی بیه دانشیگاه ا زهیر رفتوآمید میکیرد و از در هیار
استادان و علمار مصر بهرهمند میشد .گلدتسیهر در سال  1314استاد زبانهای سامی در
دانشگاه بوداپست شد و از آن پس هیچگاه وطن خود را غییر از شیرکت در کنگرههیا و
ایراد سمنرانی در دانشگاههای خارجی ترک نکرد تیا اینکیه در سیال  1121درگذشیت.
روش مطالعاتی وی آشکارا با مشاهیر خاورشناسی در سده بیستم متفاوت است .وی قائل
به تجربه درونی است و با چنین نگرشی در پیی شناسیایی و کشیف جانماییههای پنهیانی
برآمده که در پس کالبد ظاهری کلمات ممفی شده اسیت .او در رواییات در پیی ییافتن
اغراض پنهان راویان آنهاست ،نه بررسی اصالت آنها .او در موویوعات تفسییری نییا بیه
دریافت و بینش خود اعتماد میکند کیه ایین دریافتهیا دارای دو ویژگیی اسیت ،یکیی
آنکه از روش استد لی بهره میبرد نه اسیتقرایی ،یعنیی بیا نظیام هنیی ازپیشسیاخته بیه
سراغ منابع میرود و دوم آنکه در بررسیهای تطبیقی تسلطی عالی از خود نشان میدهد
(ر.ک :بدوی ،1888 ،صص  .)322-311به اعتقاد بیدوی ،برخیی سیطحگرایان ماننید گلدتسییهر،

نولدکه ،شوالی و مارگلوث معتقدند که در قرآن ،جعل و تقلید و سیرقت ر داده اسیت
(بدوی ،1838 ،ص .)13
 .3منشأ پیدایش اختالف قرائات

عالمان قرائت درباره منشو اختالف قرائات ،نظرهای ممتلفی دادهاند؛ از قبیل اینکیه منشیو
آن ،اختالف قرائت نبی اکرم

است (ابنکثیر1411 ،ق ،ص  )23ییا بهسیبب اخیتالف تقرییر

آن حضرت در برابر قرائت مسلمانان است (ابنقتیبه ،بیتا ،ص  )86یا به علت اختالف رواییت
از صییرابه (کییردی ،1882 ،ص  ،)12اخییتالف ل
1418ق،

ییات و لهجییهها (ابوشییامه ،1841 ،ص 483؛ روییوان،

 ،2ص  )318اسییت .گلدتسیییهر مستشییرق آلمییانی بییر اییین اسییت کییه عییاریبودن

قراء در قرائت قرآن کریم ،درحالیکه به نقل از نبی
مصاحف از نقطه و اعراب و اجتهاد ل

اکییرم

متکییی نبودهانیید ،یکییی از مهمتییرین اسییباب پیییدایش اخییتالف قرائییات اسییت

(گلدتسیهر ،1884 ،ص .)3

این خاورشنا

یهودر در تطبی و مطالعه متون از خاورشناسان سرآمد بهشمار مییرود؛

ولی متوسفانه پژوهشهار خیویش را بیا فرویهسیازر و خییالپردازر قیرین سیاخته و از
ممالفت با اسیالم خیوددارر نکیرده اسیت (گلدتسییهر ،1838 ،ص  .)83وی سیعی میکنید بیا
اطالع از برر قرائات و نظرات عامه ،به تبیین و تثبیت دین یهود بپردازد .وی در آخرین
اثر خود به نام مﺬاﻫﺐ الﺘﻔﺴﯿر اﻻﺳﻼمﯽ که در اواخیر عمیر خیود نگاشت و دکتیر علیی
حسین عبیدالقادر و دکتییر عبیدالرلیم نجییار ،آن را بیه عربیی ترجمییه کردهانید ،مووییوع
اختالف قرائات قرآن را نمستین گام در سیر تاریمی علم تفسیر دانسیییته اسیییت

(زمیییانی،

 ،1833ص .)32
او در نمسییتین صییفرات کتییاب خییود میییگوییید« :هیییچ کتی س
یاب قانونگییذارر یافییت
نمیشود که جمعی معتقد باشند که آن نص ،وحی الهی و از قدیمیترین نصیوص اسیت
و حال آنکه نص آن مضطرب و ناپایدار باشد؛ آنچنان که این اوطراب و ناپاییدارر در

نقد و بررسی نظریه گلدتسیهر دربارۀ اختالف قرائات در قرآن

 .4بررسی دیدگاه گلدتسیهر درباره پیدایش اختالف قرائات

31

مورد قرآن یافت مییشیود» (گلدتسییهر ،1884 ،ص  .)4از دییدگاه وی ت یییری کیه در شیکل
پیامبری حضرت در مکه و مدینه ر داده ،باعر ت ییر در سبک و انشاء قیرآن نییا شیده
است .ترقی انتقادی در بالغت قرآن این دگرگونی تاریمی را بهطورکلی تویید میکنید
(گلدتسیهر ،1838 ،ص .)18
او همننین میگوید« :اکنون نص واحدر برار قرآن موجیود نیسیت  ...و نصیی هیم
که تلقی به قبول شده (یعنی قرائت مشهور) در بیان جائیات ،یکسان نیسیت و مربیوط بیه
کتابت قرآن در عهد عثمان میشود که به اهتمیام او شیکل گرفیت و او بیا هیدف دفیع خطیر
مجسمی که از نقل متفاوت کالم خدا در صورتهار ممتلف در بین مردم حکاییت داشیت،
چنین اقدامی را انجام داد و مورد اقبال عمیومی قیرار گرفیت» (گلدتسییهر ،1884 ،ص  .)8وی
حتی پا را فراتر از این گذاشته و قائل است در تمامی دوران نمسیتین اسیالمی ،هییچگیاه
31

تمایلی برای تهیه نص واحد از قرآن به وجود نیامد ،مگر اهتمامهای بیاهمیت (گلدتسییهر،

 ،1818ص .)86

سال دوم  ،شماره اول ،بهار 9911

گلدتسیهر با این باور که تاریخ اختالف قرائات همزمان با تفسیر قرآن است ،منشیو و
عوامل پیدایش اختالف قرائات را چند چیا میداند:
 .1تدویننشدن قرآن در زمان حیات پیامبر

 :اینکه پیامبر بیه صیرابه اجیازه مییداد

که قرآن را به هیر کیفییت قرائیت کننید ،موجیب پییدایش اخیتالف قرائیت شیده اسیت
(گلدتسیهر ،1884 ،ص  .)31او میگویید« :پییامبر

رواییت سسیبعا احیرفس را هنگیامی بییان

داشت که دامنۀ اختالف قرائات در مورد نص قیرآن رو بیه افیاایش نهیاده بیود و ظیاهرا
مقصود از عدد در روایت سبعا احیرف ،عیدد ثابیت هفیت نیسیت؛ روایتیی کیه شیمص
مطمئنییی مثییل ابیعبییید قاسییم بیین سییالم (م 224ق) آن را مطییرود و مرکییوم بییه شییا و
غیرمسندبودن نموده است ،بلکه مقصود از سبعه ،حتی در صورتی که دلیلی بیر اخیتالف
قرائات باشد ،بیان کثرت است و لذا قرآن بر حروف فراوانی نازل شده اسیت و هرکیدام
از آنها بهطورمساور کالم خداوند و در حد اعجیاز هسیتند» (گلدتسییهر ،1884 ،صیص 34-38؛

مؤدب ،1883 ،ص .)131
 .2عاریبودن مصاحف عثمانی از نقطه و حرکت؛

 .8خطای نگارشی؛
 .4اجتهاد صرابه؛
 .3وجود ملرقات تفسیری؛
 .8جایگاینی مترادفات پس از یکسانسازی مصاحف از سوی عثمان؛
 .8توثیر دخالت نرویان در قرائت؛
 .3تنایه خداوند و پیامبران از برخی اوصاف از سوی قاریان؛
 .1شکلگیری مکاتب فقهی و کالمی.

وی از میان عوامل یادشده ،عاریبودن مصاحف از نقطه و اعراب و اجتهاد قارییان در
قرائت را بدون اتکا به نقیل از نبیی اکیرم

مهمتیرین عامیل پییدایش اخیتالف قرائیات

دانسته است (گلدتسیهر ،1884 ،ص )3؛ برای نمونیه در آییه  43سیوره اعیراف بیه دلییل آنکیه
عبارات دارای نقطه نبودهاند ،برخی کلمه «تستکبرون» ،را «تسیتکثرون» خواندهانید ییا در
آیه  114سوره توبه« ،ایاه»« ،اباه» قرائت شده است (گلدتسییهر1144 ،م ،صیص  )3-4میا در ایین
میکنیم.
 .1-4عاریبودن قرآن از نقطه و حرکات

گلدتسییهر ییل آییه  34سیوره بقیره 1کیه دربیارۀ غضیب حضیرت موسیی در برابیر
بنیاسرائیل است در کلمه «فَاقْتُل ُوا» ومن بیان اشکال نقطهنداشتن کلمات ،تیوثیر متفیاوت
جابجایی نقطهها در فهم معنا را بیان کرده ،میگوید« :اگر پیامبرخدا فرمان داده باشد کیه
عدهای از بنیاسرائیل یکدیگر را بکشند ،کاری همراه با سنگدلی و غیرمتناسب با خطای
آنهاست؛ درحالیکه اصل آیه بیه صیورت سفیوقیلوا انفسکمس بوده است؛ یعنی از راه خود
برگشییته و از کاری که کردید ،اظهار پیشمانی کنید نییه اییین کییه یکییدیگر را بکشییید
س
س
س
س
س سس
ُیم َخیی ٌر
َ « .1و سإ ْ قا َل ُموسی لق َْومه یا ق َْومس سإنَّک ُْم ظَ ل َْمت ُ ْم َأنْف َُسک ُْم بساتِّما ک ُُم ال ْع ْج َل فَتُوبُوا سإلی با سرئک ُْم فَاقْتُل ُوا َأنْف َُسک ُْم لک ْ
س
س
الرحی ُم».
َتاب َعل َیک ُْم سإن َُّه ُه َو الت َّ َّو ُ
لَک ُْم عن ْ َد با سرئک ُْم ف َ
اب َّ

نقد و بررسی نظریه گلدتسیهر دربارۀ اختالف قرائات در قرآن

مجال دیدگاه وی را در مورد مهمترین عوامل پییدایش اخیتالف قرائیات بررسیی و نقید
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(گلدتسیهر ،1884 ،ص )11؛ بهعبارتدیگر وی معتقد اسیت پیس از اینکیه حضیرت موسیی از
دست بنیاسرائیل که گوسالهای از طال ساختند و آن را عبادت کردند ،خشیمگین شید و
به آنان گفت ای قوم من ،شما بدان سبب که گوساله را پرسیتش کردیید ،بیر خیود سیتم
کردهاید و اکنون به درگاه الهی توبه کنید و از راه خود برگردیید و از کاری که کردید،
اظهار پشیمانی کنید که چنین کیاری نیاد خیدا سیتودهتر اسیت ،پیس خیدا توبیه شیما را
پذیرفت؛ زیرا خدا توبهپذیر است .این قرائت از قتاده نقیل شیده اسیت (ثعلبیی1422 ،ق،1 ،

ص.)113
وی همننین با مروریت اشیکال عیاریبودن قیرآن از نقطیه و حرکیت ،ییل آییه 1
سوره فتح که خداوند به پییامبرش میفرمایید« :لستؤمسنیوا ب س ه س
سس
وه
ُْ ُ
ل
وه َوت ُ َیوق ُِّر ُ
یال َو َر ُسیوله َوت ُ َع ِّیا ُر ُ
وهس بیه اویافۀ
وهس را ست ُ َع ِّا ُز ُ
وه بُک َْرة َو َأصیال» میگوید« :بعضی از قاریان ،کلمۀ ست ُ َع ِّا ُر ُ
َوت ُ َسبِّ ُر ُ
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نقطه قرائت کردهانید (ثعیالبی1413 ،ق،

 ،3ص  )231کیه بیه معنیای شیرافت و تکیریم اسیت.

هرچند من یقین ندارم ،ولی فکر میکنم که انگیاۀ ایین ت یییر آن بیوده کیه قیاری چیون

سال دوم  ،شماره اول ،بهار 9911

دیده تعایر به معنای مساعدت مالی است و شایسته نیست خدا از انسانهیا بیرای خیودش
درخواست مالی نماید ،اقدام به ت ییر عبارت آیه کیرده اسیت .البتیه در آییات  46سیورۀ
حج و  18سورۀ مرمد و  3سورۀ حشر و ،...خداوند از مردم کمیک خواسیته اسیت ،امیا
واژۀ بهکاررفته در آن آیات ،سنصرتس اسیت کیه بنییاد اخالقیی ،تربیتیی و تقیوایی دارد؛
درحالیکه کلمۀ تعایر از ریشۀ عبیری سعیاارس و بیه معنیای س
تنید مسیاعدت میالی اسیت و
تناسبی با خدا ندارد و با اوافهکردن یک نقطه ،ابهام آیه برطیرف میشیود» (زمیانی،1833 ،

ص  .)213گلدتسیهر بعد از این مطلب ،با استناد به سمن نولدکیه میگویید :وی از کتیاب
اﺳد الغابه (ابن اثیر1418 ،ق،

 ،1ص  )232از پیامبر

روایتی نقل میکند کیه اگیر در قرائیت

حرفی دچار اختالف شدید که یاء است یا تاء ،آن را یاء بنویسید (گلدتسیهر1144 ،م ،ص .)18
بدینگونه وی نتیجه میگیرد در اثر نبیود نقطیه ،حتیی در زمیان پییامبر اشیکا تی ایجیاد
میشده است کیه بیرای برطرفکیردن آن نییاز بیه رواییت پییامبر بیوده اسیت .از دیگیر
آیات مورد اشارۀ گلدتسیهر در ایین زمینیه 43 ،و  38اعیراف 114 ،توبیه 14 ،نسیاء و 22
یونس است.

گلدتسیهر همننین معتقد است ت ییر حرکات در قرآن از جمله علل اختالف قرائیات
است و به آیۀ  48سورۀ رعد 1استناد میکند .مناقشۀ وی در این آیه بر سر عبارت «خدا و
هر کس که از کتاب آگاهی داشته باشد» است .وی معتقد اسیت کلمیۀ «مین عسن ْ َ س
ْیم
َ ْ
ید ُه عل ُ
ال سْکتاب» به صورت «مس ْن عسن ْ سد سه عسل ُْم ال سْکتاب» بوده است و ت ییر در حرکات آیه ایجاد شیده
است و در ادامه بیان میکند گاهی اخیتالف در حرکیات بیه علیت اخیتالف در ترکییب
کلمات است که این مسئله منجر به اختالفهای فقهی نییا میگیردد ماننید آییه  8سیوره
مائده که باعر شده است شیعه در ووو اکتفا به مسح در پا کند نه شستن پاهیا کیه روییه
اهل سنت است (گلدتسیهر ،1884 ،ص  .)14دیگر آیات مورد اشارۀ گلدتسیهر در ایین زمینیه،
 123توبه 3 ،حجر 8 ،مائده است.
 .1-1-4نقد و بررسی

درباره دیدگاه گلدتسیهر یل آیۀ  34سورۀ بقره  ،چند اشکال جدی وارد است:
 . 1در تفسیر طبری که مرجع گلدتسیهر در کر قرائات ممالف است ،آیه به صورت
گلدتسیهر ادعا کرده است؛ پس چگونه میتوان از یک مقدمه نادرست ،چنین چییای را
نتیجه گرفت.
 .2تنها دلیل گلدتسیهر بر مدعای خود ،ظالمانهدانستن قتیل نفیس اسیت ،حیال آنکیه
خود اعتراف دارد که این حکم قیرآن دقیقیا شیبیه بیه رأی کتیاب مقید

در ایین زمینیه

است؛ چراکه میگوید این برداشت درواقع بیا آننیه در سیفر خیرو فصیل  82آییه 28
آمده است ،قابل انطباق است (گلدتسیهر1118 ،م ،ص )16؛ پس چگونه اسیت کیه آمیدن ایین
موووع در قرآن نوعی سنگدلی و قساوت بهشمار میرود ،اما در مورد تورات اینگونیه
نیست؟! افاون بر آن ،ظاهر آیه به معانیای مانند استسالم براسا
(طبرسییی،1882 ،

توسیع در معنیای قتیل

 ،1ص  )283و امترییانیبودن امییر بییه قتییل ،ماننیید قصییه رویییای ابییراهیم

« .1ویق ُول ال َّذین کَفَروا ل َست مرسال ق ُل ک َفی ب س ه س
ال شَ هیدا ب َینی َوب َینَک ُْم َو َم ْن عسن ْ َد ُه عسل ُْم ال سْکتاب».
ُ
ل
َ
ْ
َ ُ ْ َ َُْ

نقد و بررسی نظریه گلدتسیهر دربارۀ اختالف قرائات در قرآن

«فییاقتلوا انفسییکم» آمییده اسییت (طبییری1412 ،ق،

 ،1ص  )223نییه «اقیلییوا انفسییکم» چنانکییه
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(طباطبایی،1816،

 ،1ص  )131قابل توجیه است؛ چنانکه در بیح حضیرت اسیماعیل امتریان

واقع شد.
 .8وی این نوع قرائت را به قتاده نسبت داده است؛ درحالیکه در کتابهای تفسییری
قدما تنها ثعلبی این نوع قرائت را به قتاده نسبت داده و چند کتاب تفسییر نییا از وی نقیل
کردهاند و دیگر کتابهیای تفسییری چنیین قرائتیی را از قتیاده نقیل نکردهانید (عبیدالفتای،

1428ق ،ص )3؛ بنابراین ،چنین انتسابی قطعی نیست.
در مورد آیۀ س
دوم مورد استشهاد گلدتسیهر بر اختالف قرائات یل آیه  1سیوره فیتح،
عار» در ل ت تنها به معنای مساعدت مالی نیامده اسیت ،بلکیه بیه
باید گفت :او  :کلمۀ « ل
معنای تکریم و یاریکردن نیا آمده است (ابنمنظور1414 ،ق،

 ،4ص )328؛ ثانیا :مفسیران نییا

عاز» را به نصرت و تکریم تفسیر کردهاند (طبری1412 ،ق ،8 ،ص 13؛ طوسیی ،بیتیا،1 ،
کلمه « ل

32

ص .)813

س
قرائیت ناشیی از
آیه دیگری که گلدتسیهر برای اثبات نظرییۀ خیود دربیارۀ اخیتالف

سال دوم  ،شماره اول ،بهار 9911

اختالف در حرکات استشهاد کرده ،آیۀ  48سورۀ رعید اسیت ،وی بیا اسیتناد بیه قرائیت
کسییر میییم «مسیین» در «مسی س س س س
یم ال سْکتی س
یاب» نتیجییه دلمییواه خییود را گرفتییه اسییت .بییا
ْ
ین عنْییده علْی ُ
بررسیهایی که صورت گرفت ،این ادعا تنها ییک قرائیت منسیوب بیه ابنعمیر (سییوطی،
1464ق ،4 ،ص  )81میتواند باشد کیه کسیی قائیل بیه آن نشیده اسیت .نقیل زممشیری بیه
صورت «مسن» (زممشری1468 ،ق ،2 ،ص  )388احتمال دارد که یک نظر نروی باشد نیه ییک
قرائت پذیرفتهشده؛ ازاینرو مفسران شیعه و اهل سنت این آیه را بهصورت َمین موصیوله
دانسته و حتی دربارۀ اینکه مراد از این موصول چه کسی است ،بیه اخیتالف پرداختهانید.
رواییییات شییییعی ،مصیییداق آن را امیرالمیییؤمنین

میداننییید (طبرسیییی ،8 ،1882 ،ص 482؛

طباطبایی ،1 ،1816،ص )83؛ ولی اهل سینت در مصیداق آن اخیتالف دارنید (ر.ک :فمیر رازی،
1426ق،

 ،11ص .)33

برایناسا

هرچند گلدتسیهر بر این عامل نیا بهعنوان دلیل اصلی و مهم توکید کرده

و میگوید« :قسمت مهمی از اختالف قرائات ،به خصوصیات خط عربیی مربیوط اسیت؛
زیرا این خصوصیات ،اندازههای ممتلف صوتی ایجاد مییکند کیه منشو آن نیا اخیتالف

ووع نقطیههایی اسیت کیه زییر ییا روی فیرم و شیکل خیط قیرار گرفتیه و ییا منشیو آن،
اختالفات نقطه از نظر تعداد است» (گلدتسیهر ،1884 ،ص  ،)43ولی روشن است کیه نمیتیوان
قرا منتسب ساخت؛ بهعبارتدیگر اختالف در قرائیت بیا اخیتالف
مستند گلدتسیهر را به ل

در رسمالمط و کتابت متفاوت است و قراء متکی بر حافظه خود بودهاند نیه رسیمالمط.
افاون بر آن ،عثمان هنگام جمع مصاحف ،همیراه بیا آن ،قارییانی را بیرای جلیوگیری از
اشتباه و کمک به قرائت صریح میفرستاد (معرفت ،1832 ،ص .)161
اما اینکه گلدتسیهر اختالف در قرائات را بیه خطیا در نگیارش مصیاحف هیم نسیبت
میدهد ،در یک نگاه کلی باید گفت در میان قاریان ،اعمال نظر شمصیی وجیود داشیته
که ما آن را انکار نمیکنیم؛ اما در میان مسیلمانان جایگیاهی نداشیته و مسیلمانان آنهیا را
انکار کردهاند و نپذیرفتهاند؛ هرچند برخی مانند عالمه معرفت قائل به ایناند کیه اجتهیاد
صورت گرفته است و عنوان کردهاند مثال وقتی ابنشینبو در ابیداع قرائتهیای جدیید،

قرائت را خالیبودن از نقطه و حرکات بدانیم ،احتمال اجتهاد قراء تقویت میشود (خیویی،

بیتیا ،ص )183؛ اما در پاسخ باید گفت در تمام آننه ایشان نقل کرده اسیت ،چییای یافیت
نمیشود که د لت کند اجتهاد در اختالف آرا نقیش کلییدی داشیته اسیت .آری آننیه
مشیاهده میشیود تعالییل و حجیج بیرای قرائیت برگاییده اسیت و بیهطورمعمول قرائییت
برگایده مستند بوده است ،هرچند مطیاب رسیمالمط عثمیانی نباشید ،و در صیورتی کیه
قرائتی مستند با تعالیل ثابت شود ،هرچند ممالف رسمالمط عثمانی باشد ،نباید اجتهادی
تلقی شود.
افاون بر آن ،برخی بر این باورند که قرائت ابنشنبو  ،اجتهیادی نبیوده ،بلکیه مسیتند
بوده است .ابنجیارر مینویسید :ابنشینبو قرائتیی را کیه بیه میردم تعلییم مییداد و در
مرراب نیا قرائت میکرد به ابنمسعود ،ابی بن کعب و مصیاحف پییش از جمیع عثمیان
مستند میکرد (ابنجاری ،بیتا،

 ،1ص  .)83هبی نیا مینویسد :بدون شک ابنشنبو چییای

را از خود نمیگفت ،بلکه آننیه میگفیت رواییت شیده بیود ( هبیی1418 ،ق،

 ،24ص .)21

نقد و بررسی نظریه گلدتسیهر دربارۀ اختالف قرائات در قرآن

استبداد به خر داد ،ناد وزیر مراکمه شد و به چندین وربه شالق مرکوم شید تیا توبیه
کرد (معرفیت1412 ،ق ،2 ،ص  .)243یا آیت هلال خیویی بییان میکنید اگیر سیبب اخیتالف در
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زمانی که توبه کرد ،به این مسئله اقرار کرد و بیه خیط خیود ایین توبهنامیه را نوشیت کیه
مرمد بن اییوب گویید :مین حرفیی را ممیالف عثمیان کیه همگیی آن را پذیرفتیهانید و
ل
اصراب رسول خدا

بر قرائتش اتف لاق داشتهاند خواندهام .بعد بیر مین آشیکار شید کیه

اشتباه بوده و من از آن کار توبیه مییکینم و خیود را از آنهیا دور مییسیازم و بیه درگیاه
جل اسمه خود را از زیر بار آن بیرون آوردم؛ زیرا مصرف عثمان حی اسیت و
خداوند ل
ممالفت با آن روا نمیباشد و جا آن خوانده نمیشود (حسنزاده آملی ،1888 ،ص .)111
عاملی مینویسد :نکته قابل تذکر در اینجیا آن اسیت کیه ابنشینبو در قرائیت خیود
بدعت جدیدر نیاورده بود و چیار از خود قرائت نمیکرد ،بلکه ور به اسیتناد رواییات
موجود ناد ور و انباشته در کتابهای صرای اهل سینت اینگونیه قرائیت مییکیرد .میا
میبینییم ور از منقیو ت ایین رواییات خیار نشیده اسیت .در مرضیر وزییر ،ابنمقلیه،
88

اعترافات ور را بر کاغذر نوشتهاند .در این نسمه ور قرائات خود را متکی بیه رواییاتی
مییدانید کیه از بعضیی صیرابه رسییده اسیت .ابنخلکیان نسیمه مرضیر وزییر را چنیین
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نقل میکند:
از مرمد بن احمد معروف به ابنشنبو  ،دربیاره قرائیت ور سیؤال کردنید .آییات را
آنننان که ابنشنبو قرائت میکرده بر ور میخواندند و او اعتراف میکرد .این آییات
طب قرائت ابنشنبو عبارتاند از:
« .1ا ا نودر للصالة من یوم الجمعه (فامضوا) الی کر هلال»؛
« .2و تجعلون (شکرکم) انکم تکذبون»؛
« .8تبت یدا ابی لهب و (قد) تب»؛
« .4کا (لصوف) المنقوش»؛
« .3فالیوم (ننریح) ببدنح»؛
« .8و کان (امامهم) ملح یوخذ کل سفینا (صالرا) غصبا»؛
خر تبینت (ا نس) ان الجن لو کانوا یعلمون ال یب ما لبثوا حو (فی العیذاب
 « .8ل
فلما ل

المهین)»؛

« .3و اللیل ا ا ی شی و النهار ا ا تجلی و الذکر و ا نثی»؛

« .1فقد کذب الکافرون فسوف یکون لااما»؛
« .16و لتکن منکم (فئا) یدعون الی المیر ،و یامرون بالمعروف و ینهون عین المنکیر
(و) (یستعینون هلال علی ما اصابهم) اولئح هم المفلرون»؛
« .11ا تفعلوه تکن فتنا فی األرض و فساد (عریض)».
ابنشنبو به تمام موارد با اعتراف کرد و گفت ور چنین قرائت مییکنید .شیاهدان
در مجلس نیا آننه را که شنیده بودند گواهی کردند و ابنشنبو بیه خیط خیود نوشیت:
«مرمد بن احمد بن ایوب معروف به ابنشنبو میگوید :هرچه در این رقعه نگاشته شیده
است ،صریح میباشد و آن قول و اعتقاد من است» (عاملی ،1888 ،صص .)132-131
با توجه به آننه گذشت میتوان گفت اجتهیاد مهمتیرین عامیل در اخیتالف قرائیات
نیست .آری اگر قرائتی در اصل خود اجتهادی باشد ،بیه ایین معنیا کیه یکیی از صیرابی
رسول هلال اجتهاد کرده باشد ،آن قرائت اجتهادی تلقی میشود؛ چنانکه در منابع مربوط،
به کر مواردی از آن پرداخته شده است .شیوۀ قاریان قرآن بر ایین مبنیا بیوده اسیت کیه
مستندبودن میدانستند؛ مثال ابنجاری در کتاب النشر فی القرائات عشرر مینویسید« :هیر
قرائتی باید دارای سه شرط باشد تا پذیرفته شود:
 .1مواف ادبیات عرب باشد؛
 .2مواف با یکی از مصاحف عثمانی باشد؛
 .8صریحالسند از صرابه و پیامبر نقل شده باشد» (ابنجاری ،بیتا،

 ،1ص .) 1

خالصییۀ سییمن اینکییه ،گلدتسیییهر معتقیید اسییت یکییی از عوامییل اخییتالف قرائییات،
عاریبودن از نقطه و حرکات است؛ لاما بیه ایین نکتیه توجیه نداشیته اسیت کیه الفیا در
س
کتابت اولیه بدوی بودهاند؛ اما حافظان قرآن با دقت آیات را فرامیگرفتند (شیلبی1468 ،ق،
ص  .)38از سوی دیگر در صورت پیذیرش اخیتالف در قرائیت ،آنگونیه کیه گلدتسییهر
میپندارد که در عین اختالف میتوان به همیه قرائیات ایمیان داشیت ،بایید تررییف در
قرآن را پذیرفت؛ اما این مسئله نیا با اعجاز و عدم ترریف قرآن ناسازگار است.
استاد معرفت در کتاب صﯿانه القرآن من الﺘحریف مینویسد« :بسیارر از اعیالم شییعه

نقد و بررسی نظریه گلدتسیهر دربارۀ اختالف قرائات در قرآن

قرائت ،از استادان خود و مستند به قرائت پیامبر باشد و یکی از شرایط صیرت قرائیت را

83

از عصر ائمه

تا به امروز همین معنا را تصریح و مورد توکید قرار دادهاند .شیری آرار

آن بارگان نگارش مستقلی را طلیب مییکنید» (معرفیت ،1881 ،ص « .)34بیهطور مثیال شییخ
صدوق در اﻻعﺘقادات ،باب  ،88شیخ مفید در اوایل المقاﻻت ،ص ،18شیریف مرتضیی
علمالهدر در مﺴائل طرابلﺴﯿات اولی ،مذکور در مقدمه مجمر الیﯿران ،شییخ طوسیی در
مقدمه تفسیر تیﯿان ،امینا سالم طبرسی در مقدمه مجم الیﯿان ،سید بن طاوو

در ﺳرعد

الﺴعود ،عالمیه حلیی در اجوبر المﺴرائل الماناویر ...حتیی کسیانی مثیل امیام ابوالرسین
اشعرر ،پیشوار اشعریان در قرن چهارم همین رأر را عقیده مقبول و مشیهور دانشیمندان
شدت نفی میکند» (معرفت ،1881 ،ص .)84
دانسته ،هرگونه ت ییر ،کاهش ،افاایش را به ل
اما این نکته را باید پذیرفت که در عین حال بیرای رسیمالمط ،شیرایطی تعییین شیده
بود که هر رسمالمطی جایا نباشد (جوان آراسته ،1836 ،صص 222ی.)224
88

استاد حسنزاده آملی میگوید« :برار احدر ،کتابت قرآن ،جا به همان رسیمی کیه
از سلف به تواتر مضبوط است ،جایا نیست؛ تا قیرآن همیانگونیه کیه بیوده اسیت ،بیاقی
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بماند و ترریفی در آن راه پیدا نکنید» .ایشیان پیس از بییان ایین مطلیب ،آشیکارا حکیم
میکند :ممالفت با رسمالمط قرآن ،حرام بین است؛ زیرا رسمالمط قرآن از شعایر دیین
و حف شعایر نیا واجب است .برار آنکه قرآن از هرگونه شبهه و تررییف دشیمنان ،تیا
حجتی بر مردم باشد که با اطمینان تا پایان هسیتی بیه آن احتجیا
قیامت مرفو بماند و ل
نمایند (جوان آراسته ،1836 ،ص .)223
بنییابراین قرائییات مییورد اسییتناد گلدتسیییهر تنهییا بهرهجسییتن از روایییات شییا بییرای
خرده گرفتن به قرآن است؛ اسا

قرائت میان مسلمانان طبی اصیل نیص متیواتر اسیت و

قرا و خطای منتشر میان آنان برمیگردد.
شکلگیری برخی قرائات به اجتهادات ل
 .2-4اجتهادات شخصی صحابه

شاید نتوان به اجتهادات شمصی صرابه ،بهصورت دلییل مسیتقل در ادلیۀ گلدتسییهر
پرداخت ،اما تکیۀ زیادی بر این دلیل دارد که ناشی از اعتقیاد بیه دو عامیل با سیت .وی
قائل است عاریبودن قرآن از نقطه و حرکات و تسهیلی که پیامبر در قرائیت بیر صیرابه

داشت ،منجر به اجتهاد در قرائت شیده و باعیر اختالفیات بسییاری در آن گشیته اسیت؛
درحالیکه باید گفت قرآن کتابی توقیفی است و خللی در آن وارد نیست و اینکه برخی
صرابه به این امر توجه نداشتند و از اجتهادات خود استفاده میکردند ،به این معنا نیسیت
که برخالف آننه پیامبر قرائت فرموده قرائت میکردهاند و از اجتهاد خود در این راسیتا
استفاده کردهاند ،بلکه قائل به قرائتی از پیش خود نبودهانید؛ پیس اختالفیاتی کیه وجیود
دارد ،دارای پاسخ است؛ اما نه آنگونه که گلدتسیهر پنداشته است و قرآن را همردییف
کتاب آسمانی یهودیان قرار داده است (عبیا
اسییت (حییا 2662 ،م،

1421 ،ق ،ص  )128و قائل به تشتت در آن شده

 ،1ص  )886اییین کییا سر وی بییا اغییراض خییاص و پیییشداوری صییورت

گرفته است (ابولیلا1428 ،ق ،ص .)462
در اینجا ما به برخی از این اجتهادهایی که در قرآن و کلمات آن وجود داشته ،اشاره
میکنیم تا هدف و نوع اجتهادی که بیان شده روشنتر شود.

وی گفته شد که سعید بن مسیب با حرف نون قرائت میکند ،در پاسیخ گفیت قیرآن بیر
مسیب و آل مسیب نازل نشده است .او سپس در مقام استد ل بر صرت قرائت خیودش
ییت» (کهیف( )24 :طبیری1412 ،ق،
ح سإ ا نَ سس َ
ح فَال تَنْسی» (اعلی )8 :و « َوا ْک ُْر َرب َّ َ
به آیاتَ « :سنُق ْ سرئ ُ َ
 ،2ص  )484تمسک کرد (هروی1413 ،ق ،ص .)12
س
س
َ
َیم تَعْل َُمیوا َأنَّ
َبییر ُه ْم َأ ل ْ
ابیوبکر عیطار آیۀ شریفۀ «فَل ََّما ْاستَیو ُسوا من ْ ُه َخل َُصوا نَجیا قیا َل ک ُ
س س س س
َ
ض َحتَّیی
یر َی ْاألَ ْر َ
یوس َ
َأباک ُْم ق َْد َأ َخذَ َعلَیک ُْم َم ْوثقا م َن هلال َوم ْن قَب ْ ُ
ل ما ف ََّرطْ ت ُ ْم فی ُ
ف فَل َْن أب ْ َ
یر ال ْریاکسمین» (یوسیف )36 :را «خلصیوا نجبیا» تیالوت
یوْ ََن لی َأبی َأ ْو ْ
یرک َُم هل ُ
ال لی َو ُه َو َخ ُ
کرده است (رافعی1421 ،ق ،ص .)42
ُون ْاألَول َ س
رین
السیابسق َ َّ
ین ال ُْمهیاجس َ
ُیون م َ
به عمر بن خطاب منسوب است که آیۀ شیریفۀ « َو َّ
ٍ س
ید لَهیم جن َّ ٍ
َّذین اتَّبعُ ُ س
َ
یات تَ ْجیری
یه َو َأ َع َّ ُ ْ َ
ال َعن ْ ُه ْم َو َر ُویوا َعن ْ ُ
وه ْم بسإ ْحسان َروی هل ُ
َو ْاألنْصا سر َوال َ َ
س
ح الْف َْو ُز ال َْعظیم» (توبه )166 :را بیه رفیع «ا نصیار» خوانیده
دین فیها َأبَدا ل س َ
تَ ْرت َ َها ْاألَن ْ ُ
هار خال َ
است؛ زیرا گمان کرده کیه فیضیلت سبقت در اسالم منرصیر بیه مهیاجران اسیت و تنهیا

نقد و بررسی نظریه گلدتسیهر دربارۀ اختالف قرائات در قرآن

سعدبنابیوقاص حرف نون را در کلمه «ننسها» از آیۀ  168سورۀ بقره (میا نَنْس ْ س
ین
یخ م ْ
َ َ
َآ ٍ
یا َأ ْو نُن ْ سس َها) ،با حرف «تاء» قرائت میکرد (معنایش فراموشی پیامبر است) و وقتی به

81

بهرۀ انصار ،تبعیت از مهاجران است (سیوطی1464 ،ق،

 ،8ص .)211

استاد معرفت در کتاب تاریخ قرآن میگوید:
س
ین لَیلَا» (بقره )31 :در همین سوره و سورۀ
واع ْدنا ُموسی َأ ْربَع َ
ابوجعفر و بصریون « َو سإ ْ َ
اعراف و طه را ،بدون الف «وعدنا» (ماوی ثالثی مجرد) خوانیدهانید و دیگیران بیا
س
س
ب» (یوسیف )16 :را «فی غیابات  »...خوانده ،به گمان اینکیه
الف .نافع «فی غَیابَت ال ُْج ِّ
جمع است؛ زیرا ایین کلمیه در مصیرف اولیی بدینگونیه رسیم شیده بیود «غیبیت
الجب»؛ لذا هر کس طب اجتهاد خود آن را جمع یا مفرد خوانیده و د ییل قرائیت
خود را مشروحا بیان داشته است (معرفت1416 ،ق ،2 ،ص .)148

قیرا بیر سیر رسییدن بیه قرائیت ،بیا هیم
عواملی که به آنها اشاره شد ،موجب گردیید ل

اختالف کنند و هریک طب اجتهاد خود و د یلی که در دسیت دارنید ،قرائیت خیود را
81

توجیه کنند ،نه اینکه خود قرائتی را از جانب خود بیان کنند.
اجتهاد قراء از نوعی که بیان شد ،از چند مطلیب نشیئت گرفتیه اسیت .برخیی قارییان
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دارای قوت علمی زم بودهاند و قرائت را ارزیابی میکردند؛ پیس خطایشیان کیم بیوده
است .برخی قاریان دارای قوت علمی نبودند ،ولیی در امیر قرائیت وارد میشیدند؛ پیس
دچار خطا میشدند و باعر گسترش اختالف قرائت میشدند .برخیی قارییان هیم قیوت
علمی به همراه گرایشهایی داشتند که ثمرهاش ترجیح قرائتی بر قرائت دیگر است.
حتی علمای نروی هم که بهسبب تعصب به قواعد ادبیات عربی این اجازه را به خود
دادهاند ،دارای طرفداران معدودی هستند و علمای قرائت ،این اجتهاد را جیایا ندانسیته و
این کار را مشمول معنای اصطالحی قرائت نمیدانند (معرفت1416 ،ق،

 ،2ص .)86

با توجه به آننه گذشت ،میتوان گفت اجتهاد مهمتیرین عامیل در اخیتالف قرائیات
نیست و بهعنوان عامل کلیدی مطری نمیشود و بیشتر جنبۀ تعلیل در قرائت داشته اسیت،
قرا قرآن را براسا
نه آنگونه که گلدتسیهر تصور کرده است که ل

اجتهیاد خیود قرائیت

کردهاند و از واژههای مترادف در ایین زمینیه اسیتفاده کردهانید (گلدتسییهر ،1884 ،ص  )41و
قائییل باشیید کییه نییص قییرآن کییریم مضییطربترین نییص وحیییانی اسییت و بییا نگییاهی
سطریگرایانه قائل شود در قرآن ،جعل ،تقلید و سرقت ر داده است و بیر ایین سیمن،

تنها به تشابهی بیاسا

استناد کند (گلدتسیهر ،1884 ،ص 4؛ بدور ،1838 ،ص .)13

آری اگر قرائتی در اصی سل خیود اجتهیادی باشید ،بیه ایین معنیا کیه یکیی از صیرابی
رسول هلال اجتهاد کرده باشد ،آن قرائت اجتهادی تلقی میشود؛ اما اهمیت مسئلۀ قرائت تا
آنجا است که صرابۀ پیامبر به صرت قرائت اهتمیام داشیتند کیه همیان پییروی از سینت
پیییامبر اسییت (ابنجییاری ،بیتییا،

 ،1ص )46؛ بنییابراین صییرابه از ابتییدا قرائییت قییرآن را سیینت

خوانده اند .همننین اسیتناد قرائیت قیرآن براسیا

معنیا و صیرت آن بیه پییامبر اکیرم و

جایگاینی واژههای مترادف ،آنگونه که گلدتسییهر ادعیا کیرده اسیت (گلدتسییهر1144 ،م،

ص ،)41با وثاقت نیص قیرآن سیازگاری نیدارد؛ چیه هرکیدام از ایین قبییل ل یات ،دارای
تفاوتی در کاربردند که از نظایر هم متمایا میشوند و با توجه به اینکه پیامبر فصییح س
ترین
افراد عرب بودند ،چگونه ممکن است به چنین مسئلهای اجازه داده باشند؟
عالوه بر اینکه قرائاتی که به ما رسیده اسیت ،از زمیان پییامبر و بعید از آن از صیرابه
بوده است و تعدد قرائات به منظور تسهیل بر امت بوده است کیه میتیوان تعیدد لهجیه و
عبدالفتای در این زمینه سمن زیبیایی دارد .وی میگویید :قیرآن بیر پییامبر اکیرم
نازل و ثبت شد؛ درحالیکه او نمیتوانست در کلمات قرآن تبدیل و جیایگاینی نمایید،
چه کلمهار به کلمهار و چه حتی حرفی به حرفی .پیامبر اکرم

اشاره میفرماید چنیین

کارر معصیتی اسیت کیه بیر او عقیاب شیدید اخیرور مترتیب مییشیود؛ زییرا خداونید
میفرماید« :هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانیده مییشیود ،کسیانی کیه ایمیان بیه
مالقات ما ]و روز رستاخیا[ ندارند ،میگویند قرآنی غیر از این بیاور ،یا آن را تبدیل ]بیه
آیات و کلمات دیگرر[ نما .بگو :من ح ندارم که از پیش خود آن را ت ییر بدهم .فقط
از چیار که بر من وحی میشود ،پیرور میکنم .من اگر پروردگیارم را نافرمیانی کینم،
از مجازات روز بارگ قیامت میترسم».
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جواز آن را بیان کرد.
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وقتی پیامبر اکرم

نمیتواند کلمات قرآن را جایگاین کند و چیار از آن را ت ییر

دهد ،آیا از میان صرابی یا تابعین یا دیگران ،کسی میتواند کلمیهار را در جیار کلمیۀ
دیگرر از آیات قرآن یا حرفی را در جار حرف دیگرر قرار دهد؟
سییمن عبییدالفتای کییه پیییامبر اکییرم

هییم نمیییتوانسییت ت ییییرر در قییرآن بدهیید،

سییمنی صییریح و مییورد قبییول شیییعه و اهییل سیینت اسییت (مییؤدب ،1883 ،ص 133؛ عبییدالفتای،

1428ق ،ص .)13
بنابر آننه گذشت باید گفت گلدتسیهر از یک برر علمیی صیریح خیار شیده و
تکیه بر اهداف و نتایجس از پییش تعیینشیده دارد؛ چراکیه بریر علمیی ،دارای شیرایط و
اسلوب خاصی است؛ باید از پیشداوری خالی باشد و تمام مسئله مورد توجه قرار گییرد
و ملتام به متن باشد؛ درحالیکه در مورد گلدتسیهر این مسئله نمایان نیست؛ چراکیه وی
83

با توجه به پیشفرض یهودیبودن ،قصد ایرادگیری در دین و بهچالشکشییدن را دارد و
با استفاده از احادیثی که نادر است ،قصید اثبیات مطلبیی را دارد؛ بنیابراین وی معتقید بیه
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شناخت اسالم از طری مقایسۀ آن با آیین یهیود اسیت؛ زییرا گمیان میکیرد کیه اسیالم
برگرفته از دیین یهیود اسیت (گلدتسییهر1148 ،م ،ص  .)12وی در صیفره  8کتیاب المرﺬاﻫﺐ

اﻻﺳﻼمی دیدگاه خود را در این زمینه ظاهر کرده است.
گلدتسیهر در مقایسۀ دو س
دین یهود و اسالم از حرکت در سایۀ روی علمیی دور مانید
و همین موجب نفی عقاید بنیادی اسالم همنیون وحیی ،توحیید و معجیاات انبییا شید و
همییین منجییر بییه اییین شیید کییه گلدتسیییهر در جییوانی طرفییدار نظریییۀ ولهییاوزن مبنییی بییر
نامتجانسبودن اجاای تورات شود .گلدتسیهر در اواخر عمر به این نتیجه رسید کیه اگیر
نظریۀ ولهاوزن ورنان دربارۀ افسانهبودن تورات درسیت نباشید ،همننیین بایید تیورات را
همنون یک اثر هنری پذیرفت (گلدتسیهر  ،1838 ،صص 83ی.)81
عالوه بیر آننیه گفتیه شید ،وی بیه صیورت یکجانبیه سیراغ منیابع رفتیه و از منیابع
غیرمعتبر در این زمینه استفاده کرده است یا به کتابهایی مراجعه کرده است که مربیوط
به علم قرائات نیستند (گلدتسیهر ،1884 ،صص 18ی.)13

نتیجهگیری

از آننه گذشت ،نتایج یل بهدست میآید:
کیفیت قرائت قرآن ،منوط به مستندبودن به قرائیت پییامبر اکیرم
معصوم

ییا یکیی از ائمیه

است و نص قرآن به تواتر اثبیات میشیود و قرائیاتی کیه گلدتسییهر بیه آنهیا

اشاره میکند ،شا و از دایرۀ اعتبار خار اند؛ پس قرآنیت آنها اثبات نمیشود.
بهطور اجمال در رد نظریۀ گلدتسیهر میتوان گفت:

او پدیدۀ قرائات قرآنی ،قبل از نگارش مصاحف امام ر داد؛
س
تررک مربوط به آن نیا پیش از پیدایش نقطه و اعراب انجام گرفت؛
ثانیا برر قرائت و
ثالثا قرائات مبتنی بر نقل روایت بوده است؛
رابعا اختالف میان مصاحف امام که به دستور عثمان فیراهم آمدنید ،بسییار انیدک و
معدود بوده است؛
خامسا اختالف رسمالمط و شیوۀ نگارش آن به اختالف از قرائاتی کیه زمیان پییامبر
رسمالمط عثمانی باشد.
با توجه به موارد کرشده میتوان نتیجه گرفت نظریه گلدتسییهر دارای قیوت علمیی
زم نیست و علت واقعی اختالف قرائات را بییان نکیرده اسیت .درنهاییت اینکیه قرائیت
قرآن دارای فصیحترین ل ت است ،شکی در آن نیست که نشاندهندۀ برتری کامل زبیان
عربی بر دیگر زبانها است.
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بوده است برمیگیردد ،نیه آنننیان کیه گلدتسییهر پنداشیته اسیت ناشیی از اخیتالف در
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 .41معرفت ،مرمدهادی .)1883( .علوم قرآنی .قم :مؤسسه فرهنگی تمهید.
 .42معرفت ،مرمدهادی .)1881( .صﯿان القرآن من الﺘحریف .تهران :انتشارات وزارت خارجه.
 .48معرفت ،مرمدهادی1412( .ق) .تلاﯿص الﺘماﯿد .بیروت :دارالمیاان.
 .44معرفت ،مرمدهادر .)1832( .تاریخ قرآن( .چاپ پنجم) .تهران :سمت.
 .43معرفت ،مرمدهادر1416( .ق) .الﺘماﯿد فی علوم القرآن( .چاپ سوم) .قیم :انتشیارات مرکیا
مدیریت حوزههای علمیه قم.
 .48مؤدب ،روا .)1883( .نزول قرآن و رؤیا ﻫﻔت ر  .قم :انتشارات دفتر تبلی ات اسالمی.
.48

هروی ،ابوعبیدالقاسم بن سالم1413( .ق) .الناﺳخ و المنﺴوخ فی القررآن العزیرز و مرا فﯿره مرن
الﻔرائ

و الﺴنن( .چاپ سوم) .ریاض :انتشارات مکتبه الرشد.
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Abstract

The scope of the scientific authority of the Qur'an and the determination
of its boundaries is one of the most important principles of Qur'anic
interpretation, and all the great commentators have considered this
principle. There are three theories about the scope of the authority of the
Qur'an: 1. The Qur'an expresses all the truths of the universe. 2. The
Qur'an expresses the causes of the happiness of the Resurrection Day. 3.
The Qur'an expresses the factors of happiness in this world and the
Resurrection Day. The research method of the study is library documentary and content analysis is descriptive and inferential. The
objective of the present paper is to determine the scope of the scientific
authority of the Qur'an with emphasis on the Rashid Reza's thoughts of
Qur'anic studies. Rashid Reza, one of the pioneers of the movement to
return to the Qur'an and the author of Tafsir al-Minar, like many
commentators in his commentary, has analyzed and explained the scope
of the scientific authority of the Qur'an and has examined the scope of the
scientific authority of the Qur'an based on the Ayah 3 of surah Ma'ideh.
He explains in Ayah 89 of Surah Nahl, 38 of Surah An'am and 9 of Surah
Isra' how the Qur'an can express everything. Rashid Reza's perspective on
the practical authority of the Qur'an is consistent with the third
aforementioned theory and as a result, he believes that whatever is related
to religion can be found in the Qur'an.
Keywords
The scientific authority of the Qur'an, the comprehensiveness of the Qur'an,
the scope of the authority of the Qur'an, Rashid Reza, Tafsir al-Minar.
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مرجعیت علمی قرآن با تأکید بر اندیشههای قرآنشناختی رشید رضا


سیدعلیاکبر حسینی رامندی
تاریخ دریافت0231/03/31 :

تاریخ پذیرش0233/12/10 :

چکیده
گستره مرجعیت علمی قرآن و تعیین مرزهای آن از مهمتیرین مبیانی قرآنشیناختی تفسییر اسیت و
کسی از مفسران سترگ از این مبنا غفلت نکرده است .در باب گسیتره مرجعییت قیرآن سیه نظرییه
ارائه شده است .1 :قرآن بیانگر همه حقیای هسیتی اسیت؛  .2قیرآن بییانگر عوامیل سیعادت جهیان
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آخرت است؛  .8قرآن بیانکننده عوامل سعادت دنیا و آخرت است .در ایین پیژوهش کیه بیا روش
کتابمانهای -اسسنادی و ترلیل مرتوایی ،توصیفی و استنباطی میباشید ،هیدف از موویوع پژوهشیی
س
پیشرو ،س
مرجعیت علمی قرآن با توکید بر اندیشههای قرآنشناختی رشید روا اسیت .رشیید
تعیین گستره
روا از پیشتازان نهضت بازگشت به قرآن و مؤلف تفسیر المنار ،مانند بسیاری از مفسیران در تفسییر
خود به واکاوی و س
تبیین گستره مرجعیت علمی قرآن پرداخته و یل آیه سوم سیوره مائیده ،گسیتره
مرجعیت علمی قرآن را بررسی کرده است .وی با اسیتناد بیه آییات  31نریل 83 ،انعیام و  1اسیراء
توویح میدهد قرآن چگونه میتواند بیانگر همه چیا باشد .نظر رشید روا در باب مرجعیت عملیی
قرآنی با سومین نظریه پیشگفته سازگار است و در نتیجه وی بر این باور است که هر آن چیه مربیوط
به شریعت است در قرآن یافت میشود.

کلیدواژهها
مرجعیت علمی قرآن ،جامعیت قرآن ،گستره مرجعیت قرآن ،رشید روا ،تفسیر المنار.
 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ،ایران.

a.hoseini@isca.ac.ir

حسینی رامندی ،سیدعلیاکبر .)1811( .مرجعیت علمی قرآن با توکید بر اندیشههای قرآنشناختی رشید روا.
فصلنامه مطالعات علوم قرآن ،)8(2 ،صص .88-88
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مقدمه

آموزههای پرشیمار قرآنیی و رواییی ،آدمییان را بیه تیالوت ،تفکیر و س
فهیم آییات قیرآن
فرامیخوانند و پیروی از دستورهای آن را از ملاومات ترقی آرمانهیای متعیالی انسیان
میدانند .براسا

آیات قرآنی ،رواییات معصیومان

و برخیی مبیانی کالمیی ،از مییان

کتابهای آسمانی ،قرآن تنها کتابی است که از ترریف مصون مانده است .قیرآن خیود
را بیانگر همه چیا (نرل ،)31 :سرچشیمه حییات (انفیال ،)24 :هیدایت و رسیتگاری (مائیده)18 :

معرفی میکند و از انسانها میخواهد تیا پاسیخس پرسیشهای خیود را در آمیوزههیای آن
پیجویند و آ م خود را با آیههای آن التیام بمشند (یونس .)38 :با توجه بیه نقیش بیبیدی سل
قرآن در زندگی انسانها ،تعیین گستره آن را باید از مهمترین مبانی روششناختی تفسییر
دانست .این مبنای تفسیری از سیوی هیچییک از مفسیران م فیول نمانیده اسیت؛ هرچنید
شماری از آنان به بررسی مشرویس مرجعیت قرآن نپرداختهاند .در بیاب گسیتره مرجعییت
س
جهان
قرآن سه نظریه ارائه شده است .1 :قرآن بیانگر همه دانشهای بشری و رخدادهای
اخروی ،به سعادت زندگی دنیایی میپردازد .درباره مرجعیت قرآن ،از سوی رشید رویا
تبییی سازگار با نظریه سوم ارائه شده است.
 .1پیشینهشناسی گستره مرجعیت علمی قرآن

مسئله گستره مرجعیت قرآن به آغاز ناول آن بازمیگردد؛ زیرا قیرآن حیاوی آییاتی
است که با صراحت درباره گستره قیرآن سیمن گفتهانید (نریل31 :؛ انعیام)83 :؛ ازایینرو در
س
مرجعییت
تومالت مفسران و قرآنپژوهان ،دربارۀ این آییات ،همیواره گسیتره موویوعی
قرآن مدار توجه قرار گرفته است (ر.ک :سیوطی1463 ،ق ،صص 12ی 18؛ طباطبایی ،1 ،1882 ،صیص
31یی 86؛ طوسییی1461 ،ق ،4 ،ص  244و  ،8ص 261؛ طبییری1426 ،ق ،14 ،ص 16؛ طبرسییی1463 ،ق،2 ،
ص  838؛ سییوطی ،بیتیا ،4 ،ص 88؛ زممشییری1418 ،ق،

 ،2صیص 431 ،81 – 21و)318؛ امییا در جهییان

معاصر و ترو ت پرشتاب و شگرف در حوزه دانش و تنوع فراوان عرصیههای دانشا
س
مرجعیت علمی قرآن و نسبت آن با دانشهای موجود ،اهمییت و ویرورتی
تعییندگسترهد

د

مرجعیت علمی قرآن با تأکید بر اندیشههای قرآنشناختی رشید رضا

هستی است؛  .2قرآن فقط به سعادت جهان آخرت میپردازد؛  .8قرآن افاون بر سعادت
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بیش از پیش یافته است .کاوشهای قرآنپژوهان در این باب به پیدایش آرای گونیاگون
درباره گستره مرجعیت علمی قرآن انجامیده است .با آغاز نهضت بازگشیت بیه قیرآن از
س
مصلران مسلمان ،پرسشهای دربارۀ قرآن فاونی یافیت و ابعیاد و ژرفیای بیشیتری
سوی
س
مرجعیت قرآن ،بییش از گذشیته میدار تومیل قیرار گرفیت .اهمییت و
پیدا کرد و گستره
ورورت این موووع ،ازآنرو است که مفسران باید بدانند در قیرآن ،کیدامین دانیش را
جستجو کنند و پاسخس کدامین پرسیش از پرسیشهای فیراروی بشیر را از قیرآن دریافیت
نمایند .پژوهشها دربارۀ این موووع از دو منظر بروندینی و دروندینی انجیام شیدهاند.
پرسییش دربییاره گسییتره علمییی قییرآن ،افییاون بییر مووییوعات ،شییامل گسییتره زمییانی
(جاودانگی) و گستره مکانی (جهانشمولی) نیا میشود.
در سال  1831در کنفرانس بینالمللی با نام قرآن و جامعه معاصیر ،مسیئله «مرجعییت
علمی قرآن» و نیا در کنگره عالمه فضل هلال و مرجعیت علمی قیرآن در عیراق و در سیال
 1818در کنگره قرآن و علوم اسالمی ،درباره آن ،مقا تی ارائه شید .در مقالیهای بیا نیام
12

«مرجعیت علمی قرآن کریم» تولیف مرمدعلی روایی اصفهانی ،معنای مرجعیت علمیی
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قرآن بهاختصار و در چند سطر بیان شده است.
در مقالهای با نام «رابطه مرجعیت علمی قرآن با جهانشمولی ،جیاودانگی و جامعییت
قییرآن» تییولیف مرمدحسیین طوسییی و عبییدالرئوف عییالمی ،معنییای ل ییوی و اصییطالحی
«مرجعیت علمی قرآن» در چند بند ،بیان شده است .در مقالهای بیا نیام «مرجعییت علمیی
س
تیولیف عبیدالرئوف عیالمی ،ویمن بییان معنیای ل یوی و
قرآن در حوزه علیوم انسیانی»،
اصطالحی «مرجعیت علمی قیرآن» ،مرجعییت شیماری از علیوم انسیانی در قیرآن ،ماننید
دانش تاریخ ،انسانشناسی ،مردمشناسی ،جامعهشناسی ،بهاختصار بیان شده است.
در مقاله «مرجعیت علمی قرآن کریم در مطالعه نظیام سیاسیی بیا الگیور علیم دینیی
آیت هلال جوادر آملی» ،اثر غالمروا بهروزر لک و مرمدعلی قاسیمی مرجعییت علمیی
قرآن با شش رویکرد ،مفهومشناسی شده و شش تعریف ارائه شده است.
در مقالهای با نام «جایگاه مرجعیت علمی قیرآن در حیوزه علیوم انسیانی بیا رویکیرد
تربیتی» ،اثر سیدروا قوامی ماسوله ،از مرجعیت علمی قرآن به «احاطیهکننیدگی معرفتیی

قرآن» تعبیر شده است .این چند مقاله در کنگره بینالمللی قرآن و علوم انسانی ارائه شده
و در ومن مجموعه مقاﻻت روشنناﺳف قرآن و علوم انﺴانف منتشر شیده اسیت .تیاکنون
پژوهشی درباره گستره مرجعیت علمی قرآن با توکید بر دیدگاه قرآنشناختی رشید روا
انجام نشده است.
 .2مفهومشناسی
 .1-2مرجعیت

واژه «مرجعیت» مصدر جعلی 1از «مرجع» (اسم مکان) از ماده «رجع» به معنیار بازگشیتن
است (ابنمنظیور1414 ،ق،

 ،1ص  )141و در منیابع ل یوی معیانی ییل بیرای واژه مرجیع بییان

شده است:
الف) صاحب نظرر که برار نظرخواهی یا رفیع مشیکالت و پاسیخ پرسیشها بیه او
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مراجعه میشود ،مانند مرجع تقلید.
آن مراجعه میکنند.
) واژهای است که ومیر به آن باز میگردد (انوری،1831 ،

 :8ماده مرجع).

 .2-2علمی

علم در معنای ل وی دارای عرصههای گستردهای اسیت و شیامل هیر نیوع آگیاهی و
دانشی اعم از اسالمی ،انسانی و تجربی میشود .مقصود از علم در این پژوهش ،آگیاهی
سازمانیافته دربارۀ موووعات براسا

فهم بشری اسیت؛ در ایین آگاهیهیا دو ویژگیی

نظامیافتگی و بشریبودن مدار توجه است.
 .1مصدر جعلی (صناعی = ساختگی) به کلمهای که در اصل مصدر نباشد ،بلکه به آخیر اسیم فارسیی ییا ییا زبیانی
دیگر نشانه مصدری َیدن َ -اندن َ -انیدن درآورند ،مانند فهمیدن ،بلعیدن ،و نیا ل تی که از اوافهشدن ییک اسیم
با «َیلت» درست شده باشد ،مانند اسالمیت ،انسانیت ،آدمیت (دهمدا :یل واژه مصدر جعلی).

مرجعیت علمی قرآن با تأکید بر اندیشههای قرآنشناختی رشید رضا

ب) منابعی که برار دسترسی به اطالعات و آگاهیهار به موویوعات گونیاگون بیه

 .3-2مرجعیت علمی قرآن

مرجعیت قرآن در معانی گوناگونی بیهکار رفتیه اسیت .از سیوی برخیی اندیشیمندان
مسلمان مرجعیت قرآن در هفت سطح مطری شده است :سطح نمست :بررسی موووعی
خاص مانند «انفاق» در قیرآن (تفسییر موویوعی)؛ سیطح دوم :تیوثیر قیرآن بیر مطالعیات
پژوهشگران؛ سطح سوم :نقشآفرینی قرآن بر شکلدهی باورها؛ سطح چهارم :مرجعییت
قرآن در مسائ سل اخالق عملی و رفتارهای انسان؛ سطح پنجم :اعتبیار و حجییت قیرآن در
تکالیف دینی؛ سطح ششم :مرجعیت قرآن در اعتبار و استناد گاارههای تیاریمی؛ سیطح
س
رویکرد تمدنی.
هفتم :مرجعیت قرآن در
مسئله مرجعیت قرآن بهصورت عام از آغاز ناول قرآن مطری بیوده اسیت .بیتردیید
قرآن منشو پیدایش دانشهای گوناگون و نیا موجب بسط و توسیعه بسییاری از دانشهیا
بوده است؛ اما «مرجعیت علمی قرآن» ،در اصطالی رایج ،از مباحر نوپدید در مطالعیات
قرآنی است که در دهههای اخیر ،همزمان با نهضت بازگشت به قرآن از سیوی متفکیران
18

مسلمان مطری و تعریفهای پرشماری نیا برای آن ارائه شده است .در تعریف نمسیت،
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برخی قرآن را منبعی مورد اعتماد بیرای همیه دانشهیای بشیری دانسیتهاند کیه میتیوان،
اهداف ،مبانی ،اصول و روشهای دانشهیای بشیری را از آن بیه دسیت آورد؛ چنانکیه
میتوان قرآن را معیاری برای اثبات و ابطیال نظرییههای گونیاگون علمیی بیهویژه علیوم
انسانی دانست و نییا میتیوان ،از رهگیذر ایین منبیع وحییانی بیه جهیتدهیی دانشهیا و
ترول علیوم
نظریهپردازر مبتنی بر قرآن پرداخت .براسا این تعریف قرآن منبع و منشو ل
س
حاکمیت الاامیات قرآنیی
خواهد بود .در دومین تعریف ،مرجعیت علمی قرآن به معنای
بیر همییه دانشهیای بشییری بییهمنظور جهیتدهی انسییان در مسیییر تکامیل حقیقییی اسییت،
س
معنیای پیذیرش حاکمییت قیرآن در نگرشهیار
بهبیای ایگرمرجعییت علمیی قیرآن بیه
اعتقادر و کنترل کنشهار انسانی در زمینه حکمت عملی و قراردادن تالشهار عملیی
انسان در مسی سر رسیدن به سعادت و کمیال حقیقیی ،و جاریشیدن روی توحیید در ابعیاد
گوناگون دانش بشرر است.

س
تعرییف مرجعییت ،مینویسید :در قیرآن
رشید رویا در تعریفیی سیازگار بیا دومیین

همییه دانشهییا باصییراحت بیییان نشییدهاند؛ امییا بییالقوه همییه دانشهییا در قییرآن وجییود
دارند؛ ازآن رو کیه در قیرآن اصیول و معیارهیایی بییان شیده اسیت کیه بیا ابتنیا بیر آنهیا
حکمتهای پایانناپذیر بر روی انسان گشوده میشیود کیه همیواره بیرای خیاص و عیام
راهگشا است.
 .4-2رشید رضا

مرمد رشید روا بین علیی رویا (1834 -1232ق) ،اندیشیمند و نویسینده دینیی و از
فعا ن سیاسی در مصر و سوریه در اواخر دوره عثمانی و از رهبران جرییان اصیالی س
طلب
دینی بود .وی از پیشتازان نهضت بازگشت بیه قیرآن اسیت کیه بیا تفسییر المنرار شیهرت
فراوانی در میان مفسران معاصر یافته است .این تفسیر با رویکیردی سیاسیی ،اجتمیاعی و
تربیتی تدوین شده و نمونهای از تفسیرهای اجتماعی و تربیتی بهشمار میآید که از آغیاز
قرآن تا آیه  128سوره نساء با امالی عبده و نگارش رشید روا انجام گرفته است .رشیید
یوسف پرداخت .تعیین مرزهای دانشهای قرآنی را باید از مبانی تفسیری رشید رویا بیه
شمار آورد .وی در بمشهای گونیاگونی از تفسییر المنرار بیه بررسیی و ترلییل گسیتره
مرجعیت قرآن پرداخته است؛ برای مثال وی یل آیه سوم سوره مائده ،مباحر مبسوطی
درباره جامعیت و گسترده مرجعیت قرآن ارائه میکند .وی ومن بیان سیمنی از شیاطبی
مؤلف کتاب موافقات ،به شری و بسط جامعیت و گستره مرجعیت قرآن میپیردازد و بیا
استناد به آیات  31نرل 83 ،انعام و  1اسراء توویح میدهد قرآن چگونه میتواند بییانگر
همه چیا باشد .درباره رشید روا گفتنی است این مفسر نامدار ،در زمره سیلفیان بهشیمار
آمده است .بهرغم رویکردهای متفاوتی که در میان سلفیان وجود دارد ،همه آنان بر ایین
باورند که تنها راه اعتالی اسالم و بازیابی عات اسالمی ،بازگشت به منابع اصیل و معتبیر
اسالمی و استناد به فهم سلف و سبک زندگی آنان خواهد بود .وی در کتاب الاﻼفر او

اﻻمام العیمری بر اندیشه بازگشت به اسالم اولیه توکید فراوانی میکند و با استناد به آییه
 31سوره نساء و تفسیر «اولی ا مر» به اهل حل و عقد ،حکومت را در اسالم از س
آن ملیت

مرجعیت علمی قرآن با تأکید بر اندیشههای قرآنشناختی رشید رضا

روا با پیروی از روش و سبک استادش به نگارش و تکمیل این تفسیر تا آیه  161سیوره
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س
نمایندگان مردم میداند .رشید روا در این تفسییر حکومیت
و نهادی برخاسته از انتماب
اسالمی را نوعی حکومت ملی معرفی میکند (قادری،1883 ،

 ،1صص 223ی.)228

 .3گستره قرآن

مقصود از گستره قرآن ،مسائل و موووعاتی است که در قرآن بهاجمال یا تفصیل بازگو
شدهاند .از این اصطالی به جامعیت قرآن نییا تعبییر شیده اسیت 1.نظرییه جامعییت قیرآن
برگرفته از شماری آیات قرآنی ،مانند «و نَال ْنا عل َ س
تاب تسبْیانا لسک ُِّل شَ یی ٍء» (نریل )31 :و
َیح ال ْک َ
َ َّ َ
«مییا فَرطْ نییا فسییی ال سْکتی س س
ین شَ یییء» (انعییام )83 :اسییت کییه در آنهییا خداونیید قییرآن را منبییع
یاب می ْ
َّ
پایانناپییذیر و مبیییلن همییه چیییا خوانییده اسییت؛ ازاییینرو همییه مییذاهب اسییالمی آن را
پذیرفتهاند ،هرچند درباره مفهوم آن تعریفی یکسان ارائه نمیدهند.
واژه «جامعیت» مصدر جعلی از ریشیه «جمیع» بیه معنیای گیردآوری امیور جیدای از
یکدیگر است
18

(فیروزآبادی1468 ،ق ،8 ،ص 13؛ ابنفار 1411 ،ق،

 ،1ص  .)481هنگامی کیه واژه

جامعیت وصف چیای قرار گیرد ،هدف و حکمت وجودی آن چییا میتوانید گسیتره و
ابعاد معنای جامعیت را درباره آن چیا روشن کند .جامعیت یک چیا همیواره وابسیته بیه
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هدفی است که آن چیا برای آن هدف به وجود آمده است؛ ازایینرو زمیانی میتیوان از
جامعیت امری سمن گفت که هدف مورد نظر بهطورکامل ترق یابید ییا امکیان ترقی
هدف وجود داشته باشد؛ بنابراین تنها پس از دستیابی بیه هیدف نیاول قیرآن میتیوان از
معنای جامعیت قرآن سمن گفت؛ زیرا کمال و جامعیت قرآن نیا مرهون مییاان توانیایی
این کتاب در ترق اهدافی است که خداوند از ناول قرآن اراده کرده است.
شناسایی اهداف ناول قیرآن از دو منظیر برونمتنیی و درونمتنیی امکانپیذیر اسیت.
برخی قرآنپژوهان نییا روش تلفیقیی (برونمتنیی و درونمتنیی) را شییوه کارآمید بیرای
س
مرجعیت قرآن میدانند.
تعیین گستره
 .1در اینجا ،کاربرد واژه گستره و قلمرو از واژه جامعییت مناسیبتر اسیت؛ زییرا بیودن نیوعی فراگییری در معنیای
واژه جامعیت ،ممکن است این مطلب را به هن تداعی کند که از پیش قضیاوت شیده اسیت قیرآن شیامل همیه
چیا است.

س
میدد
در روش برونمتنی پژوهشیگر ،بیا کیاوش در یافتیههای تجربیی ،تیاریمی و بیه
س
اندیشهورزی ،پاسخس
پرسش خود را دنبال میکند .این روش به سه شیوه انجیام میگییرد:
الف) شناسیایی نیازهیا و انتظیارات انسیان از قیرآن؛ ب) بررسیی نقیش قیرآن در جوامیع
س
تعمیم تیاریمی آن در جامعیه معاصیر؛ ) بیازخوانی د ییل ویرورت
اسالمی و بسط و
بعثت پیامبران.
در روش درونمتنی ،گستره مطالعات ،آموزههای قرآنی و روایی است .در میان ایین
آموزهها ،برخی ،صریح و بیواسطه ،گستره موووعی قرآن را بیان میکننید؛ دسیتهای از
س
اهداف ناول قرآن و گستره رسالت فرسیتادگان الهیی را بازمیگوینید.
آیات و روایات،
با بررسی هریک از آیات یادشده میتوان به تعیین قلمرو دانشهای قرآنی راه یافیت .دو
روش برونمتنی و درونمتنی ،مشتمل بر روشهای فرعی متعددی هستند.
س
س
کلییات مربیوط
روش برونمتنی ،متکفل به دست آوردن مبانی و
در رویکرد تلفیقی،
به قلمرو موووعی قرآن است؛ اما شناخت تفصیلی و استد ل س
های تبیین قلمرو موووعی

گستره قرآن براسا

آییات و رواییات ،ایین پرسیش اهمیتیی فااینیده مییابید کیه «آییا

میتوان با کاوشهای درونمتنی به تعیین گستره موووعی قرآن راه یافت» .گفتنی اسیت
س
بارگ پیشین و معاصر با اتکا بر د ی سل درونمتنی و بیا
بسیاری از مفسران و قرآنپژوهان
استناد به آیات و روایات به تعیین گستره موووعی قرآن پرداختهاند .در اینجیا بیه د ییل
برونمتنی و درون س
متنی جامعیت قرآن اشاره میشود.
 .1-3دالیل برونمتنی

مهمترین دلیل بروندینی ،بر برهان س
های ورورت بعثت پیامبران و گستردگی نیازهای
س
س
الهیات وحیانی (پیروان ادییان آسیمانی؛ یهودییان،
پیروان
انسان استوار شده است .برخی
مسیریان و مسلمان) ،هدف بعثت پیامبران را تبیین اصولی چون توحید ،معاد و دعوت بیه

مرجعیت علمی قرآن با تأکید بر اندیشههای قرآنشناختی رشید رضا

قرآن ،با واکاوی آیات و روایات انجام میگیرد.
با توجه بیه اصیرا سر برخیی نواندیشیان مسیلمان بیر ابتنیای ایین هیدف بیر کاوشهیای
س
عنوان تنهییا راه ممکیین و ناصریحدانسی س
یتن تعیییین
برونمتنییی (ر.ک :سییروش ،1888 ،ص  ،)12بییه
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این اصول میدانند و بر این باورند که آموزههای وحییانی بیهمنظور سیاماندهی روابیط و
مناسبات اینجهانی انسان نازل نشدهاند .آنان برای تبییین دییدگاه خیود چنید دلییل ارائیه
کردهاند:
اول :انسانها برای زندگی و ادامه آن ،نیازهای پرشماری دارند که میتواننید بیا اتکیا
به عقل ،دانش و تجربه آنها را برطرف سازند .دین تنهیا پاسیمگوی نیازهیایی اسیت کیه
عقل و دانش بشیری در بیرآوردن آنهیا نیاتوان اسیت؛ نیازهیای فرابشیری نییا بیه حقیای
متافیایک مانند شناخت توحید و معاد مردود میشیود .حیداکثر دخالیت دیین در امیور
دنیا از این جهت است کیه بیه زنیدگی اخیروی کمیک کنید (ر.ک :سیروش ،1888 ،ص 188؛

سروش ،1888 ،ص 188؛ سروش ،1833 ،ص .)132
دوم :دین اسالم دین خاتم ،جهانشمول و جاودانه است .جامعه انسانی در همه شیئون
زندگی در حال ت یییر و دگرگیونی و تکامیل اسیت .جیاودانگی و جهانشیمولی دیین و
سییازگاری و انطبییاق آن بییا همییه زمانهییا و مکانهییا تنهییا زمییانی امکانپییذیر اسییت کییه
11

آموزههای دینی پاسمگوی مسائل کلی باشند و به دین حداقلی بسنده شود (جهت اطیالع از

نقدهای وارد بر این دو دلیل و دیگر دلیلهای این دیدگاه و پاسخ آنها نک :ویاییفر ،1832 ،صص .)886-833
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در برابر دیدگاه یادشده برخی اندیشمندان مسلمان ،هدف دین و رسالت فرسیتادگان
الهی را افاون بر تبیین توحید ،معاد و دعوت به این اصیول ،جهیتدهی بیه زنیدگی دنییا
میدانند .ازسوی پیروان این دیدگاه نیا د

یلیی ارائیه کردهانید( :ر.ک :خیویی ،1814 ،ص 84؛

خمینی ،بیتا ،ص 812؛ خمینیی ،1 ،1888 ،ص 34؛ خمینیی ،1 ،1881 ،ص  88و  ،2ص  282و  ،14صیص

 183-188و  ،21ص 188؛ خمینی ،1814 ،صص 12-3؛ رشید روا1414 ،ق ،ج ،6ص .)181
س
تومین سعادت زندگی دنیا و آخرت انسانها تشیریع
دلیل نمست :دین اسالم با هدف
شده و حاوی دستورهایی است که ساماندهی زندگی دنیایی بیا پییروی از ایین دسیتورها
میسر خواهد شد (ر.ک :ویاییفر ،1832 ،صص 886-886؛ رشید روا1414 ،ق ،ج ،1ص .)13
س
هدف بعثت پیامبران را ،تنظیم روابط اجتماعی و سامانبمشی جوامع
دلیل دوم :قرآن

س
س
تیاب َو
بشری بر مرور قسط و عدل میداند« :لَق َْد َأ ْر َسل ْنا ُر ُسلَنا بسال ْبَینات َو َأن ْ َال ْنیا َم َع ُه ُ
یم ال ْک َ
دیید س
ْمیاان لسیق ُوم النَّا بسال ْقسس س
یدید َو َمنیافس ُع لسلنَّیا س ؛ همانیا میا
ال
َ
فییه بَیوْ ٌ شَ ٌ
یط َو َأن ْ َالْنَیا ال َْر َ
ْ
َ ُ

پیامبران خود را با د یل قاطع و معجااتی که حقانیت رسالت آنان را آشکار مییسیاخت
فرستادیم و با آنان کتاب آسمانی و دین را که معیار عقاید و اعمال انسانهیا اسیت فیرود
آوردیم ،تا مردم همواره به عدل و داد برپیا باشیند و آهین را کیه در آن نیروییی سیمت
برار رزم و دفاع است و منافع دیگرر نیا برار مردم دارد آفریدیم» (حدیید .)23 :براسیا
این آیه هرگا نمیتوان آموزههیای قیرآن را بیه دیین حیداقلی و بیازگویی اصیول کلیی
مربوط به هدایت بشری ،توحید و معاد مردود کرد (جهت اطیالع از دیگیر دلیلهیای ایین دییدگاه

نک :ویاییفر ،1832 ،صص .)886-886
 .2-3دالیل درونمتنی

در میان آموزههای دینی آیات و روایات فراوانی وجود دارد که مفاد آنها بیانکننیده
جامعیت دین اسالم و قرآن است .رشید روا برای تبییین گسیتره جامعییت قیرآن اهتمیام
یل درونمتنی نشان داده است (رشید روا1414 ،ق،

 ،1ص  .)13وی با اشیاره بیه

باصراحت از کامل و جامعبودن دین اسالم سمن به میان آمده است .او با اسیتناد بیه آییه
ٍ
ید س
س
ُیل شَ ییء» (یوسیف)111 :
ییه َو تَف
«ما َ
یین َ
ْصییل ک ِّ
صدی َ ال َّذی بَ َ
َ
کان َحدیثا یف ْتَرر َو لک ْن تَ ْ
ْصیل ک ُِّل شَ یی ٍء» ،قیرآن را حیاوی همیه
یادآور میشود بسیاری از مفسران با استناد به «تَف َ
دانشهای مورد نیاز بشر میدانند .رشید روا با استناد به آیه «و نَال ْنا عل َ س
تیاب تسبْیانیا
َییح ال ْک َ
َ َّ َ
لسک ُِّل شَ ی ٍء» (نرل )31 :مینویسد :مفسران با استناد بیه ایین بمیش از آییه و آییات  83و 31
سوره انعام ،قرآن را کتابی جامع میدانند (ر.ک :رشید رویا1414 ،ق ،1 ،ص  .)13امام علیی
ٍ
س
درباره جامعیت قرآن میفرماید« :و َأنْال علَیک ُم ال سْکت س س
ییه
َ َ َ َ ُ َ َ
اب تبْیانا لک ُِّل شَ یء َو َع َّم َر فیک ُْم نَب س ُ
وی لسنَف سْس س
َأ ْزمانا حتی َأک ْمل لَه و لَک ُم فسیما َأنْال مسن کستاب س سه سدینَه ال سَّذی ر س
یه؛ و کتیابی بیر شیما
َ َ َّ
ْ َ َ َ ْ َ
َ
َ َ ُ َ
ُ
مدتی در میان شما قرار داد تا برار او
نازل کرد که روشنگر همه چیا است و پیامبرش را ل
و شما ،دین را به اکمال رساند و آننه در قرآن نازل شد و مایه روار الهی اسیت ترق لی
بمشد» (نهج البالغه ،خطبه .)38
امام روا

س
ین َو َأن ْ َیا َل
یه َحتَّی َأک َْم َل ل َُه ُم ِّ
ال َع َّا َو َج َّل ل َْم یقْب س ْ
الد َ
ض نَب س ُ
میفرماید« :إنَّ هل َ

مرجعیت علمی قرآن با تأکید بر اندیشههای قرآنشناختی رشید رضا

فراوانی به د
ت َعلَیک ُْم نسعْ َمتیی» (مائیده )8 :مینویسید :در ایین آییه
ْت لَک ُْم دینَک ُْم َو َأت ْ َم ْم ُ
آیه «ال ْْیو َم َأک َْمل ُ
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س
ْصیل ک ُل شَ ی ٍء ب س س
عل سَیه الْق ُر َ س س س
یع َما
آن فیه تَف ُ ِّ
ود َو ْاألَ ْحک َ
ین فیه ال َْر َال َل َو ال َْر َر َام َو ال ُْر ُد َ
َ َ
َ
َام َو َجم َ
ْ
تیاب مسین شَ یی ٍء فَی َونْال فسیی سحجیاس
س
س
س
َ َ
َّ
یرتَا ُ النَّا ُ سإلَیه ک ََمال فَقَا َل َع َّا َو َج َل ما ف ََّرطْ نیا فیی ال ْک س ْ
ْ
س
س
س
س
س
س
س
ُیم
ت َعلَیک ُْم نعْ َمتی َو َرو ُ
ْت لَک ُْم دینَک ُْم َو َأت ْ َم ْم ُ
ال َْو َدا سع َو هی آخ ُر ُع ُم سره ،ال ْْیو َم َأک َْمل ُ
یت لَک ُ
س
س
س
اْلسالم سدینا  ...فَمن َزعم َأنَّ هال عا و جل لَم یک ْمس س
س
اب
ل َ َ َّ َ َ َّ ْ
اب هلال َو َم ْن َر َّد کت َ َ
ل دینَ ُه فَق َْد َر َّد کت َ َ
َ ْ َ َ
ْ ْ َ
ْ
هس
ال ف َُه َو کَافس ٌر؛ خداوند تا دین خود را کامل نساخت ،پیامبرش را از جهان نبیرد و قیرآن را
ل
بر او فرستاد که شری و بیان همیه چییا در آن هسیت ،حیالل و حیرام ،حیدود ،احکیام و
جیل
تمامی نیازمندیهار مردم بیکم و کسیر در آن بییان شیده اسیت و خداونید ل
عیا و ل
فرموده است :سما فَرطْ نا فسی ال سْک س
تاب مس ْن شَ ی ٍء؛ در این قرآن چیار را فرو گذار نکردیمس و
َّ
در آخرین سفر حج پی مبر

حجیاالوداع
که سال آخر زندگی آن بارگوار نییا بیود و ل

نامیده شد ،پس از اینکه در غدیر خم به دستور خدا جانشین خود را معرفی کیرد ،و ایین
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ْییو َم
آخرین فریضه الهی را به مردم ابالغ نمود ،خداوند بیه او اینگونیه وحیی فرمیود :سال ْ
ت علَیک ُم نسعمتسی و ر س
س
س
الم سدینا؛ امیروز دینتیان را
و ُ
َأک َْمل ُ
ْت لَک ُْم دینَک ُْم َو َأت ْ َم ْم ُ َ ْ ْ َ َ َ
یت لَک ُُم ْاْل ْس َ
کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم و خشنود گشتم کیه اسیالم آییین شیما باشیدس  ...هیر

سال دوم  ،شماره اول ،بهار 9911

کس گمان برد که خداوند دین خود را تکمیل نکرده است ،کتیاب خیدا را نپذیرفتیه ،و
رد بر قرآن زند به آن نگرویده و کافر است» (صدوق1468 ،ق ،ص .)18
کسی که دست ل

رشید روا در تفسیر المنار یل شماری از آیات قرآن به تشریح و تبیین این موویوع

می پردازد .وی بر این باور است که هرآننه مربوط به شریعت است ،در قرآن بییان شیده
است و هر کس به قرآن آگاهی داشته باشد به شریعت نیا آگاه است .رشیید رویا بیرای
این سمن خود به آیه «ونالْنا علَیح ال سْکتیاب تسبیانیا لسک ُیل شَ ٍ
ییء» (نریلَ « ،)31 :میا ف ََّرطْ نَیا فسیی
ِّ
َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ
اب مسن شَ ٍ
س
یه سدی لسل َّتسی هسیی َأق َْیو ُم» (اسیراء )1 :و جیا اینهیا
یء» (انعام )83 :و « سإنَّ َهذَ ا الْق ُْر َ
آن ْ
ال ْکت َ س ْ
استد ل میکند.

در تفسیر المنرار افاون بر آیات پیشگفته کیه باصیراحت بیه بررسیی گسیترده قیرآن
پرداخته ،برای اثبات جامعیت قرآن به آیاتی نیا استد ل شیده اسیت کیه قیرآن را عامیل
هدایت و درمان دردها ،دستگیره مطمئن و استوار و عامل نجات معرفیی میکنید .وی در
ادامه مباحر مربوط به گستره و جامعیت قرآن به روایاتی استناد میکنید کیه در آنهیا بیه

ویژگیهییایی ماننیید :اعوجا ناپییذیر ،قییوام و قوامبمشییی و شییگفتیهای پایانناپییذیر
معرفتهای قرآن اشاره شده است َ « :یعو فَیقَوم و َ ی سایغُ فَیستعتب و َ تَنْق س
َضی َع َجائسب ُ ُه،
ْ ََْ ُ َ
ْ َ ُّ َّ ُ َ
س
الر ِّد» .او همننین به روایاتی استناد میکند که قرآن را کتاب ادب و
َو َ یمْل ُ ُ َعلَی کَث ْ َرة َّ
ب یجسب َأ ْن یؤتی أُدبه ،و َأنَّ أُد ه س
اخالق معرفی میکنندَ « :أنَّ ک َُّل ُم َؤ ِّد ٍ
َت
ُیرآ ُنُ .سیئسل ْ
ُ
ُ َ
ْ َ َُ ُ َ
ب لال الْق ْ
عائسشَ ُا عن خل ُ س رس س س
آن» (رشیید رویا1414 ،ق ،8 ،ص .)181
ُیر َ
َیت :ک َ
ول هلال فَقَال ْ
َ
َیان ُخلُق ُ
َ ْ ُ َ ُ
ُیه الْق ْ
براسا این روایات ،قرآن تنها منبع غنی اخالقی و خاستگاه ظرفیتهیای اخیالق پییامبر
اکرم

معرفی شده و منبعی اطمینانبمش برای دانش اخالق و تربیت اخالقی است.

 .4معنای جامعیت قرآن با ابتنا بر هدف نزول قرآن

در آیات و روایات متعددی به جامعیت قیرآن تصیریح ییا اشیاره شیده اسیت؛ امیا تعییین
س
هدف ناول قرآن میسر خواهد بود؛ از اینرو
مرزهای جامعیت قرآن تنها پس از واکاوی
س
هدف ناول قرآن بررسی شود.
زم است

قرآن نیازمند مراجعه به سمنان خداوند است .آیات پرشیماری هیدف از نیاول قیرآن را
بازگو کردهاند .هدایت ،روشنگری ،رشد و شیکوفایی اندیشیهها ،خیردورزی ،کاسیتن و
زدودن اختالفها و هشدار و انذار ،نصح و خیرخواهی اهدافیاند که بیرای نیاول قیرآن
س
اهداف ناول قرآن میکنیم.
بیان شدهاند .در اینجا مروری اجمالی بر
 . 1هدایتگری :در برخی آیات ،قرآن با عنوان هادی و هیدایتگر معرفیی شیده اسیت،
س
س
مانند « ل س َ س
قیین؛ ایین کتیاب ،هییچ شیکی در آن نیسیت،
ح ال ْک ُ
یب فییه ُهیدر لل ُْمت َّ َ
تاب َر َ
س
ُ س
ُیرآ ُن ُهیدر لسلنَّیا س َو
راهنمار پرهیاگاران است» (بقره« ،)2 :شَ ْه ُر َر َم َ
ضان ال َّذی أنْا َل فییه الْق ْ
ب ٍ
ینات مسن ال ْهدر و الْف ُر س
قان؛ ماه رمضان که در آن قرآن فرو فرستاده شیده ،کیه راهنمیایی
َ ُ
َ
َ ْ
برار مردم و نشانههیار روشینی از رهنمیونی بیه راه راسیت] و جداکننیده حی از باطیل
است» بقره )133 :و آیه  32سوره اعراف و آیه  2و  8سوره لقمان .هیدایتگری اساسییترین
هدفی است که در قرآن برای کتابهای آسمانی بیان شده اسیت .گیویی اهیداف دیگیر

مرجعیت علمی قرآن با تأکید بر اندیشههای قرآنشناختی رشید رضا

بهترین راه پاسخ به چراییی انجیام ییک فعیل ،پرسیش از فاعیل آن فعیل اسیت؛ او از
س
هیدف نیاول
هرکس برای پاسمگویی به این پرسش سااوارتر است؛ بنابراین پیبردن به
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هرچند در قرآن بهصیورت مسیتقل بییان شیدهاند ،ایین اهیداف در حقیقیت بازگوکننیده
س
س
هدایت قرآنی با رشد اندیشهها ،هشدارها ،تبیین و
فرایند هدایتگری قرآناند؛ ازآنرو که
حل اختالفهای عقیدتی ،انجام میگیرد.
در شماری از آیهها ،از هدایت قرآنی به رهایی از تاریکی و باریابی به نور تعبیر شیده
س
س
است ،مانند «کستاب َأنْال ْناه سإل َ س
س
یم سإلیی
ین الظُّ ل ُمیات سإلَیی النُّیور ب س سیإ ْن َربِّ سه ْ
َیح لتُمْ سر َ النَّیا َ م َ
ٌ َ ُ
ص س
س
راط ال َْعای سا ال َْرمید؛ ]این] کتابی است که آن را به سور تو فروفرستادیم تا میردم را بیه
خواست و فرمان پروردگارشان از تاریکیهیار گمراهیی بیه روشینایی ]هیدایت] بییرون
آرر ،به راه آن توانار بیهمتا و ستوده» (ابراهیم )1 :وآیه  11سوره طالق.
رشید روا در تفسیر المنار با توجه بیه آییات یادشیده و ماننید اینهیا ،قیرآن را کتیاب
هدایت برای جهانیان معرفی میکند (رشید روا1414 ،ق،
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 ،1ص .)13
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 .2تبیین و روشنگری :یکی از اهیداف نیاول قیرآن تبییین ،روشینگری و خیردورزی
َیح الذِّ ک ْر لستب س س
ون؛ بیا حجتهیار
َّیر َ
استَ « :و َأن ْ َال ْنا سإل َ
ین للنَّا میا ن ُ ِّیا َل سإلَیی سه ْم َو ل ََعل َُّه ْ
َ َُ َ
یم یتَفَک ُ
روشیین و کتابهییار پنییدآموز فرسییتادیم] ،و اییین کییر -یییاد و پنیید قییرآن -را بییه تییو
فروفرستادیم تا برار مردم آننه را که به سیور آنیان فیرو فرسیتاده شیده اسیت ،روشین
بیان کنی و تیا شیاید بیندیشیند» (نریل .)44 :در ایین آییه تبییین پییامبران بیا د ییل آشیکار
همراه با کتابهار آسمانی را از اهداف بعثت و نیاول وحیی معرفیی میکنید .در آخیر،
آیه با توکید بر اندیشهورزی مماطبان وحیی ،پییامبران را فراخیوان میردم بیه خیردورزی
میداند.
 .8زدودن اختالفها :برخی آیات ،هدف ناول وحی قرآنی را زدودن اختالفهیای
اختلَف ُوا س
س
س
عقیدتی میدانند« :و ما َأنْال ْنا عل َ س
فیه؛ و ما این کتاب
ین ل َُه ُم ال َّذی ْ َ
تاب سإ َّ لتُبَ َ
َیح ال ْک َ
َ َ
َ
را بر تو فرو نفرستادیم مگر برار اینکه باورهای درست و کارهای نیکیو را کیه مشیرکان
در آن اختالف دارند ،برار آنان بیان کنی و برار مردمی که ایمان میآورند ،رهنمیود و
رحمتی باشد» (نرل.)84 :
 . 4هشدار و انذار :یکی دیگیر از اهیداف نیاول قیرآن ،هشیدار ،انیذار و خیرخیواهی
آن لستَشْ قی* سإ َّ تَذْک س َرة ل س َم ْن یمْشی؛ ار پیامبر ،ما این قرآن را بر
َیح الْق ُْر َ
است« :ما َأن ْ َال ْنا َعل َ

تو فرو نفرستادیم تا برار رساندن پیام آن به رنج افتی ،بلکه آن را فرو فرستادیم تا تیذکر
و یادکردی باشد برار کسی که از فرجام بیخبری میهراسد» (طه.)8-2 :
 .3رشد و شکوفایی :از دیگر اهداف ناول قرآن شکوفایی و رشد انسانها اسیت کیه
ُ س س
ین فَقَیال ُوا ْ
لی َأن َّ ُه ْاست َ َم َع نَف ٌَر ِّم َن ْ
الج ل
قرآن از زبان جنیان آن را بیان کرده است« :ق ُْل أوح َی إ َّ
عجبا* ْ س س
س
الرشْ سد ف ََامنَّا ب س سه؛ بگو :به من وحی شده است که گروهیی
سمعْنَا ق ُْر َءانا َ
إنَّا َ
لی ُّ
یهدر إ َ
از پریان به این قرآن] گوش فراداشتند؛ پس گفتند که ما قرآنی شیگفت -بسییار فصییح
که مانند سمن بشر نیست -شنیدیم که به راه راست و کمال] راه مینمایید ،پیس بیه آن
ایمان آوردیم» (جن.)2-1 :
س
اهداف ناول قرآن ،هنگامی کیه بیا اسیتناد بیه آییات و رواییات ،قیرآن را
با توجه به
کتابی جامع و کامل میدانیم ،این پرسش مطری خواهد شد کیه معنیای هیدایت از منظیر
قرآن چیست و این کتاب آسمانی انسانها را به سوی چه چیای هیدایت میکنید .پاسیخ
به این پرسش میتواند معنای جامعیت قرآن را آشکار سازد؛ اما مفسران به ایین پرسیش،
برخی مفسران و شماری از نواندیشان مسلمان ،رسالت دین و هدف بعثت پییامبران را
تنها تبیین توحید و معاد و دعوت به آنها میدانند (ر.ک :سیروش ،1888 ،ص 188؛ سیروش،1888 ،
ص 188؛ بازرگان،1833 ،

:18صص .)834-283هدایتگری قرآن از منظر این دسته از مفسیران آن

است که قرآن آدمیان را به سیوی توحیید و معیاد د لیت و راهنمیایی میکنید؛ بنیابراین
کمال و جامعیت قرآن نیا به این معنا است که قیرآن در راهنمیایی انسیانها بیه توحیید و
معاد از هیچ نکتهای فروگذار نکرده است.
شماری دیگر از مفسران در تبیین رسالت دین و هدف بعثت پیامبران ،افاون بر تبییین
توحید و معاد ،جهتدهی به زندگی دنیایی را نیا از اهیداف قیرآن میداننید (ر.ک :خیویی،
 ،1814ص 82؛ امام خمینی ،بیتیا ،ص 812؛ خمینیی ،1 ،1888 ،ص 34؛ خمینیی ،1 ،1881 ،ص  88و  ،2ص
 282و  ،14صص183-188و

 ،21ص 188؛ خمینی ،1814 ،صیص  .)3-8در نگاه این دسته از مفسران،

هدایت قرآن درحقیقت ،راهنمایی آدمیان به توحید ،معاد و جهتدهی زنیدگی میادی و
دنیایی است؛ بنابراین جامعیت قرآن به این معنا است که در این کتاب الهی همیه حقیای

مرجعیت علمی قرآن با تأکید بر اندیشههای قرآنشناختی رشید رضا

پاسخ یکسانی ندادهاند.
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و قواعد زم برای بازگویی معاد ،توحید و جهتدهی به زندگی میادی ،بیدون هرگونیه
کاستی و نقص بیان شده است.
س
مرصورساختن رسالت دین و هدف بعثت پیامبران به تبیین توحید و معاد و دعوت به
آنها ،سمن ناروا و انگارهای ناصواب است؛ زیرا آموزههای قرآن ،سیمن پییامبر و دیگیر
معصومان و سیره عملی آنان ،چنین حصری را برنمیتابد (جهت اطالع از نقید ایین دییدگاه نیک:

ویاییفر ،1832 ،صص .)886-833
تفسیر فرایند فهم قرآن است از این جهیت،
رشید روا درباره این موووع مینویسد:
ْ
قییرآن مشییتمل بییر دییین و هییدایت جهانیییان اسییت و نیییا بیی س
یان آننییه موجییب اصییالی و
سامانبمشی امور دنیا و سعادت و رستگاری جهان آخرت میشود (رشید رویا1414 ،ق،1 ،

ص .)13
از منظر رشید روا هرگا نمیتوان هیدف نیاول قیرآن را در تبییین توحیید و معیاد و
دعوت به این دو مردود کرد .با بررسی آموزههیای قیرآن بهوویوی درمیییابیم کیه در
88

بسیاری از آموزههای قرآنی اصالی امور دنییا میدار توجیه قیرار گرفتیه اسیت .وی بیرای
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اثبات سمن خود دربیاره جامعییت و مرجعییت قیرآن و اشیتمال آن بیر امیور اینجهیانی
مینویسد :در بسیاری از سورههای میدنی ماننید سیوره بقیره ،آل عمیران ،نسیاء و مائیده،
بدون هرگونه ابهام و اجمالی ،همه نیازهای انسیان بیازگو شیده اسیت .ایین نیازهیا شیام سل
احکام عملیی در عبیادات ،معیامالت شمصیی و اجتمیاعی و احکیام سیاسیی و نظیامی و
اصول و قواعد حکومت اسالمی میشود .در آیههای متعددی از سورههای یادشده و جا
اینها شاهد تبیین و ترلیل احکام و قوانینی هستیم که به مناسبات فردی و اجتماعی جهیان
مییادی اختصییاص دارنیید (رشیید روییا1414 ،ق،

 ،1ص  .)23وی براسییا

مبنییای خییود دربییاره

جامعیت و مرجعیت قرآن از اهداف پنجگانه قرآن سمن گفته و اهداف و مقاصد قیرآن
را چنین معرفی میکند .1 :اصالی فرد و جامعیه انسیانی؛  .2قیراردادن انسیانها در مسییر
رشد؛  .8ایجاد وحدت میان انسانها در جامعه؛  .4رشد اندیشه انسانها؛  .3تاکییه نفیو
انسانی (رشید روا1414 ،ق،

 ،11ص .)181

از منظر رشید روا ،قرآن کتاب تربیت و تعلیم اسیت ،نیه کتیاب تعلییم فقیط .وی در

تبیین و تشریح گستره تربیتی قرآن مینویسد :خداوند به ایین موویوع در قیرآن تصیریح
س س
س
میکند« :هو ال َّذی بع َ س
یم
یعل ُِّم ُه ُ
ییاکِّی سه ْم َو َ
یین َر ُسو مین ْ ُه ْم یتْل ُیوا َعلَیی سه ْم آیاتیه َو َ
ر فی ْاأل ُ ِّم َ
ََ
َُ
س
س
س
ٍ
ل لَفیی َویالل ُم ٍ
بیین» (جمعیه .)2 :در آییات متعیددی از
ال ْک َ
تاب َو ال ْرک َْم َا َو سإ ْن کانُوا م ْن قَب ْ ُ
قرآن با مضمونی مشابه آیه نامبرده بر نقش تربیتی قرآن تصریح و توکید شده است (بقیره:
 131و 121؛ آل عمران .)184 :وی تکرارهای قرآنی را یکی از د یل اثبیات بعید تربیتیی قیرآن
دانسته ،می نویسد :در قرآن در برخی موارد یک موووع و مسئله ،دو یا چنید بیار تکیرار
میشود؛ درحالیکه در کتابهای تعلیمی که بیا انگییاه آمیوزش تیدوین میشیوند ،هیر
مسییئلهای فقییط یکبییار بییازگو میشییود؛ ماننیید کتابهییای کییه بییه معرفییی فنییون و قییوانین
اختصاص دارند؛ تکرار از ملاومات اسلوبهای تربیتی اسیت .قیرآن نییا ایین اسیلوب را
برگایده است (رشید روا1414 ،ق،

 ،2ص .)431

رشید روا با اشاره به اصول و ارکان اساسی دین (ایمان به خدا ،ایمان به معاد و عمل
صالح) به واکاوی ارکان یادشده و نقش آنها در فرایند اصالی جامعه میپردازد و درباره
الهی و ناول وحی آسمانی است .هدایت و سعادت بشر در گیروی تبییین و تشیریح ایین
َّیذین
سه رکن است .در آیه  82سوره بقره به این ارکان سهگانه اشیاره شیده اسیت « :سإنَّ ال َ
آمنوا و ال َّذین هادوا و النَّصارر و الصابسئین من آمن ب س ه س
س
س
س
یم
َ َّ َ َ ْ َ َ ل
ال َو ال ْْیو سم ْاْلخ سر َو َعم َل صالرا فَل َُه ْ
َ ُ َ
َُ َ
س
ون» .رشید رویا بیا اسیتناد بیه ایین آییه،
یر َان ُ َ
َأ ْج ُر ُه ْم عن ْ َد َربِّ سه ْم َو َخ ْو ٌف َعلَی سه ْم َو ُه ْم ْ
ایمان به خدا را اولین و برتیرین رکین آموزههیای هیدایتی و تربیتیی قیرآن میدانید .وی
سپس به واکاوی تاریمی باورهای ادیان و اقوام پیش از اسالم درباره خداوند میپردازد.
وی با استناد به آموزههای قرآنی ،ا عان میکنید امتهیای پیشیین ،در ایمیان راسیتین بیه
خدای یگانه دچار نوعی گمراهی بودند و پیامبر اسالم مبعوث شد تا آنان را از گمراهیی
رها سازد (جمعیه .)2 :در آیین ترریفشده یهود ،تصویر و تعریفی انسانواره از خیدا ارائیه
شده و یهودیان بر این باورند که خداوند ماننید انسیانی تجسیم یافتیه اسیت و بیا یعقیوب
کشتی میگیرد .گرایش به بتپرستی از جمله گمراهی آشکار یهودییان اسیت (توبیه.)86 :
مسیریان افاون بر اعتقاد به تثلیر و سهخدایی (نسیاء ،)181 :بیه بتپرسیتی نییا روی آورده
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بودنیید و بتهییا و تنییدیسهای پرشییماری را در کلیسییا نگهییداری میکردنیید کییه نمییاد
بتپرسییتی بییود؛ چنانکییه باورهییایی ماننیید فییدا در عقاییید مسیییریان روا یافییت کییه بییه
آموزههای ترریف نشدۀ مسیریت بیارتباط بود .قرآن برای زدون شرک و گمراهیی از
یهیا
اندیشه و رفتار جوامع انسانی ،همه انسانها را به بازگشت به توحید فرامیخواند« :ییا َأ َ
اعب ُ ُدوا َربَّک ُُم» (بقره .)21 :رشید روا در معرفی مماطبان این آیه و آییههای ماننید آن
النَّا ُ ْ
مینویسند :یعنی همه انسانها اعم از عالم و جاهل ،باید برای فهم آیههای قرآن ،به میاان
توان در آیههای قرآن بیندیشند (رشید روا1414 ،ق،

 ،1ص .)131

وی میکوشد با تقسیم آموزههای دینی به سه حوزه عقاید ،احکام عبادی و معامالت
و افاودن برنامهریای و میدیریت اسیالمی بیه مجموعیه عرصیههای سیهگانه ،جامعییت و
کمال دین را تبیین کند (رشید روا1414 ،ق،

 ،8ص .)188_138

وی در بمشهایی از تفسیر المنرار به اثبات جامعیت قرآن از رهگذر مباحر اخالقیی
و تربیتی پرداخته ،مینویسد :در قرآن تربیت اخالقی مدار توجه قرار گرفته است و تمیام
88

اصول و قوانین مرتبط با تاکییه و تطهییر نفیس بیازگو شیده اسیت .رشیید رویا تصیریح

سال دوم  ،شماره اول ،بهار 9911

میکند که در آموزههای قرآنی ،همه اصول و قواعد مورد نیاز عقل ،نفس و اخیالق نییا
بهووییوی بیییان شییده اسییت و کسییانی کییه در آیییات قییرآن تییدبر کننیید ،همییه دانشهییا،
حکمتها و فضیلتها را در وجود خود درمییابند؛ چنانکه میان خود و هرگونه نیادانی
و شرارت ،فاصله زیادی را احسا

میکنند (رشید روا1414 ،ق،

 ،12ص .)136

رشید روا یل آیه  83سوره انعام نیا به ترلیل و تبیین گسترده علمی قیرآن پرداختیه
است .وی ابتدا به بررسی معنای واژه کتاب پرداخته ،مینویسد :اگر منظیور از کتیاب در
این آیه ،قرآن باشد؛ هرچند نمیتیوان ،اطیالق ،شیمول و فراگییری « َمیا ف ََّرطْ نَیا» را انکیار

کرد ،اما با توجه به هدف ناول قرآن -کیه همانیا هیدایت انسیانها اسیت -میتیوان ایین
شمول و فراگیری را به عرصه هدایت مردود سیاخت .بیه ایین معنیا کیه همیه آننیه کیه
آدمی در مسیر هیدایت نیازمنید اسیت ،در قیرآن بییان شیده اسیت؛ بنیابراین معنیای آییه
اینگونه خواهد بود :ما چیای در کتیاب (قیرآن) از مسیائل هیدایت ماننید اصیول دیین،
قواعد کلی ،احکام ،حکمتها و ارشاد به بهرهگیری از نیروی بدنی و عقلی را فروگیذار

نکردیم (رشید روا1414 ،ق،

 ،8ص  .)813مردودکردن گستره دانشهیای قرآنیی بیه عرصیه

هدایت ازآنرودنستدکهدبیدتوجه به مردودیت آشکار معارف قرآنی ،تعمیم این معارف
بازگوشییده در آیییات قییرآن ،بییه همییه دانشهییای بشییری ،دسییتکم براسییا

قواعیید

زبانشناختی اثباتپذیر نیست .هرچند میتوان با ابتنا بیر فهیم تیوویلی و کشیف ییههای
پنهان و فرازبانی وحی قرآنی ،از انطباق دادههای قرآنیی بیا همیه دانشهیا سیمن گفیت.
بدیهی است که چنین فهمی را باید به افرادی ویژه ماننید معصیومان اختصیاص داد (رشیید

روا1414 ،ق ،8 ،ص  .)886این احتمال افاون بر شماری از آیات ،با رواییات پرشیماری نییا
س
روایت امام صادق که میفرماید« :انی علیم میا فیی
تویید و توکید میشود؛ مانند این
السماء و اعلم ما فی ا رض و اعلم ما فی الجنلا و اعلم ما فی النار و اعلم میا کیان و اعلیم
ما یکون ،علمت لح من کتیاب هلال ان هلال یقیول فییه تبییان کیل شییء؛ مین از آننیه در
آسمان و زمین و بهشت و جهنم و آننه در گذشته بیوده و آننیه در آینیده خواهید بیود
آگاهم .این همه را از کتاب خدا دانستهام .خدای تعالی میفرماید که در قیرآن بییان هیر
است (ر.ک :بماری ،بیتا ،1 ،ص 44؛ فیض کاشانی1413 ،ق،

 ،1مقدمه هفتم ،ص  .)3833ایین دییدگاه

عبیدال اْللوسیی در روح المعرانی ،ییل آییات 31
را برخی مفسران همنون مرمود بین
هل
نرل و  111یوسف ،پذیرفتهاند.
رشید روا در تبیین «کمال و تمامیت» دین – یل آیه  8سوره مائده – خیود را پییرو
نظریۀ تفسیری ابنعبا
ابنعبا

میداند؛ نظریهای که از بسیاری از مفسران نیا آن را پذیرفتهانید.

مفهوم دیین در آییه اکمیال را آمییاهای از عقایید ،احکیام و آداب (عبیادات و

معامالت) میانشد (رشید روا1414 ،ق،

 ،8صص .)188-138

رشید روا در پاسخ به این شبهه که «اگر قرآن تبیان هر چیای است ،چیرا بسییاری از
احکام و مسائل در این کتاب بیان نشده است» ،با تقسیم مسائل دینیی بیه باورهیا ،احکیام
عبادی و معامالت و افاودن مدیریت اسالمی به سه رکن اساسیی یادشیده،دمیکوشاددتیا
نشان دهد جامعیت و کمال به مجموعه دین مربوط میشود ،نه وجود تفصیییلی و بالفعی سل
همه احکام و مسائل جائی در قرآن .او با استناد به برخیی آموزههیای حقیوقی و سیاسیی

مرجعیت علمی قرآن با تأکید بر اندیشههای قرآنشناختی رشید رضا

چیای وجود دارد» (مجلسیی1464 ،ق،

 ،12ص  .)33این دییدگاه از ابنمسیعود گیاارش شیده
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قرآن ،نیا به شری و بسط مسئله مرجعیت علمی قرآن و گستره آن پرداختیه و سیاسیت و
حکومت را از جمله دانشهایی میداند که در قرآن از آن سمن به میان آمده است.
وی با استناد به آیاتی که «اولوا مر» را در کتیاب خیدا و رسیول نشیانده و پییروی از
«اولییوا مر» را ماننیید پیییروی از خییدا و رسییول واجییب دانسییته اسییت (نسییاء 31 :و ،)88
اطاعتپذیری از «اولوا مر» را از مرورهای جامعیت قرآنی میداند و برای اثبیات سیمن
خود به آیه  8سوره مائده اسیتد ل میکنید .در ایین آییه ابتیدا احکیام فقهیی شیماری از
س
َیروا ْ مسین
ییئس ال َّیذ َ
مررمات بیان شده است؛ سپس در میانه آیه آمده اسیت:د«ال ْ
ْییو َم َ
ین کَف ُ
تی و ر س
س
س
یت
سدینسک ُْم ف ََال تمْشَ ْو ُه ْم َو ْ
و ُ
تم ْم ُ
اخشَ ْو سن ال ْْیو َم َأک َْمل ُ
ت َعلَیک ُْم نعْ َم س َ َ
ْت لَک ُْم دینَک ُْم َو َأ َ
لَک ُُم ا ْ ْس َال َم سدینا» .پس از بیان این نکته مهم سیاسی ،ادامه احکام مررمیات فقهیی آمیده
است .رشید روا بهرغم باو سر شماری از مفسران که با استناد به سیاق آیه ،معتقدنید آننیه
موجب ناامیدی کیافران شیده اسیت ،بییان همیین احکیام فقهیی اسیت ،ایین برداشیت را
س
س
توجییه خردپیذیری
تبییین نادرسیتی آن مینویسید :ایین برداشیت
نادرست میدانید و در
81

ندارد؛ چگونه میتوان پذیرفت ناول آییهای کیه بیه بییان حکیم فقهیی اختصیاص دارد،
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موجب یو

و ناامیدی کافران شود .هرگا کافران با بیان چند حکم فقهی از پییروزی بیر

دین اسالم مویو
یو

نمواهند شد .وی پس از ترلیل یادشده نتیجه میگیرد آننه میتوانید

کافران را بهدنبال داشته باشد ،مسئله و یت و جانشینی است؛ بنیابراین آییه  8سیوره

مائده درصدد بیان اصل حیاتی و بسیار مهم جانشیینی اسیت.درشیید رویاداردنیاندتلییا د
قرآشی دااللتدسییقدرندبرن دعدولدنزدظهورداومیندبخ دآیهدمورادبلثدشیکیفیدمیانشدد
ودبردمعترضهدودمستق بودن این بمش آیه از قبل و بعد آن اصرار میورزد .ایین برداشیت
تفسیری رشید روا همسو و سازگار با نظریه مفسران شیعه است .براسا
این بمش آیه در حجاالوداع و هنگام بازگشیت رسیول اکیرم
پس از آن که رسول خدا

امام علی

نصوص رواییی

و مسیلمانان از مکیه و

را جانشین خود معرفی کرد ،نازل شده است.

حکومت و مدیریت سیاسی از دیگر مباحیر قرآنیی اسیت کیه رشیید رویا را بیرآن
داشته تا به موووع گستره مرجعییت علمیی قیرآن بپیردازد .حکومیت اسیالمی از جملیه
مسائل حیاتی در عصر بازگشیت بیه قیرآن اسیت ،ازایینرو بسییاری از پیشیتازان نهضیت

بازگشت به قرآن مانند سیدجمالالدین اسدآبادی ،شاگردان وی و شیماری از پییروان او
همنون مرمد عبده ،رشید روا و حسنالبنلا به بازتعریف حکومت دینی و تبیین ابعاد آن
از دیدگاه اسالم پرداختهاند .آنان برپایی جکومیت اسیالمی را از الاامیات نظیام اسیالمی
دانسته و وظیفه حاکمان را پیشگیری از ارتکاب گناه ،اجیرای احکیام الهیی و مجیازات
گناهکاران میدانند و بر این باورند که برپایی حکومت و ایفای درست وظایف حاکمان
موجب برقیراری پیاکی و صیالی در جامعیه اسیالمی خواهید شید .آنیان حکومیت را از
اهداف اتی نظام اسالمی نمیدانند و معتقدند حکومیت بهمثابیه ابیااری ویروری بیرای
س
مسلمان نامبرده ،هدف اصلی و اتیی دیین،
ترق اهداف دین است .از منظر اندیشمندان
تقوا و رستگاری انسان است (روآ،1883 ،

 ،1صص 84ی  )83و حکومت بهمثابه راهبردی میؤثر

برای ترق ایین هیدف اتیی اسیت .رشیید رویا ماننید سییدجمال و پییروان وی و همیه
س
بازسیازی جامعیه
اسالمگرایان اتفاق نظر دارند دستیابی به قیدرت از ملاومیات ویروری
اسیالمی اسییت و بییراین باورنیید کییه نمیتییوان الگییوی زنییدگی اسییالمی و ترقی جامعییه
اصول اسالمی ،تنها با کسب قدرت سیاسیی امکانپیذیر اسیت .ایین اندیشیه سیاسیی کیه
رشید روا نیا برآن پای میفشرد ،گستره مرجعیت قیرآن در عرصیه دانیش سیاسیی را از
منظر وی و همفکران او ترسیم میکند.
دیه از جمله مباحر حقوقی اسالم و گونهای از مجازات اسالمی اسیت کیه در قیرآن
نیا آیاتی به این موووع اختصاص یافته است .دییه ،میالی اسیت کیه از طیرف شیارع در
برابر جنایت غیرعمدی مانند قتل یا جری تعیین شده است .در جنایت عمدی نیا ولیی دم
یا مجنیعلیه میتواند با گرفتن دیه از قصاص چشمپوشیی کنید (قیانون مجیازات اسیالمی ،میاده

 .)238براسا

قانون مجازات اسالمی ،دیه قتل زن مسلمان ،خواه عمدی خواه غیرعمدی،

نصف دیه مرد مسلمان است .دیه سقط جنین نیا چناننه در جنین روی دمیده شده باشید،
اگر جنین پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگیر مشیتبه باشید سیه
ربع دیه کامل خواهد بود (قانون مجازات اسالمی ،ماده  ،438بند .)8
در دیه مربوط به جری ،دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی مقیدار دییه بیه ثلیر دییه

مرجعیت علمی قرآن با تأکید بر اندیشههای قرآنشناختی رشید رضا

توحیدی را در حکومت غیراسالمی انتظیار داشیت و اصیالی جامعیه براسیا

معیارهیا و

88

کامل برسد ،در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد خواهد شد .تا یک میاان ،دییه میرد و
زن مساوی است و بیشتر از آن ،دیه زن نصف دیه مرد میشیود(قیانون مجیازات اسیالمی ،میاده

 .)861برخی نویسندگان اهل سنت این حکم را در میان فقیهان اهل سنت اجماعی دانسته،
نوشتهاند« :فقیهان بر این امر اتفاق دارند که دیه زن نصف دیه مرد اسیت» (عیوده ،بیتیا،1 ،

ص  881و  ،2ص  .)132در آیه 12سوره نساء 1این حکم باصراحت بیان شده اسیت .در ایین
س
صورت مطل و نکره آمده است .ظاهر آیه د لت میکند پیرداختن مقیداری
آیه ،دیه به
که خانواده مقتول را راوی کند کافی است؛ ولی سنت (روایات) مییاان دییه را تعییین و
بدان گونه که معروف و مقبیول اقیوام عیرب بیوده ،مقیدار آن را مشیمص کیرده اسیت.
اجماع مسلمانان این است که دیه مرد مسلمان آزاد یکصد شتر و دیه زن نییا نصیف دییه
مرد است .رشید روا با استظهار از این آیه میشویسد:داما در ظاهر آیه تفیاوتی مییان زن و
مرد نیست .وی در این فراز تفسیری با اشاره به برخی مباحیر حقیوقی ،مرجعییت قیرآن
درباره احکام حقوقی و مجازاتها را یادآور شده است (رشید روا1414 ،ق،

 ،3ص .)882

83
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 .5نگرش انتقادی رشید رضا به برخی نظریههای جامعیت قرآن

رشید روا بمشهایی از تفسیر المنار را به واکاوی و نقد نظریههای جامعییت اختصیاص
میدهد و درباره آن مینویسد :عدهای از مفسران برآناند که آموزههای قرآن مشتمل بر
همه دانشهای بشری است و نیا همۀ رخدادهای کلیی و جائیی گذشیته ،حیال و آینیده
بیهیچ کاستی در قرآن ثبت شده است .رشید روا ومن ا عان به نادرسیتی ایین نظرییه،
آن را سییمنی هذیانگونییه و نااسییتوار میدانیید (رشییید روییا1414 ،ق ،8 ،ص  .)886در برخییی
آیههای قرآن مانند « سإنِّی وجدت امر َأة تملسک ُهم وأُوتسیت مسن ک ُل شَ ٍ
یء ولَها عیر ٌ س
ییم؛
ْ
ش َعظ ٌ
ِّ
َ َ ُّ ْ َ َ ْ ُ ْ َ
َ َ َ ْ
من زنی را یافتم که بر آنان پادشاهی میکند و از هر چیای به او داده شده و او را تمتیی
است بارگ» (نمل ،)28 :شاهد کاربست این تعبیر « مسن ک ُل شَ ٍ
یء» هستیم ،درحالیکه هییچ
ِّ
مفسری از این بمش آیه ،اطالق و عمومیت را برداشت نکرده است .رشید روا در عیین
کان ل س ُم ْؤمس ٍن َأ ْن یقْت ُ َل ُم ْؤمسنا سإ َّ َخطَ و َو َم ْن قَت َ َل ُم ْؤمسنا َخطَ و فَت َ ْرری ُر َرقَب َ ٍا ُم ْؤمسن َ ٍا َو سدی ٌا ُم َسل ََّم ٌا سإلی َأ ْهلسه».
َ « .1و ما َ

توکید بر نادرستی این نظریه ،میکوشد تا توجیهی خردپذیر و سازگار بیا نظرییه خیود از
این فهم تفسیری ارائه دهد .وی در ترلیل نظریه یادشده مینویسد :بیدون تردیید پییروان
این نظریه هرگا نمیتوانند اثبات کنند که این دانشها باصراحت و وووی در قرآن بیان
شدهاند؛ ازاینرو نظریه جامعیت حداکثری در باب گسترده قرآن ،تنها زمانی توجیهپیذیر
است که گفته شود ،همه دانشها بهصورت بالقوه در قرآن آمده ،نیه بالفعیل .نییا زمیانی
خردپذیر است که گفته شود :تنها س
افراد خاصی قادرند به ایین دانشهیا دسیتیابند (رشیید
روا1414 ،ق،

 ،8ص .)886

رشید روا در یل آیه 8سوره مائده 1درباره اکمال و جامعیت دین بهتفصیل مبیاحثی
ارائه میکند .وی در آغاز ،سمنی از شاطبی صیاحب کتیاب موافقرات نقیل میکنید کیه
س س
ُیل شَ ییء» (نریل:
چگونه قرآن بیانگر هر چیای است ،سپس برخی آیات را مانند «تبْیانا لک ِّ
س
س
یهدی لسل َّتی هسی َأق َْوم» (اسراء )1 :یادآور میشیود کیه
« ،)31ما ف ََّرطْ نا فی ال ْکتاب» (انعام )83 :و « ْ
مضمون این آیات بازگوکننده جامعیت و کمال دین هستند؛ سپس به شیری و بسیط ایین

به برخی احادیر نبوی به تبیین جامعیت قرآن و واکاوی و پاسخ به شبهههایی میپیردازد
که درباره جامعیت بیه معنیای میورد نظیر وی مطیری شیده اسیت و در پاییان مینویسید:
خداوند دین خود را با قرآن و بیان پیامبر اکرم تکمیل کرده است و با وجود بییان پییامبر
و تصریح و توکید قرآن برای مراجعه به آن حضرت ،رجوع بیه دیگیران ،مجیاز نمواهید
بود .وی در ادامه یادآور میشود پس از رحلت پیامبر عالمان مسلمان مرجع فهیم احکیام
دینی و استنباط دستورهای الهی خواهند بود؛ بدینسان صاحب المنرار جامعییت قیرآن را
در مقوله هدایت و مربوط به توحید ،معاد و جهتدهی در امور دنییایی میدانید و نظرییه
کسانی که قرآن را حاوی همه علیوم دانسیتهاند ،بهشیدت انکیار میکنید و بیر ایین نکتیه
توکید میورزادکه:دقرآ دبهدااللتدشصدییدفلون دفیقددبیی دهمهدفروعدنحکیمدعبیا دنست؛د
یه فَیانْت َ ُهوا»
وه َو ما نَهیاک ُْم َعن ْ ُ
الر ُسو ُل فَمُذُ ُ
نمیدبیدنستناد به فرمان خداوند در قرآن «ما آتاک ُُم َّ
س
الم».
ت َعل َیک ُْم نسعْ َمتی َو َروی ُ
ْت لَک ُْم دینَک ُْم َو َأت ْ َم ْم ُ
« .1ال ْی ْو َم َأک َْمل ُ
ت لَک ُُم ْاْل ْس َ

مرجعیت علمی قرآن با تأکید بر اندیشههای قرآنشناختی رشید رضا

آیات پرداخته ،نشان میدهد چگونه تعالیم قرآنی کاملاند ،وی افاون بر آیات ،با استناد
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(حشر )8 :و لاوم پیروی از دستورهای رسول اکرم بهمثابیه فیرامین الهیی ،میتیوان بیه همیه
احکام عبادی و جا آن دست یافت؛ ازآنرو که براسا

آیات متعدد قرآنی (حشر8 :؛ نساء:

 88و  )31پیروی از دستور پیامبر اکرم درحقیقت پییروی از دسیتور خیدا اسیت (رشیید رویا،
1414ق،

 ،11ص .)181

نتیجهگیری

از آننه گفته شد نتایج یل به دست میآید:
 .1تعیین مر سز دادههای قرآنی (گستره مرجعیت قرآن) از بررهای مهم قرآنشناختی
و از مهمترین مبانی تفسیر است .این مطلب وابسته به پاسخ به این پرسیش اساسیی
است که «آییا دادههیای قرآنیی بیه موویوعات مریدودی اختصیاص یافتهانید ییا
حوزههای گوناگون دانش بشری را در برمیگیرند».
82

 .2این پرسش – بهویژه در مباحر کالم جدید  -درباره دین نییا مطیری شیده اسیت
که «آیا آموزههای دینی به مسائل ارزشی و اخالقی مردود میشوند یا شامل همه
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مسائل زنیدگی فیردی و اجتمیاعی انسیان و حقیای عینیی ،دنییایی و آخرتیی نییا
خواهند شد».
 .8با توجه به آیات و رواییات پرشیمار در بیاب جامعییت قیرآن ،همیه قرآنپژوهیان
پیشین و معاصر ،جامعیت قرآن را پذیرفتهاند؛ امیا در تبییین معنیای آن ،شیاهد سیه
نظریه «جامعیت حیداکثری»« ،جامعییت حیداقلی» و «جامعییت در حیوزه هیدایت
دنیایی و آخرتی» هستیم.
 .4بسیاری از قرآنپژوهان ستر س
گ مسیلمان بیهویژه معاصیران در بیاب گسیتره علمیی
قرآن ومن پذیریش جامعیت قرآن ،از جامعیت ،تبیینیی سیازگار بیا هیدف نیاول
قرآن ارائه میدهند و قرآن را ازآنرو کامل و جامع میداننید کیه در آن تمیامی،
اصول ،مبانی ،قواعد و روشهیای مربیوط بیه هیدایت و سیعادت انسیان در دنییا و
آخرت بازگو شده است.

 . 3رشید روا بر این باور است که هرآننه مربوط بیه شیریعت اسیت ،در قیرآن بییان
شده است ،و هرکس به قرآن آگاهی داشته باشد ،به شریعت نیا آگیاه اسیت .وی
قرآن را کتاب هدایت برای جهانیان معرفی میکند و معتقید اسیت قیرآن مشیتمل
بر دین و هدایت جهانیان و س
بیان آن چیای اسیت موجیب اصیالی و سامانبمشیی
امور دنیا و سعادت و رستگاری جهان آخرت میشود.
 .8برخی مفسران برآناند که آموزههای قرآن مشتمل بر همه دانشهای بشری اسیت
و نیا همه رخدادهای کلی و جائی گذشته ،حال و آینده بیهیچ کاستی در قیرآن
ثبت شده است .رشید رویا ویمن ا عیان بیه نادرسیتی ایین نظرییه ،آن را سیمنی
هذیانگونه و نااستوار میداند.
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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
سعید بهمنی
تاریخ دریافت0231/00/32 :



تاریخ پذیرش0233/10/33 :

چکیده
«ناشناختگی خاستگاه خود قرآن در تولید و خل عات و مقاومت» مسئلهای اساسی در برنامیهریای
برای تعامل با قرآن است .پیشینه مطالعات قرآنی درباره ایستادگی و مقاوت نشیان میدهید بییش از
هر چیا بیه آموزههیایی از قیرآن پرداختیه شیده کیه بهطورمسیتقیم بیه مقیاوت و اسیتقامت دعیوت
میکننیید؛ حییال آنکییه بییا قطییع نظییر از آموزههیای مسییتقیم ،اییین کتییاب عایییا دارای ویژگیهییایی
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عیات و
عاتآفرین است .مقاله حاور به بیان ویژگیهایی میپردازد که قرآن را بهمثابه خاسیتگاه ل
ل
عات و مقاومت فرهنگی مؤمنان بیه قیرآن
هیمنه قرآن کریم سبب عایابودن این کتاب و خاستگاه ل
در مقابل فرهنگهای رقیب است؛ البته این امر بشرط نیست ،بلکه ایمان همراه با التیاام بیه قیرآن
عات پیروان آن خواهد بود .برای اثبات این فرویه ویژگیهای یادشده و توثیر
عایا است که سبب ل
آن در تولید و خل عیات مؤمنیان بیه قیرآن ،بررسیی و تبییین میشیود .روش پیژوهش بیر ترلییل
دادههای قرآن و قواعد استنباط از دلیل لفظی استوار است.

کلیدواژهها
قرآن ،عات ،مقاومت.
 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ،ایران

s.bahmani@isca.ac.ir

بهمنی ،سعید .)1811( .قرآن خاستگاه عات و مقاومت .فصلنامه مطالعات علوم قرآن ،)8(2 ،صص .31-83
Doi: 10.22081/jqss.2020.68906

قرآن خاستگاه عزت و مقاومت

مقاومت تبیین میکند؛ با این فرویه که ویژگیهای جهانشمولی ،وا یی ،پایانناپیذیری ،مانیایی و

مقدمه

«ناشناختگی خاستگاه قرآن در تولید و خل مقاومت» سبب کاستیهای اساسی کشور در
تعامل با قرآن است .تبیین ظرفیتها و اثرگذاری قرآن بر مقاومیت ،زمینیه برنامیهریای و
مدیریت و مهندسی فرهنگ را بهگونهای فراهم میکند که جامعه اسالمی بیا بهرهگییری
از خییود قییرآن ،مقییاوم و نفو ناپییذیر شییود .سییؤال اصییلی اییین اسییت کییه ظرفیتهییای
عاتآفرین قرآن کداماند؟ فرویه پژوهش این است که «چهیار ویژگیی جهانشیمولی،
ل
وا یی آموزهها ،غنای پایانناپذیر ،هیمنه مانای قرآن سبب عات قرآن و زمینهساز عیات
و مقاومت فرهنگی مؤمنان است» .روش پیژوهش بیر روشهیای معمیول در برداشیت از
دلیل لفظی ی اجتهاد ی استوار است .در این بررسی ،ویژگیهای یادشده در فرویه ترقیی
با تکیه بر دادههای قرآنی بررسی عاتآفرینی قرآن را تبییین میکنید .ایین کتیاب عاییا
مانند هر مکتبی پیروان خود را به استقامت فرامیخواند .قرآ ْن عایا ،قیم ،و حکیم اسیت.
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عایابودن کتاب الهی با هیچ کتابی قیا پذیر نیست .کتابهای دیگر آمیمته به باطیل و
آمنُیوا بسیالْق َْو سل
بیثباتاند .خدا مؤمنان را با ایین کتیاب تثبییت میکنید« :یثَبِّ ُ
ال ال َ
یت هل ُ
َّیذین َ
س
س
ت فسی ال ْر س
الثَّاب س س
یر سة؛ خداونید کسیانی را کیه ایمیان آوردنید ،بیا گفتیار
یاة ُّ
َ
الدنْیا َو فیی ْاْلخ َ

استوار -اعتقاد درست و پایدار -در زندگی این جهیان و در آن جهیان برجیار و اسیتوار
ُید س
وی الْق ُ
َیه ُر ُ
میدارد» (ابراهیم .)28 :اساسا فلسفه ناول قرآن تثبیت مؤمنان است« :ق ْ
ُیل نَ َّال ُ
س
س
مین؛ بگیو رویالقید آن را از
ح بسال َْر ِّ لسیثَبِّ َ
مس ْن َربِّ َ
آمنُوا َو ُهدر َو بُشْ رر لل ُْم ْسیل َ
ت ال َ
َّذین َ

جانب خدای تو بهح نازل کرد تا به وسیله آن کسیانی را کیه ایمیان آورد تثبییت کنید»
(نرل.)162 :
دعوت به استقامت در قرآن با تنوع فوقالعیادهای همیراه اسیت ،ییادکرد پاداشهیای
س
خبیری مفیید انشیا
بارگ برای صبر و ثبات و استقامت و ستایش آن در قالب جملیههای
(برای نمونه ر.ک :جن18 :؛ فصلت86 :؛ احقاف )14 :تا فرمانهای مسیتقیم و صیریح (بیرای نمونیه ر.ک:

هیود )112 :نمونه دادههای یادشده برای نشاندادن فراخوانی قرآن کریم به استقامت بسینده
است و نیازی به موارد دیگر نیست .پیشیینه مطالعیات قرآنیی نشیان میدهید ایین قسیم از
دادههای قرآنی بسیار میورد توجیه قیرار گرفتیه اسیت؛ ولیی بیه ویژگیهیایی کیه سیبب

عایابودن قرآن و عاتآفرینی خود قرآن است ،پرداخته نشده است .ناشیناختگی عیات
قرآن و عاتآفرینی آن چالشی شناختی در مورد قرآن ایجاد کرده است؛ ازاینرو مقالیه
با قطع نظر از آموزههایی که به استقامت فرامیخوانند ،بیه ویژگیهیایی در کتیاب الهیی
میپردازد که از سویی عات قرآن را رقم میزنند و از سیوی دیگیر خاسیتگاه عیات در
مؤمنان و پیروان قرآن است.
 .1مفاهیم

در بیان مفاهیم ،با تفصیل بیشیتری بیه بییان معنیی «عاییا» میپیردازیم؛ زییرا ایین مفهیوم
مروریترین مفهوم بهکارفته در این مقاله است.
 .1-1خاستگاه

این واژه در ل ت به معنی سرچشمه ،منشو و منبع و جایی که چیای از آن برمیخییاد،
آمده است .مراد از خاستگاه همیان معنیی ل یوی آن اسیت؛ بنیابراین از تعبییر «خاسیتگاه

 .2-1مقاومت

مقاومت در معنی مصدری ،ایستادگیکردن و پاییداربودن اسیت .ایین واژه در معنیی
اسم مصدری ،ایستادگی ،پایداری ،دوام و استرکام است (ر.ک :معین :183 ،واژه خاستگاه).
 .3-1فرهنگ و فرهنگی

بینشها ،نگرشها ،گرایشها و کنشهای فرد یا جامعه را فرهنگ گوینید .بیه آننیه
به بینشها ،نگرشها ،گرایشها و کنشهای فرد یا جامعه مربوط میشود ،فرهنگی گویند.
 .4-1عزیز

س
قیوی غالیب آمیده اسیت .زجیا عاییا را چنیین
عات در ل ت به معنی نفو ناپذیر و
ل

قرآن خاستگاه عزت و مقاومت

مقاومت» ،سرچشمه ،منشو و منبع مقاومت اراده میشود (ر.ک :معین :183 ،واژه خاستگاه).
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معنی میکند« :هو الممتنع فالی لبه شیء؛ کسی کیه بازدارنیده اسیت و کسیی بیر او غلبیه
نمیکند» (ابنمنظیور1414 ،ق،

 ،3ص  .)884برخیی گفتهانید« :هیو القیوی ال الیب کیل شییء؛

شمصی قوی که بر هر چییای غالیب اسیت» (ابنمنظیور1414 ،ق،

 ،3ص  .)884شییخ طوسیی

عات را در پیوند با مقاومت و غلبه تبیین میکند« :الذلا الضعف عین المقاومیا ،و
لت و ل
عیات اسیت ،و
ودها العاة ،و هی القوة علی ال لبا؛ لت ناتوانی از مقاومیت ،و وید آن ل
آن توانایی بر غلبه است» (طوسی ،بیتیا،

 ،2ص  .)383او غلبه را نیا در پیوند با مقاومیت بییان

میکند« :و ال لبا إبطال المقاوما بالقوة؛ غلبه باطلکردن مقاومت بیه وسییله قیوت اسیت»
(طوسی،

 ،4ص .)411

عایا دارای کیفیتی نفسانی است که هم در برابر اثرگیذاری دیگیران مقیاوم اسیت و
هم بر دیگران اثرگذار است؛ ازاینرو است که رهبر انقیالب عیات را اینگونیه تعرییف
میکند« :عات به معنای ساخت مسترکم درونی یک فرد یا یک جامعه است] کیه او را
در مقابله با دشمن ،در مقابله با موانع ،دارای اقتدار میکند و بر چالشها غلبیه میبمشید»
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(بیانات رهبری.)1811 /8 /14 ،
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عات دارای دو جنبه ایجابی و سلبی اسیت .1 :ایجیابی :عیات در راه حی اسیت کیه
فرمود« :و سه س
ل ال ْعس َّا ُة َو ل س َر ُسول س سه َو لسل ُْم ْؤمسنین» (منافقون)3 :؛  .2سلبی :عات در برابر ح استَ « :و
َ ل
س
س
س
عات مراد است.
ال َأ َخذَ ت ْ ُه ال ْع َّا ُة ب س ْاْلث ْم» (بقره .)268 :در اینجا جنبه ایجابی ل
سإ ا َ
قیل ل َُه ات َّ هل َ
 .2ویژگیهای عزتآفرین قرآن
 .1-2جهانشمولی گستره آموزهها

اولین ویژگی عاتآفرین جهانشمولی گستره آموزههای قرآن است« :تَبار َك ال س
َّیذی نَ َّیا َل
َ َ
َان علَی عب سد سه لسیک َ س س
ین نَ سذیرا؛ خجسته باد کسی کیه فرقیان (جداکننیده حی از
ُون لل َْعالَم َ
الْف ُْرق َ َ َ ْ

باطییل) را بییر بنییده خییود نییازل کییرد تییا بیمدهنییدهای بییرای جهانیییان باشیید» (فرقییان)1 :؛
س
ین؛ و ما تو را نفرستادیم مگر رحمتی بیرای جهانییان» (انبییاء:
« َو َما َأ ْر َسلْنَ َ
اك سإ َّ َر ْح َما لِّل َْعالَم َ

اك سإ َّ کَافَّا لِّلنَّا
)168؛ « َو َما َأ ْر َسلْنَ َ
در معنی «کاف لا» در آیه اخیر دو احتمال تصورپذیر است :یکیم :معنیای آن «بازدارنیده» و
...؛ و تو را نفرستادیم مگر بیرای همیه میردم» (سیبو.)23 :

«ة» در آخییر آن مبال ییه اسییت .در اییین احتمییال ،جهییانیبودن رسییالت پیییامبر

را تنهییا

میتوان از واژه «نا » فهمیید .دوم :معنیای آن «جمیعیا» و حیال بیرای «النیا » باشید .در
این صورت عمومیت رسالت ایشان با توکید بیشتری اثبات میشیود (ر.ک :مصیبای ییادی،1814 ،

 ،2ص.)283
افاون بر آیات با  ،وجود گاارههای توصیفی فراوان کیه در قالیب قضیایای حقیقییه
در قییرآن بیییان میشییوند بهروشیینی گسییتره جهانشییمول دادههییای قییرآن را نشییان
میدهنیید .فراوانییی گاارههییای یادشییده ظرفیییت د لییی فوقالعییادهای بییرای نشییاندادن
گستره جهانشمولی قیرآن اسیت .عالمیان اصیول گاارههیای انشیایی را نییا بیه قضیایای
حقیقیه ملر میکنند .آنان تعبیر «بهنرو قضیه حقیقیه» را برای تعمیم گاارههیای انشیایی
قرآن به کار میبرند .مراد آنان از این تعبیر تعمیم خطابات انشیایی بیه همیه بشیر در همیه
زمانها است (ر.ک :خویی1411 ،ق،

 ،8ص  .)281قضایای شمصیه قرآن نیا جدای از قضایای

حقیقیه نیستند .حتی اگر نظریه تووییل را کیه براسیا
قضیهای حقیقه د

آن هیر قضییه شمصییه قرآنیی بیر

لیت دارد (ر.ک :معرفیت1428 ،ق ،ص 88؛ معرفیت،1838 ،

 ،1ص  )82نپیذیریم،

سنتهای تاریمی در قالب مصادی آن بیان میشوند کیه درظیاهر قضیایایی شمصییه بیه
شمار میآیند؛ درحقیقت مصادی

سنتهایی جهانشمول را بییان میکننید (صیدر1421 ،ق،

صص 38ی.)34
روایات نیا بر جهانشیمولی قیرآن توکیید میکننید .بیه نقیل از امیام رویا از امیام
ون َزم ٍ
س ٍ
س
ون نَا ٍ ف َُه َو فسیی
ان َو َ لسنَا ٍ ُد َ
کاظم چنین آمده است« :إنَّ هل َ
ال ل َْم ین ْ سال ُْه ل َا َمان ُد َ َ
س
ک ُل َزم ٍ
ید َو عسن ْ َد ک ُِّل قَو ٍم غ ٌّ س
یاما؛ خیدا قیرآن را بیرای زمیانی غییر از
ان َج سد ٌ
ْ
َض إلَی ْیو سم ال ْق َ
ِّ َ
زمانی دیگر و مردمی غیر از مردمیانی دیگیر نیازل نکیرده اسیت؛ بنیابراین قیرآن تیا روز
قیامت در هر زمانی جدید و ناد هیر قیومی تیازه اسیت» (صیدوق،1883 ،

 ،2ص  .)38بیدیهی

است پیروان کتاب و مکتبی با آموزههای جهانشمول بسیار باثباتتر از پییروان کتیاب و
مکاتبی مرل لیاند .همننین بدیهی است جهانشیمولی زمیانی عیات آفیرین اسیت کیه از
مرتوایی صادق برخوردار باشد« :و من َأصدقُ مسن ه س
ال َحدیثا» (نساء.)38 :
َ َ ْ ْ َ
َ ل

قرآن خاستگاه عزت و مقاومت

این قضایا نییا در پیونید بیا قضیایای حقیقییه و مصیادی آنانید؛ بیرای نمونیه بسییاری از
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 .2-2واالیی آموزهها

عاتآفرین ،وا یی آموزههای قرآن است .این آموزهها در مقایسه بیا
دومین ویژگی ل
هر مکتب دیگری وا ترند .مؤلفههای وا یی آموزههای قرآن را در اینجا بیان میکنیم.
 .1-2-2ایجاد پیوند میان انسان با واالترین مبدأ و ُمنتَها

مکاتب بشری به ویژه مکاتب مادی بر این باورنید کیه انسیان پیس از میرگ زبالیهای
بیش نیست؛ حال آنکه ،آموزههای قرآن وا ترین مبدأ و وا تیرین ُمنتَهیا را بیرای انسیان
سس
ل و سإنَّا سإلَ س
ون؛ همانا ما برای خداییم و به سیوی او بیازمیگردیم»
یه راجسعُ َ
بیان میکنند « :سإنَّا هل َ
ح ال ُْمنْتَهی؛ همانیا منتهیا بیه سیوی پروردگیارت اسیت» (نجیم.)42 :
(بقره)138 :؛ « َو َأنَّ سإلی َربِّ َ
آموزههای قرآن خواه توصیفی یا دستوری ،پیونیدی دائمیی مییان آفرییده و آفرییدگار،
میان انسان و مبدأ هستی برقرار میکنند (معار

 .)28 :آموزههای توصییفی جهانشیمول کیه

سنتهای الهی جاری در هستیاند ،حضور قوانین و ووابط الهی را بیان میکننید .انسیان
18

هیچگاه از حاکمیت سنتهای الهی خار نمیشود؛ ازاینرو همواره و بیهطورتکوینی بیا
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خدا در ارتباط است (ر.ک ،صدر1421 ،ق ،صص  88و 168یی .)116فرجیام تکیوینی انسیان نییا بیه
ح ال ُْمنْتَهی؛ سرانجام همه امیور] بیه سیوی خداونید تیو
خدا منتهی میشودَ « :و َأنَّ سإلی َربِّ َ
است» (نجم .)42 :آموزههای دستوری قرآن نیا انسان را با مطالبات و خواستههای تشیریعی
مبدأ آفرینش پیوند میدهد .انسان هرگاه به یکی از دستورهای الهی عمل کنید ،پیونیدی
تشریعی و اختیاری با خدای تعالی برقرار میکند« :و من یسلسم وجهه سإلَی ه س
ال َو ُه َو ُم ْر سس ٌن
ل
َ َ ْ ْ ْ َ ْ َُ
فَق سَد استمسح بسال ْعرو سة ال ْوث ْقی و سإلَیی ه س
ال عاقسبَی ُا ْاأل ُ ُمیو سر؛ آن کیه شمصییتش را تسیلیم خیدا
ل
َ
ََْْ َ َُْ ُ
کند ،درحالیکه نیکوکار است ،بهطورقطع به ریسمان مرکیم چنیگ زده کیه بیه سیوی
خداست سرانجام امور» (لقمان)22 :؛ «و ال َّذین اجتنبوا الطَّ اغ ُوت َأ ْن یعبدوها و َأنیابوا سإلَیی ه س
ال
ُُْ
َ
ل
َ
َ ُ
َ ْ ََُ
ل َُه ُم ال ْبُشْ رر؛ کسانی که از بندگی طاغوت اجتناب کرده و به سوی خدا از وابسیتگیهیا]
س
یال و اعتصیموا ب س س
یید سخل ُُه ْم
یه ف ََس ْ
بریدند ،مژده برای آنان است» (زمر)18 :؛ «فَ َو َّما ال َ
آمنُوا ب س هل َ ْ َ َ ُ
َّذین َ
فی رحم ٍا مسنْه و ف َْض ٍل و یهدی سهم سإل سَیه س
صراطا ُم ْستَقیما؛ اما کسانی که به خدا ایمیان آوردنید
ْ
َ ْ
َ ْ َ ُ َ
و به او پیوند خوردند ،پس بهزودی خدا آنان را در رحمت و فضیلی از او درمییآورد و

به صراطی مستقیم به سیویش هیدایت میکنید» (نسیاء .)183 :در همیه عیوالم هییچ میومن و
قرارگاهی بهتر از مومن و قرارگاه قرب به آفریدگار نیست « :فَفسروا سإلَی ه س
ال سإنِّیی لَک س
یه
ل
ْ
ُیم من ْ ُ
ُّ
بین؛ به سوی خدا بگریاید که من از جانب او بیمدهنیدهای آشیکارم» ( ارییات.)36 :
ذیر ُم ٌ
نَ ٌ
آموزههای قرآن راه رسیدن به ایین جایگیاه را بییان میکننید .پییامبران الهیی بیه ایین راه
فرامیخوانند« :ق ُل س
هذ سه َسبیلی َأ ْد ُعوا سإلَی هلال؛ بگو این است راه من ،به سوی خیدا دعیوت
ْ
میکنم» (یوسف .)163 :در وصیف پییامبر اکیرم چنیین آمیده اسیت« :داعسییا سإلَیی ه س
ال ب س سإ ْنسیه؛س
ل
دعوتکننده به سوی خداست به ا ن او» (احیااب .)48 :قیرآن چنیین پیونیدی مییان خیدا و
مماطبانش تصویر میکند .این پیوند تکوینی وقتی با پیوند از روی اختییار و اراده انسیان
همراه میشود او را عایا و در مقابل آموزههای رقیب نفو ناپذیر میگرداند.
 .2-2-2راهبری به سوی هدف آفرینش انسان

قرآن کریم بهصراحت و با انرصار ،هدف آفرینش انسان و جین را بنیدگی میدانید؛
چون میگوید :جین و انیس را نیافرییدم مگیر بیرای بنیدگی ( ارییات .)38 :بنیدگی فلسیفه
س
آفرینش آفریدههای دارای عقل و اختیار است .دعوت پیامبران الهی بیه ایمیان زمینهسیاز
مقصدی را دنبال نمیکنند (توبه .)81 :فرمان داده نشدند مگیر اینکیه بنیدگی کننید خیدای
یکتایی که جا او خدایی نیست .عبودیت خالصی که دین اسیتوار را شیکل میدهید (بینیه.)3 :
به گاارش قرآن اولین توصیه پیامبران الهی دعیوت بیه عبودییت اسیت (بقیره21 :؛ نسیاء88 :؛
مائییده82 :؛ اعییراف 88 ،83 ،31 :و 33؛ هییود 36 :و 34؛ نرییل88 :؛ حییج88 :؛ نییوی28 :؛ مؤمنییون82 :؛ نمییل43 :؛

َیح َعبْیدا؛
عنکبوت 18 :و 88؛ نوی)8 :؛ چنانکه امیرمؤمنان فرمیود« :کَفَیی بسیی عس لیاا َأ ْن َأک َ
ُیون ل َ
عات مرا بسنده است که تو را بندهام .عات رما مقاومت است» (صدوق1468 ،ق،

 ،2ص.)426

 .3-2-2هماهنگی با فطرت الهی

هدایت آفریدگار مناسبترین هدایت برای آفریده است؛ زیرا آن که سرشت انسیان
لد س
ت
ح ل س ِّ
ین َحنیفا فسطْ َر َ
را آفرید ،همو دینی هماهنگ با این سرشت مقرر کرد« :فَ َوقس ْم َو ْج َه َ

قرآن خاستگاه عزت و مقاومت

ترق هدف یادشده است (ر.ک :حدید )3 :و فرمانهای خدای تعیالی جیا ترقی عبودییت
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س
س
ین الْقَیی ُم؛ پیس پاکجویانیه روی بیه
ح ِّ
دیل ل س َ
مل ْ س هلال ل س َ
الد ُ
هلال ال َّتی فَطَ َر النَّا َ َعلَیها تَب ْ َ
دین استوار ساز؛ فطرت خدا که میردم را بیر آن آفریید ،هییچ تبیدیلی در آفیرینش خیدا
نیست ،این است دین پایدار» (روم .)86 :دینی که آموزههیای قیرآن تبییین میکنید ،قییم و
پایدار و هماهنگ با فطرت است ،مؤمنان این دین نیا پاییدار و مقیاوم خواهنید بیود و بیا
پایداری و مقاومت درونی و بیرونی به عات خواهند رسید که عات از س
آن خدا و رسیول
و مؤمنان است (منافقون.)3 :
 .4-2-2هماهنگی تشریع قرآنی با حسن و قبح ذاتی

اوامر و نواهی قرآن با مصلرت و مفسده اتی اشیا هماهنیگ اسیت .هیر چیه خیدای
تعالی بدان امر کند ،دارای ُحسن اتی و از هیر چیه نهیی کنید ،دارای قیبح اتیی اسیت؛
بدین معنی که خدای تعالی به چیای که در واقعییت َح َسین نباشید ،فرمیان نمیدهید و از
18
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چیای که در واقعیت قبیح نباشید ،نهیی نمیکنید (ر.ک :مظفیر ،1 ،1838 ،ص )228؛ ازایینرو
است که هماهنگی تشریع با واقعیت هستی سبب هدایت به پاییدارترین روش اسیت « :سإنَّ
یهدی لسل َّتی هسی َأق َْو ُم؛ ایین قیرآن بیه پاییدارترین و مقیاومترین راههیا هیدایت
هذَ ا الْق ُْر َ
آن ْ
میکند» (اسراء)1 :؛ چنانکه نافرمانی از عهد و فرمان خدا افساد در زمین است.
 .5-2-2هادی گستره ملک تا ملکوت

مکاتب بشری در بهترین حالت ،بازه زمانی از تولد تا مرگ ،یعنی عالم م س
لیک برییده
ُ
از ملکوت را برای انسان برنامهریای میکننید .قیرآن انسیان را در همیه گسیتره ملیک و
ملکوت هدایت میکند؛ چنانکه گستره سالمت انسان در قرآن به گسیتره ابیدیت انسیان
یر َحییا؛
ییو َم أُب ْ َع ُ
ییو َم ُول س ْ
ییو َم َأ ُم ُ
ید ُ
از ُملک تا ملکوت استَ « :و ال َّس ُ
یوت َو ْ
ت َو ْ
یالم َعلَیی ْ
سالمت الهی] بیر مین روزی کیه متولید شیدم و روزی کیه میمییرم و روزی کیه زنیده
برانگیمته میشود» (مریم)88 :؛ بنابراین قرآن سالمتی پایدار از دنیا تا قیامت را برنامیهریای
میکند .برخی آیینها آموزههایی برای گستره ملک تا ملکوت دارند؛ اما یا ناقصانید ییا
آمیمتهای از درستی و گژیاند؛ اما قرآن کریم کامل و ح است.

.3-2غنای پایانناپذیر

عاتآفرین ،غنای پایانناپذیر قرآن اسیت .پینج مؤلفیه اساسیی غنیا و
سومین ویژگی ل
سرشییاری آموزههییای قییرآن عبارتانیید از .1 :واقعنمییایی؛  .2زیبییایی؛  .8پایانناپییذیری؛
 .4پوششدهنده همه حیطههای نگرشی؛  .3الگوی کام سل ابعاد ارتباطی انسان.
 .1-3-2واقعنمایی

ال یقُییو ُل ال َْر ی ؛
اولییین مشمصییه غنییای آموزههییای قییرآن واقعنمییایی آن اسییتَ « :و هل ُ
منرصرا خدا ،ح میگوید» (أحااب .)4 :واقعنمایی قرآن در با ترین حد صدق اسیتَ « :و
ح س
ُمبَ ِّد َل لسکَلسمات س سه؛ سمن پروردگارت بیه راسیتی و عیدالت
ص ْدقا َو َع ْد
تَ َّم ْ
ت کَل س َم ُا َربِّ َ
به تمامیت رسید .هیچ تبدیلکنندهای برای کلمات او نیست» (انعام .)113 :راستگوتر از خدا
نیست« :من َأصدقُ مسن ه س
ال َحدیثا؛ کیست راستگوتر از خیدا؟» (نسیاء .)38 :او وعیده گیااف
َ ْ ْ َ
َ ل
س
س
نمیدهدَ « :و ْع َد هلال َحقًّا َو َم ْن َأ ْص َدقُ مس َن هلال قیال؛ وعیده حی خیدا ،کیسیت راسیتگوتر از
خییدا در گفتییار؟» (نسییاء .)122 :میییان کسییی کییه منبییع معییارف او آمیمتییهای از واقعیییت و
چشمگیر وجود دارد .اولی در معرض بیثباتی و گسیمتگی و دومی از ثبات و پیوستگی
دریافتها برخوردار است؛ زیرا منبع دریافت او همواره با واقعیت هستی هماهنگ است.
 .2-3-2زیبایی

س
س
س
س
خوانیدنی
َآمنَّا ب س سه َو ل َْن نُشْ ی سر َك ب س َربِّنیا َأ َحیدا؛ میا
« سإنَّا َسمعْنا ق ُْرآنا َع َجبا ْ
الرشْ د ف َ
یهدی إلَی ُّ

زیبایی شنیدیم که به رشد هیدایت میکنید؛ پیس بیه آن ایمیان آوردییم و هرگیا کسیی
را شریک خداوندمان قرار نمییدهیم» (جین .)2 :گوینیدگان ایین سیمن بیا کیاربرد تعبییر
َیین نُشْ یی سر َك؛ هرگییا شییریک نمیگیییریم» از مقاومییت و پایییداری پیوسییته خییود خبییر
«ل ْ
میدهند .آیه بر رابطه عل لی مییان «زیبیاییبودن خوانیدنی» و «هیدایت بیه ُرشید» و «ایمیان
بییه آن» بییا «مشرکنشییدن» د لییت دارد .اییین رابطییه عللییی بییه منالییه گییاارهای شییرطیه،

بر سنلتی الهی د لت دارد .این خواندنی از نظر زیبایی نییا غنیی اسیت و در عیین زیبیایی

قرآن خاستگاه عزت و مقاومت

غیرواقعیت است ،با کسی که جا حقیقت و واقعییت در منبیع معیارف او نیسیت ،تفیاوتی
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به رشد هدایت میکند و مماطب مؤمن در مقابل شرک ،مقاوم و نفو ناپذیر میشود.
 .3-3-2پایانناپذیری

قرآن کریم دربردانده همه آن چیای است که اهداف الهی را تومین میکندَ « :و نَ َّال ْنیا
عل َ س
تاب تسبْیانا لسک ُِّل شَ ی ٍء؛ این کتاب را بیانکننده هر چیای بر تو نازل کیردیم» (نریل.)31 :
َیح ال ْک َ
َ
(صیفار1464 ،ق ،ص 228؛ عیاشیی،
عالمه طباطبایی با الهام از روایتی به نقیل از امیام صیادق
س
س
ُیل شَ یی ٍء؛ بیرای او در
 ،2 ،1836ص  )283از آیه یادشده و آیه « َو کَتَبْنا ل َُه فی ْاألَل ْوایس م ْ
ین ک ِّ
الوای از هر چیای نوشتیم» (اعراف ،)143 :جامعیت همهجانبه قرآن کریم را در امیر هیدایت
اثبات میکند (طباطبیایی1418 ،ق،

 ،2ص  .)148به نقل از امیرالمؤمنین

چنیین آمیده اسیت:

همانا ظاهر قرآن زیبا و باطنش ژرف است ،شیگفتیهایش پایانناپیذیر و ناشیناختههایش
سپری نمیشود و تاریکیها جا به آن برطرف نمواهد شد (ر.ک :نهجالبالغه :خطبه)81؛ شیهید
صدر با الهام از این سمن و تصریح بر پایانناپذیری کلمات خدا ،قیرآن را پایانناپیذیر و
11

روش تفسیر موووعی را تنها راه دستیابی بیه ایین دادههیا میدانید (ر.ک ،صیدر1421 ،ق ،ص
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 .)81پایانناپذیری قرآن زمینه عات مؤمن به قرآن را فراهم میکند؛ چراکه برای دریافت
هدایت به منبعی دیگر نیازمند نیست.
 .4-3-2پوشش همه حیطههای نگرش

آموزههای قرآن همه حیطههای نگیرش انسیان را پوشیش میدهنید؛ افیاون بیر ایین،
تصویری روشن از ووعیت مطلوب و نیامطلوب حیطیههای سیهگانه شیناختی ،عیاطفی و
س
رفتاری نگرش را بیان میکنند.
 .1-4-3-2حیطه شناختی

بیشتر دادههای قرآن در قالب گاارههایی با معرفت توصییفیاند کیه آمیا آن حیطیه
شناختی نگرش انسان است .آگاهیهای هستیشناختی و تبیین جهان بیه وسییله قیرآن در
قالب هااران داده توصیفی ،مراتب وجود را بیه انیدازه بسینده بیرای هیدایت انسیان بییان

میکنند .قرآن کریم مشرون از این دادهها است و هرکس اندکی آشنایی با قیرآن دارد،
این دادهها را درباره مبدأ هستی ،مالئکه ،ابلیس ،آخرت ،انس ،جن و طبیعت بیهوفور در
قرآن مشاهده میکند .بیهلرا فراوانیی و وویوی و بیا هیدف رعاییت اختصیار از کیر
مستندات این حیطه نگرش در قرآن کریم صرفنظر میکنیم.
 .2-4-3-2حیطه عاطفی

قرآن کریم با بیان آموزههایی درباره عواطف مطلوب یا نامطلوب ،نیازهیای معرفتیی
َیم
این حیطه نگرش را نیا تومین میکند .نمونههایی از این آموزهها از این قرار اسیتَ « :أ ل ْ
س
س
سس
س س
َّیذین أُوتُیوا
آمنُوا َأ ْن تَمْشَ َع قُل ُوب ُ ُه ْم لذک ْ سر هلال َو ما نَ َا َل م َن ال َْر ِّ َو یک ُونُیوا کَال َ
یوْن لل َ
َّذین َ
یت قُل ُیوبهم و کَثییر مسینْهم س
س
س
ُون؛ آییا وقیت آن
فاسیق َ
ید فَق ََس ْ
ل فَطا َل َعلَی سه ُم ْاألَ َم ُ
ٌ ُ ْ
ُُ ْ َ
ال ْک َ
تاب م ْن قَب ْ ُ
نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر کر خدا و آننه از ح نازل شده قرآن] اسیت

خاشع گردد؟ و مانند کسانی نباشند که پییش از ایین بیه آنهیا کتیاب داده شید و پیس از
زمانی طو نی که بر آنها گذشت قلبهایشان قساوت پیدا کرد و بیشترشان فاس شیدند»
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(حدیید.)18 :آیه با دو مفهیوم عیاطفی در تعامیل بیا قیرآن کیریم را تیذکر داده اسیت؛ .1
به قرآن است؛ چنانکه قساوت یک مفهوم نامطلوب و ودارزش در نگیرش عیاطفی بیه
ُون؛ و زمانی که آییات
زادت ْ ُه ْم إیمانا َو َعلی َربِّ سه ْم یت َ َوکَّل َ
آن استَ « .و سإ ا تُل س ْ
یت َعلَی سه ْم آیات ُ ُه َ
او بر آنان تالوت شود ،ایمانشان را میفااید و بر پروردگارشان توکل میکنند» (انفیال.)2 :
س
تلقیی
ازدیاد ایمان و توکیل بیر خیدا ،حیاکی از واکینش و کینش درونیی انسیان هنگیام
س
س
مفهوم یادشده روشن است .ترق مفاهیم «ایمیان» و
مطلوبیت دو
آیاتاند .د لت آیه بر
«توکل» مستلام شناخت و عملاند؛ ولی خود آنها در قلمرو حیطه عاطفی و درونی انسان
قرار دارند .خدای تعیالی در آییات یادشیده و ماننید آن (زمیر 28 :و  )43مؤلفیههای عیاطفی
مطلوب و نامطلوب نگرش به قرآن کیریم را بییان میکنید .ایین دادههیا بهروشینی نشیان
میدهند قرآن کریم از بیان و ساماندهی شمصیت عاطفی مؤمنان نیا دریغ نمیکند.
میاده
گرامیترین و کلیدیترین عاطفه در انسان «تقوا» است .این مفهیوم برگرفتیه از ل

قرآن خاستگاه عزت و مقاومت

خشوع؛  .2قساوت .بدیهی است خشوع یک مفهوم مطلوب و ارزشی در نگرش عیاطفی

«وقی» است .مشتقات آن در قرآن بیش از دویست بیار بیهکار رفتیه اسیت .در ایین مییان
مادهانید .در فارسیی بیرای متقیی
مفهوم «تقوا» و «متقی» شناختهشدهترین واژگیان از ایین ل
معادلهای متنوعی برگایدهاند .شایعترین معیادل «پرهیاکیار» (ر.ک :فیضا سیالم،1 ،1883 ،

ص  )2است که در بیشتر ترجمههای رایج این معادل بهکار مییرود .سییدمرمود طالقیانی
«پرواپیشییه» را برمیگاینیید (ر.ک :طالقییانی ،1 ،1882 ،ص  43و
«پارسا» را بهکار میبرد (روایی اصفهانی و همکاران،1838 ،

 ،8ص  .)188روییایی اصییفهانی

 ،1ص  .)2برخیی تعبییر عربیی را بیا

پسوند فارسی درمیآمیاند ،مانند «تقواپیشیه» (خواجیوی1416 ،ق ،ص  ،)2برخیی همیان کلمیه
عربی را بهکار میبرند ،مانند «متقی» (بالغی،1838 ،

 ،1ص  )22و برخی نیا معادل «خودبیان»

(ر.ک :آکوچکیان ،1818 ،صص 214ی )213را ترجیح میدهند .هریک از معادلهای یادشده ماایا
و کاستیهایی دارند .معادلی که آکوچکیان برگایده به معنی «تقوا» نادیکتر است.
شییاید مماطییب از اینکییه تقییوا را یییک مفهییوم در حیطییه عییاطفی در نظییر گرفتییهایم
شگفتزده شود .این مقاله جای تفصیل درباره این مطلب نیست؛ ازاینرو به همین مقدار
13

بسنده میشود که نگارنده و شماری قرآنپژوهان در بازهای زمانی نادیک بیه هفیت میاه
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بر روی معنی تقوا متمرکا شدیم و همه کاربردهای آن در قرآن را بررسی کردیم .نتیجه
مطالعات یادشده این اسیت کیه تعرییف مشیهور تقیوا کیه بیه «تیرک مررمیات و انجیام
واجبات» شناخته میشود؛ س
بیان خود تقوا نیست؛ بلکه بیان اثر آن است .تقوا نه علم اسیت

و نه عمل؛ بلکه کیفیتی در نفیس انسیان اسیت کیه برآمیده از علیم و ُمنیتسجس عمیل اسیت،

بهگونهای که گویی آخرین علت کاملکننده علیت تام برای عمل است؛ ازایینرو اسیت
که به اثر عملی تعریف شده است .قرآن برای این کیفیت نفسانی ی که نفیسترین عاطفیه
و احسا

در انسان است ی آثار و پاداشهایی گرانبهیا در دنییا و آخیرت قیرار میدهید.

تقوا در قرآن حالتی عاطفی است .این حالت و آثیار عملیی آن ،انسیان را از نتیایج الهیی
ناگوار حف میکند.
تبیییین قرآنییی بایسییتگیها و نابایسییتگیهای احساسییی انسییان و در رأ

آن «تقییوا»

الگوهایی بسنده بیرای میدیریت و شیکلدادن بیه اخیالق و احساسیات مؤمنیان را فیراهم
عات و مقاوت آنان در برابر نابایستگیهای شناختی ،عاطفی
میکند و نقشی مروری در ل

و رفتاری دارد .همه عواطف بایستهای که در قرآن بیان میشوند افاایش تقیوا را موجیب
میشوند .خشوع ،خضوع ،خشیت ،خوف از مقام رب ،اخبات و مانند آن بدون اسیتثنا بیا
تقوا و آثار آن نسبتی همافاا دارند.
 .3-4-3-2حیطه رفتاری (مناسکی)

آموزههای هنجاری قرآن کریم که رفتار انسان را شکل میدهند به صیورت معرفیت
دستوری حیطه رفتاری نگیرش انسیان را سیامان میدهنید .آییاتی کیه بیه حیطیه رفتیاری
میپردازند ،پرشمارند؛ برای نمونه به برخیی آموزههیای دسیتوری کیه رفتیار مؤمنیان در
تعامل با قرآن را بیان میکنند ،توجه خواهیم کرد.
آیه «فَاق ْر ُؤا ما تَیسر مسن الْق ُر س
آن؛ هر قدر میسر است قرآن بموانیید» (مامیل .)21 :یکیی از
َّ َ َ ْ
َ
س
اساسیترین الگوهای رفتاری انسان در تعامل با قرآن کریم را بیان میکند .در آییه « َو إ ا
ق ُ سرئ الْق ُرآ ُن فَاستمسعوا لَه و َأن ْ س
ون؛ زمانی که قرآن خوانده میشود بیه آن
صتُوا ل ََعلَّک ُْم ت ُ ْر َح ُم َ
َْ ُ ُ َ
َ ْ
گوش دهید و خاموش باشید؛ باشد که مورد رحمت قیرار گیریید» (اعیراف ،)264 :رفتیاری
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مطلوب نه در مواجهه مستقیم با قرآن کیه در مواجهیه بیا «قرائیت قیرآن» طلیب میشیود.
قرآناند .اثر تکوینی این رفتار برخیورداری از رحمیت خیدا اسیت .ایین آییات و آییات
مشییابهی از اییین دسییت ،رفتییار مؤمنییان در تعامییل بییا قییرآن و شییئون آن را سییاماندهی و
هنجارمند میکنند.
آیات پرشماری نیا تعامل انسیانها بیا یکیدیگر را سیامانمند میکننیدَ « :و تَ ْسیت َ سوی
س
مییم * َو
ادف َْع بسال َّتی هسی َأ ْح َس ُن ف سَإ َا ال َّذی بَینَ َ
داو ٌة کَ َون َّ ُه َولی َح ٌ
السیئ َ ُا ْ
ح َو بَینَ ُه َع َ
ال َْر َسنَ ُا َو َ َّ
َّذین َصبَ ُروا َو ما یلَقَّاها سإ َّ ُو َح ٍّ َع ٍ
ظیم؛ نیکی و بدی برابر نیستند .به آننیه
ما یلَقَّاها سإ َّ ال َ
نیکتر است ،پاسخ بده .ناگهان کسی کیه مییان تیو و او دشیمنی اسیت ،گیویی دوسیتی
صمیمی است .به آن (الگوی شایسته رفتاری) نمیرسند جا کسانی که صبر پیشه کردنید
و نمیرسند به آن جا دارندگان بهره بارگ» (فصلت84 :ی .)83در این آییات «دفیع بیدی بیه
احسن» مطالبه شده است .در این آموزه ،الگویی واکنشی در حیطه رفتاری همراه با آثیار

قرآن خاستگاه عزت و مقاومت

«گوشدادن» و «خاموشبودن» دو الگوی رفتیاری و مناسیکی هنگیام مواجهیه بیا قرائیت

و قابلیتهای مورد نیاز برای آن ارائه میشود .در همین آیه پیامد «دفیع بیدی بیه احسین»
که «تبدیل دشمن به دوست» است به مناله سنتی الهی حاکم بر رفتار انسان بییان میشیود
که به حیطه شناختی مربوط است .همننین توکید بر صبر به مناله قابلیت مورد نییاز بیرای
دستیابی به الگوی رفتاری یادشده ،عنصری در حیطه عیاطفی اسیت .بیه ایین ترتییب آییه
دربردارنده آموزهای است که هر سه حیطیه شیناختی ،عیاطفی و رفتیاری را در پیونید بیا
یکدیگر بیان میکند.
زمانی که الگوهای رفتاری تبیینشیده در قیرآن ،در تیک تیک افیراد جامعیه ایمیانی
ترق یابد ،وجهی چشمگیر از تمدن مؤمنیان قیرآن را آشیکار میکنید .پییروی از ییک
الگوی الهی کارآمد در رفتار فردی و اجتماعی جامعیهای سرشیار از پیوسیتگی را شیکل
س
رفتاری شایسته ،افیاون بیر اینکیه خیود
میدهد .این پیوستگی و یکپارچگی در الگوهای
بارگترین سرمایه اجتماعی یک تمدن است ،سبب تولید و تااید سیرمایه اجتمیاعی نییا
12

است .آیه اخیر با فرمولبندی تبدیل گسست به پیوست بهروشینی یکیی از سیازوکارهای
س
اجتماعی همگرایی مؤمنان را نشان میدهد .ایین سیرمایه شیاداب و
تولید و تااید سرمایه
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س
رفتاری الهی ،جامعه ایمانی را از الگوهای بشری رقیب بینییاز
پویای برآمده از الگوهای
و در برابر آن مقاوم میکند.
 .5-3-2پوشش همه ابعاد ارتباطی انسان

انسان دارای چهار ب س
عد ارتباطی است؛ ارتباط با خدا ،ارتباط با خود ،ارتباط با دیگران
ُ
و ارتباط با طبیعیت (ر.ک ،صیدر1421 ،ق ،ص  .)163میروری بیر دادههیای قیرآن کیریم نشیان
میدهد آموزههای قرآن همه ابعاد چهارگانه ارتباطی انسان را پوشش میدهند.
 .1-5-3-2ارتباط با خدا

انسان از دو ارتباط تکوینی و تشریعی با خدا برخوردار است .ارتباط تکوینی خیدا بیا
انسان بهطوردائم در خالل سنتهای حاکم بر او مرقی اسیت .انسیان هیچگیاه خیار از
سنتهای حاکم بر هستی نیست .این سنتها و قیوانین قیدرت ،اراده و حکمیت و تیدبیر

خدا را به اجرا درمیآورند (ر.ک ،صیدر1421 ،ق ،ص  .)81ارتبیاط تشیریعی بیا خیدا در قالیب
فرمانها و مطالبات الهی به انسان ابالغ میشود .انسان بیا شیناخت ،اراده و انتمیاب از آن
مطالبه ،فرمان میبرد یا در برابر آن نافرمانی میکند .این اقبال و ادبار ،بیه زنیدگی انسیان
معنییی میدهیید و ارتبییاط تشییریعی او بییا خییدا را رقییم میزنیید .بییه اییین ترتیییب انسییان بییا
هماهنگسازی کنشهیا و رفتارهیای خیود ی اعیم از رفتارهیای درونیی ییا بیرونیی ی بیا
فرمانهای الهی با خیدا پیونیدی از روی اراده و اختییار ایجیاد میکنید .همیه آییاتی کیه
فرمانها و ارزشهای الهی را بیان میکنند ،ساماندهنده ارتباط تشریعی انسان با خداینید.
فرمانهای یادشده در هر سه حیطه شیناختی ،عیاطفی و رفتیاری شیکل میگیرنید .نمونیه
ٍ
لیم؛ بدانید که خدا بیه هیر چییای
ال بسک ُِّل شَ یء َع ٌ
ارتباط تشریعی شناختی آیه « ْ
اعل َُموا َأنَّ هل َ
س
س
م ِّیو ُف
ُیم الشَّ ییطا ُن ی َ
عالم است» (بقره )281 :و نمونه ارتباط تشریعی عیاطفی آییه « سإنَّمیا لک ُ
س
َ س
س
نین؛ همانییا آن شیییطان اسییت کییه شییما را از
یاء ُه فَییال تَمییاف ُ
ُوه ْم َو خییاف ُون سإ ْن کُن ْیت ُ ْم ُمی ْیؤم َ
أ ْولیی َ
دوستانش میترساند .از آنها نترسید ،از من بترسیید اگیر میؤمن شیدهاید» (آل عمیران .)183 :و
نمونه ارتباط تشریعی رفتاری آیه «و َأ سن اعب ُدونی هذا س
قیم؛ مرا بپرستید؛ ایین راه
ص ٌ
راط ُم ْست َ ٌ
َ
ُْ
خدای تعالی است ،کر زبانی (اسراء )111 :یا کر درونی (اعراف )33 :ییا
،1883

کیر عملیی (کلینیی،

 ،2صص 31ی.)32

 .2-5-3-2ارتباط با خود

آمنُیوا َعلَییک ُْم
یهیا ال َ
بمشی بارگی از ارتباطات انسان ،ارتباط با خود است« :ییا َأ َ
َّیذین َ
ُم؛ ای کسانی که ایمان آوردید ،بر شما واجب است به خود بپردازیید» (مائیده)163 :
َأنْف َُسک ْ
ون النَّا َ بسالْب س ِّر َو تَن ْ َس ْو َن َأنْف َُسک ُْم؛ آیا میردم را بیه نیکیی امیر میکنیید و خیود را
و « َأ تَوْ ُم ُر َ
فراموش میکنید؟» (بقره.)44 :
بُعد ارتباط انسان با خودش الااما جدا و متباین از ابعیاد دیگیر نیسیت .اساسیا کیاربرد
مفهوم «بُعد» برای این است که ابعاد تنها در لرا از یکدیگر جدا هستند و میتواننید در
مصداق یکی باشند؛ برای نمونه زمانی که مطالبه الهیی در آییات بیا را دربیاره خیود را

قرآن خاستگاه عزت و مقاومت

راست است» (ییس )81 :میباشد .در این میان « کر» یکی از پرشورترین شییوههای ارتبیاط بیا
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عملی میکنیم ،افاون بر ساماندهی ارتباط با خیود ،ارتبیاط بیا خیدا را نییا رقیم زدهاییم.
همننین زمانی که توجه به دیگران را از اولوییت خیار مییکنیم و بیه ارتبیاط بیا خیود
اولویت میدهیم ،درحقیقت به دو بُعد ارتباطی میپیردازیم ،رابطیهای ایجیابی بیا خیود و
رابطهای سلبی با دیگران؛ چنانکه هریک از میا ی افیاون بیر هوییت انسیانی ی جائیی از
طبیعت هستیم؛ به این ترتیب هر کنش و واکنشی نسبت به خود ،کنش و واکنشی نسیبت
به جائی از طبیعت نیا است؛ به این ترتیب ما فقط نمونههایی آوردیم کیه بهصیراحت بیه
بُعد ارتباط با خود د لت دارد ،حال آنکه میتوان همه ابعیاد ارتبیاطی را در همیه آییات
قرآن یافت؛ هرچند الااما با د لت مطابقی و صریح نمواهند بود.
 .3-5-3-2ارتباط با دیگران

انسان موجودی اجتمیاعی اسیت؛ بنیابراین بمشیی از زنیدگی را در ارتبیاط بیا دیگیر
همنوعان سپری میکند .اساسا نیازهای بسیاری وجود دارند کیه جیا بیا کمیک دیگیران
28
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تومین نمیشوند .شمار فراوانیی از دادههیای قیرآن کیریم آموزههیایی دربیاره چگیونگی
ارتباط با دیگراناند؛ همنون ارتباط با والدین ،خویشان ،یتیمان و مسیاکینَ « :و سإ ْ َأ َخیذْ نا
یید َ س
یید س
ین سإ ْحسییانا َو س ی الْق ُ ْربییی َو ال ْیتییامی َو
میثییاقَ بَنییی سإ ْس
ییرائیل تَعْب ُ ُ
ال َو بسال ْوال س َ
َ
ون إ َّ هل َ
س
ساکین َو ق ُول ُوا لسلنَّا س ُح ْسنا؛ هنگامی کیه از بنیاسیرائیل پیمیان گیرفتیم کیه جیا خیدا
ال َْم
نپرستند ،و به والدین و خویشاوندان و یتیمان و مسیکینان احسیان کننید و بیه میردم نیکیو
ُیم َخشْ یی َا
بگویند (بقره38 :؛ همننین ر.ک :نساء 88 :و  ،)183ارتباط با فرزندانَ « :و تَقْتُل ُوا َأ ْو َدک ْ
سإم ٍ
کان سخطْ یو کَبییرا؛ فرزنیدانتان را از تیر تنگدسیتی
الق نَ ْر ُن نَ ْر ُزق ُُه ْم َو سإیاک ُْم سإنَّ قَتْل َُه ْم َ
ْ
نکشید ،ما آنان و شما را روزی مییدهیم .کشیتن آنیان خطیای بارگیی اسیت» (نیور،)81 :
یت َعلَیییک ُْم أُ َّمهییاتُک ُْم َو بَنییاتُک ُْم َو َأ َخییواتُک ُْم َو َع َّمییاتُک ُْم َو
ارتبییاط بییا خویشییاوندانُ « :ح ِّر َمی ْ
س
س
ین
یات ْاألَ س َو بَنی ُ
خییا تُک ُْم َو بَنی ُ
یات ْاأل ُ ْخییت َو أُ َّمهییاتُک ُُم الالَّتییی َأ ْر َوییعْنَک ُْم َو َأ َخییواتُک ُْم می َ
س س س
س
الرواع سا و أُم ُ س س
ین
هات نسائک ُْم َو َربائبُک ُُم الالَّتی فی ُح ُجو سرک ُْم م ْن نسائک ُُم الالَّتی َد َخل ْیت ُ ْم ب س سه َّ
َّ َ َ َّ
س
س
س
ین َأ ْصیالبسک ُْم َو َأ ْن
َّیذین م ْ
یل َأبْنیائک ُُم ال َ
ف سَإ ْن ل َْم تَک ُونُوا َد َخلْت ُ ْم ب س سه َّن فَال ُج َ
نای َعلَیک ُْم َو َحالئ ُ
ین سإ َّ ما ق َْد سل َ س
ین ْاأل ُ ْخت َ س
کان غَف ُورا َرحیما؛ بر شما حرام اسیت ازدوا
ال َ
تَ ْج َمعُوا بَ َ
َف إنَّ هل َ
َ

با] مادران ،دختران ،خواهران ،عمهها ،خالهها ،برادرزاده ،خواهرزادههیا ،میادرانی کیه بیه
شما شیر دادهاند ،خواهران رواعی ،مادرخانمها و دخترخواندههایی که در دامن شیمایند
از همسرانی که با آنان آمیاش کردهاید .اگر با همسران آمیاش نکردهاید باکی نیست بیا
دخترانشان ازدوا کنید .بر شما حرام است ازدوا با] همسیران پسیرانتان کیه از ُص س
یلب
شمایند و اینکه میان دو خواهر جمع کنید؛ مگر آننه پیش از این تشریع واقع شده .همانا
خدا غفور و رحیم است» (نسیاء28 :؛ همننیین ر.ک :توبیه24 :؛ نیور .)81 :نمونیههای تعییین حیدود
برای ساماندهی ارتباط انسان با دیگیران فراوانانید ،مثیل همسیایهها (نسیاء ،)88 :دوسیتان و
دیگر مؤمنان و مسلمانان (فصلت )83 :و پیروان ادیان دیگر (آل عمران.)84 :
 .4-5-3-2ارتباط با طبیعت

س
خدا انسان را خلیفه خود بر زمین قرار میدهد« :و سإ ْ قال رب َ س س س
یل
َ
یح لل َْمالئکَیا سإنِّیی جاع ٌ
َ َ ُّ
فسی ْاألَ ْر س
ض َخلیفَا؛ هنگامی که خدا به فرشتگان گفت :همانا مین قراردهنیده خلیفیهای در
زمینم» (بقره .)86 :اشاره شد که شهید صدر معتقد است ،زمین به معنی طبیعت اسیت (صیدر،
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1421ق ،ص  .)168او خالفت را همان امانت الهی میداند .بیه ایین ترتییب ارتبیاط انسیان بیا
بسیاری متفکران نظریه اسیتمالف و اسیتیمان شیهید صیدر را پذیرفتهانید .نصیر در زمیره
فیلسوفانی است که بر پایه نظریه یادشده مسلمانان را «به چشیمدوختن بیه تعیالیم اسیالمی
در مورد امانت و قبول مسئولیت حف انسانهای دیگیر و کیل کیره زمیین» فرامیخوانید
س
امانت طبیعیت را فیالجملیه بیه خیدمت
(ر.ک :نصر ،1818 ،ص  .)38برایناسا خدای تعالی

س
س
ماوات َو ما فسی ْاألَ ْر س
ض َجمیعا مسن ْ ُه؛ به تسمیر
الس
انسان درآورده استَ « :و َس َّ
م َر لَک ُْم ما فی َّ

شما درآورد از همه آننه در آسمانها و آننه در زمین است» (جاثیه .)18 :خدا انسیان را از
س
ین ْاألَ ْر س
ض َو
زمییین آفریییده و انسییان را بییه آبییادانی آن وا داشییته اسییتُ « :هی َیو َأنْشَ ی َوک ُْم می َ
ْاستَعْ َم َرک ُْم فیها؛ او شما را از زمین ایجاد کرد و بیه عمیران آن واداشیت» (هیود .)81 :قیرآن
یدوا
کریم ارتباط انسان با طبیعت را بر مدار اصالی و اجتناب از افساد بنا میکنیدَ « :و تُف سْس ُ
ید سإصی س
فسیی ْاألَ ْر س
یالحها؛ افسیاد نکنیید در زمییین پیس از اصیالی آن» (اعییراف 38 :و .)33
ض بَعْ َ ْ
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طبیعت در چارچوب رابطه امیین بیا امانیت ترلییل میشیود (صیدر1421 ،ق ،صیص 116یی.)111

روایات نیا بر این د لت دارند که هییچ عرصیهای از طبیعیت خیالی از مسیئولیت انسیان
نیست« :اتَّق ُوا هال فسی عسب س
ُون َحتَّی َع س
ین الْبسقَیا سع َو ال ْبَ َهیائسم؛ تقیوا کنیید
اد سه َو ب س َال سد سه ف سَإنَّک ُْم َم ْسئُول َ
لَ
َ
خییدا را دربییاره بنییدگان و سییرزمینهای خییدا؛ زیییرا شییما حتییی در برابییر قطعییهزمینها و
چهارپایان مسئولید» (نهج البالغه ،ص .)242
قرآن کریم بُعد ارتباط انسان با طبیعت را بهگونهای سامان میدهد که همواره تعاملی
مصلرانه با این امانت الهی برقرار کند .هیچ مکتب دیگری تا این اندازه انسان را در برابر
طبیعییت مسییئول نمیدانیید .نظریییههای اسییتمالف و اسییتیمان شییهید صییدر اییین رابطییه را
بهگونهای شایسته و جذاب تئوریاه کرده است .ساماندهی این بُعد ارتباطی با آموزههیای
قرآن مماطبان را از هر الگو و نظام دیگری بینیاز و مقاوم میکند.
چهار بُعد ارتباطی و نمونهدادههای قرآن برای ساماندهی ابعیاد چهارگانیه ارتبیاطی را
بیان کردیم .این الگوها افاون بر اینکیه زمینیههای نیرومنیدی بیرای ثبیات و مقاومیت در
مؤمنان ایجاد میکنند ،قابل عروه به همه بشر در همه زمانهیا هسیتند؛ ازایینرو شایسیته
28

است مؤمنان به قرآن ،بشریت را به الگوهای کامل و بینظیر این کتاب الهی فرابموانند.
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 .4-2هیمنه مانا

قرآن کریم آخرین نسمه هدایت آسمانی بشر است .این کتاب ،مهیمن بر کتابهای
دیگر است .معمو هیمنهها ناپایدارند .تجربه تاریمی نشان میدهد هیمنههای تئورییک،
تاریخ معینی دارند .پس از چندی تئوریها دچار فروپاشی و از گردونیه ارجیاع و اسیتناد
خار میشیوند؛ امیا قیرآن کیریم هیمنیهای مانیا دارد .شیاید هیمنیه مانیای قیرآن کیریم
اساسیترین ویژگی عایابودن آن است.
 .1-4-2هیمنه

عالمه طباطبایی هیمنه را اینگونه بیان میکند :هیمنه چیای بر چیای یعنیی سیلطه بیر
آن در حف و مراقبت و انواع تصرف .قرآن که به بیانکننده همه چیا درباره کتابهیای
آسمانی وصف شده ،بر آنها هیمنه دارد؛ زییرا اصیول ثابیت و ت ییرناپیذیر آنهیا را حفی

میکند و فروعات شایستۀ نسخ را از میان میبرد ی فروعاتی که ممکن است دچار ت ییر و
جایگاینی شوند ی تا بهتدریج برای سلوک انسان در مسیر ترقیی و تکامیل مناسیب شیود
(طباطبایی1418 ،ق،

 ،3ص  .)841با اثبات هیمنه قرآن کریم بر دیگر کتابهای آسمانی که از

جانب خدای تعالی نازل شدهاند (مائده ،)43 :هیمنه آن به قیا
بشری اثبات میشود (جیوادی آملیی،1838 ،

اولویت بر همیه کتابهیای

 ،12ص  .)32در دییدگاه صیاحب تفسییر تﺴرنﯿم،

هیمنه و سیطره قرآن کریم به جهت عظمیت علمیی و صییانت آن از تررییف اسیت .بیه
اعتقاد ایشان کتابهای آسمانی دیگیر از دسیتبرد حیوادث ایمین نیسیتند و دسیتخوش
ترریف شدهاند .او برایناسیا

و بیا تکییه بیر احادییر معتبیر و فیروان توصییه میکنید

س
رواییی توصییۀ یادشیده از ایین
روایات بر قرآن کریم که هیمنه دارد عروه شوند .مستند
س
س
قرار است « :سإنَّ َعلَی ک ُِّل َح ٍّ َحقسیقَا َو َعلَی ک ُِّل َص َو ٍ
وه َو
اب نُورا ف ََما َوافَ َ کت َ َ
یاب هلال فَمُیذُ ُ
س
ما َخال َ س
وه؛ همانا بر هر حقی حقیقتی حاکم است و بر هیر صیوابی نیوری
َف کت َ َ
اب هلال ف ََد ُع ُ
َ
میتابد؛ پس هر آننه با کتیاب خیدا موافقیت کنید ،اخیذ کنیید و آننیه بیا کتیاب خیدا
ممالفت کنید ،تیرک کنیید» (کلینیی ،1 ،1883 ،صیص 83-88؛ نییا ر.ک :طوسیی ،8 ،1883 ،صیص

پیشین به قرآن کریم را زم میداند؛ با این هدف کیه صیرت مطیالبی کیه در تیورات و
انجیل فعلی آمده است یا صرت آننه ناد زردتشتیان است ،با قرآن سنجیده شود (جوادی
آملی،1838 ،

 ،12ص .)88

س
حقیقت ثبوتی ،ناول و ابالغ ،معصوم اسیت و از جانیب
هیمنه قرآن برای آن است که در
یه و مسین َخل ْفس س
ین َ س
س س
س
ل مس ْن بَ س
یه؛ همانیا آن
ْ
خدا مرفو َ « :و سإن َّ ُه لَک ٌ
ید َ
تاب َعایا * ی ْوتیه ال ْباط ُ

کتابی عایا است کیه باطیل نیه از مقابیل و نیه از پشیت بیه آن راه نمییابید» (فصیلت.)42 :
عایابودن این کتاب به سبب راهنیافتن باطل به آن است« :ال ْرمد سه س
ل ال َّذی َأنْال علی عب س
ید سه
َ ُْ ل
َ َ َ َْ
س
ل ل َُه عس َوجا* قَیما؛ سپا خدای را که این کتاب را بر بندهاش نازل کرد
تاب َو ل َْم ْ
ال ْک َ
یج َع ْ
و هیچ گژی در آن قرار نداد؛ درحالیکه استوار اسیت» (کهیف1 :یی .)2قیرآن در نیاول نییا
ْناه َو بسال َْر ِّ نَ َا َل»؛ « قرآن را] بهح نازل کردیم و بیهح نیازل
مصون استَ « :و بسال َْر ِّ َأن ْ َال ُ

شد» (اسراء .)163 :رسول این کتاب نیا جیا از وحیی سیمن نمیگویید؛ پیس در ابیالغ نییا
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861ی862؛ حرعاملی1461 ،ق،

 ،28ص  .)168ایشیان همننیین عرویه مطالیب کتابهیای انبییای
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معصییوم اسییتَ « :و مییا ینْطس ی ُ َعی س
ین ال َْهییور سإ ْن ُهی َیو سإ َّ َو ْحییی یییوحی؛ از روی هییوا سییمن
نمیگوید .آن نیست مگر وحیی که بر او وحی شده است» (نجیم8 :یی .)4خیدا خیود حیاف
آن است؛ پس گذر اییام و هیر حادثیهای نمیتوانید در برابیر حفی الهیی بیه آن آسییب
ون؛ همانا ما خود ایین کیر را نیازل کیردیم و
برساند « :سإنَّا نَ ْر ُن نَ َّالْنَا الذِّ ک َْر َو سإنَّا ل َُه لَرافسظُ َ
خود حافظان آنیم» (حجر.)1 :
کتابی کیه در وجیود حقیقیی و نفسا میری ،در نیاول و در ابیالغ معصیوم اسیت و
همواره خدا آن را از خطا و ترریف حف میکند ،خود کتابی عایا ،نافیذ و نفو ناپیذیر
س
اییا؛ همانیا آن البتیه کتیابی عاییا اسیت» (فصیلت .)41 :بیهطورطبیعی
تاب َع ٌ
استَ « :و سإن َّ ُه لَک ٌ
مؤمنانی که از این کتیاب عاییا پییروی میکننید ،در مقابیل آموزههیا و فرهنیگ رقییب
آسیبناپذیر و مقاوم خواهند بود.
 .2-4-2مانایی
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همه ویژگیهایی که تاکنون برشمردیم مانایی قرآن کریم را رقم میزننید .بیا وجیود
ُ س س
ُیرآ ُن
این ،آیاتی روشن بر مانایی و جاودانگی قرآن د لیت دارنید« :أوحیی إلَیی هیذَ ا الْق ْ
سألُن ْ سذ َرک ُْم ب س سه َو َم ْن بَلَغ؛ این قرآن به من وحی شده تا شما و هرکس پیامم] به او میرسید،
س س
س
بیم دهم» (انعیام)11 :؛ «هو ال َّذی بع َ س
ییاکِّی سه ْم َو
یین َر ُسو من ْ ُه ْم یتْل ُوا َعلَی سه ْم آیاتیه َو َ
ر فی ْاأل ُ ِّم َ
ََ
َُ
س
س
س
س
ٍ
س
یل لَفیی َویالل ُم ٍ
یرین مین ْ ُه ْم ل ََّمیا
بیین * َو َ
تاب َو ال ْرک َْم َا َو إ ْن کانُوا م ْ
آخ َ
یعل ُِّم ُه ُم ال ْک َ
َ
ین قَب ْ ُ
ییم؛ اوسییت کسییی کییه در میییان لامیییین رسییولی از آنییان
یل َْرقُییوا ب س سهی ْ
یم َو ُه ی َو ال َْعایی ُیا ال َْرکی ُ

برانگیمت که آیاتش را بیر آنیان تیالوت و آنهیا را تاکییه میکنید و بیه آنیان کتیاب و
س
گمراهی آشکاری بودند .و دیگرانیی از آنیان
حکمت میآموزد؛ هرچند پیش از این در
س
یل َر ُسیول َُه
که هنوز به آنها نپیوستهاند .اوسیت عاییا حکییم» (جمعیه2 :یی)8؛ « ُه َیو ال َّیذی َأ ْر َس َ
الد س
بسال ُْه َدر َو سد س
ین کُلِّه؛ او (خیدا) کسیی اسیت کیه فرسیتادهاش را بیا
ین ال َْر ِّ لسیظْ سه َر ُه َعلَی ِّ
هدایت و دین ح فرستاد تا آن را بر همه ادیان پییروز گردانید» (فیتح23 :؛ توبیه88 :؛ صیف)1 :
هدایت فرستاده خدا برآمده از قرآنی است که بر او نازل شده است؛ بنابراین «الهدی» در
آیه بیانی دیگر از قرآن است؛ به این ترتیب پییروزی دیین حی بیر همیه آیینهیا مسیتلام
مانایی و جاودانگی منشو هدایت آن پس از همه ادیان است.

نتیجهگیری

س
کتاب
عات یعنی نفو ناپذیری و نافذبودن و اثرناپذیری و مؤثربودن .قرآن کریم خود را
عایا مینامد .با قطعنظر از آیاتی کیه بیه اسیتقامت فیرا میخواننید ،درونماییه مسیترکم
برآمده از ویژگیهای قرآن ،فرهنگی بازتولید میکند کیه بینییاز از فرهنیگ و مکاتیب
س
مؤمنان به این کتاب عایا ،به شرط ایمیان
دیگر و در برابر آنها مقاوم و نفو ناپذیر است.
و التاام به آموزههای آن ،خیود در برابیر فرهنگهیای رقییب ،عاییا و مقیاوم میشیوند؛
س
عاتآفیرین
بهاینترتیب قرآن کریم به سبب ویژگیهایی که دارد بیرای مؤمنیان ملتیام ،ل
است .این ویژگیها عبارتاند از:
 .1جهانشمولی؛
 .2وا یی؛
 .3غنای پایانناپذیر؛
 .4هیمنه مانا.
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العالمی للتقریب بین المذاهب اْلسالمیا.
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Abstract
Because of his curious nature, humankind is always looking for the cause of
phenomena. The questions about the nature of universe and its origins and
ends are the most fundamental issues to which the correct answer makes life
meaningful, keeps one from falling into the trap of nihilism. Nihilists limit life to
this world because of their inability to explain the final cause of phenomena,
and create the bitter fate of annihilation and mortality for human. Through
explaining the goal of the system of existence in general and human life in
particular, the Holy Qur'an negates any kind of emptiness and aimlessness in
the system of existence. This paper, with a look at the Allameh Tabataba'ei's
viewpoints, while proving the meaning of life through demonstrating it,
explains the fact that the Qur'an provides the most comprehensive responses
to the raised questions about the nature of humankind via mentioning verses
from the purposefulness of the system of creation. The research method in the
present paper is rational-revelatory, which has processed the data in an
analytical-descriptive manner. Some of the most important results of this
research are proving the meaning of life by presenting four arguments and
documenting them in Qur'anic verses, freeing human beings from absurdity
and meaninglessness of life in the light of revelatory teachings of the Qur'an
such as providing a comprehensive and rational worldview about beginning
and end of human and system of the universe.
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آدمی به دلیل فطرت کنجکاو خویش ،همواره در جستجوی علت پدیدهها است .پرسش از چرایی
هستی و مبدأ و منتهای خود ،بنیادیترین موووعاتی هستند که پاسیخ صیریح بیه آنهیا ،زنیدگی را
معنادار کرده ،آدمی را از افتادن در دام پوچگرایی میرهاند .پوچگرایان به دلییل نیاتوانی در تبییین
علتغایی پدیدهها زندگی را مردود به این دنیا میکنند و سرنوشت تلخ فنا و نابودی را برای انسیان
رقم میزنند .قرآن کریم با تبیین غایت نظام هستی بهطورعام و زندگی انسان بهطورخاص ،هر نوع پیوچی
و بیهدفی را از نظام هستی نفی میکند .در این مقاله بیا نگیاهی بیه آرای عالمیه طباطبیایی ویمن اثبیات
معنای زندگی از طری برهانیکردن آن ،با کر آیاتی از هدفداری نظیام آفیرینش ،ایین حقیقیت تبییین
خواهد شد که قرآن جامعترین پاسخها را به پرسیشهای برخواسیته از فطیرت آدمیی بیه بشیریت عرویه
میکنند .روش ترقی درنوشتار حاور ،عقالنی  -وحیانی است که دادهها را به شیوه ترلیلیی  -توصییفی
پردازش کرده است .از جمله مهمترین نتایج این پژوهش عبارتاند از :اثبیات معنیاداری زنیدگی بیا اقامیه
چهار استد ل و مستندکردن آنها به آیات قرآن ،رهایی بشر از پیوچگرایی و بیمعنیایی زنیدگی در سیایه
تعالیم وحیانی قرآن از قبیل ارائه جهانبینی جامع و عقالنی در رابطه با آغاز و انجام انسان و نظام هستی.

مقدمه

پرسش از معنای زندگی بنیادیترین موووعی است که هن آدمی را در طول تاریخ بیه
خود مش ول کرده است .از مشکالت اساسیی بشی سر امیروز جابهجاشیدن هیدف اصیلی بیا
اهداف فرعی و کوتاهمدت است که از جمله نتایج آن بیمعنیایی زنیدگی و پیوچگرایی
است .هر مکتبی با توجه به نوع جهیانبینیاش ،معنیا و هیدف زنیدگی را تبییین میکنید.
وجه مشترک تمامی افراد و مکاتب بشری برای کشف یا جعل معنای زندگی با قطع نظر
از درستی یا نادرستی آننه از معنای زندگی ارائه میدهند ،رسیدن بیه بیا ترین درجیه از
کمال است .براسا

جهانبینی توحیدی ،نظام آفرینش هدفمند است و بیه سیوی مقصید

معینی در حرکت است .قرآن کریم در آییات بسییاری بیا نفیی هیر نیوع پیوچی از نظیام
خلقت و تصریح بیر معنیاداری آن ،جیامعترین اصیول و برنامیه را بیرای بشیریت عرویه
میکند .در این مقاله ومن اثبات معناداری زنیدگی بیا نگیاهی بیه آرا عالمیه طباطبیایی،
همننین با تکیه بر دیدگاه اعتد لی ایشان درباره جامعییت قیرآن ،بییان خواهید شید کیه
38

قرآن با هدفمند معرفیکردن نظیام آفیرینش ،هیدف نهیایی و غاییت تمیامی پدییدهها را
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بازگشت به مبدأ آغازین بیان میکند؛ ازاینرو هیچ جائی از اجاای نظیام هسیتی پیوچ و
بیهدف نیست .با توجیه بیه مطالعیات انجامشیده ،اثیر مسیتقلی در ایین موویوع نگاشیته
نشده است؛ اما از جمله پژوهشهایی که به معنای زندگی از دییدگاه قیرآن پرداختهانید،
بییه اییین مییوارد میتییوان اشییاره کییرد .1 :دو مقالییه بییا عنییوان «برییران پییوچگرایی انسییان
معاصییر و معنییای زنییدگی از دیییدگاه قییرآن» نوشییته احسییان کییردی اردکییانی و احمیید
شهگلی و «قرآن و معنای زندگی» نوشته سیدابراهیم سیجادی؛  .2سیه پایاننامیه ارشید بیا
عنوان «معنای زندگی در قرآن و حدیر» نوشته مرمدحسن کاردان« ،معنیای زنیدگی از
دیدگاه عالمیه طباطبیایی بیا رویکیرد قیرآن کیریم» نوشیته مملکیت عسیکری برواتیی و
«بررسیی معنیای زنیدگی در قیرآن و عهید جدیید» نوشیته مروییه جعفیری .ویعف اییین
پژوهشهییا اثبییاتنکردن معنییای زنییدگی و برهییانینکردن آن اسییت؛ ازاییینرو مقالییه
حاور با تبیین جامعیت قرآن در معنیاداری زنیدگی ،بیه برهیانیکردن معنیای زنیدگی از

طری اسیتد لهای عقلیی و قرآنیی میپیردازد .همننیین در ویمن بییان اسیتد لها بیه
دستهبندی آیات دال بر هدفمندی جهان خلقت بهطورعام و زنیدگی انسیان بیهطورخاص
پرداخته میشود.
 .1مفهومشناسی جامعیت

جامعیت از واژگان جدیدی است که در حوزه علوم قرآنی کاربرد دارد .درباره جامعیت
قرآن سه دیدگاه متفاوت بیان شده است که بیه دییدگاههای حیداکثری (گسیتردگی در
همه علوم و روشها) ،حداقلی (جامعیت تنها در کر کلیات و بیان ارزشها) و اعتد لی
(تعدیل دو نظریه پیشین) مشهورند .در این مقاله منظیور از جامعییت ،دییدگاه طرفیداران
اعتد لی است که معتقدند جامعیت قرآن «یعنی وجود مجموعه رهنمودهیا و دسیتوراتی
که پاسمگوی نیازهای انسان در راه دستیابی به سعادت و خوشبمتی در هر عصر و زمیان
باشد که اگر آن گفتهها و دستورات و شری مقررات نباشد ،انسیان بیه سیعادت و تکامیل
کتابی نیست که شامل تمامی علوم باشید و بیه سیبب کشیف اسیرار طبیعیت آمیده باشید
(معرفت1482 ،ق،

 ،8ص  )11و «این ادعا که هر آننه بشر به آن رسییده ییا میرسید ،اعیم از

دستاوردهای علمی ،فنی ،فرهنگیی و ...ییا در قیرآن بیوده ییا ریشیهاش در قیرآن اسیت،
ادعایی گااف و بیاسا

است .مقصود از جامعیت قرآن ،جامعیت در شئون دینی است.

قرآن جامع است ،یعنی آننه که در رابطه بیا اصیول معیارف و بییان احکیام و تشیریعات
هست ،بهطورکامل در دین مطری است و رئو

و پایههای آن در قیرآن موجیود اسیت»

(معرفییت ،1883 ،ص 3؛ نیییا ر.ک :فضییل هلال1411 ،ق ،18 :ص 281؛ مکییارم شیییرازی:1884 ،

 ،11ص .)881

تبیانبودن قرآن برای هر چیای در رابطه با امور دینی است که برخی را بهصیراحت بییان
کرده است و برخی را بیه سینت ارجیاع داده اسیت (زممشیری1468 ،ق،

 ،2ص  .)823عالمیه

طباطبایی درباره تبیانبودن قرآن برای هر چیای میگوید :مراد از تبیانبودن قیرآن بیرای
همیییییه چییییییا ،همیییییه آن چیاهیییییایی اسیییییت کیییییه بیییییه هیییییدایت برمیگیییییردد؛
از قبیل معارف حقیقی مربوط بیه مبیدأ و معیاد ،اخیالق فاویله ،شیرایع الهیی ،قصیص و
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نمیرسد» (اییازی ،1836 ،ص  .)13قرآن کتاب هدایت و ارشاد به معالم اخالق کریمه است و

31

مواعظی که مردم در هدایتشدن به آنها نیاز دارند (طباطبیایی1418 ،ق،

 ،12صیص ،)823-824

قرآن مجید کتاب هدایتی است که به صراط مسیتقیم هیدایت میکنید و بنیای آن ،کیر
حقای معارف در ارشاد به ح صریح و حقیقت مرض است .در این کتاب در بیان تمام
اموری که سعادت دنیا و آخرت مردم متوقف بر شناخت آنها است کوتاهی نشده اسیت
(طباطبایی1418 ،ق،

 ،8ص .)32

بنابرآننه گفته شد از دیدگاه مفسران ماننید عالمیه طباطبیایی کیه دییدگاه اعتید لی
در مییورد جامعیییت قییرآن دارنیید ،جامعیییت قییرآن بییه معنییای دربرداشییتن معییارف و
حقایقی است که مردم برای سعادت و هدایت خود ،در زندگی دنیوی و اخیروی بیه آن
نیاز دارند.
 .2معنای زندگی

پرسشهایی از قبیل اینکه از کجا آمدهام ،برای چه آمیدهام و سیرانجام مین چیه خواهید
31

شد ،درباره معنای زندگی برای انسان معاصر بیش از هر زمیان دیگیری مطیری اسیت .بیا
توجه به نوع نگرش و جهانبینی افراد ،پاسیخ بیه آنهیا نییا متفیاوت خواهید بیود .برخیی
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مقصییود از معنییای زنییدگی را «هییدف زنییدگی» و برخییی دیگییر آن را بییه معنییای «ارزش
زندگی» و گروه سوم به معنای «کارکرد زندگی» بییان کردهانید (کمپیانی ،1812 ،ص  .)28در
ادامه به هریک از آنها به صورت ممتصر پرداخته میشود.
 .1-2کارکرد و فایده زندگی

هنگامی میتوان از کارکرد یک چیا پرسید که بتیوان آن را زیرمجموعیه ییک کیل
هدفمند دانست و برای آن ،نقشی در کل بارگتر قائل شد .در این صیورت ،پرسیش از
کارکرد آن به معنای پرسش از فایدهای است که آن چیا در ترق هدف و برنامیه ییک
مجموعه بارگتر از خویش ،بر عهده دارد (بییات ،1816 ،ص )38؛ برایناسیا

ایین پرسیش

مطری است که انسان بهعنوان جائی از نظام هستی در این مجموعه واحد ،چه کارکرد و
فایدهای دارد؟

 .2-2ارزش زندگی

گروهی که «معنا» را به ارزش تفسیر کردهاند معتقدند هر چیای که بتواند به زنیدگی
ارزش ببمشد ،زندگی را معنادار میکند و هر فردی با ارتباط با امور ارزشیمند میتوانید
زندگی خویش را معنادار کند (نصری ،1813 ،ص  .)111بیا توجیه بیه ایین معنیا ،اگیر فیرد در
زندگی خود به امور ارزشمندی مانند عش به عیدالت ،خیدمت بیه والیدین و کمیک بیه
نیازمندان تعل خاطر داشته باشد ،برای اعتالبمشیدن به آرمانهای خود در برابر سمتیها
و مشکالت مقاومت میکند و زندگی معناداری خواهد داشت.
 .3هدف زندگی

گروه سوم معنای زندگی را «هدف زندگی» عنوان کردهاند .شاید بتوان گفت رایجترین
س
توجییه بیودن و
مفهوم برای معنای زندگی همین معنا است؛ بیدینترتیب معنیای زنیدگی
زیستن است و معناداری به معنای هدفداری است؛ هدفی عام و ارزشمند که قابل دفاع،
قبلی نیا با هدف زندگی ارتباط دارند؛ زییرا کسیی کیه معتقید اسیت معنیای زنیدگی بیه
معنای کارکرد و فایده زندگی است ،برای رسیدن کل مجموعه به هیدف ،زم اسیت او
نیا در این مجموعه از نقش خیویش آگیاهی داشیته و کیارکرد خیود را در عیالم هسیتی
بشناسد ،تا بتواند خود را در مسیر رسیدن به هدف نهایی با کل مجموعه هماهنیگ کنید.
همننین کسی که معنای زندگی را به معنای ارزش زندگی میداند ،ایین ارزش بیرای او
مانند هدفی است که در راه اعتالی آن تالش میکند.
بنابرآننه گفته شد ،منظور از «معنای زندگی» در این مقالیه هدفمنیدی حییات آدمیی
س
حییاتی نشیئتگرفته از باورهیای
است براسا بینش و توانایی .همننین مجموعه اعمیال
فرد است برای رسیدن به هدف مطلوب .فرد در صورتی میتواند مسیر رسیدن به هیدف
نهییایی خلقییت خییویش را طییی کنیید کییه زنییدگی را در راسییتای پیمییودن هییدف نهییایی،
ارزشمند ببیند و از جایگاه خود بهعنوان جائی از نظام هستی آگیاه باشید؛ ازایینرو زم
است در ادامه تعریف کوتاهی نیا از هدف آورده شود.

جامعیت قرآن در معناداری زندگی با نگاهی به آرای عالمه طباطبایی

توجیهپذیر ،مستدل و عقلپسند باشد (پاکیاه ،1818 ،صیص  .)41-46به نظر میرسید دو معنیای

38

 .1-3تعریف هدف

هدف در ل ت به معنای غرض است و نیا هر چیا بارگ و برافراشته را هدف گویند
(فیییومی1423 ،ق ،ص  )883و در اصییطالی کالمییی ی فلسییفی «عبییارت اسییت از آن حقیقییت
مطلوب که اشتیاق وصول به آن ،مررک انسان به انجامدادن کارها و انتماب وسیلههایی
است که آن حقیقت را قابل وصول مینماید» (جعفری،1888 ،

 ،1ص .)36

هر فردی در زندگی خود هدفی دارد کیه شیوق رسییدن بیه آن وی را بیه فعالییت و
کوشش وامیدارد؛ ازاینرو داشتن هدف در زندگی امری وروری است .با توجه به قید
«حقیقت» در تعریف با  ،امور ناپایدار از هدف واقعشیدن خیار میشیوند و تنهیا امیور
حقیقی و پایدار شایستگی هدف قرارگرفتن را دارند؛ بنیابراین بیرای دسیتیابی بیه حقیای
پایدار باید به دنبال کشف آنها بود ،نیه جعیل آنهیا؛ زییرا هیدفی کیه انسیان آن را جعیل
میکند ارزش اتی ندارد و ناپایدار است .شهید مطهری دراینباره میگوید« :هدف ،آن
چیای است که در مرحله با تر از توست و تو کوشش میکنی بیه آن برسیی .چییای را
33

که تو جعل میکنی و قرارداد میکنی ،آن به دست توست و از تو پایینتر است» (مطهری،
،1883

 ،8ص )343؛ بنابراین هدف همان حقیقت وا یی اسیت کیه در جایگیاهی وا تیر از
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جایگاه فعلی انسان قرار دارد و انسان تالش میکند که بیه آن برسید .اهیداف مجعیول و
قراردادی بشر ،جا به و کشش مردود دارند که با رسیدن به هیدف از جنبیه هیدفبودن
خییار میشییوند .در ادامییه وییمن تبیییین جامعیییت قییرآن در معنییادری زنییدگی و کییر
شاخصههای جامعبودن یک مکتب در معناداری زندگی ،با اقامه برهان بیر معنیا و هیدف
زندگی به د یل قرآنی آن نیا پرداخته میشود.
 .4معنای واقعی اشتمال قرآن بر برنامه زندگی

هر انسانی برای بهدستآوردن سعادت و شناختن راههای دستیابی به آن تیالش میکنید.
تنها کسی میتواند راه رسیدن بیه سیعادت حقیقیی را بیه انسیان نشیان دهید و او را بیرای
حرکت در این مسیر هدایت کند که به تمام ابعیاد وجیودی انسیان علیم و احاطیه داشیته
باشد .این نوع علم و احاطه ،منرصر در خال انسیان اسیت کیه میتوانید او را در جهیت

اهداف عالی هدایت کند .عالمه طباطبایی دراینباره میگوید :قیرآن مجیید بیا توجیه بیه
اینکه انسان در زندگی خود هدفی دارد (سعادت زندگی) که باید در راه بهدسیتآوردن
آن در طول زندگی تالش کند و این فعالیت بدون برنامهای که از تعلیم الهی فیرا گرفتیه
باشد نتیجهبمش نمواهد بود ،اسا

برنامه خود را خداشناسی ،اعتقاد بیه یگیانگی خیدا،

معادشناسی و یپ مبرشناسی قرار داد (طباطبایی ،1833 ،صیص  .)81-86هرییک از ایین اصیول و
معارف نتیجه اعتقاد به اصل قبلی اسیت؛ زییرا کسیی کیه خیدا را شیناخته باشید ،او را بیا
تمامی اوصاف کمالی از قبیل حکمت و عدالت خواهد شناخت و کسیی کیه خیدا را بیا
صفت حکمت و عدالت شناخت ،خلقیت ایین جهیان و زنیدگی انسیان را ل یو و بیهیوده
نمیداند؛ زیرا میداند موجود حکیم فعل عبر انجام نمیدهد؛ ازاینرو با اعتقاد به معیاد،
غایت خلقت انسان و جهان را بازگشت به همان مبدأ آغازین میداند و برای پیمودن این
مسیر ،خود را نیازمند راهنمایانی معصوم میداند که راه درست را بیه او نشیان دهنید و او
را در رسیدن به هدف غایی رهبری کنند؛ بنابراین میتیوان گفیت برنامیه کامیل و جیامع
کاملترین و جامعترین برنامه زندگی را براسا

این سه اصیل بیرای بشیریت ارائیه داده

است .در ادامه به برر جامعیت قرآن در معناداری زندگی پرداخته میشود.
 .5جامعیت قرآن در معناداری زندگی

هر دین یا مکتبی که بتواند کاملترین و جامعترین پاسخها را به پرسشهای برخواسته از
فطرت آدمی ارائه دهد ،جامعترین برنامه را برای معناداری زندگی انسیان دارد .از جملیه
پرسشهای اساسی هر انسانی ،سیؤال از مبیدأ و منتهیای خیود و سیؤال از چراییی وجیود
خویش است؛ برهمیناسا  ،هریک از جهانبینیها اعم از الهیی و غیرالهیی بیا توجیه بیه
نوع نگاه خود به جهان هستی و انسان ،پاسمی به این پرسشها دادهانید .برخیی بیه دلییل
نیافتن پاسخ درست ،جهان را پوچ و بیهدف معرفیی کیرده و برخیی بیا هدفمنددانسیتن
آن ،به تبیین معنای زندگی پرداختهاند .بااینحال کدام دین و مکتبی میتواند جیامعترین
س
س
داشتن دییدگاههای آن
مالک جامعیت
و کاملترین پاسخ را به این نوع پرسشها بدهد؟

جامعیت قرآن در معناداری زندگی با نگاهی به آرای عالمه طباطبایی

زندگی انسان در گرو پذیرش و اعتقاد به سه اصل توحیید ،نبیوت و معیاد اسیت و قیرآن

31

برای معناداری زندگی چیست؟ مکتب و شریعتی میتواند برای زندگی انسیان برنامیهای
جامع ارائه دهد که با علم به حقیقت انسان ،تمام ابعاد وجودی او را در نظر گرفته باشد و
برایناسا

قوانین خود را ووع کند؛ زیرا هر اندازه نگاه یک مکتب به شمصیت انسانی

جامع باشد ،به همان اندازه قوانینی که در مورد انسان ووع خواهد کرد ،جامعیت خواهد
داشت؛ پس نمستین عامل حیاتی در ایجاد یک برنامه جامع برای زنیدگی انسیان ،توجیه
ویژه به ابعاد وجودی او است؛ زیرا خاستگاه اصیلی وویع قیوانین ،جهانبینیهیایی اسیت کیه
حول مرور شناخت ماهیت انسان شکل گرفته است (دیاری بیدگلی و دیگران ،1814 ،ص .)13
در ادامه به برخی از مهمترین شاخصیههای جامعییت ییک مکتیب در معنابمشیی بیه
زندگی اشاره میشود (نک :ایازی ،1836،صص  )182-113که عبارتاند از:
 .1-5مطابقت با فطرت

س
داشتن یک مکتب برای معناداری زنیدگی ،مطابقیت آن
از شاخصههای مهم جامعیت
32

با فطرت آدمی است .با توجه به خلقت ویژه انسیان ،هیر فیردی بیه ییک سلسیلهای امیور
متعالی مانند حقیقتخواهی ،کمالخواهی و جاودانگی گرایش دارد .میل به این امور بیه

سال دوم  ،شماره اول ،بهار 9911

صورت قضیه حقیقیه بدون درنظرگرفتن شرایط زمانی و مکانی شامل نوع انسان اسیت و
بین تمامی انسانها مشترک است ،بهگونهای که در هر زمان و مکانی اگیر انسیانی یافیت
شود ،قطعا این نوع گرایشها نیا که امیوری ثابیت و غیراکتسیابیاند ،بیا او خواهید بیود؛
ازاینرو ،برنامه زندگی هر مکتبی هر اندازه با فطرت انسانی مطابقت بیشتری داشته باشید
به همان اندازه جامع خواهد بود.
 .2-5پاسخگویی به نیازهای اصیل انسان

از دیگر شاخصههای مهم جامعیت یک دین یا مکتب ،پاسمگویی کامل و جیامع بیه
پرسشهایی است که برخواسته از نیازهای اصیل انسان است .از جمله این نیازها ،نییاز بیه
معنا و هدف زندگی است ،اینکه بداند از کجیا آمیده اسیت؟ بیرای چیه آمیده اسیت؟ و
سرانجام او چه خواهد شد؟

 .3-5عقالنیبودن

از دیگییر شاخصییههای مهییم جامعیییت یییک مکتییب بییرای معنییادارکردن زنییدگی،
عقالنیبودن دستورهای آن است تا افراد با عمل به آنها در مسیر رسیدن به سعادت دنیا و
آخرت حرکت کنند.
با توجه؛ موارد کرشده ،قرآن هرآننه بشر در راه رسیدن به کمال نهیایی و سیعادت
خود به آن نیاز دارد ،با ارائه یک جهیانبینی کامیل و عقالنیی در تمیامی ابعیاد عقییدتی،
اخالقی و عملی در اختیار انسان قرار داده است .قرآن کریم درباره حقانیت تمامی عقاید
گذشته و آینده سمن گفته و ح را تویید و باطل را نفی کرده است؛ زیرا مکاتب بشیری
خواه آننه قبل از ناول قرآن کریم پدید آمده بود و خواه آننه معاصیر آن بیود و خیواه
آننه بعدا پدید آید ،باید بر قرآن عروه شوند تا درستی و نادرستی آن براسا

دییدگاه

قرآن مشمص شود (جوادی آملی ،1818 ،ص .)228
تنها دین اسالم است که سعادت حقیقی انسان را تضمین میکنید و در پرتیو پیذیرش
و از سعادت حقیقی برخوردار باشد؛ زیرا اسالم آخرین دین الهی و قرآن آخرین کتیاب
هدایت بشر است که زم است جامعترین برنامه را برای زندگی انسان در تمامی دورهها
داشته باشد؛ ازاینرو قرآن در تمامی شاخصههای کرشده جامعییت دارد .قیرآن هیم بیه
همه ابعاد وجودی انسان توجه دارد ،هم مطاب با فطرت است ،هم به پرسشهای اساسیی
بشر مانند پرسش از معنا و هدف زندگی ،جامعترین پاسخها را عروه کرده و هم تمامی
دستورهای آن عقالنی است (ر.ک :مؤمنون14 :؛ حجر21 :؛ بلد4 :؛ انشقاق8 :؛ نسیاء23 :؛ حدیید 26 :و21؛
رعد23 :؛ فاطر16:؛ جمعه8 :؛ طه124 :؛ عنکبوت84 :؛ زلالیه3-8 :؛ انعیام88 :؛ لقمیان86 :؛ ارییات 21 :و26؛ بقیره:

82؛ قصص88 :؛ اسراء .)44 :طب

ٍ

س
کیل شَ ییء» (یوسیف)111 :
ییل ِّ
بیان عالمه طباطبایی قیرآن «تَف ْص َ

اسییت ،یعنییی بیانکننییده همییه آن امییوری اسییت کییه بشییر در سییعادت دنیییوی و اخییروی
بییدان نیازمنیید اسییت و شییامل جییامعترین برنامییهای اسییت کییه ممکیین اسییت در جامعییه
بشری اجرا شود .هیم بییان هیر چییای اسیت کیه میردم در دینشیان کیه اسیا

سیعادت

دنیا و آخرتشان است بدان نیازمندند و هم هدایت به سوی سعادت و رسیتگاری اسیت و

جامعیت قرآن در معناداری زندگی با نگاهی به آرای عالمه طباطبایی

آن ،که درواقع همان خواست فطرت است ،انسان میتواند زندگی معناداری داشته باشید

33

هم رحمت خاصی اسیت از خداونید بیه مردمیی کیه بیدان ایمیان آورنید (طباطبیایی،1884 ،

 ،11ص .)832
موجودات جهان با نظمی هماهنیگ در حرکیت بیه سیوی هیدفی مشیمص ،تکامیل
س
آفرینش هیچ موجیودی بیهیوده و بیدون هیدف نیسیت .جهیان بیا ییک سلسیله
مییابند.
نظامات قطعی و سنن الهی اداره میشود .جهیانبینی توحییدی بیا معنیادارکردن زنیدگی،
انسان را در مسیری از کمال قرار میدهد که در هیچ حید معینیی متوقیف نمیشیود و بیا
عروییهکردن هییدفهای وا تنهییا جهییانبینیای اسییت کییه آدمییی را از سییقوط در دره
هولناک پوچگرایی نجات میدهد (مطهری،1884 ،

 ،2صص « )38-33در جهانبینی توحییدی

هدف از ابتدا مشمص است؛ هدفی که ات نامتناهی دارد و همیشه بیرای انسیان تیازگی
داشته و هیچگاه کهنه نمیشود» (مطهری ،1816 ،ص .)82
مکاتب بشری به دلیل نداشتن یا ناقصبودن شاخصههایی که کیر شید ،در برنامیهای
که برای معنا و هدف زندگی ارائه میدهند ،جامعیت ندارند و پاسمگوی نیازهای اصیل
388

و فطری انسان نیستند؛ اما قرآن کریم با ارائه یک جهانبینی جامع و کامل درباره آغیاز و
انجام انسان و جهان و معنا و هدف زندگی ،بر هدفمندی نظام آفرینش تصیریح میکنید.
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در ادامه برای اثبات معناداری زندگی به کر د یل عقلی و قرآنی پرداخته میشود.
 .6دالیل عقلی و قرآنی معناداری زندگی

برای اثبات معناداری زندگی د ییل ممتلیف روانشیناختی ،معرفتشیناختی ،جامعهشیناختی
و ...میتوان اقامه کرد .در ادامه چهار استد ل عقلی که آیات قرآن نییا بیر آنهیا د لیت
دارند ،برای اثبات معنا و هدف زندگی آورده میشود.
 .1-6استدالل از طریق حرکت

عالم ماده مجموعهای واحد است که همیواره در حرکیت اسیت و در ایین حرکیت
خود ،مقصیدی دارد کیه بیه سیوی آن متوجیه اسیت و آن مقصید (معیاد) وقیوعش
وروری و حتمی است (نک :طباطبایی ،4 ،1816 ،ص  86و

 ،3ص .)211

شکل منطقی استدالل

 .1جهان طبیعت ،یک واحد حرکت است که متررک نیا است؛
 .2هر حرکتی و هر متررکی غایتی دارد که به سوی آن رهسپار است؛
 .8جهان طبیعت (که انسیان نییا جائیی از آن اسیت) ،غیایتی دارد کیه بیه سیوی آن
رهسپار است.
آیاتی از قرآن نیا پیشگاه خدا را مقصد نهایی همیه حرکتهیا و تریو ت میداننید.
این گروه از آیات را میتوان در دو دسته کر کرد .دسیتهای کیه بیهطورعام تصیریح بیه
بازگشت همه مملوقیات بیه سیوی خیدا دارنید و دسیتهای کیه بیهطورخاص تصیریح بیه
بازگشت انسان به پیشگاه الهی دارند که در ادامه به هر دو دسته اشاره میشود.

سوی خدا است (راغب اصیفهانی1412 ،ق ،ص  )411و باز میفرمایدَ « :و َأنَّ سإلی َربِّیک ال ُْمنْتَهیی؛
پایان همه چیا به سیوی پروردگیار تیو اسیت» (نجیم .)42 :ایین آییه منتهیای هیر چییای را
بهطورمطل خدا دانسته است و این اطالق افاون بیر اینکیه شیامل تمیامی تیدبیرها اسیت،
شامل دو انتها در هر چیا میشود .یکی انتها از حیر آغاز خلقت که وقتی درباره خلقت
هر چیا به عقب برگردیم به خدای تعالی منتهی میشود و دیگری از حیر معاد و آینیده
که تمامی موجودات دوباره به سوی او بازمیگردند (طباطبایی،1884 ،

 ،11ص .)88

ب) آیاتی که غایت و منتهای سیر و حرکت آدمی را خداوند متعال بیان میکنند« :یا
کدحا فَمالقس س
اْلنْسا ُن سإنَّک س
َأیها ْ س
یه؛ ای انسان تو با تالش و رنیج و زحمیت
کاد ٌی سإلی َربِّک ْ
َ
ُ
به سوی پروردگارت پیش مییروی و سیرانجام او را مالقیات خیواهی کیرد» (انشیقاق.)8 :
براسا

این آیه هدف نهایی حرکت و تالش انسان ،چیه افیراد هدایتشیده و چیه افیراد

گمراه ،خداوند سبران است و قرارگرفتن در این مسیر اویطراری اسیت و چیارهای جیا
پیمودن آن نیست .طریقی است که مؤمن و کافر ،آگاه و غافل ،و خالصه همه و همه در
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الف) آیاتی کیه غاییت و منتهیای سییر و حرکیت مملوقیات را خداونید متعیال بییان
سس
س
س س
س
َ س
ییر؛ و از آن
میکنند و میفرمایندَ « :و هلل ُمل ْک َّ
السماوات َو ْاأل ْرض َو ما بَینَ ُهما َو إلَیه ال َْمص ُ
خدا است ملیک آسیمانها و زمیین و آننیه کیه مییان آن دو اسیت» (مائیده« .)13 :مصییر»
س
نهایت حرکتهیا و ترولهیا بیه
حرکت ترولی و انتقال به نهایت و عاقبت امر را گویند.

آن شرکت دارند (طباطبیایی1418 ،ق،

 ،8ص  .)188این آیه تذکری برای انسان است تا بدانید

که زندگی این دنیا خالی از رنج و مشقت نیست؛ ازاینرو انسیان بیرای رهیایی از رنیج و
رسیدن به راحتی جاودان ،زم است برای هدفی وا تر و برتر از این جهیان میادی عمیل
کند (ابنادریس حلی1461 ،ق،

 ،8صص .)888 -82شیکل منطقیی ایین دو دسیته از آییات بیدین

شری است :اگر خلقت نظام هستی به سوی غایتی باقی و ثابت منتهی نشود ،خلقت باطیل
است؛ ولی خلقت نظام هستی به سوی غایتی باقی و ثابت منتهی میشود (و الیه المصییر)؛
پس خلقت نظام هستی باطل نیست (و مقصد نهایی همه حرکتها پیشگاه خدا است).
این گروه از آیات با توجه به شاخصه مهیم پاسیمگویی بیه نیازهیای اصییل انسیان از
جمله نیاز به معنا و هدف زنیدگی ،غاییت و انتهیای همیه حرکتهیا را خداونید سیبران
معرفی میکند و با ارائه این نگرش به انسان ،او را از حیرت و سرگردانی رها میکند.
 .2-6غایت داشتن ممکنات

388

تمامی موجودات ممکن ،همننان که دارای مبدأ فاعلیاند ،دارای غایت نییا هسیتند.
عالوه بر وجود خود انسان ،تمامی افعال او نیا دارای غایتاند؛ چون هویتی ممکن دارند
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و غایت آنها ممکن است خیالی ،وهمیی ییا عقلیی باشید (ر.ک :عالمیه حلیی1423 ،ق ،ص 266؛
طباطبییایی:1838 ،

 ،2صیص  .)88-81عالمییه طباطبییایی در تعریییف غایییت میگوییید« :حقیقییت

غایت عبارت است از صورت کاملتر وجود هر چیای که در راه تکامل افتاده ،صیورت
ناقصتر موجود خود را تبدیل به وی نماید» (طباطبایی،1838 ،

 ،8ص )288؛ بنابراین «هرییک

از موجودات ،در حرکت خود ،فاعل و غایت مربوط به خود را دارد؛ مانند انسان کیه بیه
اْلنْسا ُن سإنَّک س
مصداق سیا َأیها ْ س
کیدحا ف َُمالقییهس (انشیقاق )8 :درنهاییت بیه
کیاد ٌی سإلیی َربِّیک ْ
َ
مالقات مبدأ متعالی نایل میشود» (جوادی آملی:1838 ،

 ،1ص .)412

شکل منطقی استدالل

 .1انسان و جهان ،موجودات ممکنی هستند که هستیشان عین اتشیان نیسیت؛ زییرا
اگییر هسییتی ممکیین عییین ات ممکیین باشیید ،دیگییر ممکنبالییذات نیسییت ،بلکییه

واجببالذات است و این یعنی انقالب در ات که مرال است؛
 .2هر موجود ممکنی که هستیاش عین اتش نیست ،همننان که دارای مبدأ فیاعلی
است (که وجودش را به او عطا کرده است) ،دارای غایت نیا است؛
 .8انسان و جهان همننان که دارای مبدأ فاعلیاند ،دارای غایت نیا هستند.
قرآن نیا با نفی هرگونه پیوچی از نظیام خلقیت ،بییان میکنید انسیان و جهیان بیهح
آفریده شدند و هیچ پدیدهای بدون غایت نیست .این گروه از آییات را میتیوان در سیه
دسته کلی بیان کرد که به شری زیر است:
دسته اول :آیاتی که بهطورعام بیر هدفمنیدبودن نظیام خلقیت تصیریح دارنید؛ ماننید
آیات زیر:
الف) آیاتی که «لعب» و «لهو»بودن نظام آفرینش را نفی میکننید .ماننید «ومیا َخلَقنَیا
ذناه مسن ل َُدنلا إن کنلیا فیاعسلین؛
ماء واألرض وما بَینَ ُهما عسبین لَو َأردنا أن نَت َّ سمذَ لَهوا ت َّ َ
َّ
م ُ
الس َ

ما آسمان و زمین و آننه را در میان آنها است از رور بازر نیافرییدیم! ]بیهفرض مریال[

18ی.)18
یماء َو
ب) آیاتی که «باطل»بودن نظام آفرینش را نفی میکنند؛ مانند « َو میا َخلَقْنَیا َّ
الس َ
ض َو ما بَینَ ُهما باطسال؛ ما آسمان و زمین و آننه را میان آنها اسیت بیهیوده نیافرییدیم»
ْاألَ ْر َ
(ص .)28 :اگر خلقت آسمانها و زمین و آننه بین آن دو اسیت ،بیه سیوی غیایتی بیاقی و
ثابییت منتهییی نشییود ،خلقییت باطییل خواهیید بییود؛ یعنییی بییدون غایییت و هییر چیییای کییه
غایت نداشته باشد ،مرال است ترق پیدا کند و در خار

موجیود شیود (طباطبیایی،1884 ،

 ،18ص )213؛ بنییابراین خلقییت جهییان هسییتی بیهییوده نبییوده و بییه سییوی غییایتی ثابییت در
حرکت است.

یماء واألرض و میا بَینَ ُهمیا بیاطسال
باطلبودن خلقت ،پندار کافران است «وما َخلَقنَیا َّ
الس َ

س
َّذین کفَروا» (ص .)28 :باطلنگری کافران درباره جهان بیه معنیای سستپنداشیتن
لک ظَ ُّن ال َ
آن نیست ،بلکه به معنای عدم ثبوت معاد است .خدای سبران این نگرش باطلپنداری را
ظن کافران میداند که میرگ را پاییان زنیدگی میداننید (جیوادیآملی،1833 ،
ل

 ،18ص .)848
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اگر میخواستیم سرگرمی انتماب کنیم ،چیار متناسب خود انتماب مییکیردیم!» (انبییاء:

381

ْیت هیذا بیاطسال
خردمندان خداوند را مناه از فعل باطل میدانند و میگویندَ « :ربَّنا میا َخلَق َ
س
یذاب النَّییا سر» (آلعمییران )111 :و بیا تفکییر در خلقییت آسیمانها و زمییین بییه
ُسیبْرانَک فَقنییا َع َ
هدفمندی آنها پیی میبرنید و بیر شیناخت و اطاعیت خیدا برانگیمتیه میشیوند؛ زییرا بیا
شناخت و اطاعت خدا است که انسان به زندگی پایدار و سعادت حقیقیی ناییل میرسید
(بیضاوی1413 ،ق،

 ،2ص .)34

دسته دوم :آیاتی که بهطورخاص بر هدفمنیدبودن خلقیت انسیان تصیریح دارنید کیه
عبارتاند از:

الف) آیاتی که «عبر»بودن خلقت انسان را نفیی میکننید« :أف ََر سسیبتُم أنَّمیا َخلَقنیاکم

رجعون» (مؤمنیون .)113 :خلقیت انسیان هدفمنید اسیت و بازگشیت او بیه
َعبَثا وأنَّکم إلَینا ت ُ َ
سوی خدا است ،زیرا بدون معیاد شیمص نیکوکیار از بیدکار و میؤمن از کیافر تمیایای
نمواهد داشت؛ دراینصورت خلقت بیهیوده و عبیر خواهید شید (فمرالیدین رازی1426 ،ق،

 ،28ص  .)211شکل منطقی آن بدین شری است:
381

اگر معاد ح نباشد ،نیکوکار و بدکار یکسیان خواهنید بیود؛ درحالیکیه نیکوکیار و
بدکار یکسان نیستند و این را هر انسانی به فطیرت خیودش تصیدی میکنید؛ پیس معیاد
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ح است.
یب اْلنسیا ُن
أیرس ُ
ب) آیاتی که « ُسدی» و یاوه و بیهودهبودن انسان را نفی میکننیدَ « :
یترک ُسدی» (قیامت)88 :؛ آیا انسان چنین میپندارد که ما او را مهمیل رهیا مییکنیم و
أن َ
اعتنایی به او نداریم ،پس بعر و قیامتی هم نیست و بعد از مردن دیگر زندهاش نمیکنیم

و درنتیجه تکلیف و جاایی در کار نیست؟ (طباطبایی،1884 ،

 ،26صص .)134 -138

) آیاتی که غرض از خلقت انسان را بازگشت بیه سیوی خیدا کیر میکننید .اگیر
مرگ نقطه پایان زندگی باشد ،آفرینش جهان بیهوده خواهد بود؛ زیرا زندگی این جهان
با تمام مشکالتی که دارد و با این همه تشکیالت و مقدمات و برنامههایی که خیدا بیرای
آن چیده است ،اگر صرفا برای همیین چنید روز باشید ،بسییار پیوچ و بیمعنیی اسیتَ « :أ
س
یون؛ آییا گمیان کردیید شیما را بیهیوده
کیم سإلَینیا ت ُ ْر َجعُ َ
ْناکم َعبَثیا َو َأن َّ ْ
ف ََرسبْت ُ ْم َأنَّما َخلَق ْ
آفریدهایم و به سوی ما باز نمیگردید؟» (مؤمنیون .)113 :مفهیوم ایین آییه اسیتفهام انکیاری

است؛ یعنی آیا شما چنین گمان کردهاید؟! چه گمان باطلی! اگر بنا شود شما به سوی میا
بازگردانده نشوید ،خلقت شما عبر است و آییا شیما بیاور میکنیید کیه میا عبیر خلی
کنیم؟! (مطهری .)386 :4 ،1883 ،در آیه دیگری نیا میفرماید« :مین عمسیل صیالسرا فَلسنَف سْس س
یه َو
َ ْ َ َ
َ
ون؛ هر کس عمل صالح انجام دهید ،بیه سیود خیود او
کم ت ُ ْر َجعُ َ
ساء ف ََعلَیها ث ُ َّم سإلی َربِّ ْ
َم ْن أ َ
اسییت و هییرکس کییار بییدی مرتکییب شییود ،بییه وییرر خییود او اسییت؛ سییپس بییه سییوی
س
نداشتن انسان ،این است کیه تمیام
پروردگارتان بازگشت میکنید (جاثیه .)13 :زمه قیامت
حقای برتر معنوی او که متعل به عالمی فراتر از ماده است مانند ابدیتخواهی ،عواطف
عالی خداجویی و استعداد پیوستن به ح  ،همه بیهوده باشیند .همیانطور کیه ایین جهیان
توجیهکننده خلقت اعضای بدن جنین است ،عالم آخرت نیا توجیهکننده انسیان بمیا هیو
انسان است (مطهری،1883 ،

 ،4صص .)836-881

در جهانبینی مادی ،به دلیل پایان دردناک زندگی که فنیا و نیابودی اسیت ،زنیدگی
پوچ و بیمعنا است« .اغلب ،تومل در باب مرگ این احسا

را ایجاد میکند کیه معنیای

معنای زندگی دقیقا به این دلیل مطری میشود که زندگی ما به مرگ میانجامید» (ولیف،

 ،1832ص  .)86باور یا انکار این حقیقت که این جهیان پاییان زنیدگی نیسیت و موجیودات
عالم هستی به صورتی هماهنگ به سوی مقصدی واحد در حرکتاند ،نگیرش متفیاوتی
به جهان و زندگی ایجاد خواهد کرد.
پوچگرایانی ماننید کافکیا و سیارتر کیه زنیدگی را مریدود در همیین دنییا میداننید
معتقدند« :دنیا به جهتی میرود که ما برخالف آن در حال حرکت هسیتیم .اینهیا همگیی
مفهومی غیر از پوچی ندارد .دنیا به سمت فنیا و نیابودی مییرود و میا نییا جائیی از دنییا
هستیم؛ درحالیکه ما طالب بقا هستیم و تمام خواستههای اصیل میا بیا نیابودی و ناکیامی
مواجه میشود» (موف  :1833 ،صص)161-166؛ درحالیکه قرآن مردودکردن زندگی بیه ایین
ون» (جاثیه )24 :آنیان میگوینید :زنیدگی جیا
دنیا را پندار مشرکان میداند « :سإ ْن ُه ْم سإ َّ یظُ ن ُّ َ
الدنْیا» (جاثیه .)24 :پیامبر اکرم میفرمایند« :ما خلقیتم
همین دنیا نیست« :ما هسی سإ َّ َحیاتُنَا ُّ
للفناء بل خلقتم للبقاء و انما تنقلون من دار الی دار؛ شما برای نابودشدن آفرییده نشیدید،
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زندگی معضلی دارد؛ چنانکه شوپنهاور و تالستوی نیا گمیان میکردنید کیه پرسیش از
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بلکه برای این آفریده شدهاید که همیشه باقی باشید ،نهایت آنکه همواره از مرحلیهای بیه
مرحله دیگر در حال انتقال و تکامل هستید (مجلسی1464 ،ق،

 ،8ص  .)241این نیوع نگیاه بیه

زندگی است که انسان را از افتادن در دام پوچگرایی نجات میدهد.
افرادی مانند کافکا و سارتر براسا

فطرت جاودانهطلبشان ،میل به بقا دارنید و بیاور

به این مطلب که خواستههای اصیل آنیان ،ماننید مییل بیه جیاودانگی نیابود خواهید شید،
برایشان دشوار است و چون گمان میکننید کیه زنیدگی منرصیر بیه ایین دنییا اسیت و
سرانجام نابود خواهند شد ،بدون اینکه پاسمی به خواستههای اصیل خود یافته باشیند ،در
وجود ابیدی س
س
خواه خیود ،در
دام پوچگرایی گرفتار میشوند؛ آنان نابودشدن زندگی را با
تعارض میبینند و چون نمیتوانند این مشکل را حل کننید ،فرییاد بیمعنیایی زنیدگی را
سرمیدهند.
دسته سوم :آیاتی که ح بودن خلقت جهان هستی را بییان میکننید کیه در ادامیه بیه
آنها پرداخته میشود.
383
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یکی از معانی ح به معنای فعلی اسیت کیه دارای غاییت و هیدف باشید؛ یعنیی هیر
س
هدف صریح و ُعقالییی باشید ،آن را موجیود و فعیل
موجود یا فعلی که دارای غایت و
ح میگویند و اگر موجود یا فعلی ،اصال دارای هدف نباشد و یا هدف داشته باشد ،امیا
هدف آن واقعی و حقیقی و عقالنی نباشد ،بلکه عبر ،لهو و لعب و بیهیوده باشید ،آن را
باطل گویند (طباطبایی1418 ،ق،

 ،11ص  .)883یک فعل وقتی ح است که براسا

غاییت و

هدفی که برایش معین شده است ،صورت گیرد؛ مانند خوردن بیرای سیرشیدن کسیب و
کار برای بهدستآوردن روزی و خوردن دارو برای سالمتی؛ اما اگر آن نتیجیه و غیایتی
که برایش در نظر گرفته شده است به دست نیایید ،آن کیار باطیل اسیت؛ پیس باطیل آن
چیای است که غایت و هدفی که برای آن در نظر گرفته شده است ،حاصل نشیده باشید
(طباطبایی1418 ،ق،

 ،4ص .)38

خداونیید متعییال ،در آیییات فراوانییی ،اییین مسییئله را گوشییاد میکنیید کییه مییا هرچییه
س
غاییت معیین؛ ولیی بیشیتر
آفریدهایم بهح بوده است؛ یعنی برای یک هدف مشیمص و
س
س
ْناهمیا
الس
ماوات َو ْاألَ ْر َ
ین ما َخلَق ُ
ض َو ما بَینَ ُهما عب س َ
مردم از آن غافلاند ،مانند « َو ما َخلَقْنَا َّ

سإ َّ بسال َْر ِّ َو َّ َ
یون» (دخیان .)81-83 :مضیمون ایین دو آییه ییک حجیت
یر ُه ْم یعْل َُم َ
لکن أکثَ َ
برهانی بر ثبوت معاد است .اگر فرض کنیم ماورای این عالم ،عالم دیگری ثابیت و دائیم
نباشد ،بلکه خداوند متعال پیوسته موجیوداتی خلی کنید و سیرانجام آنهیا را نیابود کنید،
دوباره موجوداتی دیگر بیافریند و باز آنها را نابود کند و تا ابد این خلقیت و نیابودی آن
را ادامه دهد ،در این صورت کارش عبر و بیهوده خواهد بیود و فعیل عبیر از خداونید
حکیم مرال است؛ بنابراین فعل او هرچه باشد ،حی اسیت و غیرض صیریری بیه دنبیال
دارد و فراتر از این عالم ناپایدار ،عالم باقی و پایداری هست که تمامی موجودات بدانجا
یروا فسییی
منتقییل میشییوند (طباطبییایی ،13 ،1884 ،ص  .)228همننییین میفرمایییدَ « :أ َو لَی ْ
یم یتَفَکی ُ
س
س
ض َو ما بَینَ ُهما سإ َّ بسال َْر ِّ َو َأ َج ٍل ُم َس ًّمی» (روم .)3 :میراد
الس
ماوات َو ْاألَ ْر َ
ال َّ
َأنْف ُس سه ْم ما َخلَ َ هل ُ
از ح بودن خلقت آسیمانها و زمیین و آننیه بیین آن دو اسیت ،عبیر و بینتیجیهنبودن
آنها است که آن نتیجه بعد از فنای آن و سرآمدی معین آشکار میشود (طباطبیایی1418 ،ق،

 ،18ص .)288

تصریح کرده است.
 .3-6فراطبیعیبودن هدف نهایی

از دیگر استد لهایی که میتوان بیر معنیاداری و هدفمنیدبودن زنیدگی اقامیه کیرد
استد ل از طری فراطبیعیبودن هدف نهیایی اسیت .جهیان بیهیوده و بیهیدف نیسیت و
تمامی حرکتها و ت ییر و ترو ت موجیودات بیه سیوی مقصید نهیایی رهسیپارند .ایین
مقصد نمیتواند ،پایینتر و حتی مساوی همیان نقیاطی باشید کیه ایین حرکتهیا از آنهیا
عبور کرده است (جعفری،1888 ،

 ،16ص  .)818مقصد باید فراتر از موقعیت فعلی موجودات

باشد .مرال است مقصد نهایی ،موجود ممکنی باشد؛ زیرا در ایین صیورت زم میآیید
مقصد نهایی مردود باشد و چون هر موجود مردودی به سوی مقصد کامل در حرکیت
س
س
مقصد مردود نیا پایینتر از آن یا مسیاوی آن باشید ،بیاز خیود
مقصد این
است ،چناننه

جامعیت قرآن در معناداری زندگی با نگاهی به آرای عالمه طباطبایی

این دسته از آیات نیا جامعترین جیواب را بیه پرسیش اساسیی بشیر دربیاره هیدف و
معنای زندگی ارائه میدهند و با نفی باطل و پوچبودن نظام هستی ،بر آفرینش بهح س آنها
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آن ،به دلیل مردودبودن ،برای رسییدن بیه مقصید نهیایی در حرکیت خواهید بیود؛ ایین
سلسله مقاصد ،همننان ادامه خواهند داشت ،بدون اینکه بیه مقصیدی منتهیی شیوند کیه
بینیاز از مقصد باشد و خود ،هدف نهایی همه حرکتها باشد؛ بنابراین پیداکردن هیدف
نهایی در این دنیا و در میان موجودات مردود و نیازمند ،امری مرال است و تسلسیل در
مقصد پیش میآید .مقصد باید حقیقتی فراتر از موجیودات امکیانی باشید ،حقیقتیی کیه
همه موجودات ممکن در اصل وجود و بقایشان مرتیا آنانید و قیائم بیه آنانید ،زییرا
هیچ موجود نیازمندی به دلیل نیازمندبودنش نمیتواند هدف نهایی دیگر موجودات قرار
گیرد؛ چون هر موجود نیازمندی برای برطرفکردن نیاز خود متوجه موجود کامل است
و میل به آن دارد .شکل منطقی استد ل به صورت زیر است:
اول :اگر مقصید نهیایی مریدود و موقیت باشید ،تسلسیل در مقصید پییش میآیید و
تسلسل در مقصد باطل است؛ پس مقصد نهایی نمیتواند مردود و موقت باشد.
دوم :دنیا و امور مادی ،مردود و پایانپذیرند و هرآننه مریدود و پایانپیذیر باشید،
382

خواست حقیقی و نهایی انسان نمیتواند قرار گیرد؛ چون انسان فطرتا میل بیه جیاودانگی
و آننه جاودانیه اسیت دارد .پیس دنییا و امیور میادی ،خواسیت حقیقیی و نهیایی انسیان
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نمیتواند قرار گیرد.
آیاتی از قرآن نیا به لهو و لعببودن زندگی دنیوی اشاره دارند و با توجه به حقیقیت
انسان و با آگاهی از امیال و خواستههای او ،دنیا و امور مردود دنیوی را خواسته حقیقیی
انسان نمیدانند .این گروه از آیات بیان میکنند که زندگی دنیوی اگر در راستای حیات
حقیقی اخروی قرار نگیرد ،لهو و لعب خواهد بود و این حقیقت را گوشاد میکننید کیه
زندگی حقیقی انسان زنیدگیای اسیت کیه در مسییر اهیدف اخیروی قیرار گییرد (ر.ک،

س
سس
یر َة لَ سهیی
الرییا ُة ُّ
الیدنیا إ ل لَهیؤ ولَعسیب وإنَّ ل
طبرسیی ،3 ،1882 ،ص « :)433وما هیذه َ
الید َار اْلخ َ
الریوا ُن لَو کانوا یعلَمون) (عنکبوت )84 :و «اعلَموا َأنَّمیا ال ْرییا ُة ُّ س
یو َو سزینَی ٌا َو
الیدنْیا لَع ٌ
َ َ
َ
یب َو ل َْه ٌ
ْ ُ
س
س
س
کم َو تَکاث ٌُر فی ْاألَ ْموال َو ْاألَ ْو د» (حدیید .)26 :این آیه به پنج خصلت زندگی دنیا
تَ ُ
فاخ ٌر بَینَ ْ
یعنی لهو ،لعب ،زینت ،تفاخر و تکاثر اشاره دارد که با توجه به شیناخت حقیقیت انسیان،
مراحل پنجگانه عمر آدمی را در این دنیا بیان میکند.

«لعب» به معنای بازی نظامداری است که اطفال به منظور رسیدن به غروی خیالی آن
را انجام میدهند« .لهو» به معنای هر عمل سیرگرمکنندهای اسیت کیه انسیان را از کیاری
مهم و حیاتی و وظیفهای واجب باز دارد .کلمه «زینت» بیان نوع خاصی از آراستن است.
«تفاخر» به معنای مباهاتکردن به حسب و نسب است و «تکاثر» در امیوال و او د ،فمیر
فروشی به دیگران در زیادی مال و فرزندان است .زندگی دنیا از یکی از خصال پنجگانه
با خالی نیست ،یا لعب و بازی است ،یا لهو و سرگرمکننده یا زینت است (که حقیقتش
جبران نواقص درونی خود با تجمل و مشاطهگری است) یا تفیاخر اسیت ییا تکیاثر .همیه
اینها امور خیالی و زائلاند که برای انسان باقی نمیمانند و هیچییک از ایین امیور کمیال
نفسانی و خیر حقیقی برای انسان جلب نمیکنند (طباطبیایی،1884 ،

 ،11ص )233؛ زییرا اینهیا

اموری مردود و موقتاند که مطلوبیت اتی ندارند ،وگرنه انسان باید بعد از رسییدن بیه
آنهییا عطییش کمییالخواهیاش فییروکش میکییرد؛ درحالیکییه انسییان پیوسییته بییرای
بهدستآوردن درجات با تر کمال و رسیدن به کمیال مطلی در تیالش اسیت؛ بنیابراین
است که برای انسان تنها لذت خیالی دارد و انسان را از زندگی حقیقی مریروم میکنید؛
زیرا زندگی این دنیا مقدمهای برای رسیدن به زنیدگی حقیقیی اسیت و سرگرمشیدن بیه
مقدمه انسان را از هدف اصلی بازمیدارد.
 .4-6وجود مستقل و مطلق ،غایت تمام مخلوقات

غایت همه موجودات ،وجود مستقلی است که قائم بیه غییر نبیوده و بالیذات موجیود
است .تنهیا موجیودی کیه اسیتقالل اتیی دارد ،خداونید متعیال اسیت؛ زییرا ماسیوای او
ممکنبالذاتاند؛ یعنی نسبتشان به وجود و عدم یکسان است و برای اینکه هسیت شیوند،
نیازمند به غیرند؛ ازاینرو موجودات امکانی به دلیل اینکه وجودشان از خودشان نبیوده و
عین فقر و نیاز هستند ،نمیتوانند غایت و مطلیوب نهیایی باشیند (ر.ک ،طباطبیایی،2 ،1838 ،
صص 86-31؛ صدرالمتولهین1131 ،م،

 ،1ص .)848

انسان کمالطلیب اسیت و صیفات کمیالی از قبییل علیم و قیدرت را بیه نریو مطلی

جامعیت قرآن در معناداری زندگی با نگاهی به آرای عالمه طباطبایی

هدف قراردادن این دنیا و تالش بیرای آن بیا غفلیت از آخیرت ،بازینیه و سیرگرمیای
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میخواهد ،نه مردود و مقید؛ بنابراین مرال است که هدف نهایی انسان ،موجود ممکنی
باشد که واقعیتی جا فقر و ربط مرضبودن ندارد.
شکل منطقی استد ل ،به شکل زیر است:
قضیه اول:
 .1مملوقات ،وجودشان وجود ربطی است؛
 .2هیچ وجیود ربطییای نمیتوانید غاییت و مطلیوب نهیایی موجیود دیگیری باشید
س
کمیال
(بهسبب نقص وجودی و مریدودیتی کیه دارد؛ در حالیکیه انسیان طالیب
نامردود و از نقص و مردودیت گریاان است)؛
 .8پس هیچ مملوقی نمیتواند غایت و مطلوب نهایی موجود دیگری باشد.
قضیه دوم:
 .1خداوند متعال وجود مستقل و غنیبالذات است؛
 .2وجییود مسییتقل و غنیبالییذات ،مطلییوب و هییدف نهییایی موجییودات ربطییی اسییت
338

(موجوداتی که واقعیتشان عین فقر و نیاز است)؛
 .8پس خداوند متعال ،مطلوب و هدف نهایی موجودات ربطی است.
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براسا آیاتی از قرآن کریم نیا تمیامی موجیودات مرتیا خیدا هسیتند ،آنجیا کیه
س
یها النَّا َأنْت ُ ُم الْفُق س
مید؛ ار مردم! شما مرتا
ال ُه َو ال ْ َنسی ال َْر ُ
میفرماید« :یا َأ َ
َراء إلَی هلال َو هل ُ
ُ
ُ
به خدایید و خدا تنها بینیاز و سیتوده اسیت( ».فیاطر )13 :ایین آییه عمومییت دارد و شیامل
تمامی مملوقات است؛ زیرا وقتی علت فقر مردم مملوقبودن آنهیا اسیت ،ایین علیت در
تمامی موجودات ممکن وجود دارد؛ از اینرو همه مملوقات ،فقیر و مرتیا بیه خیال و
مدبر امرشان هستند (طباطبایی،1884 ،

 ،18ص .)48

شکل منطقی استد ل به شری زیر است:
 .1انسان و همه موجودات ممکن ،مملوقاند؛
 .2هر مملوقی مرتا و نیازمند است؛
 .8پس انسان و همه موجودات ممکن ،مرتا و نیازمندند.
از نتیجه برهان ،استد ل و نتیجه دیگری نیا به این شیری بیه دسیت میآیید :او هیر

فقیری نقص وجودی دارد؛ ثانیا هر ناقصی به سوی کمال خیویش اشیتیاق دارد؛ بنیابراین
انسان و نظام هستی به سبب کاملنبودن ،به موجودی کیه جیامع همیه کمیا ت وجیودی
باشد اشتیاق دارند .از سوی دیگیر بیه دلییل اینکیه تمیامی کمیا ت اشییا در هیچییک از
تام وجود نیدارد ،هیچییک از مملوقیات خواسیت حقیقیی
موجودات امکانی به صورت ل
انسان نیست؛ زیرا تنها موجودی که همه کما ت وجودی را به صورت مطل دارد ،حی
تعییالی اسییت؛ درنتیجییه همییه مملوقییات طالییب خداوندنیید و بییه سییوی او در حرکتانیید
(صدرالمتولهین1131 ،م،

 ،8ص .)136

با توجه به د یلی که گذشت ،انسان میتواند در پرتو باور به حقیایقی فراتیر از عیالم
طبیعت ،مانند باور به خدا و معاد ،زندگی معناداری داشته باشد و با قرارگیرفتن در مسییر
سعادت و لذت جاودانه ،از حیات پاک و طیب برخوردار شود .کسیی کیه معتقید اسیت
جهان بدون هدف نیست و خداوند حکیم هیچ پدییدهای را بیهیوده خلی نکیرده اسیت،
یقین پیدا میکند که او نیا برای هدفی خل شده است که باید در جهیت رسییدن بیه آن
دنیا به هدف نهایی و کمال غایی رسید؛ بنابراین با ایمان به این حقیقت که عیالمی فراتیر
از این دنیا جوابگوی امییال اصییل انسیانی او اسیت ،بیه معیاد ایمیان مییآورد و در پرتیو
نگرش توحیدی به جهان هستی ،زندگی معناداری خواهد داشت.
نتیجهگیری

معنا و هدف زندگی از اساسیترین موووعاتی است که پاسیخ صیریح بیه آن میتوانید
انسان را به کمال و سعادت حقیقی برسیاند .بیا درک درسیت معنیای زنیدگی اسیت کیه
میتوان به هدف آفرینش پیبرد و از گرفتارشیدن در دام پیوچگرایی نجیات یافیت .هیر
مکتبی بر اسا

نگرش خود به جهان هستی ،زنیدگی را معنیا میکنید .نگیرش میادی بیه

نظام آفرینش ،انسان را مرکوم به فنا و نیستی میکند و مرگ را پاییان زنیدگی میدانید.
این نوع نگاه به زندگی ،انسان را دچار اوطراب و وحشت میکند و پوچبیودن زنیدگی
را برای بشر به ارم ان میآورد؛ زیرا با خواستههای اصیل انسانی مانند میل بیه جیاودانگی

جامعیت قرآن در معناداری زندگی با نگاهی به آرای عالمه طباطبایی

تالش کند؛ از سوی دیگر میداند که به دلیل مردودبودن ایین جهیان نمیتیوان در ایین
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در تعارض است؛ اما در نگرش توحیدی ،هیچ جائی از اجاای نظام خلقت بیهوده نیست
و همه اجاا ،مجموعه واحدی را تشکیل میدهند که به سوی مقصد معینی در حرکتانید .در
این مقاله با نگاهی به آرای عالمه طباطبایی بیان شد که قیرآن ،کتیاب هیدایت بشیر ،براسیا
شاخصههای جامعییت ییک مکتیب در معنیاداری زنیدگی کیه قیبال گذشیت ،جیامعترین و
کامییلترین برنامییه زنییدگی را بییرای بشییریت ارائییه میدهیید .خداونیید در آیییات فراوانییی
هدفمندی نظام خلقت را به انسان گوشاد کرده است و او را بیرای قرارگیرفتن در مسییر
اهداف عالی و مقصد نهایی هدایت میکند .نتایج و یافتههای این مقاله عبارتاند از:
 .1از طری چهار استد ل عقلی و مستندکردن آنها به آیات قرآن ،معناداری زندگی
اثبات شد.
 .2مکتبی که به اساسیترین پرسشهای بشر مانند از کجا آمدهام ،برای چه آمدهام و
سرانجام مین چیه خواهید شید ،پاسیمی جیامع و درسیت عرویه نیدارد ،توانیایی
معنادارکردن زندگی انسانها را نمواهد داشت.
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 .8قرآن کریم ومن تبیین هدف آفرینش و مقصد نهایی همه پدیدهها ،با ارائیه ییک
جهانبینی جامع و عقالنی دربارۀ آغاز و انجیام انسیان و نظیام هسیتی ،آدمیی را از
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افتادن در دام پوچگرایی و بیمعنایی زندگی نجات میدهد.
 .4انسانها برای سعادت و هدایت خود و برخوردارشدن از اهیداف وا ی زنیدگی،
بییه حقییایقی ماننیید شییناخت مبییدأ و معییاد نیازمندنیید .قییرآن کییریم جییامعترین و
کاملترین معارف را درباره مبدأ و معاد برای بشریت عروه داشته است.
پیشنهاد این پژوهش بیرای کاسیتن از مشیکالت ناشیی از بیمعنیایی زنیدگی متوجیه
متولیان امر تعلیم و تربیت در حوزه و دانشگاه ،فیلسوفان ،روانشناسان و نهادهای میرتبط
با این مسئله است .زم است این افراد بیه صیورت ملمیو

و فراگییر ،در آموزشیگاهها،

مساجد و دیگا نهادهای فرهنگی و اجتماعی بهطورجدی به تبیین و اثبات عقلیی ی نقلیی
معنای زندگی بپرازند؛ زیرا با تبیین و اثبات معنای زنیدگی براسیا

آموزههیای قیرآن و

ارائه نگرش درست به افیراد جامعیه ،خصوصیا نوجوانیان و جوانیان ،میتیوان آنیان را از
پوچگرایی و بیمعنایی زندگی نجات داد.
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Abstract
Many Qur'anic concepts, such as endurance, patience, steadfastness,
jihad, martyrdom, victory, and Ihda al-Husnain (one of the good things),
refer to Islamic resistance. Numerous verses are used to suggest that
Islamic resistance is one of the most important strategies of the Islamic
community in dealing with enemies. The extent of the verses has made it
possible to examine and conduct research on Islamic resistance in the
Holy Qur'an in various ways. The diversity of the enemy's methods in
confronting Islam and Muslims in the contemporary period necessitates
dealing with these issues. In the current study, with a descriptive analytical and library method, the role of believing in monotheism in
Islamic resistance from the Quran's point of view is discussed. From the
classification, study, and reflection on the verses of the Qur'an, it is
concluded that most of the verses related to this subject are associated
with the goals of monotheists and increase their motivation to resist and
monotheism is an essential element of the Islamic resistance and the
phenomenon of Islamic resistance is in many ways inextricably linked to
monotheism.
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نقش توحیدباوری در مقاومت اسالمی از دیدگاه قرآن کریم


علی خراسانی
تاریخ دریافت0231/00/32 :

تاریخ پذیرش0233/10/33 :

چکیده
مفاهیم قرآنی فراوانیی همنیون اسیتقامت ،صیبر ،ثبیات قیدم ،جهیاد ،شیهادت ،پییروزی و احیدی
الرسنین ناظر به مقاومت اسالمی است .از آیات پرشمار ناظر بیه ایین مفیاهیم اسیتفاده میشیود کیه
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مقاومت اسالمی یکی از راهبردهای بااهمیت امت اسالمی در برخورد با دشمنان است .گسیتردگی
ممتلفی بررسی و ترقی شود .گوناگونی شیوههای دشیمن در روییارویی بیا اسیالم و مسیلمانان در
دوره معاصر ،ورورت پرداختن به ایین موویوعات را ایجیاب میکنید .در ایین پیژوهش بیا روش
توصیفی ی ترلیلی و کتابمانهای ،به نقش توحیدباوری در مقاومت اسالمی از دیدگاه قرآن پرداخته
شده است .از دستهبندی ،بررسی و تومل در آیات این نتیجه به دست میآید که بیشترین آیات ناظر
به این موویوع ،میرتبط بیا اهیداف توحییدباوران و افیاایش انگییاه مقاومیت در آنیان اسیت و نییا
توحیدباوری رکن اساسی مقاومت اسالمی است و پدییده مقاومیت اسیالمی از جهیات فراوانیی بیا
توحیدباوری پیوندی ناگسستنی دارد.

کلیدواژهها
قرآن کریم ،مقاومت اسالمی ،توحیدباوری ،استقامت ،عوامل انگیاشی.
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نقش توحیدباوری در مقاومت اسالمی از دیدگاه قرآن کریم

آیات این امکان را فراهم کیرده اسیت کیه موویوع مقاومیت اسیالمی در قیرآن کیریم از جهیات

 .1مقدمه

مباحر مقدماتی این پژوهش بدین شری است:
 .1-1مقاومت اسالمی

مقاومت مصدر باب مفاعله از ریشه « قوم» است .این ریشه را به معیانی گونیاگونی از
جمله به ایستادن ،برخاستن ،پیشرفتکردن ،دست به کیار شیدن ،بیا رفتن ،سیامانیافتن،
پایییداری و مییداومتکردن معنییا کردهانیید (طباطبییایی ،1833 ،ص  .)386برخییی واژهپژوهییان
برآن اند که این ریشه دو معنای اصلی دارد :یکی به معنای جماعت و گروهی از میردم و
قوم و دیگری به معنای بسامانشدن (ابنفار 1464 ،ق،

 ،3ص  .)48برخی گفتهاند ایین ریشیه

تنهییا یییک اصییل و یییک معنییا دارد و آن مفهییومی در برابییر قعییود ،یعنییی ایسییتادن و
388

بهسامانرسیدن کار است .سامانیافتن هر کار و هر موووع مادی ییا معنیوی متناسیب بیا
آن است (مصطفوی،1884 ،

 ،1ص  .)841با عنایت به این ریشیه« ،مقاومیت» بیه اقتضیای بیاب
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مفاعله ،به معنای ایستادگیکردن در برابر کسی یا چیای است؛ بهتعبیردیگر مقاومیت بیه
معنای ایستادن در برابر کسی یا چیای است کیه بیه دلییل ویدیت و دشیمنی میخواهید
طرف مقابل را به زانو درآورد؛ ازهمینرو برخی مقاومت را به ودیت هم معنیا کردهانید
(عمید ،1882 ،ص  .)181استقامت به اقتضای باب استفعال به معنای طلب قیام و کوشش بیرای
ایستادن است وازآنجا که انسان در حال قیام بر اقدامات و کارهای ممتلفی کیه از شیئون
انسان است ،توانمند میشود ،میتیوان اسیتقامت را بیه تیالش بیرای رسییدن بیه حالیت و
ووعیتی دانست کیه در آن حالیت ،بیشیترین ظرفیتهیای انسیان بیرای هرگونیه عمیل و
اقدامی در برابر موانع و از جمله دشمنان آماده است؛ بنابراین در مقاومت تمرکا معنیایی
بر استفاده از توانمندی و ظرفیتهای خود در جهت تقابل بیا دشیمنی اسیت کیه میانع از
رسیدن به هدف است و مقاومت اسالمی به معنای مقاومت برآمده از آموزههای اسالمی
است .مقاومت اسالمی میتواند قلمروی عام داشته باشید و هرگونیه ایسیتادگی در برابیر
موانع بیرونی و درونی ،از جمله مبیارزه بیا شییطان و هیوای نفیس را دربرگییرد؛ ولیی در
ادبیات معاصر به معنای ایستادگی در برابر موانع و دشمنان بیرونی اسیالم اسیت؛ دشیمنی

که با جنگ سمت یا جنگ نرم مانع از ترق اهداف متعالی اسالم است؛ البتیه اصیطالی
«مقاومییت اسییالمی» امییروزه یییک اصییطالی سیاسییی نیییا شییده اسییت کییه بییه کشییورها و
گروههای گفته میشود که در حال مبارزه با دشمنان اسالم و صهیونیست جهانیاند.
 .2-1توحیدباوری

اندیشمندان مسلمان توحید را به نظری و عملی و توحید نظری را بیه اتیی صیفاتی و
افعالی تقسیم کردهاند .توحید اتی به معنای یگانیهبودن خداونید اسیت کیه هییچ مثیل و
مانند و شریک و همتایی ندارد .گاه توحید اتی به معنای گستردهتری به کیار مییرود و
عالوه بر معنای گفته شده شامل بساطت ات الهی و سلب ترکیب از خداوند نیا میشود
(جوادی آملی،1838 ،

 ،1ص  .)261توحید صفاتی به معنای این است که صفات الهیی هماننید

حی ،علم ،قدرت چیای جا ات خدا نیست نه اینکه موجوداتی غیر ات باشند؛ بیه ایین
معنا که صفات خدا از جهت لف و مفهوم بیا یکیدیگر و بیا ات حی مت ایرنید؛ ولیی از
این معنا است که هیچ مؤثر مستقلی در عالم ،غیر از خیدای سیبران نیسیت و همیه امیور،
س
یح
لیی َربِّ َ
حرکتها ،توثیر و توثرها و سلسلۀ اسباب و علل بیه ات او میانجامنید« :و اَ َّن ا ه
المنتَهییی» (نجییم( )42 :طباطبییایی ،11 ،1818 ،ص  .)43گفتنییی اسییت توحییید خالقیییت ،توحییید
ُ
مالکیت و توحید ربوبیلت از جلوههای توحید افعالیاند.
 .3-1آیات و ساختار پژوهش

آیاتی با موووع این پژوهش مرتبطاند که از یک سو متضمن یکی از اقسیام توحیید
باشند؛ البته آیاتی که از ایمان افراد گاارش میکنند ،متضیمن توحیدباوریانید؛ زییرا در
رأ

ایمان ،باور به توحید است؛ افاون بر اینکه ایمان بهکاررفته در قرآن در مواردی در

برابر شرک و به معنای خصوص توحید است (جوادی آملی،1838 ،

 ،2ص  .)381این آیات از

سوی دیگر باید متضمن مفهوم مقاومت باشند .مقاومت یا از مشتقات ریشیه «قیوم» ماننید
«استقاموا» استفاده شده یا از آیاتی که مصادی مقاومت را تبیین کردهاند؛ مانند آیاتی که
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جهت مصداق و انطباق همه آنها عین هماند (جوادی آملیی ،1838 ،ص  .)863توحید افعیالی بیه
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یکجا از ایمان ،هجرت ،جهاد با جان و جهاد با مال اشماص خبیر دادهانید ییا آییاتی کیه
بهگونهای از ایستادگی الگوهیای مقاومیت ماننید انبییا ،رسیول خیدا و پیشیگامان صیرابه
گییاارش کردهانیید .از آیییات متضییمن توحیییدباوری و مقاومییت برداشییت میشییود کییه
توحیدباوری موجب تعقیب اهدافی خاص در مقاومت اسالمی میشود .همننیین از ایین
آیات فهمیده میشود توحیدباوری سبب ایجاد انگیاههای درونی و بیرونی بیشتری بیرای
مقاومت میگردد .گفتنی است هدف یا نشانه و مقصد ،ووعیتی است که میخیواهیم در
آینده به آن برسیم و انگیاه علت و سبب حرکت به سوی هیدف اسیت و عامیل درونیی
است و از درون انسیان سرچشیمه میگییرد .انگییاه ریشیه در نیازهیای انسیان دارد؛ میثال
گرسنگی و نیاز به غذا انگیاه اقدام آدمی برای تهیه غذا است و با عوامل درونی دیگیری
مانند صبر ،امید و آرامش تقویت میشود که از آنها با عنوان عوامل درونی انگیاشی ییاد
388

میشود .همننین انگیاه ترت توثیر عوامل بیرونی ماننید ثیروت ،شیهرت ،موقعییت قیرار
میگیرد .به این عوامل اثرگذار بر انگیاه عوامل بیرو س
نی انگییاه گفتیه میشیود .انگییاه و
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انگیاش در مواردی به یک معنا بهکار میروند (رک :فرانکل.)1811 ،
 .2انتخاب اهداف متعالی در مقاومت اسالمی برآیند توحیدباوری

مقاومت استفاده از همه ظرفیتهیای انسیانی و دفیع و رفیع همیه موانیع بیرای رسییدن بیه
اهداف است؛ پس رسیدن به هدف ،انگیاه زم را برای شمص ایجاد میکنید .در اینجیا
در ومن سه مقدمه به تبیین نقش توحییدباوری در انتمیاب اهیداف متعیالی در مقاومیت
اسالمی میپردازیم.
مقدمه اول :انسان موجودی ممتار است و انسان ممتار فعالیتهای اختییاری خیود را
برای رسیدن به هدفی انجام میدهد .هدف مورد نظر را علت غیایی گوینید کیه در مییان
علل چهارگانه در بهوجودآمدن معلول ،نقش اساسی دارد .باید توجه داشت که فقیط در
فعل فاعل صاحبشعور علت غایی مطری است؛ چیون آن را از روی علیم و اراده انجیام
میدهد که مورد توجه فاعل صاحبشعور است و علت انگیاه او برای حرکت بیه سیوی
هدف است و از این جهت به آن علت غایی میگویند.

مقدمه دوم :یکی از گرایشهای فطری و اتی انسان ،کمیالخواهی اسیت کیه از آن
تعبیر به ُحب کمال میکنند؛ برهمیناسا

انسان به دنبال اهدافی اسیت کیه شیکوفایی و

کمال بیشتری برای او در پی داشته باشد .انسیان متناسیب بیا معرفیت و شیناخت خیود از
قدرت واقعی در جهت کسب آن تالش میکند .کسیانی کیه قیدرت واقعیی را در امیور
مییادی و دنیییوی میبیننیید؛ کمییالخواهی آنییان در قالییب کوشییش بییرای کسییب قییدرت
اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و اجتمیاعی ظهیور مییابید و کسیانی کیه قیدرت واقعیی را در
قدرت روی و اراده میدانند ،کمالطلبیی آنیان در قالیب اقیدام بیه ریاویتهای شیاق و
توانفرسا ظهور میکند و البته کسیانی کیه از جهیت معرفتیی قیدرت حقیقیی را در خیدا
میدانند و همه چیا را مسمر قدرت نامردود و بیانتهای او میدانند کمالطلبی آنیان در
قالب عبادت و فرمانبرداری از خدا به منظور تقرب به سرچشمه قدرت ظهور مییابد.

است و اعمال انسان نیا پدیده و شییء اسیت ،پیس مملیوق خیدا اسیت؛ چنانکیه قیرآن
تصریح میکنیدَ « :و هلال َخلَقَک ُیم َومیا تَعْ َمل ُیون» (صیافات( )18 :مصیبای ییادی ،1 ،1836 ،ص .)162
قرآن همننین توکیید میکنید همیه امیور در دسیت خیدا اسیت « :ق ُیل اسنَّ ا َمیر کُل َّیه ه س
ل»
ُ ل
َ
یه ُه َیو
ن
ا
و
(آلعمیران )134 :و او پدیدآورنده خنده ،گریه ،زندگی ،مرگ ،غنا و فقر اسیتُ َّ َ « :
َغنی و اَقن هی؛ و او است کیه خندانید و
َبکی * و اَن َّ ُه ُه َو ا َ
َور َ
ا َ
َمات و اَحیا  ...و اَن َّ ُه ُه َو ا ه
حوا ه

گریاند .و اوست که ]همه زندهها را در وقت معین[ میراند و ]همه مردههیا را طبی اراده[

زنده گرداند ...و او است که بینیاز نمیوده و ثیروت قابیل بقیا و دوام داده» (نجیم.)43-48 :
خداوند است که بیاران را از آسیمان نیازل میکنید« :ءاَنیتم اَنالتمی س
س
رین
المیان اَم نَ ُ
وه م َ
ین ُ
َ ُ َ ُ ُ
المن سالون؛ آیا شما آن را از ابر سفید بارانزا فرود آوردید یا ما فرو فرسیتندهاییم؟» (واقعیه.)81 :
ُ
انسان گمان میکند او کشاورزی میکند؛ ولی درحقیقیت خیدا اسیت کیه زارع حقیقیی
الا سرعیون؛ آییا
ررثون * َءاَنت ُم تَ َ
رین هل
ارعونَ ُه اَم نَ ُ
است و گیاهان را میرویاند« :اَف ََر َءیتُم ما تَ ُ
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مقدمه سوم :یکی از شئون توحید افعالی ،توحیید در خالقییت اسیت .در نگیاه قیرآن
ٍ
ال َربُّک ُیم
کریم خداوند آفریننده همه چیا است« :و َخلَ َ ک َُّل شیء» (انعام)161 :و « ه ُ
لکم هل ُ
ٍ
شیء؛ این است خدایی که پروردگیار شیما اسیت ،جیا او معبیودر
اسلیه َه اس ل ُه َو خیهل س ُ ک ُِّل
نیست ،آفریننده همه چیا است» (انعام )162 :و هرچه بر آن اطالق شیء شود ،آفرییده خیدا

381

آننه را کشت میکنید دیدهاید؟ آیا شما آن را میرویانید یا ما رویانندهاییم؟» (واقعیه-88 :

َ س
یشاء
 .)84و ترق و اراده و مشیت انسان متوقف بر مشیت خدا است« :و ما تَ
شاءون ا ل اَن َ
ب العیهلَمین» (تکویر .)21 :آیاتگفتهشده بهروشنی بر توحید در خالقیت د لت دارنید
ال َر ُّ
هل ُ
و اگر در برخی آیات از خالقیت غیر خدا سمن گفتهاند ،آن را به ا ن الهی میداننید« :و
اس تَمل ُ ُ مس َن الطل س
ین ک ََهیییئ َ سا الطَّ ی سر بساس نی؛ و هنگامی کیه از گیل ماننید شیکل پرنیده بیه ا ن
]تکوینی[ من درست میکردر» (مائده .)116 :افاون بر آفرینش جهیان از آییات بهروشینی
فهمیده میشیود کیه خداونید متعیال ایجادکننیده همیه پدییدهها اسیت؛ چیه ایین پدییده
شکافتهشدن دانه و شکفتهشدن گیاه باشید« :اسنَّ ه س
یوی؛ همانیا خداونید
یب و الن َّ ه
الر ِّ
ال فیال ُ َ
لَ

381

لیوهم و
شکافنده دانه و هسته است» (انعام )13 :و چه افعیال اختییاری انسیان باشید« :فَلَیم تَقت ُ ُ
لی سکن هال قَتلَهم و ما رم س
س
می؛ پس ]بدانید که[ شما آنها را نکشیتید
یت ا َر َم َ
ََ َ
ه َّ ل َ َ ُ
ال َر ه
یت و لیهک َّن هل َ
و لکن خدا آنان را کشت و آنگاه که تو ]بیه سیور آنهیا تییر و سینگریاه[ افکنیدر تیو
نیفکندر و لکن خیدا افکنید ]تیا دشیمن را م لیوب نمایید[ (انفیال)18 :؛ بنیابراین آفیرینش
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حقیقی در انرصار خداوند است و دیگر موجیودات نمیتواننید خیال چییای باشیند .بیه
گفته برخی مفسران ،مفاد آیاتی که گاهی با جمله اسمیه و زمانی با جمله فعلییه ،بیه نریو
موجبه کلیه ،آفیرینش اشییا را بیه خیدا اسیناد میدهنید ،عمیومی اسیت کیه هرگیا قابیل
تمصیص نیست؛ زیرا مرال است چیای در جهیان هسیتی موجیود باشید و آفرییده حی
تعییالی نباشیید؛ چییون زمییهاش خییرو آن شیییء از حیید امکییان و ورودش در مرییدودۀ
س
توحیید واجیبالوجود ،بطیالن آن واویح اسیت (جیوادی
واجبالوجود است که براسا
آملی،1838 ،

 ،2ص )466؛ البته توحید در خالقیت نافی اختیار انسان نیست؛ زیرا نفیی اختییار

با بعثت پییامبران و نیاول کتابهیای آسیمانی و راهنمیایی و تاکییه و تعلییم و موعظیه و
نصیرت سازگار نیست (مصبای یادی ،8-1 ،1836 ،ص .)163
از سیه مقدمییه بییا نتیجییه گرفتییه میشییود انسی س
یان ممتییار ،توحیییدباور و کمالطلییب و
بارورمند و متوجه به اینکه همه موجودات غیر از خیدا ،از خیود هییچ اسیتقاللی ندارنید،
ممکن نیست غیر وجه خداوند را هدف غایی مقاومت خویش قیرار دهید .چنیین انسیانی
براسا

توحید افعالی هیچ مؤثری را در عیالم بیه جیا خیدا نمیشناسید .او کمیال ،بقیا و

قدرت حقیقی را نیاد خیدا جسیتجو میکنید و بیه جیا خیدا چییای را طلیب نمیکنید و
مقصدی جا هلال و رووان الهی ندارد و موطن حقیقیی و رسیتگاری خیویش را در جیوار
رواییات شیون نیاول (طبرسیی1468 ،ق ،2-1 ،ص

حضرت ح میداند؛ ازهمیینرو براسیا
س
انسان باایمان و فداکاری همانند امیرالمؤمنین که مقاومیت را
 ،)383قرآن کریم در وصف

میان خودشان مهرباناند .آنها را همواره در حال رکوع و سجود میبینی که پیوسته فضل
و بمشش خداوند و خشنودر او را میطلبنید» (فیتح .)21 :نییا قیرآن در وصیف مجاهیدان
مقاوم که در شرایط بسیار سمت و پس از شکسیت در غیاوه احید ،در سیپاه اعاامیی بیه
«حمراءا سد» شرکت کردند ،میفرماید آنیان بیه دنبیال رویوان الهیی بودنید« :و اتَّبَعیوا
سروو َن هلال» (آل عمران.)184 :
س
موحدان اهل مقاومت در پی رووان الهیاند ،خداوند نیا در تبییین پیاداش
ازآنجاکه
آنان میفرمایدآنان به هدف خویش یعنی رحمت و رووان الهی دست یافتهاند و از ایین
جهت به آنان بشارت میدهد .افاون بر این به بهشت نییا دسیت یافتهانید؛ البتیه بهشیت و
هیاجروا
ءامنیوا و َ
نعمتهای آن نیا میتواند از اهداف متوسط اهل مقاومت باشد« :اَل َ
َّذین َ
یم الفیائساون *
نید هلال و ا ُولییهئ س َ
و جیه َهدوا فی َسبی سل هلال بساَمول س سهم و اَنف سُس سهم اَعظَ ُم َد َر َجیا عس َ
ح ُه ُ
یبشِّ رهم ربهیم بسر ٍ س
ٍ
ٍ
عییم ُمقییم» (توبیه .)21-26 :نییا از
نیه و سرویون و َجنلییهت ل َُهیم فیهیا نَ ٌ
حمیا م ُ
َ ُ ُ َ ُّ ُ َ َ
مهاجران و انصار پیشگام نمستین که بیشترین مقاومیت در زمینیه دفیاع از کییان اسیالم و
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بییه نهایییت رسییانده و جییان خییویش رادر «لیلییاالمبیت» در معییرض شییهادت قییرار داده
س
ین
میفرماید :او از جان خویش میگیذرد و تنهیا در پیی خشینودی خداونید اسیت« :و م َ
س
س
س
روات هلال» (بقره )268 :و در وصف مؤمنان فقییر مکیه کیه بیه
اء َم
النلا َمن یشری نَ َ
فس ُه ابت َ
دلیل مقاومت بر آیین اسالم از خانهها و اموالشان بیرون رانده شیدند میفرمایید آنیان در
س
س
َّذین ا ُخ سرجوا مسن دیییه سرهسم و اَمیول س سهم
رین ال َ
المهیهج س َ
پی خشنودی و رووان الهیاند« :للفُقَراء ُ
ون فَضال مس َن هلال و سرویونا» (حشیر .)3 :همننیین در وصیف صیرابه و همراهیان رسیول
یبت َ َ
یه
خدا ،آنان را جویای فضل و رووان الهی معرفی میکندُ « :م َر َّم ٌد َرسو ُل هلال و ال َ
َّیذین َم َع ُ
س
س
س
مرمید
ماء بَینَ ُهم تَر ُهم ُرک َّعا ُس َّجدا یبت َ َ
ون فَضیال م َ
ین هلال و سرویونا؛ ل
اَش لد ُاء َعلَی الکُف لار ُر َح ُ
فرستاده خدا است ،و کسانی که همیراه اوینید در برابیر کفیار نیرومنید و سرسیمت و در

رسول خدا را داشتهاند ،ستایش میکنید و اعیالم میکنید آنیان بیه مقصیود خیویش کیه
قون ا َو َ س
َّیذین
السیهب س َ َّ
رین و ا َنصیا سر و ال َ
المهییهج س َ
لیون م َ
ین ُ
روایت الهی است ،رسیدهاند« :و ل
س
س
نهم» (توبه .)166 :همننین از مؤمنیان حاویر در حدیبیه کیه در
ال َع ُ
اتَّبَ ُ
عوهم بساحسیه ٍن َروی هل ُ
آن شرایط سمت مقاومت کردند و بر دفاع از اسالم تیا پیای جیان پیمیان بسیتند (بیال ری،
وی هال ع سن المؤمس س
1418ق ،1 ،ص  )836اعالم روایت میکند« :لَقَد ر س
ریت
ح تَ َ
نین ا یبایعونَ َ
َ
َ
لُ َ
ُ
الشَّ َج َر سة» (فتح.)13 :
 .3عوامل درونی انگیزشی در مقاوت اسالمی برآمده از توحیدباوری

به عواملی که از درون انسان سرچشمه میگیرند و انسیان را بیرای رسییدن بیه هیدف بیه
حرکت وامیدارند ،عوامل درونی انگیاشی گفته میشود .بسیاری از عوامل درونیی کیه
383

به انسان در راستای مقاومیت اسیالمی انگییاه میدهنید و او را بیرای رسییدن بیه اهیداف
متعالی خود وادار به حرکت میکنند ،از توحییدباوری و درک درسیت از صیفات الهیی
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همنون علم ،قدرت ،حکمت ،عات و ربوبیت نشئت میگیرند .این عوامیل درونیی کیه
موجب انگیاش میشوند بر دوگونهاند؛ برخی عواملی هسیتند کیه توحییدباوری موجیب
تقویت آنها میشود؛ مانند امید ،صبر وآرامش که این عوامل در هر مقاومتی باید وجیود
داشته باشند؛ ولی توحیدباوری موجب تقویت آنها میشود .برخی عوامل نییا بهگونیهای
هستند که توحیدباوری مقوم اصلی و اساسی شکلگیری آنها است و بدون توحیدباوری
معنا و مفهومی ندارند؛ مانند کر قلبی ،توکل ،تسلیم و روا که حقیقیت ایین مفیاهیم بیا
توحید پیوند خورده است و بدون آن قابل ترق نیستند .شیماری از ایین عوامیل درونیی
موحد را برای رسیدن به اهداف متعالی خیود
که در مقاومت اسالمی نقش دارند و انسان ل
وادار به حرکت میکنند بدین شریاند:
 .1-3امید

امید راحتی و لذتی است که از انتظار ترق امری مربوب در قلب حاصیل میشیود؛
ْ
البته در صورتی که بیشتر اسباب آن امر مربوب فراهم باشد (فیض کاشانی ،بیتیا ،8 ،ص 241؛

نراقیی1463 ،ق ،1 ،ص  .)231از امید به توقیع ،شیوق و انتظیار نییا تعبییر شیده اسیت (طریریی،
1463ق،

 ،2ص  .)133درحقیقت امید موتور مررک انسان به سوی هیدف اسیت؛ چنانکیه

در روایات آمده است هرکس به چیای امید داشته باشد ،برای رسییدن بیه آن میکوشید
(نهج البالغه :خطبه186؛ کلینی1461 ،ق،

 ،2ص  .)83براسا

قرآن کیریم انسیانهای مقیاومی کیه

برای رسیدن به اهداف متعالی خود بیا ایمیان ،هجیرت و جهیاد در راه خیدا میکوشیند،
س
هاجروا و جییه َهدوا فیی َسیبی سل هلال
َّیذین َ
ءامنیوا و ال َ
امیدوار بیه رحمیت الهیانید« :انَّ ال َ
َّیذین َ
ت هلال؛ البته کسانی که ایمان آورده و کسانی که هجرت نموده و در
ح
َ
حم َ
ا ُولیهئ س َ
یرجون َر َ
راه خدا جهاد کردهاند ،آنان بیه رحمیت خداونید امیدوارنید» (بقیره .)213 :اینیان چیون بیه
رحمت الهی امید دارند بیه هجیرت و جهیاد میپردازنید و در راه هجیرت و جهیاد مقاومیت
میکنند .هر مقاومتی بدون شک مقرون و متکی به امید است؛ ولی مردودۀ امید انسان میادی
تنها به امور دنیوی زوالپذیر است؛ درحالیکه انسانهای موحد و بهرهمنید از آموزههیای
پیامبران ،افاون بر نعمتهای دنیا (اعراف )82 :چشیم امیید بیه نعمتهیای بیپاییان آخیرت
فرجام مقاومت در مقاومتهای غیرالهیی ممکین اسیت شکسیت و ناکیامی باشید و ایین
حقیقت خود امید به مقاومت را کاهش میدهد؛ درحالیکه براسا

منطی قیرآن کیریم

در مقاومت اسالمی فرجامی به نام شکست وجود ندارد ،بلکه قرآن بهصراحت سیرانجام
مقاومت اسالمی را یکی از دو نیکی ]احدیالرسنین[ ،پیروزی یا شیهادت دانسیته اسیت:
«ق ُل هل ترب َ س س
الرسینَ س
یین؛ بگیو :آییا جیا یکیی از دو نیکیی -پییروزر ییا
صون بسنا ا ل ا َ
حدی ُ
َ َ َ َّ
شهادت -را برار میا چشیم مییداریید؟» (توبیه .)32 :انسیان میؤمن و توحییدباور ،چیون بیه
«احدیالرسنین» باور دارد ،در راه هدف متعالی اسالمی و انسانی تالش همراه با مقاومت
دارد.
 .2-3آرامش

آرامش حالتی درونی است که همراه با آسیودگی و ثبیات اسیت و در برابیر تیر

و

نگرانی و اوطراب است .این حالت نفسانی انسان را در رسیدن به اهداف خویش کمک

نقش توحیدباوری در مقاومت اسالمی از دیدگاه قرآن کریم

(احااب )21 :و با تر از آن ،به بقای الهی دارند (عنکبوت .)3 :از منظری دیگر میتیوان گفیت
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میکند .قرآن کریم آرامش و سکینه را موهبتی الهی میدانید کیه آن را در هنگامیههای
س
موحدان مقاوم که خود عاملی
خاص بر مؤمنان نازل میکند (توبیه .)88 :آرامشبمشیدن به
درونی برای مقاومت است از داستان اصراب کهف قابل برداشت است .اصراب کهیف
در پرتو برخورداری از آرامش الهی ،در برابیر میردم و حکومیت مشیرک و توحیدسیتی سا
دوران خویش ایستادند و بر توحید و ربوبیت الهی و نفی شرک پای فشیردند و مقاومیت
کردند« :و ربطنا علی ق ُلوب س سهم اس قاموا فَقالوا ربنا رب السمو س
س
َرض لَن نَدعوا مسن دون س سه
توا
َ ُّ َ ُّ َّ ه ه
ََ َ ه
اسلیهها لَقَد ق ُلنا اس ا شَ طَ ط؛ و دلهار آنان را بربستیم (نیرومند و استوار ساختیم) آنگاه که به
پا خاستند و گفتند :پروردگار ما خداوند آسمانها و زمین اسیت ،هرگیا جیا او خیدایی
نمیخوانیم ،که آنگاه -اگر چنین کنیم -هر آینیه سیمنی نیاروا و گیااف گفتیه باشییم»
(کهف .)14 :از تعبیر «و َربَطنا َعلی ق ُلوب س سهم» و «اس قاموا» بهترتیب ناول آرامش از سوی خیدا
382

و ایستادگی اصراب کهف قابل برداشت است .از آیه هجدهم سوره فتح که به موویوع
صلح حدیبیله و بیعت مسلمانان با رسول خدا برای ایستادگی تا پای جان پرداخته و نییا از
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آیه  28توبه که به ایسیتادگی مسیلمانان پیس از فیرار در حنیین پرداختیه اسیت ،میتیوان
فهمید بهرهمنیدی مؤمنیان و توحییدباوران از آرامیش الهیی ،انگیاشیی بیرای مقاومیت و
ایستادگی بیشتر آنان شده است.
 .3-3صبر
صبر نقیض جاع و بیتابی است (فراهییدی1416 ،ق،

 ،8ص  )113که در ل ت بیه سیه معنیا

آمده است .1 :حبس و نگهدارر؛  .2قسمت با ر یک چیا؛  .8نیوعی از سینگ سیمت
(ابنفار 1464 ،ق،

 ،8ص )821؛ به عبارتدیگر صبر امساک در تنگناها و خویشیتندارر بیه

مقتضار عقل و شرع یا حبس نفس از چیار است که عقل و شرع حیبس نفیس از آن را
اقتضا میکند (راغیب اصیفهانی1412 ،ق ،ص  .)484صیبر موجیب تقوییت شمصییت و افیاایش
توانایی انسان در برابر سمتیها میشود .صبر یکی از عوامل انگییاش درونیی اسیت کیه
مراتب با ی آن ،برآمده از توحیدباوری است و زمینهساز مقاومت و ایستادگی در برابیر
نامالیمات است؛ چنانکه قرآن کریم مؤمنان را به شکیبایی بر ناگواریها فرمان میدهید

و از آنان میخواهد با اتکا بیه صیبر و سیفارش همیدیگر بیه صیبر ،بیر مقاومیت خیویش
ءامنیوا
بیفاایند و در امور دین و دنیا با یکیدیگر همبسیتگی داشیته باشیند« :یییها ََیها ال َ
َّیذین َ
اصبسروا و صیابسروا و رابسطیوا» (آلعمیران .)266 :همننیین قیرآن پیس از آنکیه رسیول خیدا و
یرت *...
مؤمنان را به استقامت فرمان میدهد ،آنان را به صبر امر میکند« :فاستَقسم کَما ا ُمس َ
و اصبسر فَاسنَّ هال یضیع اَجر الم س
رسنین» (هود 112 :و  .)113باورمند بیه خیدا از مراتیب بیا ی
ُ َ ُ
لَ
صبر برخوردار است؛ زیرا میداند که خدا با صابران است« :استعینوا بسالصیب سر و الصیلو سة انَّس
َّ ه
َ
َّ
الصیهبسرین؛ به شکیبایی و نماز یارر خواهید که خدا با شیکیبایان اسیت» (بقیره،)138 :
ال َم َع ل
هل َ
الصیهبسرین» (بقیره .)241 :نیا پیامبران با بهرهگیری از صبر بر رسالت خیود مقاومیت
«و ه ل ُ
ال َم َع ل

کردند و آزار قوم خویش را ترمل کردنید تیا اینکیه نصیرت و ییاری خداونید بیه آنیان
صیرنا؛ و
ل مسن قَبل س َ
لی ما ک ُیذِّ بوا و او وا َحت ل ه
ح ف ََصبَروا َع ه
رسید« :و لَقَد ک ُذِّ بَت ُر ُس ٌ
یی اَتییه ُهم نَ ُ
هر آینه پیامبرانی که پیش از تو بودند تکذیب شدند و بیر تکیذیب و آزارر کیه دیدنید
س
شیکیبایی
شکیبایی کردند تا یارر ما بدیشان رسید» (انعام .)84 :اساسا بر پاییه وعیده الهیی،

صابسر ٌة ی لسبوا مسائیت س س
َلف ی لسبوا اَلف س س س
الصییهبسرین؛ پیس
ین و ان یک ُن مسنک ُم ا ٌ
َ َ
َین بسیا ن هلال و هل ُ
یع ل
ال َم َ
َ َ
اگر از شما صد تن شکیبا باشند ،بر دویست تن چیره شوند و اگر از شما هاار تین باشیند
بر دو هاار تن چیره شوند -به خواست خدا -و خدا با شکیبایان است» (انفیال .)88 :همننان

که طالوت و سپاه اندکش در برابر سپاه بارگ جالوت مقاومت کردند و با بهرهمنیدی از
سس
س
الیوم ب س
َّیذین
َ
جالوت و ُجنوده قیا َل ال َ
صبر و ثبات قدم بر آنان پیروز شدند« :قال ُوا طاقَ َا لَنَا َ
س
س س ٍ ٍ
س س
ه
الصیهبسرین * و ل لَمیا
یظُ ن ُّ َ
َثیرة بسا ن هلال و هل ُ
ال َم َع ل
ون اَن َّ ُهم ُملیهق ُوا لال کَم من فئَا قَلیلَا غَلَبَت فئَا ک َ
سس
برزوا ل س
انصیرنا َعلَیی الق س
َیوم
َ
َقیدامنا و ُ
جالوت و ُجنوده قالوا َربَّنیا اَفی سرغ َعلَینیا َصیبرا و ثَبِّیت ا َ
ََ
س
س
س
جالوت؛ گفتند :امیروز میا را تیوان برابیرر بیا
داوود
موهم بسا ن هلال و قَت َ َل
َ
ُ
الکیهفرین * ف ََه َا ُ
جالوت و لشکریان او نیست؛ اما کسانی که مییدانسیتند خیدار را دییدار خواهنید کیرد
گفتند :چه بسا گروهی اندک که به خواست خدا بر گروهی بسیار پیروز شدهانید و خیدا
با شکیبایان است و چون با جالوت و سپاه او روبیهرو شیدند ،گفتنید :پروردگیارا ،بیر میا

نقش توحیدباوری در مقاومت اسالمی از دیدگاه قرآن کریم

برخاسییته از توحیییدباوری در مقاومییت اسییالمی نتیجییهبمش اسییت و موجییب پیییروزی
میشود ،اگرچه نیروهای خودی و نیروهای دشمن نابرابر باشیند« :فَیاسن یک ُین مسینک ُم مسائَی ٌا
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شکیبایی فروریا و گامهامان استوار بدار و ما را بر گروه کافران یارر و پیروزر ده؛ پس
به خواست و فرمان خدا آنان را درهمشکستند و داوود جالوت را بکشت» (بقره.)231-241 :
 .4-3ذکر قلبی

در قرآن کریم کر گاهی در برابر غفلت و گاهی در مقابل نسیان بیهکار رفتیه اسیت
(راغب اصفهانی1412 ،ق ،ص  .)823در توویح کر قلبی مفسران تعیابیر ممتلفیی دارنید ،ماننید
تفکر در عظمت ،جالل و قدرت خدا و آیات او در آفرینش (زحیلیی1413 ،ق،
یییادکردن و درنظرگییرفتن حضییور و احاطییه خییدا (مصییطفوی،1836 ،
خلوص و تقرب بیه سیوی خیدا (موسیوی سیباواری1461 ،ق،

 ،3ص ،)231

 ،2ص  )284و توجییه،

 ،2ص  .)141کیر و ییاد خیدا از

عواملی است که انگیاه درونیی انسیان میؤمن موحید را بیرای مقاومیت افیاون میکنید؛
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ازهمینرو قرآن خطاب به مؤمنان فرمان میدهد ،هنگامی که در میدان نبرد با گروهی از
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کافران روبهرو شدید ،ثابتقدم باشید و از برابر آنان مگریاید و خدا را زیاد یاد کنیید تیا
س
س
ال کَثییرا ل ََعلَّک ُیم
َیها ال َ
به فالی دست یابید« :ییها َ
ءامنیوا ا ا لَقییتُم فئَیا فَیاثبُتوا و ا ک ُیروا هل َ
َّذین َ
تُفلسرون؛ ار کسیانی کیه ایمیان آوردهایید ،هرگیاه بیه گروهیی از دشیمن] برخوردیید،
پایدارر نمایید و خدا را بسیار یاد کنید باشد که پیروز و رستگار شوید» (انفال .)43 :روشن
یذک سر هال اَ ب س س
است کر خدا ،مایه آرامش است« :اَل َّذین ءامنوا و تَطمئسن ق ُلیوبهم ب س س
یذک سر هلال
َ ُّ
ل
ُُ
َ َ
طمئ س ُّن الق ُلوب؛ آنان که ایمان آوردند و دلهاشان به یاد خدا آرام یابید .آگیاه باشیید کیه
تَ َ
دلها تنها به یاد خدا آرام گیرد» (رعد )23 :و آرامش چنانکه پیشتر گفته شید ،از عوامیل
درونی انگیاش برای مقاومت است.
 .5-3توکل
توکل به معنای اعتماد به خدا و سپردن امور خیود بیه وی اسیت (مصیطفوی،18 ،1884 ،

ص  .)118تعابیر دیگری نیا در معنای توکل گفتهاند ،از جمله تفویض امیور بیه خداونید و
روایتدادن بیه تیدبیر او (طبرسیی1468 ،ق،

 ،3ص  ،)238سیپردن امیور بیه خیدا و انقطیاع از

اسباب و علل ظاهری و اعتماد به او بهعنوان سبب حقیقی و مرجع همیه اسیباب (طباطبیایی،

،1818

 ،13ص  ،)23ناامیدی از خلی

و توجیه بیه خیدا (مجلسیی1464 ،ق،

 ،83ص  .)183توکیل

برآمده از توحیدباوری است و انسان موحدی که و یت ح را بپیذیرد و بیه ربوبییت او
ایمان آورد ،وی را مرجع همه اسیباب و علیل میدانید و درنتیجیه همیه امیورش را بیه او
َّلیت و اسل س
وامیگذارد (طباطبایی ،13 ،1818 ،ص  « :)23هلکم هال ربی عل س
َییه ا ُنییب؛ چنیین
َییه تَ َوک ُ
ُ لُ َ ل َ
خدایی پروردگار من است .بر او توکیل کیردم و بیه سیور او بیازمیگیردم» (شیوری.)16 :
ال اسلییه َه اس ل
سفارش خداوند به لاوم توکل پس از توجهدادن به الوهیت و یکتایی خود « هل ُ
المؤمسنون؛ خدار یکتا جا او خدایی نیست ،پس مؤمنان باید بیر او
ُه َو و َعلَی هلال فَلیت َ َوک َّ سل ُ
توکل کنند و بس» (ت یابن ،)18 :نشیانه آن اسیت کیه ایمیان بیه خیدا و شیناخت صیریح او
مهمترین انگیاه برای توکل است؛ ازاینرو برخی گفتهاند برای ایجاد انگییاه در مؤمنیان
آیهای با

تر از این آیه نیست (آلوسی1413 ،ق،

 ،14ص .)821

قرآن کریم از زبان پییامبران و مؤمنیانی کیه در راه رسییدن بیه هیدف خیود در برابیر
مشرکان ایستادگی و مقاومت کردهاند ،گاارش میکند که گفتند :چرا ما بر خدا توکیل
میکنیم ،بر آزارهایی که برای ابالغ توحید به ما رساندهاند ،صیبر مییکنیم« :و میا لَنیا اَ ل
نَتیییَ َوک ََّل َعلَییی هلال و قَیید َهییدنا ُسییبُلَنا و لَنَص یب س َرنَّ َعلییی مییا ءا َیتُمونییا و َعلَییی هلال فَلیت َ َوک َّ ی سل
المت َ َوکِّلون» (ابیراهیم )12 :به گفته عالمه طباطبایی از تفریع «ولنصبرن» بر وجیوب توکیل بیه
ُ
خدا فهمیده میشود صبر بر ا یت و آزار مشرکان متفیرع بیر توکیل بیه خداونید متعیالی
اسییت (طباطبییایی،1818 ،

 ،12ص  .)88قییرآن کییریم از یکییی از جلوههییای بیبییدیل مقاومییت

اسالمی در تاریخ اسالم که سازماندهی لشکر اسالم پس از شکست در غیاوه احید بیود،
پرده برمیدارد .براسا

منابع تاریمی ،رسول خدا در صبرگاه روز پیس از احید فرمیان

داد که بهمنظور تعقیب دشمن ،سپاه اسالم دوبیاره سیازماندهی شیود و تنهیا حاویران در
غاوه احد اجازه یافتند تیا در ایین غیاوه حضیور یابنید (واقیدی1464 ،ق ،1 ،ص 884؛ ابنسیعد،
1413ق ،2 ،ص 41؛ طبییری1418 ،ق،

:2ص .)211مسییلمانان ،از جملییه مجروحییان ،بیتوجییه بییه

مداوای خیویش آمیاده حرکیت شیدند (ابنسیعد1413 ،ق،

 ،1ص  .)884قیرآن کیریم از ایین

مجروحان حاور در غاوه «حمراءا سد» که در راه مقابله با دشمن ،در آن شرایط سمت

نقش توحیدباوری در مقاومت اسالمی از دیدگاه قرآن کریم

نکنیم و حال اینکه ما را به راههای شایسته هیدایت کیرده اسیت و چیون بیر خیدا توکیل
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بدنی و جراحت ،دعوت پیامبر را اجابت کردند ،ستایش کرده و بیه آنیان وعیده پیاداش
هس
س
س
س س
َحسینوا
الرسول من بَعد ما اَصیابَ ُه ُم الق ُ
َیری لل َ
بارگ داده است« :اَل َ
َّیذین ا َ
َّذین استَجابوا لل و َّ
س
َجر َعظیم؛ کسانی کیه ]بعید از جنیگ احید ،دعیوت[ خیدا و فرسیتاده او را
م ُ
نهم و اتَّقَوا ا ٌ
]برار تعقیب سپاه قریش[ اجابت نمودند ،پس از آنکه زخیم و جراحیت بیدانها رسییده
بود ،برار کسانی از آنان که نیکی کیرده و پیروا پیشیه نمودنید ،پاداشیی بیارگ اسیت»
(آلعمران .)182 :قرآن کریم در آیه بعد ،حاوران در ایین مقاومیت را بیه دلییل نترسییدن و
یم
َّذین قا َل ل َُه ُ
افاایش ایمان ستوده و از توکل آنان به خدا در این مسیر خبر داده است« :اَل َ
النلا اسنَّ النلا قَد جمعوا لَک ُم فَاخشَ وهم فَاادهم ایمینا و قیالوا حسیبنَا ه س
الوکییل؛
َُ
ُ
ال و ن َ
ه
َ ُ لُ
ُ
عیم َ
َ َ
َ
همان کسانی که مردم به آنان گفتند که مردم ]مکه[ برار ]نبرد با[ شما اجتماع کردهانید،
از آنان بترسی؛ اما ]این خبر[ بر ایمان آنان افیاود و گفتنید :خیدا میا را کیافی اسیت و او
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خوب وکیلی است» (آلعمران )188 :قرآن کریم در ماجرای غاوه ا ُحد سسیتی دو طایفیه از
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مسلمانان (بنوسلمه و بنوحارثه) را گاارش کرده و توجه به و یت الهیی و نییا توکیل بیه
س
س س س
ال
خدا را در رویارویی با دشمن زم دانسته است« :ا َه َّمت طَ ائفَتیان مینک ُم اَن تَفشَ یال و هل ُ
س
المؤمسنون؛ آنگاه که دو گروه از شما آهنگ سستی و اندیشیه
ول ُ
یهما و َعلَی هلال فَلیت َ َوک َّ سل ُ
بددلی ] کردند و حال آنکه خدا یار و کارساز آنان بیود ،و مؤمنیان بایید بیر خیدا توکیل
کنند و بس» (آلعمران.)122 :
 .6-3تسلیم و رضا

تسلیم به معنیای اسیتواری در نامالیمیات و بالهیا و اسیتقبال از قضیای الهیی بیا قلبیی
گشوده است (طوسی ،1888 ،ص 118؛ جرجانی1463 ،ق،

 ،11ص  .)36روا نیا معنایی نادییک بیه

تسلیم دارد و به خشنودبودن دل از قضیای پروردگیار معنیا شیده اسیت (نراقیی1463 ،ق،8 ،

ص .)268تسییلیم و روییا هییر دو حییالتی قلبییی و درونیانیید کییه از بییاور بییه توحییید نشییئت
میگیرند؛ چنانکه درباره ترق مقام تسلیم گفتهاند مقام تسیلیم هنگیامی دسیت مییابید
که انسان خود را بهصورت کامل و از همه ابعاد ترت و یت خداوند بداند و دریابد کیه
در همه امور به خداوند قائم اسیت و از خیود هییچ اسیتقاللی نیدارد (طباطبیایی،11 ،1818 ،

ص )241و در تبیین روا گفتهاند روا نتیجه اطمینان نفس وآرامیش آن بیا ییاد پروردگیار
است که سبب میشود انسان خود را بندهای بیش ندانید کیه مالیک هییچ سیود و زییانی
برای خویش نیست (طباطبایی،1818 ،
به یکدیگرند (نراقی1463 ،ق،

 ،8ص  .)233مقام تسلیم و مقام روا دو مفهوم نادییک

 ،8ص )213؛ اگرچه تفاوتهای ظریفی میان آنهیا وجیود دارد

(گنابادی1463 ،ق ،1 ،ص 816؛ نراقی1463 ،ق،

 ،8ص  )268درهرحال این دو مقیام را میتیوان از

عوامل درونی انگیاش در مقاومت اسالمی برشیمرد؛ چنانکیه قیرآن از کسیانی سیتایش
َّیذین اس ا
میکند که هنگام مصائب و بالیا کلمه استرجاع را بیر زبیان جیاری میکننید« :اَل َ
اَصیبتهم مصییب ٌا قیالوا اسنلیا هل و اسنلیا اسل س
َییه راهجسعیون» (بقیره .)138 :از کلمیه «انیا هلل» در ایین آییه
ل
هَ ُ ُ َ
خشنودبودن به تدبیر الهی برداشت شده است (طوسیی ،بیتیا،

 ،2ص  .)46همننیین قیرآن از

روایت پیشگامان نمستین از مهاجر و انصار خبر میدهد؛ کسانی که به اقتضیای شیرایط
و دوران نمستین اسالم ،با ایمان ،هجرت و نصیرت خیویش پایهگیذار مقاومیت اسیالمی
س
س
قون ا َو َ س
ال
السیهب س َ َّ
َّذین ات َّبَ ُ
رین و ا َنصا سر و ال َ
المهیهج س َ
عوهم بساحسیه ٍن َروی هل ُ
لون م َن ُ
بودهاند« :و ل
دیگران به اسالم گرویدند -و کسانی که با نیکوکارر آنان را پییرور کردنید ،خیدار از
ایشان خشنود است و ایشان از خدار خشنودند» (توبه.)166 :
 .4عوامل بیرونی انگیزشی در مقاومت اسالمی ،برآمده از توحیدباوری

همننان که پیشتر گفته شد ،انگیاه عاملی درونیی اسیت کیه از عیواملی بیرونیی چیون:
پول ،شهرت و تشوی اطرافیان توثیر میپذیرد .به این عوامل انگیاه بیرونی گفته میشود.
این عوامل میتوانند سبب کاهش یا افیاایش انگییاه درونیی شیوند .در اینجیا بیا بررسیی
آییات قیرآن بییه عیواملی میپیردازیم کییه خیار از جیان انسییاناند و در تقوییت انگیییاه
س
مؤمنان مقاوم وعده داده شدهاند.
اثرگذارند و از سوی خدا به
 .1-4بشارت به بهشت و نعمتهای اخروی

از وعدههای الهی به کسانی که در راه دین خیدا اسیتقامت میکننید ،بهشیت موعیود

نقش توحیدباوری در مقاومت اسالمی از دیدگاه قرآن کریم

نیه؛ و آن پیشییگیرنیدگان نمسیتین از مهیاجران و انصیار -کیه پییش از
َع ُ
نهم و َرویوا َع ُ
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است؛ بهشتی که سرشار از نعمتهای خدا اسیت وهیر چیه بهشیتیان بمواهنید ،برایشیان
س
س
رانیوا
الملیهئکَ ُا تَمیافوا و تَ َ
فراهم است« :انَّ ال َ
َّذین قالوا َربُّنَا هل ُ
ال ث ُ َّم استَقیهموا تَتَنَ َّا ُل َعلَی سه ُم َ
س
س
س
َبشروا ب س س
وا س
یر سة
ییو سة ُّ
رین اَول س ُ
الر ه
توعیدون * نَ ُ
ییاؤک ُم فیی َ
الجنَّا ال َّتیی ک ُنیتُم َ
َ
الیدنیا و فیی اْلخ َ
یدعون * ن ُ ُیا مسین غَفیو ٍر َرحییم؛ همانیا
و لَک ُم فیها میا تَشیتَهی اَنف ُُسیک ُم و لَک ُیم فیهیا میا تَ َّ
کسانی کیه گفتنید پروردگیار میا خیدار یکتیا اسیت ،آنگیاه بیر آن پاییدارر نمودنید،
فرشتگان بر آنان فرود میآیند و گویند] که مترسید و انیدوه مداریید و شیما را مژدهبیاد
بییه آن بهشییتی کییه نوییید داده میییشییدید .مییا در زنییدگانی اییین جهییان و در آن جهییان
دوستان شماییم .و شما راست در آن جهیان آننیه جانهیار شیما خیواهش کنید و شیما
راست در آن هرچه درخواست کنید .پیشکشی و پیذیرییای اسیت] از سیور آمرزگیار
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مهربان» (فصلت .)82-86 :از قرآن کریم نیا فهمیده میشود ورود به بهشت بیدون مجاهیده،
الجنَّی َا و ل لَما یعل س
َّیذین جییه َهدوا
صبر و استقامت ممکن نیست« :اَم َح سسبتُم اَن تَ ُ
ال ال َ
دخلوا َ
َیم هل ُ
س
الصیهبسرین؛آیا پنداشتهاید که به بهشت درمییآییید و حیال آنکیه هنیوز خیدا
منک ُم و یعل ََم ل
کسییانی از شییما را کییه جهییاد کردنیید و شییکیبایان (پایییداران) را معلییوم نکییرده اسییت؟»
(آلعمران.)142 :
در برخی آییات هیم از اعطیای پیاداش نیکیوی آخیرت بیه کسیانی کیه در راه خیدا
مقاومت کردند ،سمن گفته شده و از پیامبران و انبوهی از میردان الهیی همیراه آنیان ییاد
شده است که پیکار و جهاد کردند و در برابر گاندهایی که در راه خدا بیه آنیان رسیید،
س
یه
سستی نکردند و ناتوان و نا ن نشدند ،بلکه صبوری کردند« :و کَاَین مین نَبسیی قییهت َ َل َم َع ُ
یون کَثیر فَما وهنوا ل سمیا اَصیابهم فیی سیبی سل هال و میا َویعفوا و میا اسیتکانوا و ه س
س
یب
ال یر ُّ
َ
ل
ُ
َُ
َ
لُ
َ
َ
ربِّ َ ٌ
س
س
س
َقیدامنا
الصیهبسرین * و ما َ
ل
کان قَول َُهم ا ل اَن قالوا َربَّنَا اغفر لَنا ُنوبَنا و اسرافَنا فی اَم سرنا و ثَبِّت ا َ
س
س
س
س
س
انصرنا َعلَی الق س
یب
ال یر ُّ
َواب ال ُّدنیا و ُح َ
ال ث َ
یرة و هل ُ
َوم الکیهفرین * فَیآتیه ُه ُم هل ُ
و ُ
سن ثَواب اْلخ َ
الم س
رسنین؛ و بسا پیامبرر که خداپرستان بسیار -یا هااران تن -همراه ور کارزار کردند؛
ُ
پس بداننه در راه خدا بدیشان رسید ،سستی و ناتوانی نکردند و در برابر دشمن] زبیونی
و درماندگی ننمودند و خدا شیکیبایان را دوسیت دارد ،و گفتارشیان جیا ایین نبیود کیه
گفتند :پرودگارا ،گناهان ما را بیامرز و از گاافکارر ما در کارمان درگذر و گامهار میا

را بر جار و استوار بدار و ما را بر گروه کافران یارر و پیروزر ده؛ پس خدا پاداش ایین
جهان -به یارر و پیروزر -و پیاداش نیکیور آن جهیان بدادشیان و خیدا نیکوکیاران را
دوست میدارد» (آلعمران.)143-148 :
 .2-4نعمتهای دنیوی

برخورداری از نعمتهای دنیوی در صورت مقاومت نیا یکی از وعیدههای الهیی بیه
جین و انیس در راه خیدا
خداباوران است .قیرآن کیریم بهصیراحت اعیالم میکنید اگیر ل
استقامت میکردند ،نعمتهای فراوانی را روزی آنان میکیردیم« :و اَل َّی سو استَقییهموا َعلَیی
الطَّ ریق سَا َ َسقَینیه ُهم ماء غ ََدقا؛ و نیا به من وحی شده که] بیتردید اگر انس و جن] بر راه
راست اعتقاد و عمل] استقامت ورزند ،حتما آنیان را از آب فیراوان و برکیات میادر و
معنور] سیراب سازیم» (جن .)18 :آب فراوان در این آیه کنایه از وسعت و فراوانیی روزی
است (ماوردی1412 ،ق ،8 ،ص 118؛ طباطبایی،1818 ،

 ،2ص  .)48مؤمنان و توحیدباورانی کیه بیه

آنان خواهد بود .در برخی آیات هم از این نعمتها تعبیر به «ثواب الدنیا» شده اسیت کیه
الیدنیا» (آلعمیران .)143 :در برخیی
َواب ُّ
ال ث َ
به اهل جهاد و مقاومت داده میشود« :فَیآتیه ُه ُم هل ُ
از آیات نیا نعمتهایی که به مهاجر و انصار مقاوم داده شده ،تعبیر به «رزق کریم» شیده
یم
ءاووا َو نَ َصروا ا ُولیهئ س َ
ح ُه ُ
َّذین َ
هاجروا و جیه َهدوا فی َسبی سل هلال و ال َ
ءامنوا و َ
است« :و ال َ
َّذین َ
نون َحقًّا ل َُهم َم فس َر ٌة و سرزقٌ کَریم؛ و کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و در
المؤمس َ
ُ
راه خدا جهاد کردند ،و کسانی که ]آنان را[ جا و پناه دادند و یارر کردند ،آنیان همیان
مؤمنان واقعیاند .برار آنان آمرزش و روزیی نیکیو و فیراوان اسیت» (انفیال)84 :؛ بنیابراین
توحیدباوری موجب میشود انسان موحد به وعدههای که خداوند بیه اسیتقامتکنندگان
داده باورمند باشد و برای رسیدن به آنها استقامت کند و بر استقامت خودش بیفااید.
 .3-4فالح و رستگاری

فالی و فوز دو وعیده دیگیر الهیی بیه اهیل مقاومیت اسیت .قیرآن کیریم از مؤمنیان

نقش توحیدباوری در مقاومت اسالمی از دیدگاه قرآن کریم

چنین وعده و سنت الهی باورمندند ،بهقطع چنین بیاوری از عوامیل پاییداری و اسیتقامت
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میخواهد که در مواجهه با کافران مقاوم و ثابتقدم باشند و خدا را با قلب و زبیان خیود
ءامنوا اس ا لَقیتُم فسئَیا فَیاثبُتوا و ا ک ُیروا
بسیار یاد کنند .باشد که رستگار شوند« :ییها ََیها ال َ
َّذین َ
ل کَثیرا ل ََعلَّک ُم تُفلسرون» (انفال .)43 :در آیه دیگر از اهیل مقاومیت بیا تعبییر «فیائاون» ییاد
اهل َ
َمول س سهم و اَنف سُس سهم اَعظَ ُم َد َر َجیا
هاجروا و جیه َهدوا فی َسبی سل هلال بسا ه
ءامنوا و َ
کرده است« :اَل َ
َّذین َ
ح ُه ُم الفائساون» (توبه .)26 :در آیات  33و  111توبیه ،نییا بیه وعیده فیالی و
ند هلال و ا ُولیهئ س َ
عس َ
فوز تصریح شده است.
 .4-4امدادهای غیبی الهی

برخورداری اهل مقاومت در مصائب و سمتیها از کمکهیای وییژه الهیی میتوانید
در ایجاد انگیاه برای آنان مؤثر باشد .از مهمترین موارد امیداد غیبیی کمکهیایی اسیت
313

کییه در غییاوات صییدر اسییالم نصیییب مسییلمانان میشیید .بییدیهی اسییت انسییان مییؤمن و
توحیدباوری که براسا

وعدۀ الهی و ترق بیرونی به امیدادهای وییژه خداونید هنگیام
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سمتیها ایمان دارد ،انگیاۀ او برای مقاومت افاایش مییابد .مصادی این امیدادها بیدین
شری است:
 .1-4-4یاری با فرشتگان

آیات  128تا  123آلعمران به یاری سپاهیان اسالم به وسیله فرشتگان در غیاوه بیدر
تصریح کرده است .در آیه  1انفال هم است اثه مؤمنان به خداوند و اجابت آن را از سوی
یثون َربَّییک ُم
خدا بهصورت امداد فرشتگان در جنیگ بیدر ییادآور شیده اسیت« :اس تَسیت َ َ
َلف مسیین الملیییئسک سَا م س
یدک ُم ب سیا ٍ
ردفین؛آنگییاه کییه از پروردگارتییان
جاب لَکُییم اَن لیی ُممسی ُّ
فَاسییت َ َ
َ َ ه
ُ
فریادرسی و یارر] میخواسیتید ،پیس شیما را پاسیخ داد کیه مین شیما را بیه هیاارر از
فرشتگان که از پی یکدیگر در آیند یاررکنندهام».
 .2-4-4بهرهمندی از لشکر نامرئی

قرآن کریم به بهرهمندی پیامبر اکرم و مؤمنان از لشکر نامرئی اشیاره کیرده اسیت .از

س
سیمت مقاومیت و ایسیتادگی در
این آیات فهمیده میشود که خداوند متعال در شرایط
برابر دشمن با فرستادن لشکر نامرئی و به تعبیر قرآن «بسج ٍ
نود ل َیم ت َ َروهیا» آنیان را کمیک
ُ
کرده اسیت؛ از جملیه در شیرایطی کیه رسیول خیدا هنگیام هجیرت بیه مدینیه در وویع
مماطرهآمیای در غار ثور قرار داشیت و دشیمن در یکقیدمی آن حضیرت بیود ،امیداد
َیده بسج ٍ
نیود ل َیم ت َ َروهیا؛ و او را بیه سیپاهی کیه شیما
الهی به کمک آن حضرت آمد« :و ا َ ُ ُ
نمیدیدید نیرومند گردانید» (توبه .)46 :در تفسیر این جنود ،برخی گفتهاند :آنان فرشیتگان
مومور آن حضرت در سفر هجیرت بودهانید (آلوسیی1413 ،ق،

 ،3ص  .)231برخیی گفتهانید:

فرشتگان مومور به دعا بیرای آن حضیرت بودهانید (طبرسیی1468 ،ق،

 ،3ص  .)41در روایتیی

لشکر نامرئی را بیه رویییدن درختیی در دهانیه غیار ،تنییدن تارهیا بیه وسییله عنکبیوت و
تممگییذاری کبییوتران وحشییی در جلییو غییار دانسییته اسییت (طباطبییایی،1818 ،

 ،1ص .)212

همننین در غاوۀ احااب که همه دشمنان اسالم اعم از مشرکان ،یهود و دیگران چنیدین

 .3-4-4ایجاد ترس در دل دشمن

قرآن کریم در چند جا از ایجاد تر

در دل دشمنان خبر میدهد .همه این میوارد در

جایی است که رسول خدا و مؤمنان در شرایط سمت و دشوار جنگی قرار گرفتهاند.
رعب را به تر

شدید منجر به ناامیدی معنا کردهاند (راغیب اصیفهانی1412 ،ق ،ص  )838و

برخی آن را به معنای سلب آرامش گرفتهاند (مصیطفوی،1884 ،

 ،4ص  .)183در جنیگ بیدر

خداوند رعب را بر قلوب مشرکان افکند بهگونهای که سپاه نیرومند دشمن روحییه خیود

نقش توحیدباوری در مقاومت اسالمی از دیدگاه قرآن کریم

هفته مدینه را مراصره کرده بودند و مسلمانان بیدفاع مجبور به کندن خندق و مقاومیت
َرسیلنا َعل َیی سهم ریریا و
بودند ،امداد غیبی الهی و لشکر نامرئی بیه کمیک آنیان آمید« :فَا َ
ُجنودا ل َم ت َ َروها؛ پس بادر و لشکرهایی که نمیدیدید بر آنهیا فرسیتادیم» (احیااب .)1 :در
غاوه حنین نیا که مسلمانان دچار غافلگیری شدند و دشمن به پیروزی اولیه دست یافت،
لیی َرسیول س سه
ال َسکینَیت َ ُه َع ه
باز سپاه نامرئی به کمک رسول خدا و مسلمانان آمد« :ث ُ َّم ا ََنا َل هل ُ
س
نین و ا ََنا َل ُجنودا ل َم ت َ َروها؛ آنگاه خداوند آرامش خود را بر پیامبرش و
المؤم َ
و َعل َی ُ
بر مؤمنان فروفرستاد و سپاهیانی که آنها را نمیدیدید فروفرستاد» (توبه.)28 :
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را از دست دادندَ « :ساُلقی فی ق س
عب؛ به زودر در دلهار آنان که
الر َ
ُلوب ال َ
َّذین کَفَروا ُّ
کفر ورزیدهاند تر

مییافکینم» (انفیال .)12 :در میاجرای جنیگ بیا یهیود بنینضییر نییا

خداوند وحشت را بهگونهای در دل آنان افکند که آنان پا به فیرار گذاشیتند و خانیههای
بیون بییوتَهم بساَییدی سهم و ا س
سس
َییدی
عیب یم سر َ ُ ُ
الر َ
خود را ویران کردند« :و قَذَ َف فی قُلیوبه ُم ُّ
س
نین؛ و در دلهایشان رعب افکند ]بهگونهار که[ خانههار خود را به دست خویش
المؤم َ
ُ
و به دست مؤمنان خراب میکردند» (حشر.)2 :
 .4-4-4کمجلوهدادن سپاه دشمن

از دیگر امدادهای ویژه الهیی بیه مجاهیدان و اهیل مقاومیت احسیا

کمشیماربودن

لشکر دشمن است .در جنگ بیدر کیه نمسیتین روییارویی مسیلمانان بیا مشیرکان بیود و
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مسلمانان از سازوبرگ نظامی چندانی برخوردار نبودنید و شمارشیان از  818نفیر تجیاوز
نمیکرد ،این امداد ویژه الهی به کمک آنان آمد .به نظر میآید کمنشاندادن دشمن در
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مرحله اول در رؤیای رسول خدا بود (انفال )48 :و در مرحله بعد دشمن را در بییداری و در
س
ُمیوهم
صرنه نبرد به همه سپاه اسالم کم نشان داد؛ زیرا در آیه بعد میفرماید« :و ا یریک ُ
اس س التَقَیتُم فی اَعینسک ُم قَلیال؛ و ]یاد کن[ هنگامی که بیا آنیان برخیورد کردیید ]در ابتیدا[
آنان را در دیدگانتان اندک نشان میداد» (انفال.)44 :
 .5-4-4خنثیکردن نقشههای دشمن

امدادهای غیبی الهی در مورد رسول خدا و مؤمنیان خنثیشیدن توطئیهها و نقشیههای
دشمن است؛ از جمله دربارۀ دشیمنان رسیول خیدا آمیده اسیت آنیان بیا تبلی یات منفیی،
تهمت ،مراصره اقتصادی و شکنجه و آزار مسلمانان علیه اسالم نقشه میکشند و خدا نیا
در برابر حیلههای آنیان چیارهجویی میکنید و دشیمنان را غیافلگیر و نقشیههای آنیان را
بیثمر کرده و توطئههای آنیان را در هیم میشیکند (مکیارم شییرازی،1883 ،

 ،28ص  .)883در

ماجرای غاوه بدر و ایسیتادگی مسیلمانان نییا خداونید از سسیت و بیاثرکیردن نیرنیگ
کافران خبر میدهد« :واَ َّن هال موهسن ک س
َید الکیهفسرین؛ و اینکه خداوند هماره سستکننیده
ُ
لَ

نیرنییگ کییافران اسییت» (انفییال .)13 :شییماری از آیییات نیییا از شکسییت نقشییه دشییمن در
آسیبرسییاندن بییه رسییول خییدا کییه سییرآمد ایسییتادگی و مقاومییت اسییالمی اسییت خبییر
میدهند ،از جمله آیات  1یس (آلوسی1418 ،ق ،22 ،ص  28 ،)828جین (طبرسیی1468 ،ق،16 ،
ص 11 ،)388مائده (آلوسی1413 ،ق،

 ،11ص  1 )883و  16عل

(طبرسی1468 ،ق،

 ،16ص .)832

 .6-4-4نصرت و پیروزی

بهرهمندی از نصرت و پیروزی در صیورت مقاومیت ،یکیی از وعیدهها و سینتهای
الهی است .قرآن کریم در مقام دلداری به رسول خدا توکید میکند پییامبران پیشیین هیم
تکذیب شدند ،ولی آنان بر این تکذیب و بر آزارهای قوم خود شکیبایی کردند تا اینکه
مشمول نصرت الهی شدند و در سنتهای خدا دگرگونی نیسیت؛ بنیابراین نصیرت میا را
لیی میا
ل مسین قَبل س َ
یح ف ََصیبَروا َع ه
حتمی بدان (طباطبیایی ،8 ،1818 ،ص « :)88و لَقَد ک ُذِّ بَت ُر ُس ٌ
ک ُذِّ بوا و او وا حتی اَتیهم نَصرنا و مب ِّدل لسک َلسمی س
ت هلال؛ و هر آینه پیامبرانی که پیش از
َُ َ
َ له ه ُ
ه
ُ
تو بودند تکذیب شدند و بر تکذیب و آزارر کیه دیدنید شیکیبایی کردنید تیا ییارر میا
فرستادگان به تو رسیده است» (انعام .)84 :در این آییه روی سیمن بیا پییامبر اکیرم اسیت و
مقصود این است که ایشیان نییا در برابیر ردکننیدگان رسیالت و آزار و هجیوم دشیمنان
لجو و سرسمت پایدار باشد و بدانید کیه براسیا

همیین سینت ،از امیدادهای الهیی و

الطاف بیکران او بهرهمند و سرانجام بر همه آنها پیروز خواهد شد (مکارم شیرازی،3 ،1883 ،

ص  .)212ترق نصرت و پیروزی در صورت استقامت در آیه  236بقیره در قالیب دعیای
جالوت و ج س
لشکریان طالوت آمده است« :و ل َما برزوا ل س
نود سه قالوا َربَّنا اَف سرغ َعل َینا َصبرا و
َ ُ
ل ََ
س
انصرنا َعل َی الق س
َوم الکیهفرین» .براسا ایین آییه لشیکریان طیالوت هنگیام
َقدامنا و ُ
ث َبِّت ا َ
مواجهه با لشکر باشکوه جالوت دست به دعا برداشته ،و از او تقاوای اسیتقامت کردنید.
از جملۀ « َربَّنا اَف سرغ َعل َینا َصبرا» فهمیده میشود آنان آخرین درجه صیبر و اسیتقامت را از
َقدامنا» برمیآید که آنان ثبات قدم و عیدم ابیتال بیه
خدا میخواستند و از جمله «و ث َبِّت ا َ
انصرنا َعل َی الق س
َوم الکیهفسرین» درحقیقت نتیجه اسیتقامت
فرار را طلب میکردند .جملۀ «و ُ
و ثبات قدم است؛ یعنی خیدایا میا را در پرتیو اسیتقامت و ثبیات قیدم بیر کیافران پییروز
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بگردان (مکارم شیرازی،1883 ،

 ،2ص  .)181آیه بعد یعنیی آییه  231همیین سیوره از پییروزی

سپاه طالوت و شکست سپاه جالوت و کشتهشدن جالوت بیه دسیت داوود خبیر میدهید:
جالوت».
داوود
موهم بساس سن هلال و قَت َ َل
َ
ُ
«ف ََه َا ُ
نتیجهگیری

از مطالبی که مطری شد چنین نتیجه میگیریم:
 .1انسان ممتار ،توحیدباور و کمالطلب و بارورمند و متوجه به اینکه همه موجودات
غیر از خدا ،از خود هیچ استقاللی ندارند ،ممکن نیست غیر وجه خداوند را هدف غیایی
مقاومت خویش قرار دهد .چنین انسانی براسا

318

توحید افعالی هیچ مؤثری را در عالم بیه

جا خدا نمیشناسد؛ کمال ،بقیا و قیدرت حقیقیی را نیاد خیدا جسیتجو میکنید و بیهجا
خییدا چیییای را طلییب نمیکنیید و مقصییدی جییا هلال و روییوان الهییی نییدارد و مییوطن
حقیقی و رستگاری خویش را در جوار حضرت ح میدانید .چنیین بینشیی در مقاومیت
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توثیرگذار است.
 .2بسیاری از عوامل درونی ،مانند امید ،آرامش ،صیبر ،کیر قلبیی ،توکیل ،تسیلیم و
روا که به انسان در راسیتای مقاومیت اسیالمی انگییاه میدهید و او را بیرای رسییدن بیه
اهداف متعالی خود وادار به حرکت میکند ،از توحیدباوری و درک درسیت از صیفات
الهی همنون علم ،قدرت ،حکمت ،عات و ربوبیت نشئت میگیرد.
 .8انگیاه عاملی درونی است که از عوامل بیرونی متیوثر میشیود .بنیابر آییات قیرآن
کریم ،عواملی بیرونی وجود دارند که در تقویت انگیاه توثیرگذارند و از سیوی خیدا بیه
مؤمنی س
یان مقییاوم وعییده داده شییدهاند ،از قبیییل :بشییارت بییه بهشییت و نعمتهییای اخییروی،
نعمتهای دنیوی و امدادهای غیبی الهی ،مانند یاری بیا فرشیتگان ،بهیرهمنیدی از لشیکر
نامرئی ،ایجاد تر

در دل دشمن و کمجلوهدادن سپاه دشمن.

 .4در یییک نتیجییهگیری کلییی میتییوان گفییت توحیییدباوری رکیین اساسییی و یگانییه
مقاومت اسالمی اسیت و پدییده مقاومیت اسیالمی از جهیات فراوانیی بیا توحیید بیاوری
پیوندی ناگسستنی دارد.

فهرست منابع
*قرآن.
* نارج الیﻼغرره1413( .ق)( .تصییریح :صییبری صییالح) .تهییران :سییازمان اوقییاف و امییور خیریییه.
انتشارات اسوه.
 .1ابنسعد ،مرمد1413( .ق) .الطیقات الکیر ( .بیه کوشیش :مرمید عبیدالقادر عطیا)( .چیاپ
دوم) .بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .2ابنفار  ،احمد1464( .ق) .معجم مقایﯿس اللغه( .به کوشش :عبدالسالم مرمد هارون) .قیم:
مکتب ا عالم ا سالمی.
 .8آلوسی ،سیدمرمود1413( .ق) .روح المعانی فی تﻔﺴﯿر القرآن العیﯿم( .ترقی  :علی عبدالباری
عطیا) .بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .4بال ری ،احمد بن یریی1418( .ق) .انﺴاب اﻻنرا ( .به کوشش :زکار و زرکلیی) .بییروت:
 .3جرجانی ،علی بین مرمید1463( .ق) .الﺘعریﻔرات( .بیه کوشیش :ابیراهیم ا بییاری) .بییروت:
دارالکتاب العربی.
عبدال .)1883( .تو ﯿد در قرآن .قم :مرکا نشر اسراء.
 .8جوادی آملی ،ه ل

 .8راغب اصفهانی ،حسین1412( .ق) .المﻔردات فی غریﺐ القرآن .بیروت :دارالعلم.
 .3زحیلی ،وهبا بن مصطفی1413( .ق) .الﺘﻔﺴرﯿر المنﯿرر فرف العقﯿردة و الشرریع و المرناج( .چیاپ
دوم) .بیروت :دارالفکر.

 .1طباطبایی ،سیدمرمدحسیین1818( .ق) .المﯿرزان فری تﻔﺴرﯿر القررآن( .چیاپ سیوم) .قیم :دفتیر
انتشارات اسالمی.
 .16طباطبایی ،سیدمصطفی .)1833( .فرﻫنگ نوین( .چاپ پنجم) .هران :اسالمیه.
 .11طبرسی ،فضل بن حسن1468( .ق) .مجم الیﯿان فی تﻔﺴﯿر القرآن .تهران :ناصر خسرو.
 .12طبری ،مرمد بن جریر1418( .ق) .تاریخ اﻻمم والملوك .بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .18طریری ،فمرالدین1463( .ق) .مجم الیحرین( .به کوشش :مرمود عادل و احمد حسینی).
(چاپ دوم) .تهران :نشر فرهنگ اسالمی.

نقش توحیدباوری در مقاومت اسالمی از دیدگاه قرآن کریم

دارالفکر.

313

 .14طوسی ،مرمد( .بیتا) .الﺘیﯿان فی تﻔﺴﯿر القررآن( .به کوشش :احمد حبیب العاملی) .بییروت:
دار احیاءالتراث العربی.
 .13طوسی ،نصیرالدین .)1888( .ااﻼق ناصر  .تهران :خوارزمی.
 .18عمید ،حسن .)1882( .فرﻫنگ عمﯿد .تهران :امیرکبیر.
 .18فرانکل ،ویکتور .)1811( .انﺴان در جﺴﺘجو معنا غایﯽ( .ترجمه :شیهابالدین عباسیی).
تهران :پارسه.
 .13فراهیدر ،خلیل بن احمد1416( .ق) .کﺘاب العﯿن .قم :انتشارات هجرت.
 .11فیض کاشانی ،مرسن( .بیتا) .المحج الیﯿضاء فری تارﺬیﺐ الحﯿراء( .بیه کوشیش :علیاکبیر
غفاری)( .چاپ دوم) .قم :دفتر نشر اسالمی.
 .26کلینی ،مرمد بن یعقوب1461( .ق) .الکافی( .به کوشش :علیاکبر غفاری)( .چیاپ سیوم).
بیروت :دارالتعارف.
318

 .21گنابادر ،سلطان مرمد1463( .ق) .تﻔﺴرﯿر بﯿران الﺴرعادة فرف مقامرات العیرادة( .چیاپ دوم).
بیروت :مؤسسا األعلمی للمطبوعات.

سال اول  ،شماره سوم ،بهار 9911

 .22ماوردی ،علی بن مرمد1412( .ق) .النکت و العﯿون .تﻔﺴﯿر الماورد  .بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .28مجلسی ،مرمدباقر1464( .ق) .بحار اﻻنوار .بیروت :مؤسسا الوفاء.
.24

مصبای یادی ،مرمیدتقی .)1836( .معرار

قررآن .قیم :مؤسسیه آموزشیی و پژوهشیی امیام

خمینی .
 .23مصطفور ،حسن .)1836( .تﻔﺴﯿر رونن .تهران :مرکا نشر کتاب.
 .28مصطفوی ،حسن .)1884( .الﺘحقﯿرق فری کلمرات القررآن الکرریم .تهیران :وزارت فرهنیگ و
ارشاد اسالمی.
 .28مکارم شیرازی ،ناصر .)1883( .تﻔﺴﯿر نمونه( .چاپ دوازدهم) .تهران :دارالکتب ا سالمیه.
 .23موسور سیباوارر ،سییدعبدا علی1461( .ق) .مواﻫرﺐ الر مران فری تﻔﺴرﯿر القررآن( .چیاپ
دوم) .بیروت :مؤسسه اهلبیت

.

 .21نراقی ،مرمدمهدی1463( .ق) .جام الﺴرعادات( .به کوشش :سییدمرمد کالنتیر) .بییروت:
اعلمی.
 .86واقدی ،مرمد بن عمر1464( .ق) .المغرا  .بیه کوشیش :میارلون جیونس( .چیاپ سیوم).
بیروت :عالم الکتب.

References
* The Quran.
* Nahj al-Balaghah (1415 AH). correction: Sobhi Saleh. Tehran: Endowment and
Charity Organization, Iran, Osveh Publications. [In Arabic]
1. Alusi, S. M. (1428 AH). Rouh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azim, by: Ali
Abdolbari Atieh). Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiya. [In Arabic]
2. Amid, H. (1362 SH). Farhang Amid, Tehran: Amirkabir.
3. Belazeri, Ahmad Ibn Yahya (1417 AH). Ansab al-Ashraf, by: Zakar and
Zarkali, Beirut: Dar al-Fikr. [In Arabic]
4. Farahidi, Khalil Ibn Ahmad (1410 AH). Kitab al-Ain, Qom: Hijrat
Publications. [In Arabic]
5. Feyz Kashani, M. (n.d.). Al-Muhajja Al-Bayda Fi Tahdhib Al-Hayya, by: Ali
Akbar Ghaffari, second print, Qom: Islamic Publishing Office. [In Persian]

نقش توحیدباوری در مقاومت اسالمی از دیدگاه قرآن کریم

311

6. Frankel, V. (1391 SH). Man in Search of the Final Meaning, translated by
Shahabuddin Abbasi, Tehran: Parseh. [In Persian]
7. Gonabadi, S. M. (1408 AH). Tafsir Bayan al-Saadah fi Maqamat al-Ibadah,
second print, Beirut: Muasisat Al-A'lami le al-Matbu'at. [In Arabic]
8. Ibn Faris, A. (1404 AH). Mojam Maqaees al-Loqat, by: Abdul Salam
Muhammad Harun, Qom: Maktab al-Alam al-Islami. [In Arabic]
9. Ibn Sa'ad, M. (1418 AH). Al-Tabaqat al-Kubra, by the effort of: Muhammad
Abdul Qadir Atta, second print, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah. [In Arabic]
10. Javadi Amoli, A. (1368 SH). Monotheism in the Quran, Qom: Esra Publishing
Center. [In Persian]
11. Jorjani, Ali Ibn Muhammad. (1405 AH). al-Tarifat, by: Ibrahim Al-Abyari,
Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi. [In Arabic]
12. Kelini, Muhammad ibn Ya'qub. (1401 AH). Al-Kafi, by the efforts of: Ali
Akbar Ghaffari, third print, Beirut: Dar al-Ta'arof. [In Arabic]
13. Majlesi, M. B. (1404 AH). Bihar Al-Anwar, Beirut: Al-Wafa Institute. [In
Arabic]
14. Makarem Shirazi, N. (1375 SH), Tafsir Nomoneh, 12th print, Tehran: Dar alKotob al-Islamiyah. [In Persian]

15. Mawardi, Ali Ibn Muhammad. (1412 AH). Al-Nakt wa Al-Ayoun, Tafsir AlMawardi, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. [In Arabic]
16. Mesbah Yazdi, Mo. T. (1380 SH). Quran Education, Qom: Imam Khomeini
Educational and Research Institute 4. [In Persian]
17. Mostafavi, H. (1374 SH). al-Tahqiq fi Kalamat al-Qur'an al-Karim, Tehran:
Ministry of Culture and Islamic Guidance. [In Persian]
18. Mostafavi, H. (1380 SH). Tafsir Roshan, Tehran: Book Publishing Center. [In
Persian]
19. Mousavi Sabzevari, S. A. A. (1409 AH). Mavahib al-Rahman fi Tafsir alQur'an, second print, Beirut: Ahl al-Bayt Institute. [In Arabic]
20. Naraghi, M. M. (1408 AH). Jame Al-Saadat, by: Seyed Mohammad Kalantar,
Beirut: A'alami. [In Arabic]
21. Ragheb Isfahani, H. (1412 AH). Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran, Beirut:
Dar Al-Ilm.

23. Tabarsi, Fadl Ibn Hassan. (1406 AH). Majma 'al-Bayan fi Tafsir al-Quran,
Tehran: Nasser Khosrow. [In Arabic]
24. Tabatabaei, S. M. (1385 SH). Farhang Novin, fifth print, Tehran: Islamieh.
[In Persian]
25. Tabatabaei, S. M. H. (1393 AH). Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran, third print,
Qom: Islamic Publications Office. [In Arabic]
26. Tarihi, F. (1408 AH). Majma' Bahrain, by: Mahmoud Adel and Ahmad
Hosseini, second print, Tehran: Islamic Culture Publications. [In Arabic]
27. Tusi, M. (n.d.). Al-Tibyan Fi Tafsir Al-Quran, by the effort of: Ahmad Habib
Al-Ameli, Beirut: Dar Al-Ihya Al-Torath Al-Arabi. [In Arabic]
28. Tusi, Nasir al-Din. (1373 SH). Naseri ethics, Tehran: Kharazmi. [In Persian]
29. Waqidi, Muhammad ibn Umar. (1404 AH). Al-Maghazi, by: Marlon Jones,
third print, Beirut: Alam al-Kotob. [In Arabic]
30. Zohaili, Wahab Ibn Mustafa (1418 AH). Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqida va
Sharia va Al-Manhaj, second print, Beirut: Dar al-Fikr. [In Arabic]

311
9911  بهار، شماره سوم، سال اول

22. Tabari, Muhammad ibn Jarir (1417 AH). Tarikh al-Omam va al-Moluk,
Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah. [In Arabic]

Qur'anic and Narrative Principles of Resistance in
the Words of the Supreme Leader of Iran
Qolam Hossein E'erabi1
Received: 12/02/2020

Accepted: 18/04/2020

Abstract
Resistance means having endurance and incompatibility against oppression
and comprehensive readiness to preserve material and spiritual resources
and achieving material and spiritual values, both individually and
collectively to fulfill the material and spiritual goals and destinations
defined in cultural, religious and civilizational identity in a community or
a great nation. When such a readiness is made, that time, the "resisted"
individual and society will have the ideal peace, and then no internal or
external factor will be able to destroy that individual or society.
In this study, we intend to examine and analyze the Qur'anic and narrative
principles of the emergence of such resistance in the words of the Supreme
Leader of Iran. Of course, in his words, important issues related to resistance
have been discussed, but in this paper, we will only discuss the issues related
to the Qur'anic and narrative principles of resistance. He said that the only
solution for the problems in the Islamic world is the resistance and endurance
of the Islamic community. Because, in the divine traditions, victory depends
on resistance. The findings from the series of his speeches on resistance are: 1.
Faith in God. 2. God's command to resist. 2. Trust and reliance on God. 3.
Having confidence in the inevitability of divine promises. 5. Having insight. 6.
Having strong determination and will in line with the human goals to defend
the fellow-creatures and eliminate oppression. The method of this paper is
analytical-descriptive and relies on the words of the Supreme Leader of Iran.
Keywords
Resistance, faith, insight, patience, trust in God, divine victory, divine tradition.
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چکیده
مقاومت ایستادگی و سازشناپذیری با ظلم و آمیادگی همهجانبیه بیرای حفی داشیتههای میادی و
معنوی و بهدستآوردن ارزشهای مادی و معنوی ،چه در وجه فردی و چه در وجیه جمعیی بیرای
س
معنوی تعریفشده در هویت فرهنگیی و دینیی و تمیدنی
رسیدن به مقصودها و مقصدهای مادی و
یک جامعه یا یک امت کبیر است .وقتی چنین آمادگیای بیهوجود آیید ،دیگیر آن فیرد و جامعیۀ
«مقاومتیافته» به آرامش مطلوب رسیده و هیچ عامل درونی و بیرونی نمیتواند آن فرد یا جامعه را
به نابودی و ازهمپاشی بکشاند.
در این مقاله بر آنیم تا مبانی قرآنی و روایی پیدایش چنین مقاومتی را در کالم مقام معظیم رهبیری
بررسی و ترلیل کنیم؛ البته در کالم رهبری مباحر مهم مربوط به مقاومت مطری شده است ،لیکن
در این مقاله فقط به مباحر مربوط به مبانی قرآنی و روایی مقاومت بهاختصار میپردازیم .معظملیه
تنها راه برونرفت از مشکالت موجود در جهان اسالم را ایستادگی و مقاومت امت اسالمی دانسیته
است؛ زیرا از سنتهای الهی ،حصول پیروزی قاطع به دنبال مقاومت اسیت .ایین مبیانی از مجمیوع
کالم ایشان برای مقاومت بهدست میآید .1 :ایمان به خدا؛  .2دستور خیدا بیه مقاومیت؛  .8اتکیا و
توکل به خدا؛  .4اعتماد به وقوع حتمی وعدههای الهی؛  .3بصیرت؛  .8عام و اراده قوی در راستای
رسالت انسانی در دفاع از همنوع و رفع مظالم .روش این مقاله مبتنی بر روش ترلیلی  -توصییفی و
متکی به کالم رهبری است.
کلیدواژهها
مقاومت ،ایمان ،بصیرت ،صبر ،اعتماد به خدا ،نصرت الهی ،سنت الهی.
 استادیار دانشگاه قم ،ایران.
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مقدمه

به نظر میرسد که مقاومت عبارت است از ایستادگی و سازشناپذیری با ظلم و آمادگی
همهجانبه برای حفی داشیتههای میادی و معنیوی و بهدسیتآوردن ارزشهیای میادی و
معنوی ،چه در وجه فردی و چه در وجه جمعی برای رسیدن بیه مقصیودها و مقصیدهای
مادی و معنوی تعریفشده در هویت فرهنگی و دینی و تمدنی یک جامعه یا ییک امیت
کبیییر .وقتییی چنییین آمییادگی در فییرد یییا جامعییه بییهوجود آمیید ،دیگییر آن فییرد و جامعییۀ
«مقاومتیافته» به آرامش مطلوب رسیده و هیچ عامل درونی و بیرونی نمیتواند آن فیرد
یا جامعه را به نابودی و ازهمپاشی بکشاند.
 .1طرح مسئله

هر موجود زنده اعم از نبات ،حیوان و انسان در طول حیات خود با چالشها و مشکالتی
مواجه است که ورورت تیداوم زنیدگی ایجیاب میکنید راهحلهیا و چارههیایی بیرای
موجودات به کار بستهاند و آن راه مقاومت است.
در جهان اسالم در عصر کنونی بهرغم پیشرفتهای صنعتی ی علمی کیه بایید بشیر در
سییایه اییین پیشییرفتها بییه جهییان انسییانی مطلییوب دسییت مییافییت ،امییا آدمییی بهسییبب
دستیازیدن به ستمگری و فساد و جنگ و کشتار ،چنانکه در قیرآن بیدان اشیاره شیده
است «من س
ماء؛ کسی که تباهکارر کند و خونها رییاد» (بقیره،)86 :
ح ِّ
یفس ُد فیها و یسفس ُ
َ
الد َ
روز به روز از ماهیت انسانی و الهی خود دور گشته و به دره نابودی و سیاهی خیودش را
نادیک کرده است.

س
ویرورت پییداکردن راه برونرفیت از ایین سییاهیها و تباهیهیا و
در چنین عصیری

بازگشت به انسانیت ،از دغدغههای جدی آدمی است .امروزه انسانها (یعنی قیدرتهای
مستکبر که جا حیوانیت زیست دیگری را نمیشناسند) نه تنها به خود ستم روا میدارنید
و همنوعان خود را به بردگی میکشانند ،بلکیه بیه حیوانیات و مرییط زیسیت هیم رحیم
نمیکنند و آنگونهکه آگاهیان بیه مسیائل حییات و مرییط زیسیت میگوینید ،اسیتعمار
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برونرفت از آنها پیدا کند .در این راستا یک کنش و واکینش طبیعیی و غرییای را همیه
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جدید ممکن است کره خاکی را از مریل زنیدگی بیه موقعییت میرگ انسیان ،حییوان و
مریط زیست بدل کنند که دیگر نه انسان بتواند زندگی کند نه حیوان و نه نبات.
انسان ولوع امروزی نه به مقتضیات فطری و عقلی توجهی میکند و نیه بیه مقتضییات
وحیانی وقعی مینهد؛ در برابر این همه تجاوز و ستمگری راهی جیا مقاومیت حقیقیی و
توجه به مبانی و اصول آن وجیود نیدارد و اگیر جلیو متجیاوزان ،ایسیتادگی نشیود همیه
ارزشهای مادی و معنوی به تباهی کشیده خواهد شد.
رهبر انقالب میفرماید:
تنها راه ،مقاومت است و آن چیای کیه امیروز امریکیا را و متریدینش را دسیتپاچه
کرده که به حرفهای یاوه متوسل میشوند ،بیه کارهیای غلیط متوسیل میشیوند،
ایستادگی ملت های مسلمان است و این ایستادگی نتیجه خواهید داد (بیانیات رهبیر در

دیدار مسئو ن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی.)1818/ 61 / 64 ،
312

ایشان در جای دیگر میفرماید:
فقط با ایستادگی و مقاومت است که یک ملت میتواند روی پای خود بایستد ،ح
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انسانی خود را به دست آورد و زندگی افتمارآمیای را که برای او ،هیم دنییا و هیم
آخرت است ،کسب کند (بیانیات رهبیر در دییدار جمعیی از ایثیارگران و خانوادههیای شیهدا،
)1888 /63/21

 .2مبانی مقاومت

واژه مبنا در ل ت به معنای اسا

 ،شالوده ،پایه و بنیاد اسیت (دهمیدا،1888 ،

 ،18ص .)26111

ل تشناسان این کلمه را با واژههای اصل ،قاعده و ویابطه هممعنیا دانسیتهاند؛ ولیی بهتیدریج
این کلمه بر پیشفرضهای کالن و اصول موووعه کالمی و فلسفی علیوم و نییا د ییل
اثبات یک نظریه اطالق شده است (بهجتپور ،1811 ،ص 28؛ سعیدی روشن ،1831 ،صص .)11-16
مراد از مبنای مقاومت در این نوشتار ،پیشفرضها ،باورهای اعتقادی و د یلی است
که به ایجاد مقاومت منجر میشود.
در مورد مقاومت در کالم رهبری مباحیر زییادی بیه مناسیبتهای ممتلیف و بیرای

مماطبان گوناگون مطری شده است از قبیل چرایی مقاومیت ،موجبیات مقاومیت و آثیار
مقاومت که در یک مقاله نمیتوان به همه مباحر پرداخت؛ ازاینرو در ایین مقالیه فقیط
به مبانی قرآنی و روایی مقاومت که در کالم معظمله مطری شده ،بهاختصار میپردازیم.
 .1-2ایمان به خدا

پشتوانه هر مقاومتی ایمان فرد یا جامعه مقاوم به یک مبدأ و اصل است .در بسیاری از
کشورها از جملیه در اییران گروههیایی در برابیر نظیام ستمشیاهی بیه مبیارزه و مقاومیت
پرداختند؛ اما مقاومت و مبارزه تعدادی از این افراد و گروهها براسا

ایمان بیه شیرق ییا

غرب صورت میگرفت و با فروپاشی مبیدأ ایمیانی آنهیا مقاومیت و هوییت آنهیا از هیم
پاشید و جا نامی از آنان باقی نماند و برخی از آنها حتی نامشان نیا فرامیوش شید؛ چیون
«ما عسندک ُم ینفَد و ما عسند ه س
ال باق؛ آنچه نیاد شیما اسیت رفتنیی اسیت و آننیه نیاد خیدا
َْ ل
َْ ْ ْ ُ َ

بنا شده باشد و با اعتقاد به «انا هلل و انا الیه راجعون» (بقیره )138 :صیورت بگییرد ،مانیدگار و
ال ث ُی َّم
ثمربمش خواهد بود .در همین راستا قرآن کریم میفرماید « :سإنَّ ال َ
َّیذین قیال ُوا َربُّنَیا هل ُ
س
س
س
ون؛
ید َ
وع ُ
قاموا تَتَنَ َّا ُل َعلَی سه ُم ال َْمالئکَ ُا َأ َّ تَماف ُوا َو تَ ْر َانُوا َو َأبْش ُروا بسال َْجنَّا ال َّتی کُنْت ُ ْم ت ُ َ
ْاست َ ُ
همانا کسانی که گفتند :پروردگار ما خدار یکتا است آنگاه بر آن] پاییدارر نمودنید،
فرشتگان بر آنان فرومیآیند و گویند] که مترسید و اندوه مدارید و شما را مژده بیاد بیه
ال ث ُی َّم
آن بهشتی که نوید داده میشدید» (فصلت .)86:و نیا میفرماید « :سإنَّ ال َ
َّذین قال ُوا َربُّنَیا هل ُ
ون؛ همانا کسانی که گفتند پروردگیار میا خیدار
یر َان ُ َ
قاموا فَال َخ ْو ٌف َعلَی سه ْم َو ُه ْم ْ
ْاست َ ُ
یکتا است و سپس بر آن] اسیتوار و پاییدار ماندنید ،پیس نیه بیمیی بیر آنیان اسیت و نیه
اندوهگین شوند» (احقاف.)18 :
ازاینرو مقام معظم رهبری پیاپی به ایین مبنیا توجیه داده و تصیریح کیرده اسیت کیه
مقاومت باید بر مبنای ایمان به خدا صورت پذیرد؛ از جمله فرموده است« :مقاومیت هیم
بال  ...ممکن نیست ملت ایران ]در سایه ایمان به خدا[ مثل کوه ایستاد
جا در سایه ایمان هل
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است ،باقی و ماندگار است» (نرل)18 :؛ ازاینرو مقاومتی ماندگار و ثمربمش است که بیر
س
جاوید ایمان به خدا بنا شده باشد و مقاومتی که بر ایین مبنیای مانیدگار
مبنایی ماندگار و
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و توانست خود را مسترکم و پایدار کند .امروز ایین شیجره طیبیه ...روز بیه روز قیویتر
]شده است ... [.و این نسمه حرکت مسلمین و پیشرفت مسیلمین در دنییای اسیالم اسیت
(بیانات رهبر.)1888 /63 /21 ،
ملت ایران قوی است و این استقامت ،اسیتقامت ایمیانی اسیت (بیانیات رهبیر در دییدار

جمعی از ناشران  .)1883 /62 /23رهبر انقالب این سمن را براسا این آیه قرآنیی بییان
َیف َویرب هال میثَال ک َلسمیا طَ یبیا ک َشَ یجر ٍة طَ یب ٍ
یا
کرده است که میفرماید« :اَل َم ت َ َر ک َ
َ
َ
َ
َ َ لُ َ
َ َ
س
السماء؛آیا ندیدی که خداوند چگونه کلمه طیبه ( الیه ا ل
اَصل ُها ثاب س ٌ
توف ُ
َرعها فی َّ
هلال) را به درخت پاکیاهای مثل زده که ریشهاش در زمین ثابت و استوار و شاخهاش
در آسمان است» (ابراهیم.)24 :

درواقع درخت مقاومت باید در زمین توحید ریشه بدواند تا شاخههایش پرورش یابد
و ثمربمش شود؛ ملت ایران بهمثابه نهالی بود که در روز نمست نریف بود؛ اما هرچه به
388

توحید نادیکتر شد ،روز به روز قویتر و تنومندتر گردید.
آن سالحی که هیچ دشمن مادی ،قادر به مقابلیه بیا آن نیسیت ،سیالی ایمیان مملصیانه و
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عمل مملصانه است (بیانات رهبر در اجتماع بارگ بسیجیان به مناسبت سالروز تشکیل بسیج.)1888/61/63 ،
آیه دیگر قرآنی که رهبر انقالب مبنای مقاومت قرار داده و پیاپی در بیانیات خیود از
َیون اسن ک ُنیتُم
رانیوا و اَنیت ُ ُم ا َعل َ
آن بهره جسته اسیت ،ایین آییه اسیت« :و تَ سهنیوا و تَ َ
ُمؤمسنین؛ سست و مراون نشوید که اگر ایمان بیه خیدا داشیته باشیید ،شیما برتیر هسیتید»
(آل عمیران )181 :و این پیام قرآنی که پیامبر اکیرم میومور بیه ابیالغ آن گردیید کیه شیما را
موعظه میکنم به یک نکته کلیدی و ارزشمند کیه قییام و پاییداری شیما چیه در جهیت
س
س
س
س ٍ
ثنی و
فردی و چه در جهت جمعی برای خدا باشد« :ق ُل انَّما اَعظُ ک ُم بسوح َدة اَن تَقوموا هلل َم ه
دی؛ بگو :همانا شما را به یک سمن پند میدهم و آن اینکه دو دو و ییک ییک بیرار
ف ُر ه
خدا بهپاخیاید» (سبو.)48 :
در این مورد رهبر انقالب میفرماید« :وقتی میگوییم مبارزه ،معنایش این اسیت کیه
در این مووع قدرتمندانه و برخاسته از ایمان و اراده میایستیم و تسلیم کسی نمیشیویم»
(بیانات رهبر در دیدار جمعی از دانشجویان و دانشآموزان.)1883 /63 /1 ،

را چنین بیان میکند:

ایشان روایتی از امام صادق

بار خدایا دلم را پر از مهر خود کن و از تر

خودت و از تصدی و ایمان به تیو و

از بیمت و از اشتیاق درگاهت یا والجالل و ا کرام  ...از تو خواهم ایمانی که به سیر
نیاید تا تو را مالقات کنم ،مرا زنده بداری و بمیرانی بر آن (کلینی ،2 ،1883 ،ص .)338

ایشان در جای دیگر فرموده است:
وقتی انسان مؤمن شد و دل او باور کرد... ،در میدان جنیگ هیم ،مثیل ییک گلولیه
آتش ،در دل هدف می نشیند .این نتیجه ایمان و ارتباط با خدا اسیت (بیانیات رهبیر در

دیدار جمعی از دانشجویان ... )1813/ 64/ 12 ،مردم ما همواره در برابیر وسوسیه ویعفایی
لمدرکون» (شیعراء )81 :سیر میدادنید ،نهییب
که در مقاطع اوطرابانگیا ،ندای «انا
َ
کال ان معی ربی سیهدین» (شعرا .)82 :مبارزه مجدانیه تیوأم بیا ایمیان ،در
زدهاند که « ه ل
همه مراحل با پیروزی همراه است (بیانات رهبر در دیدار جمعی از ایثیارگران و خانوادههیای

383

شهدا له.)1834/68/68 ،

یکی از مبانی استقامت دستور خداوند به استقامت است .پرواوح است هنگیامی کیه
فرد یا ملتی به خدا ایمان داشته باشد ،مبنای عمل او دستورهای الهی خواهد بیود و آن را
مالک عمل خود قرار میدهد .خداونید پییامبر اکیرم و همراهیان ایشیان را بیه اسیتقامت
س
لیون بَصییر؛
عم َ
تاب َم َع َ
دستور داده است« :فاستَقسم کَما ا ُمس َ
رت و َمن َ
ح و تَط َوا ان َّ ُ
یه بسمیا تَ َ
پس همانطور که فرمان یافتهای ،پایداری کن و به همینگونه کسانی که به همراه تیو بیه
سوی خدا بازگشتهاند ]استقامت ورزند[ و از ط یان و تجیاوز بپرهیایید؛ چراکیه خیدا بیه
آننه میکنید بصیر است» (هود.)112 :
برایناسا

پیامبر اکرم

و اصراب ایشان و در طول تاریخ ،مسلمانان بیرای حفی

ارزشهای مادی و معنوی خود و گسترش آن بیه اقصیا نقیاط جهیان ،تیالش و مقاومیت
کردهاند.

مبانی قرآنی و روایی مقاومت در کالم مقام معظم رهبری (مد ظله العالی(

 .2-2دستور الهی به استقامت

رهبر انقالب میفرماید:
شما اقال در هر نماز دو بار و هر روز اقال ده بار خدمت پروردگیار عیرض میکنیید
«اهدنا الصراط المستقیم» .معمو انسان یکبیار دعیا میکنید .ایین کیه دائیم صیراط
مستقیم را از خدا میخواهیم ،همان استجابت «استقم کمیا امیرت» اسیت .اسیتقامت
بهخصوص ماها که کارگاار و مسئولیم بارمان سنگینتر اسیت (بیانیات رهبیر در دییدار

کارگااران نظام.)1881/61/14 ،
 ...راهی که خداوند متعال و اسالم به ما میآموزد ،این است« :فَلسذلح فَاد ُع و استَقسم
س
َهیواء ُهم» (شیوری .)13 :راهیی را کیه شیناختید ،بیا دقیت پییش
ک َما اُمس َ
رت و تَتَّبیع ا َ
بروید ،قدم ها را مرکم و استوار بردارید و استقامت به خر بدهید .اگیر اسیتقامت
به خر

دادیم ،آن وقت به اهداف عالی اسیالمی میخیواهیم رسیید (بیانیات رهبیر در

اجتماع مردم کنگاور.)1816/68/28 ،
388
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تداوم ایستادگی و پرهیا شدید از سستشدن ،عیام راسیخ ،فرمیان الهیی بیه پییامبر
ح و تَط َوا» (هود )112 :و «فَلسذلح فَاد ُع و
تاب َم َع َ
اعظم در قرآن چنین است« :و َمن َ
رت» (شوری( )13 :پیام به کنگرۀ عظیم حج.)1816/63/14 ،
استَقسم ک َما اُمس َ
 .3-2اتکا و توکل به خدا

س
میؤمن بیه خیدای قیادر
ایستادگی و مقاومت به تکییهگاه و پشیتوانه نییاز دارد .انسیان
متعال ،به او توکل میکند و او را تکیهگاه خیود قیرار میدهید .توکیل بیه خیدای یگانیه
مبنای استقامت مؤمنان است؛ چون انسان مؤمن وقتی میتواند مقاومت کنید کیه بیه خیدا
متکی شود و باور داشته باشد که اتکا و توکل به خیدا نییروبمش و رمیا پییروزی اسیت.
اتکا و توکل به خدا مبنای تالالناپذیری است کیه موجیب میشیود انسیان چیون بنییانی
مرصییوص و دژی مسییترکم و نفو ناپییذیر و نتییر در برابییر همییه موانییع بایسییتد .سییمن
س
صیب س َرنَّ َعلیی میا
َّیل َعلَیی هلال َو ق ْ
پیامبران الهی این بودَ « :و ما لَنا َأ َّ نَت َ َوک َ
َید َهیدانا ُسیبُلَنا َو لَنَ ْ
آ َیتمونا و علَی ه س
ُون؛ و ما را چیست که بر خیدا توکیل نکنییم و حیال
ال فَل ْیت َ َوک َّ سل ال ُْمت َ َوکِّل َ
ل
ُُ َ َ
آنکه او راههار راست] ما را به ما بنمود و ما بییگمیان بیر آزارر کیه بیه میا مییکنیید،

شکیبایی خواهیم کرد؛ پس توکلکنندگان باید بر خدا توکیل کننید و بیس» (ابیراهیم.)12 :
پیامبران الهی با داشتن توکل به خدا توانستند در برابر همیه دشیمنیها دشمنانشیان و همیه
سمتیها و مشکالت مقاومت و پایداری کنند.
مقام معظم رهبری در این مورد میفرماید:
ملت هایی که فکری دارند ،هویتی دارند ،انگیاه ای دارند ،متکیی بیه خیدا هسیتند،
متوکل علی ه لال هسیتند ،میایسیتند و خیدای متعیال بیه آنهیا کمیک خواهید کیرد.
یدون ولییا و نَصییرا * ُسنَّیی َا هلال
َّذین کَفَیروا ل ََول َُّیوا ا َدبییه َر ث ُی َّم یج س َ
«ول َو قیهتَلَک ُُم ال َ
س
َبل و ل َن تَج س َد ل س ُسن َّ سا هلال تَبدیال» (فتح .)28-22 :این سنت الهیی اسیت
ال َّتی قَد َخل َت من ق ُ
اگر مسلمانها بایستند ،بر همه سیازو بیرگ قیدرتهای طیاغوتی و مسیتکبر پییروز
خواهنیید شیید (بیانییات رهبییر در دیییدار مسییئو ن نظییام و میهمانییان کنفییرانس وحییدت اسییالمی،
)1818/61/64

این در

قرآن است این را باید ملتهای مسلمان یاد بگیرند ] ...که[ اگر توکلشان

یقینا شکست خواهند خورد (بیانات رهبیر در دییدار شیرکتکنندگان در مسیابقات بینالمللیی

قرآن کریم ... )1811/64/64 ،آن دل متوکل علیی ه لال اسیت کیه چنیین اسیتقامتی را در
فضا بهوجود میآورد که آحاد صبر میکنند ...در انقالب ما خود امام بارگوار  ...با
توکل بر خدا در این راه  ...مرکم ایستاد (بیانات رهبیر در دییدار سمسیئو ن نظیام بیا رهبیر

انقالب.)1838/63/61 ،
 .4-2اعتماد به وعدههای الهی

انسانی که به اصل ایمان بیه خیدا چنیگ میزنید وآنگیاه بیه خیدا توکیل میکنید و
مقاومت مینماید ،باید در انتظار وعدههای الهی باشد و با حسنظن بیه خیدا در پییروزی
در راه خدا بنگرد و هیچ شکی به خود راه ندهد .منافقان و سستایمانان و بیمارد ن ،بیه
ُون َو
وعدههای الهی سوءظن و گمان بد داشتند و اینگونه میگفتندَ « :و سإ ْ یق ُیو ُل ال ُْمنیافسق َ
ال َو َر ُسول ُُه سإ َّ غ ُُرورا؛ و ]به یاد آر[ زمانی که منافقیان و
َّذین فی قُل ُوب س سه ْم َم َر ٌ
ال َ
ض ما َو َع َدنَا هل ُ

مبانی قرآنی و روایی مقاومت در کالم مقام معظم رهبری (مد ظله العالی(

به خدای متعال وعیف شود ،اگر به لبمند دشمن به ترفنید دشیمن اعتمیاد کردنید،

381

کسانی که در دلهایشان بیمارر (وعف ایمان) است میگفتند :خدا و رسولش به ما جا
وعدهار فریبنده ندادهاند» (احااب)12 :

رهبر انقالب در اینباره میفرماید:
مقاومت هم جا در سایه  ...اعتماد به وعدۀ الهی ممکن نیست؛ خدای متعیال وعیده
فرموده است ،با توکید فرموده است« :و لینصرن هلال من ینصره» (حیج .)46 :بیا توکیید،
وعدۀ نصرت داده است .این وعده ترق پیدا خواهد کرد .اگر چناننه ما خودمیان
را اصالی کنیم به وعده الهی با چشم حسینظن نگیاه کنییم نیه بیا سیوءظن ،پییروز
ال ظَ ن الس س
وء َعلَیی سهم
خواهیم شد و سوءظن به وعده الهی مال کفار است« :الظل ان ل َ
ین ب س ه ل َّ َّ
س
س
س
ال َعل َی سهم و ل ََعینَ ُهم» (فیتح .)8 :ایین کسیانی کیه بیه وعیدۀ الهیی
السوء و غَض َ
دائ َر ُة َّ
ب هل ُ
سوءظن دارند ،معلوم است که از وعده الهی سود نمواهند برد .ملیت اییران حسین
ظن خود به وعدۀ الهی را ثابت کرده است؛ ایستاده است به ما حمله نظامی هم شد،
381

ترریم هم شدیم ،نفو عوامل جاسوسی هم اتفاق افتاد ،شهید هم دادیم ،امیا ملیت
ایر ان مثل کوه ایستاد و توانست خود را مسترکم و پایدار کند .امیروز ایین شیجره
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طیبه – شجره طیبه جمهوری اسالمی و ملت ایران -شجره طیبهای است که «اَصیل ُها
س
السماء» (ابراهیم )24 :روز به روز به فضل الهی پیشرفت کردیم ،روز
ثاب س ٌ
توف ُ
َرعها فی َّ
به روز قویتر شدیم .بعد از این هم همین خواهد بود .و این نسمه حرکت مسلمین
و پیشرفت مسلمین در دنیای اسالم است» (بیانات رهبر در دیدار مسیئو ن نظیام و میهمانیان

کنفرانس وحدت اسالمی.)1818/61/64 ،

ترق وعدههای الهی همواره امیدبمش است و مبنایی میشود برای مقاومت بیشتر و
ایسییتادگی مسییتمر در برابییر دشییمنان .انسییان مییؤمن بییا ترق ی وعییدههای الهییی از چنییان
روحیهای برخوردار میشود که هیچگاه یو

و نومیدی را به خود راه نمیدهد.

رهبر معظم انقالب دراینباره میفرماید:
همییواره ترقی معجاهگییون وعییدههای الهییی ،نشییانه امیدبمشییی اسییت کییه ترقی
وعدههای بارگتر را نوید میدهد .حکایت قرآن از دو وعدهای که خداوند به مادر
س
فرمیان
موسی داد ،نمونهای از این تاکتیک ربوبی است .در آن هنگامیه دشیوار کیه

س
وه
بهآب افکندن صندوق حامل نوزاد داده شد ،خطاب الهی وعده فرمود که «انلا ل
راد ُ
اسل س
َیح و جاعس س
رسلین» (قصص .)8 :ترق وعیده اول کیه وعیده کوچیکتر و
لوه م َن ُ
ُ
الم َ
مایۀ دلموشی مادر بود ،نشانۀ ترق وعده رسیالت شید کیه بسیی بارگتیر و البتیه
س
س
َیر َعینُهیا و
مستلام رنج و مجاهدت و صبر بلندمدت بود« :ف ََر َددنیه ُه ا ه
لی ا ُِّمه ک َیی تَق َّ
عد ه لال َح ٌّ » (قصص .)18 :این وعدۀ ح همان رسالت بارگ است
را َن و لستَعل ََم اَ َّن َو َ
تَ َ
که پس از چند سال ترق یافت و مسیر تاریخ را ت ییر داد.
نمونه دیگر ،یادآوری قدرت فائقۀ الهی در سرکوب مهاجمان به بیت شریف اسیت
ب هیهذا
که خداوند به وسیله پیامبر اعظم برای تشوی مماطبان ،به امتثال امر «فَلیعبُدوا َر َّ
َید ُهم فی تَضلیل» (فیل )2 :یا
یجعل ک َ
البَیت» (قریش )8 :بهکار میبرد و میفرماید« :اَل َم َ
َلیی» (ویری:
ح َرب ُّ َ
برای تقویت روحی پیامبر مربوبش و باور وعدۀ «ما و َّد َع َ
ح و ما ق ه

َیئاوی» (ویری )8 :بهره میگیرد و
 )8از یادآوری نعمت معجاگون «اَلَم یج س َ
دك یتیما ف ه
چنین نمونههایی در قرآن بسیار است  ...آن روز که اسیالم در اییران پییروز شید ...
دیگری پیدرپی فراخواهد رسید و فرارسیید .واقعیتهیای درخشیان در جمهیوری
اسالمی که دشمنان ما بدان اعتراف میکنند ،همه در سایه اعتماد به وعدههای الهی
و صبر و مقاومت و استمداد از خداوند بهدست آمده است .ایستادگی و صبر و بصر
و اعتماد به وعده ی الهی «و ل َینصیرنَّ هال مین ینص س
ال لَقَی سوی َعاییا» (حیج)46 :
یر ُه ا َّن هل َ
ُ َ لُ َ
ُ ُ
خواهد توانست این مسیر افتمار را تا رسیدن به قلیه تمیدن اسیالمی ،در برابیر امیت
اسالمی هموار کند (بیانات رهبر در اجال جهانی علما و بیداری اسالمی.)1812/62/61 ،
شک نداریم وعده الهی که فرمود« :وع َد هال ال َّذین ءامنوا مسنک ُم و عمسلوا الصیلسریی س
ت
له ه
َ
َ َ لُ
َ َ
س
س
س
س
ییه ُم ال َّیذی
ل َیستَملسفَن َّ ُهم فسی ا
َرض ک ََما استَمل َ
َیمکِّن َ َّن ل َُهیم دینَ ُ
َف ال َ
َّذین من قَبل سهم و ل َ
ضی ل َُهم » (نور )33 :وعدۀ عملی است و ترق
ارتَ ه

پیدا خواهد کرد ( ....بیانات رهبیر در

دیییدار کییارگااران نظییام ... )1834/62/68 ،آننییه مییا را در مقابییل توطئییۀ دشییمن ،پایییدار
میکند ،ایمان به خدا و اعتماد به وعدۀ الهی است (بیانات رهبر در دیدار کارگااران نظام

با رهبر انقالب به مناسبت عید سعید فطر.)1832/61/63 ،

مبانی قرآنی و روایی مقاومت در کالم مقام معظم رهبری (مد ظله العالی(

اهل عبرت و حکمت دانستند که اگیر صیبر و بصییرت را بیهکار گیرنید ،فتوحیات
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 .5-2تحقق وعده خداوند ،از سنتهای الهی

رمییا و راز اعتمییاد بییه وعییده الهییی اییین اسییت کییه ترق ی وعییده الهییی یییک سیینت
تملفناپذیر الهی است .سنت در ل ت به معنای سییره ،راه و روش اسیت ،خیواه روشیی
نیکو باشد و خواه روشی قبییح (ابینمنظیور1414 ،ق،

 ،18ص  .)223در احادییر نییا سینت بیه

ین
ین َس َّ
همین معنا بهکار رفته است (ابناثیر ،2 ،1884 ،ص )461؛ مانند ایین حیدیر نبیویَ « :م ْ
ُسنَّا َح َسنَا( »...کلینی ،3 ،1883 ،ص )1؛ یعنی هرکسی روش نیکویی را بنا نهد .مراد از سینت
قانون تکوینی الهی است که برای همه امتها قرار داده است .اینکه خداوند به مسیلمانان
دستور میدهد به شهرهای ممتلف سفر کنند و سرنوشت آنیان را بنگرنید ،بیدین جهیت
است که از سرنوشت آنان در

عبرت بگیرند و از عواملی که موجب نابودی آنان شد،

دوری گاینند .سنت الهی بر این است که اگر کسیی براسیا

ایین قیوانین عمیل کنید و

استمرار ورزد و پایداری و مقاومت کند خداوند پیروزش میکند .رهبر معظم انقالب در
383

بیانات متعددی مقاومت را براسا

سنت الهی ترلییل نمیوده و نتیجیه چنیین مقیاومتی را

پیروزی دانسته است:
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سنت خدا یعنی قوانینی وجود دارد در عالم وجود ،در سرتاسر این ک َون عظیم ایین
قوانین طبیعی ،مثل قانون جا به ،مثل قانون ستارگان و خورشید و ماه و آمد و رفت
ماه و خورشید در شبانهروز ،اینها قانون است ،قانون طبیعی است .همینجور قیوانین
در جوامع انسانی وجود دارد .این قوانین را اهل ماده با چشمهای کمسو نمیتواننید
درک بکنند؛ اما وجود دارد  .خیب ،وقتیی کیه میا زمینیۀ ایین قیوانین را بیه دسیت
خودمان فراهم کردیم ،خدای متعال قانون را مرکم میکند .آتش سوزندگی دارد.
باید شما زمینه را فراهم بکنید ،آتیش را روشین کنیید ،جسیم غیرمرطیوب را روی
آتش بگیرید ،آتش خواهد گرفت .زمینه را فراهم بکنید ،قانون طبیعی کار خودش
را خواهد کرد .باید زمینه را فراهم کرد .ملت ایران این زمینه را فراهم کرد.
این حرفها را بارگان ما گفتهاند ،هم قرآن مکرر فرمیوده اسیت ،هیم در کلمیات
ائمه ،در کلمات رسول خیدا اینهیا وجیود دارد« :فلمیا رأی ه لال صیدقنا انیال بعیدونا
الک َبْییت و انییال علینییا النصییر» (نهییج البالغییه ،خطبییه  .)38امیرالمییؤمنین در نهییج البالغییه

میفرماید ،صادقانه وارد میدان شوید ،ایستادگی بکنید ،خدای متعال دشمن شیما را
سرکوب خواهد کرد و به شما نصرت خواهد داد .این قاعده کلیی و قیانون اسیت.
این قاعده در انقالب ترق پیدا کرد ،مردم صادقانه وارد میدان شدند و ایسیتادگی
کردند.
خب ،همینجا یک نتیجه بگیریم و آن این است که ما یک جبهه وسییع دشیمن در
مقابل خودمیان دارییم  ...از سیردمداران رژییم صهیونیسیتی تیا سیردمداران دولیت
آمریکا ،تا دیگر ایادی و عوامل استکبار جهانی ،تا عوامل تکفیری ،تا داعش ،یعنی
ببینید چه جبهه عظیمی است .یک طیف عظیم و نامتجانس ،اینها همه دشیمن نظیام
جمهوری اسالمیاند؛ ]پس[ یک جبههای وجود دارد خیلیی کارهیا هیم میتواننید
بکنند .حمالت تبلی اتی میکنند .تمام این دستگاههای رسانههای دنیا در مشت اینها
است .نظامهای امنیتی در دست اینها است .سرویسهای اطالعاتی مال اینهیا اسیت.
اینها در مقابل نظام جمهوری اسالمی هستند .خوب یک عدهای وقتی چشمشان بیه
سنت الهی غفلت میکنند .خب ،همین دشمنیها و با تر از این دشیمنیها بیا خیود
انقالب بود ،انقالب پیروز شد .امروز هم همان دشمنیها است .امروز هم شما اگیر
چناننه به لوازمش عمل بکنید ،شما پیروز خواهید شید ،بیرو برگیرد نیدارد« .:فلمیا
رأی ه لال صدقنا انال بعدونا الکبت» .این امروز هم صیادق اسیت .مین و شیما وقتیی
صادقانه وارد میدان بشویم ،به لوازمش عمل بکنیم ،ایستادگی کنیم بصیرت بهخر
بدهیم ،بهموقع اقدام بکنیم ،درست حرف بانیم ،درست عمل بکنیم ،صیادقانه وارد
میدان بشویم ،همان حرفی که امیرالمؤمنین فرموده وجود دارد« :انال بعدونا الکبت
و انال علینا النصر»؛ پیروزی مال ما است .کبت و سرکوبگری متعل به دشمن است
( ...بیانات رهبر در دیدار مردم قم )1814/16/ 11

اگر ایمان دینی باشد ،آن وقت خدای متعیال وعیده کیرده اسیت کیه همیه قیوانین
یرید العاجسلَی َا
طبیعت و تاریخ در خدمت این مقاومان قرار خواهد گرفتَ « :من َ
کان ُ
رید» (اسراء .)13 :این مربوط بیه کسیانی اسیت کیه دنییا را
شاء ل س َمن ن ُ ُ
َع َّجلنا ل َُه فیها ما ن َ ُ

مبانی قرآنی و روایی مقاومت در کالم مقام معظم رهبری (مد ظله العالی(

این جبهه میافتد ،دلشان میریاد .این بهخاطر این است کیه از آن کلیید واژه مهیم
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میخواهند ،نیتشان دنیایی است؛ اما اراده دارند ،میخواهند و خدا میدهد و کسیی
س
هؤ سء َو َه ُؤ ء» (اسیراء .)26 :این سنت
که ارادۀ دین دارد ،همینطور است« :کُالًّ نُم ُّد ُ
الهی است (بیانات رهبر در دیدار جمعی از دانشجویان استان کرمان)1833/68/21 ،

اگر چناننه در مقابل ظلم و استبداد و زورگویی و خباثتها و جنایتهیای جنایتکیاران
عالم بایستید ،قطعا مجبور به عقبنشینی میشوند :این قرآن کریم است که بهعنوان
یک سنت قطعی تاریخ و سنت الهی از این یاد میکند و این سنت ان شاء هلال عملی
خواهد شد( ...بیانات رهبر در دیدار مسئو ن نظام و سفرای کشورهای اسالمی.)1818/61/23 ،

آییات  22و

این بیان رهبر معظم انقالب همانگونه که خود اشاره فرموده ،بیر اسیا
دون ولییا و نَصییرا
َّذین کَفَروا ل ََول َُّوا ا َدبیه َر ث ُ َّم یج س َ
 28سوره فتح است« :و لَو قیهتَلَک ُُم ال َ
س
َبل و لَن تَج س َد ل س ُسن َّ سا هلال تَبدیال» .مضمون آیات این است :اگر
* ُسنَّی َا هلال ال َّتی قَد َخلَت من ق ُ
کفار و دشمنان شما مسلمانان از سر جنگ با شما درآیند و به مقاتلیه بپردازنید ،حتمیا بیه
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عقبنشییینی مجبییور خواهنیید شیید و پشییتیبان و یییاوری نمواهنیید یافییت و اییین سیینت
تبدیلناپذیر الهی است که همواره چنین بوده است.
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 .6-2بصیرت

اگر مقاومت مبتنی بر بصیرت نباشد ،به نتیجه نمیرسد .بصیرت یعنی دانیایی ،بینیایی،
هوشیاری و زیرکی و یقین (معین،1883 ،

 ،1ص  .)348بصیرت نیروی نهان و قلبی اسیت کیه

در شناخت حقای تا عم جان رسو میکنید .مقیام معظیم رهبیری در معنیای بصییرت
فرمودهاند« :بصیرت یعنی گم نکردن راه ،اشتباه نکردن راه ،دچار بیراهیهها و کجراهیهها
نشدن ،توثیرنپذیرفتن از وسوسۀ خناسان و اشتباهنکردن کار و هیدف»( .بیانیات رهبیر در دییدار
مردم قم به مناسبت سالروز)1816/16/11 ،

مقاومت بصیرت و شناخت ترفندهای دشمن و توجیه بیه
بنابرآننه گفته شد ،از مبانی
ْ
تبعات و آثار ناگوار تسلیمپذیری در برابر دشمن است ،و بصیرت به اینکه پیروزی نتیجه
مقاومت است .رهبر معظم انقالب در این مورد پیاپی سمن گفتهاند ،از جمله:
هدف آنها (دشمنان اسالم) ایجاد جنگ داخلی بین مسلمانها اسیت و متوسیفانه تیا

حدودی موف شدهاند .کشورهای اسیالمی را یکیی پیس از دیگیری دارنید وییران
میکنند  -سوریه را ویران میکنند ،یمن را ویران میکنند ،لیبی را ویران میکنند-
زیرساختهایشان را از بین می برند ،چرا؟ چرا ما تسلیم این توطئه بشیویم؟ چیرا آن
چیای که هدف آنها است ،برای ما ناشناخته باقی بماند؟
بصیرت پیدا کنیم ،اگر میخواهیم در این راه موف بشویم ،باید بصیرت پیدا کنیم،
العل َم ا
امیر المؤمنین فرمود« :أه و یرمل هذا َ

الصیبر» (نهیج البالغیه،
اهیل البصیر و َّ

خطبه  .)188باید بصیرت پیدا کرد ... ،اگر با بصییرت حرکیت کنییم و صیبر کنییم و
استقامت به خر بدهیم

نتیجه میدهد] .میا بایید بییدار باشییم (بیانیات رهبیر در دییدار

مسئو ن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی.)1814/16/63 ،

اصل بصیرت در فرایند عمل توثیرگذار است ،تا آنجا که اگر شیمص فاقید بصییرت
باشد ،ممکن است در زمین دشمن بازی کند و ناخواسته اهیداف دشیمن را تیومین کنید؛
معظمله در همین مورد فرموده است:
یک عده مسلمان ساده بیبصیرت  ...کار سوریه را به آنجایی رساندند که مشیاهده
میکنید  ...این کاری بود که دشمن کرد و مسلمان سادهلوی هیم در نقشیه دشیمن
قرار گرفت و جدول دشمن را پر کرد .این اتفاق در میوارد زییادی میافتید (بیانیات
رهبییر در دیییدار اعضییای مجمییع جهییانی اهییل بیییت :و اترادیییۀ رادیییو و تلویایونهییای اسییالمی،

.)1814/63/28
 ...آن درسی که ما باید بگیریم که بههنگام عمل بکنیم ،آن مبنی بر ایین اسیت کیه
دشمن را بشناسیم ،سمت و سوی کار دشمن را بدانیم ،آنقدر بصییرت پییدا کنییم
که هر حرکتی که دشمن انجام میدهد ،بفهمیم که هدفش چیست .اگر متوجه ما و
متعرض به ما است ،عال کنیم آن را ،بایستیم ،مقاومت کنیم ،این وظیفه ما است ...
(بیانات رهبر در دیدار با مردم قم.)1813/16/11 ،
 ...اگر در جبهه جنگ سرباز رزمنده خوابش ببرد ،بعد از خواب بیدار بشود گیج و
ویج ،نمیداند چه کار میکند .توپمانه را روشن کند ،ممکن است به خودی وربه

مبانی قرآنی و روایی مقاومت در کالم مقام معظم رهبری (مد ظله العالی(

گاهی انسان صادق البته به خاطر عدم بصیرت ،داخل نقشۀ دشیمن کیار میکنید ...
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باند .شما اگر ندانی دشمن کدام طرف است ،دوست کدام طرف است ،توپمانه را
که روشن کردی ،به جای اینکه به دشمن بمورد ،به دوست میخورد .بصیرت ی]
که زم است این است( ...بیانات رهبر در دیدار با مردم قم.)1813/16/11 ،
 ...لطف خدا ،عنایت خدا و پشتیبانی خیدا شیامل ملتهیایی میشیود کیه بایسیتند،
بفهمند ،بصیرت داشته باشند ،تشمیص بدهند ،حرکیت کننید (بیانیات رهبیر در دییدار

دانشآموزان و دانشجویان.)1811/63/16 ،
 .7-2صبر

صبر یک ویژگی و صفت درونی و یک واکنش منفی در برابر سمتی و مشیکالت و
نامالیمات است .مقاومت یک واکنش مثبت و عمل در برابر دشمن و یک کار عملییاتی
است .زمه مقاومت و پایداری صبر و شکیبایی است .بدون داشتن صبر در میدان مبارزه
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با دشمن ،نمیتوان مقاومت کرد .رهبر معظم انقالب در این زمینه فرموده است:
 ...صییرف مؤمنبییودن هییم کییافی نیسییت ،مجاهییدت زم اسییت ،صییبر زم اسییت:
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«ولنصبرن علی ما ا یتمونا» (ابیراهیم .)11 :این حرف پی مبران است بیه ممالفانشیان ...
صییبر

زم اسییت (بیانییات رهبییر در دیییدار مسییئو ن نظییام و سییفرای کشییورهای اسییالمی،

.)1811/68/21

ایشان در جای دیگر در مورد نقش صبر فرموده است:
حرف این است که قرآن به ما آموخته است کیه اگیر شیما صیبر کنیید ،ایسیتادگی
ک نید ،جای خودتان را ت ییر ندهید ،جهت خودتان را ت ییر ندهید ،شما پیروزیید ...
این را باید ملتهای مسلمان یاد بگیرند .این را باید ملتهیای مسیلمان بیاور کننید.
اگر باور کردند ،بر پینیدهترین تجهیاات نظامی و اطالعاتی دشمن پیروز خواهنید
شد .اگر سستی کنند اگر احسیا

ویعف کننید ،اگیر توکلشیان بیه خیدای متعیال

وعیف شود ،اگر به لبمند دشمن ،به ترفنید دشیمن اعتمیاد کردنید ،یقینیا شکسیت
خواهند خیورد (بیانیات رهبیر در دییدار شیرکتکنندگان در مسیابقات بینالمللیی قیرآن کیریم،

.)1811/64/64

اگر ملتی صبر کند ،ترمل کند ،استقامت کند ،نه فقط دشمن را ناکام خواهد کرد،
بلکه پیشرفت

هم] خواهد کرد .این اتفاقی است که در کشور ما افتاده است (بیانات

رهبر در دیدار شرکتکنندگان در مسابقات بینالمللی قرآن کریم.)1811/64/64 ،
اگر استقامت بود ،صبر بود ،تداوم در راه بود ،اسیتمرار عمیل بیود ،آن وقیت همیه
خیرات و همه برکات برآن مترتب میشود (بیانیات رهبیر در دییدار میردم قیم بیه مناسیبت
سالروز)1816/16/11 ،

یک ملت وقتی در راه درست ،با هدایت صریح و با بصیرت ایستادگی و استقامت
میکند ،هیچ قدرتی در مقابل او تاب مقاومت ندارد( .بیانات رهبر در دیدار دانشآموزان

و دانشجویان.)1816/63/11 ،

ایشان در جای دیگر خطاب به طالب چنین فرموده است:
خداوند متعال در اول بعثت پی مبر چند خط اساسی را جلیوی پیای رسیول گرامیی
خود گذاشت که با توجه به این چند خط جهتگیری مهم ،پی مبر اکرم بتواند این
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بار سنگین بینظیر را ترمل کند .یکی از این خطوط ،صیبر بیود« :ولربلیک فاصیبر»
رهبر در دیدار طالب غیرایرانی حوزهی علمیۀ قم.)1831/63/68 ،

همانگونه که روشن است این بیانات معظمله مبتنی بر آیه  8سیوره مبارکیه میدثر َ(و
َاصبسر) است کیه بییانگر تیوثیر صیبر بیرای خیدا در پییروزی و رسییدن بیه اهیداف
ل س َربِّ َ
حف ْ
بارگ است.

 .8-2عزم و اراده قوی بر مقاومت

این مطلب مسلم است که منشو پیدایش هر نوع حرکتی ،عیام و اراده بیر آن اسیت و
مقاومت نیا نتیجه اراده قوی بر ایستادگی و پایداری اسیت .رهبیر انقیالب در ایین میورد
فرموده است:
این دیدارها ،این اجتماعات ،این یادآوریها من و شما را بایستی در راهیی کیه در
پیش داریم تقویت کند ،عام ما را ثابت کند ،ثاقب کند .در دعا میخوانید« :اللهیم
ارزقنی  ...علما واسعا ...و عاما ثاقفا» .عام و اراده مرکم و پایدار داشیته باشیید .در

مبانی قرآنی و روایی مقاومت در کالم مقام معظم رهبری (مد ظله العالی(

(مدثر ... )8 :خداوند متعال خط صبر را جلوی پی

مبر گذاشت .باید صبر کرد( .بیانات

این راه ،راه ،س
راه درستی اس ت ،هدف ،هدف بسیار وا یی است ،و اقدام جوانهیای
امروز ،مردم امروز ،برادران و خواهران ما در حرکت در این راه مبیارک انقیالب و
شاءال ،مروی الهیی اسیت؛
نظام جمهوری اسالمی ،حرکت مربوب الهی است ان ه ل
منتها آن چه مهم است و همه ما باید در نظر داشته باشیم ،ثبیات در ایین راه اسیت،
ثبیات در اییین راه  .در دو جییای قییرآن «اسییتقم» دارد( .بیانیات رهبییر در جمییع هیئتهییای

دانشجویی در روز اربعین حسینی.)1818/63/13 ،

این بیانات رهبر معظم انقالب بر اسا دعایی از حضرت زینالعابدین است...« :کیان
زینالعابدین یقول فی کل لیلا بعضب رکعتی الفجر اللهم ارزقنی عقال کامال و عاما ثاقبیا
و لبا راجرا و قلبا زکیا»...؛ امام زینالعابدین هر شب بهدنبال دو رکعت نماز فجر این دعیا
را میخواند که خدایا به من عقلی کامل و ارادهای مرکم عنایت کین( »...مجلسیی1464 ،ق،
 ،34ص  )823و آیه  13سوره شوری و آیه  112سوره هود .رهبر انقیالب در جیای دیگیر
فرموده است :جنگهای امروز دنیا درواقع «جنگ ارادهها» اسیت و شیما بیا ایسیتادگی و
338

استرکام ارادهها و استفاده از ظرفیتهای فراوان کشورتان خواهید توانست بر مشیکالت
پیروز شوید (دیدار رئیس جمهوری وناوئال با رهبر انقالب.)1814/61/62 ،
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نتیجهگیری

مقاومت و پایداری اسالمی ،بر مبانیای استوار است .بدون توجه به این مبیانی و تقوییت
آنها در جامعه اسالمی ،پیروزی و موفقیت در برابر دشمنان بهدست نمواهد آمد؛ بنابراین
مقاومتی که مبتنی بر ایمان ،عمل به دستورهای الهی و برخواسته از بصیرت و صبر و عام
آهنین و مواف با سنتهای الهی و با اتکال به خدا و اعتماد به وعدههای الهی باشد ،یقینیا
منجر به پیروزی و فتح مبین خواهد شد؛ هرچند دشمنان قوی باشند؛ زییرا قیدرت و اراده
آنان در برابر قدرت و اراده الهی پیشیای نیست و خدا هالکت سیتمگران و مسیتکبران و
نصییرت مؤمنییان را در صییورتی کییه مقاومییت آنییان متکییی بییه ایمییان و اخییالص باشیید،
وعده داده است .و درنهایت این اراده الهی است کیه بیر همیه ارادههیا پیشیی میگییرد و
فائ میشود.
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 .3دهمدا ،علیاکبر .)1888( .لغتنامه( .چاپ دوم) .تهران :مؤسسه انتشیارات و چیاپ دانشیگاه
تهران.
 .8سعیدیروشن ،مرمدباقر .)1831( .آﺳﯿﺐنناﺳی جریانﻫا تﻔﺴﯿر  .قیم :پژوهشیگاه حیوزه و
دانشگاه.
 .3مجلسی ،مرمدباقر1464( .ق) .بحاراﻻنوار .بیروت :مؤسسا الوفاء.
 .1معین ،مرمد .)1883( .فرﻫنگ فارﺳی .تهران :انتشارات امیرکبیر.

مبانی قرآنی و روایی مقاومت در کالم مقام معظم رهبری (مد ظله العالی(

 .8کلینی ،مرمد .)1883( .الکافی .تهران :دارالکتب ا سالمیه.
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Abstract
The enemies of the Qur'an have tried in various ways and for various
reasons to introduce the Qur'an as non-divine. In this regard, Dr. Saha has
considered the occurrence of abrogation in the Qur'an as a sign of its
humanity through claiming the occurrence of abrogation in the Qur'an and
his own definition. Because, according to him, abrogation is the reason for
the existence of misunderstanding and conflict, and in the word of God,
which is the absolute universe, such problems may not exist. In part of his
book "Critique of the Qur'an", by relying on hadiths from Sunni sources, he
has tried to show that Muslim scholars believe in all kinds of abrogation
(abrogation of ruling, abrogation of reciting, abrogation of reciting and
ruling) and concluded that the occurrence of abrogation is a denial of the
revelation of the Qur'an. Because there is a contradiction between the
abrogation of the Qur'an and the principle of the immutability of God's
word. Due to the wide range of topics, the present study, in a descriptive analytical method with a critical orientation and based on library sources,
only examines and criticizes the documented news and hadiths of Saha
and the interpretations about them. The finding of the research suggests
that the documented hadiths which criticizes the Qur'an are weak and
cannot be cited and do not prove any claim. Therefore, in the Qur'an,
there is no abrogation and there is no plausible reason to prove the claim.
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دشمنان قرآن ،به روشهای گوناگون و د یل ممتلفی تالش کردهاند تا قیرآن را غیرالهیی معرفیی
کنند .در همین راستا ،دکتر سها با ادعای وقوع نسخ در قرآن و تعریف خود از آن ،وقیوع نسیخ در
قرآن را نشان بشریبودن آن قلمداد کرده است؛ زیرا به زعم او نسخ دلیل وجود تهافیت و تعیارض
است و در کالم خدا که عالم مطل است ،ممکن نیست چنین مشکالتی وجیود داشیته باشید .او در
بمشی از کتاب نقد قرآن ،با تمسک به احادیثی از منابع اهل سنت ،تالش کرده عالمیان مسیلمان را
معتقد به انواع نسخ (نسخ حکم ،نسخ تالوت ،نسخ حکم و تالوت) نشان دهد و نتیجه بگیرد وقیوع
نسخ ،نافی وحیانیبودن قرآن است؛ زیرا میان نسخ قرآن و اصل ت ییرناپذیری کالم خداوند تناقض
است .پژوهش حاور به دلیل گستردگی مباحر ،به روش توصیفی -ترلیلی بیا گیرایش انتقیادی و
براسا منابع کتابمانهای ،تنها به نقد و بررسی اخبار و احادییر میورد اسیتناد سیها و برداشیتهای
مبتنی بر آن میپردازد .حاصل پژوهش این است که احادیر مورد استناد ناقد قیرآن ،ویعیفاند و
قابل استناد نیستند و مدعایی را ثابت نمیکنند .پس در قیرآن نسیخس باطیل واقیع نشیده و دلییل قابیل
استنادی برای اثبات ادعا وجود ندارد.

کلیدواژهها
قرآن ،دکتر سها ،نسخ ،احادیر نسخ ،وحیانیت قرآن.
* دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ،ایران.
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قرآن .فصلنامه مطالعات علوم قرآن ،)8(2 ،صص .131-188

مقدمه و بیان مسئله

قرآن کریم کتاب هدایت بشر و آییننامه مبارزه با شیاطین و انواع ترفندهای آنیان بیرای
بهزنجیرکشیدن بندگان خدا برای استثمار است .دشیمنان بشیر و دنیاپرسیتان کیه هیدایت
انسان به بندگی یگانه و آزادشدن از نوکری خود را برنمیتابنید ،تالشهیای رنگیارنگی
برای غیرالهی جلوهدادن قرآن و منیع میردم از رویآوردن بیه آن و سسیتکردن اعتقیاد
مؤمنان ،انجام داده و میدهنید .شیبههافکنی در قالبهیای بیهظاهر علمیی بهتیرین روشیی
است که انتماب کردهاند تا توثیر اقداماتشان بیشتر شود؛ البته این دشمنان گاه به د ییل و
یل کیذَّ بُوا ْ ب س َمیا
مستندات و ترلیلهایی تکیه میکنند که نشان میدهد درواقع جاهلاند« :بَ ْ
لَم س
یریطُ وا ْبسعسل ْمس سه َول ََّمایوْت س سه ْم تَوْ سویل ُُه؛ بلکه چیای را انکار میکنند که علمشان به آن احاطیه
ْ
نیافته و حقیقت آن هنوز به آنان نرسیده است» (ییونس .)81 :اگر چنین نبودند به د یلی کیه

گناه و آلودگی درون سبب میشود که عالمانه با کتاب هدایت خیود دشیمنی میکننید:
« َو َج َر ُدوا ب س َها َو ْاستَیقَنَت ْ َها َأنْف ُُس ُه ْم ظُ ل ْما َو ُعل ًُّوا؛ با آنکیه بیه آن یقیین داشیتند ،از سیر کبیر و
ستمگری آن را انکار کردند» (نمل .)14 :بیه دلییل چنیین اوصیافی سیردمداران کفیر بیرای
مبارزه با قرآن سرمایهگذاری میکنند؛ چنانکه مقام معظیم رهبیری دراینبیاره معتقدنید:
«امروز دشمنان ما پولهار گاافی را خر میکننید . ...بیرار اینکیه بتواننید هین جیوان
س
مؤمن ایرانی را منررف کننید ...دائیم دارنید شیبهه خلی میکننید ....امیروز هیم
مسلمان
فضار مجازر یح صررار بیپایانی است ...هر یک نفرر که بتواند با رایانه کیار بکنید،
یک رسانه است .مینشینند ،پمش میکنند شبهات را ،حرفهیا را .جوانهیار میؤمن را
گمراه میکنند .اینها را باید شناخت» (دفتر حفی و نشیر آثیار آییت هلال خامنیهای ،بیانیات ابتیدای در
خار

.)1813 /8 /18 ،
در همین راستا ،کتابی با عنوان نقد قرآن ،نوشته دکتر سیها در فضیای مجیازی منتشیر

بررسی مستندات حدیثی دکتر سها برای اثبات نسخ نافی وحیانیت قرآن

سستی آنها خیلی زود آشکار میشود ،تمسک نمیکردند .علت ایین کیوری گنیاه زییاد
َان عاقسب َا ال س
َّیذ َ َ
یاءوا
است که سرانجامی جا اصرار بر تکذیب آیات خدا ندارد« :ث ُ َّم ک َ َ َ
ین أ َس ُ
س س
ون؛ آنگاه فرجام کسانی که بیدر کردنید،
یست َ ْه سائ ُ َ
ُّ
السو َأر َأ ْن کَذَّ بُوا بسآیات َّال َوکَانُوا ب س َها ْ
بدتر بود؛ چرا] که آیات خدا را تکذیب کردند وآنها را به ریشمند میگرفتند» (روم.)16:
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شده که در ابعیاد ممتلفیی بیه نقید قیرآن و شیبههافکنی علییه آن پرداختیه اسیت .تیالش
نویسنده در این کتاب ،اثبات وجود خطا ،وعف ،تعارض ،تهافت و ناهماهنگی در قرآن
کریم برای نشاندادن غیرالهیبودن آن است .برای تومین ایین هیدف یکیی از شیبهات او
وجود نسخ در قرآن است که براسا

تعریف و تبیین خاص او از نسخ ،دلیل بشریبودن

قرآن است .مستند او افاون بر خود قرآن ،احادیر متعددی اسیت کیه از وقیوع نسیخ در
قرآن سمن گفتهاند .احادیر مورد استناد او از منابع اهلسینتاند .مسیئله ایین پیژوهش،
بررسی شبهه سها با استناد به احادیر یادشده است .این پژوهش با بررسی احادیر میورد
استناد وی نشان داده است از این طری هیچ خدشهای بر وحیانیت قرآن وارد نمیشود.
زم به کر است که نویسنده این کتیاب ملرید و منکیر خداسیت ،چنانکیه خیود در
پایان همین کتاب تصریح میکند .او ادعا میکند« :هر خداپرستی ادعا میکند که د ئل
مرکمی برای اثبات وجود خدا دارد ،ولی متفکران میدانند که هیچییک از ایین د ییل
332

در مقابل نقد علمی -عقلی دوام نمیآورند» .پس او اصل و فرع هر دو را قبیول نیدارد و
هدفش تضعیف اعتقادات مردم و سنگاندازی در مسیر گرایش به قرآن است؛ به همیین
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دلیل بررسی شبهات او برای رفع عوامل تضعیف قرآن است.
 .1پیشینه تحقیق

نقد قرآن کریم موووعی است که پیشنه آن به صدر اسالم برمیگیردد .از قیرن نمسیت
قمری تاکنون کتابهایی در نقد قرآن و کتابهایی در پاسخ به آنها تولیف شیدهاند .1در
خصوص پاسخ به شبهات کتاب نقد قررآن سیها نییا آییت هلال مکیارم شییرازی در کتیاب
 .1قطرب نروی (م ) 268از دانشمندان نرو و ادب و شاگرد سیبویه و از اصراب امام صادق از نمستین کسانی
است که کتابی با عنوان الردّ علف الملحدین فف تشابه القرآن تولیف کرده .پس از وی احمد بن حنبل کتاب الرد
علی الزنادق و الجامﯿ را نگاشت  .در قرن پنجم هجری قاوی عبدالجبار متکلم مشهور معتالی با تولیف کتاب
تنزیه القرآن عن المطاعن در رد شبهات و پاسمگویی به اشکال ملردان به قرآن کوشش کرد .در همین قرن،
خطیب اسکافی در کتاب خود موسوم به درة الﺘنزیل و غرة الﺘأویل به کر شبهات ملردان و پاسمگویی به آن
میپردازد .آننه کر شد ،موارد اندکی از کتاب هایی است که در طول تاریخ اسالم در نقد قرآن کریم و پاسخ
به آن ،تولیف شده است.

توطئرره جدیررد ،مرمییدعلی رواییاصییفهانی در کتییاب بررﺳرری میررانی کﺘرراب نقررد قرررآن،

مرمییدباقر حیدرینسییب در کتییاب دفرراع ا قرررآن در رد کﺘرراب نقررد قرررآن و گییروه
عبادالرحمن در کتاب کشف نﯿرنگ و رد باﺘان در رد کﺘاب نقد قررآن به نقد کتاب گفته
شده پرداختهاند .در آثار یاد شده ،یا اصال به شبهات مورد برر پرداخته نشده یا فقط بیه
کر دیدگاههای مطریشده توجه شده و بررسیی جیامعی از رواییات میورد بریر ارائیه
نشده است؛ البته اخیرا حسیین رویایی در کتیاب عرصره ﺳرﯿمری بیه مسیئله ایین پیژوهش
پرداخته که مقاله حاور مکمل آن پژوهش خواهد بود.
پایانامههایی نیا که در پاسخ به شبهات کتاب نقرد قررآن سیها ،تیولیف و دفیاع شیدهاند
عبارتاند از :بررﺳی نیاات نا ر به انﺘﺴاب صﻔت لم به اداوند در قرآن کرریم از سمانه
تمیای در سال  ،1813بررﺳی نیاات موﻫم نیرام طیقراتی قررآن از مینیا موسیوی در سیال
 ،1813نقد نیاات نا ر برای انکاﻻت ادبﯽ در قرآن (بیر اسیا
صدیقه فرهادیان در سال  ،1818نقد نیاات نا ر به آمو ﻫا
رﯿامیر اکرم

ﺳﯿاﺳی و کومﺘی قررآن و

از زینب عبا زاده در سال  ،1813راﺳرخ بره نریاات اشرونتطلیﯽ

در قرآن کریم از آرزو خواجه در سال .1813

گفتنی است کتابهای علوم قرآنی قدیم و جدید بیه اصیل بریر نسیخ پرداختهانید؛
ولی به شبهه دکتر سها ،بهخصوص د ییل قرآنیی و حیدیثی او پاسیخ داده نشیده اسیت.
همننین طی بررسیهای انجامشده ،مشمص شد مقالیهای دربیارۀ شیبهه میورد نظیر ایین
پژوهش منتشر نشده است.
 .2روش تحقیق

این پژوهش که نقدی بر فعالیت متنمرور است ،به روش توصیفی -ترلیلیی بیا گیرایش
انتقادی و با تکیه بر اسناد کتابمانهای انجام شده و بر آیات قیرآن کیریم ،تفاسییر معتبیر،
توجه به مفردات قرآنی با استفاده از کتابهیای معتبیر ل یت عربیی و کتابهیای رجیالی
اهلسنت استوار است .در پاسخ به شبهات نیا ابتدا متن شبهه از کتاب نقد قرآن با اندکی
تلمیص آورده شده و سپس پاسخ زم ارائه شده است.

بررسی مستندات حدیثی دکتر سها برای اثبات نسخ نافی وحیانیت قرآن

ﺳنت رﯿامیر اکرم

کتیاب دکتیر سیها) از
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 .3معنای نسخ

در کتابهای ل ت معانی ممتلفی برای واژه «نَسخ» بیان شده که برخی از آنها عبارتاند از:
.1

برداشتن امری و نهادن امری دیگر به جای آن (ابنفار 1464 ،ق،

 .2ت

ییر و ترول چیای به چیا دیگر (ابنمنظور1414 ،ق،

 .8استنسا

 ،3ص .)424

 ،8ص .)81

و نگارش متن یا کتابی از روی متن ییا کتیاب دیگیر (جیوهری1468 ،ق،1 ،

ص .)488
.4

هر چیای که جای چیا دیگر را بگیرد ،مثل پیری بهجای جیوانی (ابنفیار 1464 ،ق،

 ،3ص .)424
.3

ابطال ،ازاله و ازبینبردن چیای با چیا دیگر (راغب اصفهانی،1882 ،

 ،1ص .)416

جا معنای چهارم ،سایر معانی به هم نادیک یا مترادفاند و مقصیود از نسیخ کیه در
اصطالی علوم قیرآن بییان شیده ،همیین ت یییر و جیایگاینی اسیت؛ چنانکیه در تعرییف
318

اصطالحی آن آمده است« :برداشتهشدن حکم سیاب (کیه برحسیب ظیاهر اقتضیای دوام
داشته است) ،به تشریع حکم ح بهگونهای که جایگاین آن گردد و امکان جمع مییان

سال دوم ،شماره اول ،بهار 9911

هر دو نباشد» (معرفت ،1833 ،ص .)231
 .4انواع نسخ

انواع نسمی که مفسران و نویسندگان علوم قرآنی بیان کردهاند ،عبارتاند از:
 .1نسخ حکم و تالوت :آیهای که مشتمل بیر حکمیی اسیت ،بیهطورکامل از صیفره
قرآن حذف شده باشد.
 .2نسخ تالوت و بقای حکم :آیه از صفره قیرآن مریو شیده باشید ،ولیی حکیم آن
همننان باقی و نافذ باشد.
 .8نسخ حکم و بقای تالوت :حکم آیه نسخ شده باشد ،ولی آییه همننیان در قیرآن
باقی است.
 .4نسخ مشروط :حکم ساب نسخ شده باشید ،ولیی بیا اعیاده شیرایط گذشیته ،حکیم
منسو قابل بازگشت است (معرفت ،1833 ،صص .)223-228

گفتنی است برخی نوع پنجمی برای نسخ مطری کردهاند و آن عبارت اسیت از نسیخ
آیات مدنی با آیات مکی؛ بدین معنا که در آیات مکی اصول بیان شده است کیه ناسیخ
برخی آیات مدنی است.
 .5نگاه سها به مسئله نسخ و مقصود از آن

دکتر سها که نسخ را به معنای خطاکردن و پشیمانی از نظر و حکم ساب دانسیته ،میدعی
شده است که چون در قرآن ،نسیخ ،آن هیم متعیدد و مکیرر وجیود دارد ،پیس قیرآن از
جانب خیدا نیسیت .چکییده بییان او ایین اسیت کیه انسیانها در طیول زنیدگی نظرشیان
عوض میشود؛ زیرا علم و احاطه کافی به همه جوانب نظری کیه میدهنید ،ندارنید؛ امیا
خدا اینگونه نیست و علم همهجانبه و مطلی و احاطیه بیر هسیتی ،میانع هرگونیه خطیا از
جانب خدا است؛ پس اگیر متنیی ،برگشیت از نظیر و پشییمانی را بیه خیدا نسیبت دهید،
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نمیتواند ادعای آورنده آن متن که آن را به خدا نسیبت میدهید ،درسیت باشید .قیرآن
می گویند .نسخ همیان برگشیت از نظیر اشیتباه اسیت .بیا وجیود نسیخ در قیرآن ،ادعیای
وحییانیبودن آن پییذیرفتنی نیسییت و آورنییده بییهدروغ آن را بییه خییدا نسییبت داده اسییت.
پشیمانی

مکرر بر عاقل معمولی نیا قبیح است ،چه رسید بیه خیدای عیالم و حکییم (سیها،

 ،1818صص .)223-218
دکتر سها حتی ادعا میکند که موارد نسمی که از نظر علمای مسلمان پذیرفته شیده،
همه قابل اجتناب بودهاند ،بهشرطی که گوینده قرآن خدا باشد؛ چون خدا هم علم کامیل
به حال و آینده دارد و هم بهتیرین احکیام را میدانید و نییاز نیدارد کیه مرتبیا نظیرش را
عوض کند؛ بنابراین وفور نسخهای قابل اجتناب در قرآن دلیلی واوح بر ایین اسیت کیه
قرآن ساخته مرمد است نه خدا (سها ،1818 ،ص .)283
سها برای اثبات وجود نسخ مورد نظرش به د یلی استناد کیرده کیه بمیش مهمیی از
آنها احادیر موجود در منابع اهل سنت است.

بررسی مستندات حدیثی دکتر سها برای اثبات نسخ نافی وحیانیت قرآن

چنییین اسییت و آیییاتی در آن وجییود دارد کییه دراصییطالی بییه آنهییا نسخشییده و ناسییخ

 .6انواع نسخ قرآن و استفاده دکتر سها از آنها

دکتر سها سه نوع نسخ از منابع اسالمی استمرا کرده و اخبار مربوطه را نشان داده است
تا با استناد به آنها وقوع نسخ مضر و غیرمعقول را در قرآن ثابت کند .نظر او درباره انواع
نسخ و روایات مربوط به آن به شری یل است:
اول :آیاتی که هم حکم و هم نوشته آنها از قرآن نسیخ شیده اسیت .درحقیقیت ایین
ت س
نسیها نَیوْ س
س
س
ٍ
بمیی ٍر
نس ْخ م ْ
ین َءایَیا َأ ْو ن ُ َ
آیات فراموش شدهاند؛ چنانکه در آیه 168بقره ( َما نَ َ
منها َأو مسثْلسها َأ لَم تَعلَم َأنَّ ال علی کل ِّ شیی ٍْء ق س
َیدیر) آمدهاسیت بعضیی آییات فرامیوش
ْ ْ ْ
ِّ َ ْ َ
َّ َ َ َ ُ
َ
شدهاند .او مدعی میشود ]با توجه به احادیر] این موارد بسیارند؛ مثال:
 .1از انس بن مالک (و دیگران) نقل شده که در قرآن سورهای به اندازه سیوره توبیه
وجود داشت که ما همه آنرا فراموش کردهایم ،بهجا این آیه« :لو کان بن آدم وادییان
من هب.»...
 .2نقل شده است که سوره احااب در زمان حیات پیامبر شامل  266آیه بود؛ ولی در
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قرآن فعلی همین مقدار ( 88آیه) باقی مانده است.
 .8از ابنعمر نقل شده است هیچیک از شما نبایید بگویید کیه مین همیه قیرآن را در

سال دوم ،شماره اول ،بهار 9911

اختیار دارم .چه میداند که کل قرآن چیست؟ از قرآن مقدار زیادی از دست رفته است.
 .4همننین روایت شده است این آیه نیا بر مرمد نازل شده است (که در قرآنهیای
فعلی نیست)« :إنا أنالنا المال ْلقام الصالة وإیتیاء الاکیاة ولیو أن بین آدم  ...ویتیوب هلال
علی من تاب»
 .3از ابوموسی اشعری نقل شده اسیت میا سیورهای مشیابه مسیبرات را میخوانیدیم،
سپس آن را فراموش کردیم.
 .8از ابنعمر نقل شده است دو مرد سورهای را کیه پییامبر بیرای آنیان خوانیده بیود،
پیاپی میخواندند .شبی برای نماز برخاستند و قیادر بیه خوانیدن حرفیی از آن سیوره هیم
نشدند .این مطلب را به پی مبر گفتند؛ پس پی مبر گفت اینها از مواردی هسیتند کیه نسیخ
شدهاند و فراموش شدهاند.
 .8از ابنعبا

نقل شده است گاهی در شب بر پی مبر وحی نازل میشید و در صیبح

آن را فراموش میکرد؛ پس خدا آیه ( 168آیه نسخ) را نازل کرد.

 .3در صحﯿ باار

(بمیاری1422 ،ق،

 :3ی )3188آمدهاست :عایشه گفت پییامبر روزی

شنید که کسی در مسجد قرآن میخواند؛ پس گفت خدا او را رحمیت کنید کیه آییات
فالن و فالن را به یاد من آورد .آیهای که از سوره فالن انداخته بودم.
این حدیر بهصراحت نشیان میدهید کیه پییامبر

آییهها را فرامیوش میکیرده نیه

بهسبب نسخ ،بلکه بهسبب انسانبودنش .اینگونه فراموشکردن مؤید این ست که قیرآن
ساخته شمص پیامبر اسالم بیوده اسیت نیه خیدا ،وگرنیه خیدا نمیگذاشیت کیه آییاتش
فراموش شود.
دوم :آیاتی که نوشته آنها از قرآن حذف شده است ،ولی حکمشان باقی اسیت ،مثیل
آیه رجم:
وال عاییا حکییم؛ میرد و زن
«الشیخ والشیما إ ا زنیا فارجموهما البتیا نکیا مین هلال هل
همسردار اگر زنا کردند ،آنان را حتما رجم (سنگسار کنید) ،جاایی است از جانب خیدا
و خدا عایا و حکیم است».
باید نوشته حکم در قرآن حذف شود؟ این نسخ نیا نمیتواند کار خدا باشد.
سوم :آیاتی که نوشته آنها در قرآن وجود دارد ،ولی حکمشان نسخ شده اسیت .ایین
آیات بسیار زیادنید .بیرای ییافتن آنهیا میتوانیید بیه کتابهیای متعیدد ناسیخ و منسیو
مراجعه کنید .این نسخ هم بیمعنی است .باقیگذاشیتن آییهای در قیرآن کیه آن را بایید
خواند ،ولی نباید عمیل کیرد ،کیاری بیهیوده اسیت و نمیتوانید کیار خیدا باشید (سیها،1818 ،

صص.)224-226
 .7بررسی و نقد احادیث مورد استناد
 .1-7بررسی احادیث نسخ نوع اول (نسخ تالوت و حکم)

با توجه به اینکه دلیل اصلی ناقد قرآن در خصوص نسیخ نیوع اول ،احادییر نقلشیده از
منییابع روایییی اهلسیینت اسییت ،ابتییدا بییه بررسییی صییرت ایین احادیییر از حیییر سییندی
میپردازیم.

بررسی مستندات حدیثی دکتر سها برای اثبات نسخ نافی وحیانیت قرآن

این نوع نسخ بسیار غیرمعقول است .اگر حکمی درست است و زما جراست ،چیرا
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 .1-1-7حدیث اول

س
س
سورة التوبَا ما اَحفس ُ مسنهیا سإ ل
سورة تَعدل َ
قرأ َ
« َعن اَنَسبنمالح َروی هل ُ
ال َعنه قَا َل کُنلا نَ َ
هذه اْلیا (لَو ک َ س
س
آد َم)...؛ از انس بن مالح نقل شده است که در قرآن سیورهای بیه
َان ب ْ سن َ
ْ
َیان
اندازه سوره توبه وجود داشت که ما همه آن را فراموش کردهایم ،بهجا این آیه سل َْو ک َ
س
آد َم...س» (ابنحام1468 ،ق ،ص .)1
ب ْ سن َ
ناقد قرآن ،این حدیر را از کتاب الناﺳخ و المنﺴوخ فی القرآن الکرریم نوشیته احمید

بن سعید بن حام آندلسی آورده که برای آن هییچ سیندی کیر نکیرده اسیت .بیهراحتی
میتوان اثبات کرد که این حدیر منکر است .زیرا ایین رواییت بیه همیراه سیند و طیرق
ممتلف روایت آن ،در کتاب صرحﯿ (ابنحجیا 1413 ،ق ،2 ،ص  )823بدینصیورت آورده
س
ٍ
ال َعل سَیه َو َسل ََّم:
شده استَ « :ح َّدثَنَا َأبُو َع َوانَاََ ،ع ْن قَت َ َ
اد َةَ ،ع ْن َأنَس ،قَا َل :قَا َل َر ُسو ُل هلال َصل َّی هل ُ
س س
س س س
لَو ک َ س
ٍ
ین َ س
یو َف اب ْ س
اب،
یم َ
یر ُ
َان ب ْ سن َ
یأ ُ َج ْ
آد َم َوادیان م ْن َمال َ بْت َ َی َوادیا ثَالثاَ ،و َ ْ
ْ
آد َم إ َّ الت ُّ َ
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ال َعلَی َم ْن تَاب؛ انس بن مالک گفت :رسول خدا
َویت ُ ُ
وب هل ُ

فرمودند :اگر برای آدمیی

دو وادی از مال ]دنیا[ وجود میداشت ،او بهدنبال سومی میرفیت و شیکم آدمیی را جیا
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خاک پیر نمیکنید و خیدا کسیی را کیه توبیه کنید میبمشید» .همیانطور کیه مشیاهده
َان س ب سن آدم و ساد س
یان  »...حدیثی است که از زبان پیامبر اکرم نقیل
میشود ،جمله «ل َْو ک َ ْ َ َ َ
شده است (صرف نظر از صریح یا وعیفبودن آن) ،نه آییه قرآنیی کیه از سیورهای بیه
اندازه سوره توبه به یاد انس بن مالک مانده باشد .نقل دو روایت متناقض از انس بن مالیک را
نمیتوان قبول کرد ،مگر آنکه او دچار فراموشی یا مشیکل عقلیی شیده باشید؛ البتیه رواییت
کتاب «الناسخ والمنسو فی القرآن الکریم» سندی ندارد ،پس ُمنکَر است.
 .2-1-7حدیث دوم

یعاََ ،ع ْن َأبسی ْاألَ ْس َو سدَ ،ع ْن ُعیر َو َة ب ْ س
ین َعائسشَ یاَ،
ین ُّ
الابَیی سرَ ،ع ْ
یمَ ،ع سن اب ْ سنلَ سه َ
« َح َّدثَنَا اب ْ ُن َأبسی َم ْر َ
ْ
س
س
س
ٍ
ور ُة ْاألَ ْح َا س
یب
َت :کَانَ ْ
قَال ْ
ت ُس َ
ال َعلَیه َو َسل ََّم مائَتَی آیا ،فَل ََّما کَت َ َ
اب تُق َْرأُ فی َز َم سن النَّبسی َصل َّی هل ُ
عثْما ُن ال ْمص س
ف ل َْم یق ََّد ْر مسن ْ َها سإ َّ َعلَی َما ُه َو ْاْل َن؛ عایشه گفت سیوره احیااب در زمیان
اح َ
َ َ
ُ َ

پیامبر

شامل  266آیه بود؛ ولی عثمیان همیین مقیدار ( 88آییه) از آن را در مصیاحف

نوشت» (سیوطی،1814 ،

 ،2ص .)88

الابَیی سر»
ین ُّ
یر َو َة ب ْ َ
راویان این خبر وعیفاند و ممصوصا در بین آنها شمصی به نیام « ُع ْ
وجود دارد که همان شمصی است که به جهت خوشنودی معاویه ،بر وید امیرالمیومنین
علی

1
یعا» است کیه طبی
حدیر جعل میکرد .راوی دیگر این حدیر « هل
عبدال اب ْ سن لَ سه َ

نظر نسائی ،ابنمعین و دیگران وعیفالردیر است ( هبی،2661 ،

 ،2ص .)483

 .3-1-7حدیث سوم

س
س
ٍ
یوب َع ْن نَافس ٍع َع سن اب ْ سن ُع َم َر قَا َل َ :یق ُول ََّن
یم َع ْن َأ َ
یل ب ْ ُن سإب ْ َراه َ
«قَا َل َأبُو ُعبَید َح َّدثَنَا سإ ْس َماع ُ
آن کُل َّه وما ْ س
ب مسن ْ ُه ق ُْرآ ٌن کَثسی ٌر :ابنعمر گفیت:
َأ َح ُدک ُْم :ق َْد َأ َخذْ ُ
ید سریه َما کُل ُُّه ق َْد ََه َ
ت الْق ُْر َ ُ َ َ
هیچ یک از شما نباید بگوید که من همه قیرآن را در اختییار دارم .چیه میدانید کیه کیل
قرآن چیست؟ از قرآن مقدا سر زیادی از دست رفته است» (سیوطی،1814 ،

 ،2ص .)88

 ،1ص .)483

 .4-1-7حدیث چهارم

ید ب سن َأسلَم ،عن عطَ س
س
س
س
ٍ
اء ب ْ س
ین
« َح َّدثَنَا هل
یسیا ٍر َع ْ
عبدال ب ْ سن صالح َع ْن هشَ سام ب ْ سن َسعْد َع ْن َز ْ ْ َ َ ْ َ
ین َ
س
س
س
یناه ف ََعلسمنا مس لما أوحی إلَیه قَا َل فَجسئت
اب ْ ُنواقد اللَیثی قَا َل کان َر ُسو ُل هلال إ ا أوحی إلَیه أتَ ُ
س
الاکاة َولَو ...س؛ ابنواقد لیثی
ات یوم فقَا َل َ
َ
الصالة وإیتاء َ
إن هل ُ
ال یقول سإنا َأ َنالنا المال ْلقام َ
گفت :هنگامی که به رسول خدا وحی میشد ،ما ناد آن حضرت میرفتیم و ایشان آننه
بر ایشان وحی شده بود به ما میآموخت .یک روزی خدمت آن حضرت رسیدم ،ایشیان
 .1برای مثال ،عروة بن زبیر از عایشه حدیر کرده است« :من ناد پیامبر بیودم ،در همیان وقیت عبیا (عمیوی
پیامبر) و علی وارد شدند .رسول خدا فرمیود :ایین دو نفیر غیرمسیلمان از دنییا خواهنید رفیت» (معرفیت،
 ،2 ،1881ص .)83

بررسی مستندات حدیثی دکتر سها برای اثبات نسخ نافی وحیانیت قرآن

در سلسله راویان این حدیر شمصی به نیام «اسیماعیل بین ابیراهیم» وجیود دارد کیه
نسائی و ابنمعین او را وعیفالردیر دانستهاند (ابنعدی1413 ،ق،
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س

الاکیاة َول َیو ...س» (سییوطی،
الصیالة وإیتیاء َ
فرمود :خداوند میفرماید« :سإنا َأ َنالنا المال ْلقام َ
،1814

 ،2ص .)88

عبدال بن صالح بن مرمد» است که نسیائی او را ویعیف
یکی از راویان این روایت « هل
دانسته و صالح بن مرمد نیا درباره او میگوید« :در حدیر دروغگو است» (میای1466 ،ق،

 ،13ص  .)162راوی دیگر «هشام بن سعد» است که یریی بن سیعید ،ابنمعیین ،احمید بین
حنبل ،نسایی و دیگران او را وعیفالردیر خواندهاند (ابنعدی1413 ،ق،

 ،3ص .)416

 .5-1-7حدیث پنجم

313

س
«حی َّ س
ید بیین سییعس ٍ
ب بْی س
ین َأبسی َحییر س
ین
یدَ ،حی َّ
ین َد ُاو َدَ ،عی ْ
ین ُم ْس ی سه ٍرَ ،عی ْ
یدثَنَا َعلییی بْی ُ
َ
یدثَنی ُسی َیو ُ ْ ُ َ
ْ
س
س
س
یدر
یورة ،کُنَّیا نُشَ یبِّ ُه َها بسإ ْح َ
یع سری :کُنَّیا نَق َْیر ُأ ُس َ
وسی ْاألَشْ َ
َأبسی ْاألَ ْس َودَ ،ع ْن َأبسیه ،قَا َل :قَا َل َأب ُ ُ
وم َ
س
س
ات ،فَوُن ْ سسیتها ،غَیر َأنِّی حفسظْ ُ س
ال ْمسبر س
ُیون،
ُیون َمیا َ تَف َْعل َ
یم تَق ُول َ
آمنُیوا ل َ
یها ال َّذ َ
ت من ْ َها :یا َأ َ
َ
َُ
ُ َ ِّ َ
ین َ
َ
س
س
س
س
یاما» (سیوطی ،2 ،1814 ،ص .)88
ادة فی َأ ْعنَاقک ُْم ،فَت ُ ْس َول َ
فَتُک ْت َ ُ
ب شَ َه َ
ُون َعن ْ َها ْیو َم ال ْق َ
راوی این روایت «سوید بن سعید بن سهل» اسیت کیه ابوحیاتم دربیاره او میگویید:

سال دوم ،شماره اول ،بهار 9911

مدلس است .نسائی نیا میگوید :موث نیست .ابنمدینی نییا دربیاره او میگویید« :لییس
ٍ
بشیء» (مای1466 ،ق ،12 ،ص .)231
 .6-1-7حدیث ششم

«ح َّدثَنا َأبوشُ بی ٍل عب ه س
س
س ٍ
ین
َ َ ُ َ َُ ُ
ین الْف َْضی سلَ ،ع ْ
الر ْح َم سن ب ْ سن َواقد ،ثنا َأبسی ،ثنا ال َْعبَّا ُ ب ْ ُ
ید لال ب ْ ُن َعبْد َّ
یه ،قَیال :قَیر َأ رج َ س س
ان ب سن َأرقَم ،ع سن الاه سری ،عن سال س ٍم ،عن َأب س س
یورة،
ین ْاألَن ْ َصیا سر ُس َ
َ ْ
َیم َ ْ ْ َ َ ُّ ْ
َ َ َ ُ
یالن م َ
َ ْ َ
ُسل َ
َأق ْر َأهما رسول ه س
ِّیان فَلَیم یق س
ٍ
َیا یصیل س
ال  ،وکَانَا یق ْر س
ْید َرا مسن ْ َهیا َعلَیی
آن ب س سه َمیا ،فَق ََامیا َ
َ َُ َ ُ ُ ل
ْ
َ
َات لَیل َ
َ
ال فَذَ کَرا لَه َلسیح ،فَقَیال رسیول ه س
ول ه س
س
ٍ
یین علَی رس س
ال  :سإن َّ َهیا مس َّمیا
َ
َ َ ُ ُ ل
ل
َ ُ
َح ْرف ،فَ َو ْصبَ َرا غَاد س َ َ ُ
ن ُ سس َخ َوأُن ْ سسی ،فَال َْه ْوا َعن ْ َها؛ دو مرد سورهای را که پیامبر برای آنان خوانده بیود ،مکیررا
میخواندند .شبی برای نماز برخواستند و قادر به خواندن حرفی از آن سوره هیم نشیدند.
این مطلب را به پی مبر

گفتند؛ پس پی مبر

شدهاند و فراموش شدهاند» (طبرانی1413 ،ق،

گفت اینها از مواردی هسیتند کیه نسیخ

 ،12ص .)233

راوی این روایت «عبا

بن فضل بن عمرو» است که بماری ،نسائی و دیگر مردثان

او را متروکالردیر خواندهاند (ابنعدی1413 ،ق،

 ،8ص « .)8سلیمان بن ارقم» راوی دیگیر

این روایت است کیه او نییا از نظیر بمیاری ،نسیائی و دیگیر بارگیان حیدیر اهلسینت
متروکالردیر است (مای1466 ،ق،

 ،12ص  .)231راوی دیگر «عبیدالرحمن بین واقید بین

مسلم» است که ابنعدی درباره او میگوید :احادیر منکری را از قول افیراد موثی بییان
میکرد و سارقالردیر بود (ابنعدی1413 ،ق،

 ،3ص .)318

 .7-1-7حدیث هفتم

« َح َّدثَنَا َأبسیثَنَا اسبن نُفَیل ُم َر َّم ُد ب ْ ُن ال ُّابَیر ال َْر َّرانسی َع ْن ال َْر َّجا یعْنسی ال َْج َا سری َع ْن عسک ْ سر َما
عن اسبنعبا قَال  :ک َ س
اه بسالن َّ َهیا سر فَی َون ْ َا َل َّال َع َّیا
َ
َ ْ ْ َ َّ
َان م َّما ین ْ سال َعلَی النَّبسی ال َْو ْحی بسالل َّی سل َوین ْ َس ُ
آیا َأو نُن ْ سسها نَوْ س
وجل :سما نَنْس ْخ مسن ٍ
می ٍر مسنْها َأ ْو مسثْلسهاس؛ :ابنعبا گفت :گاهی در شب
ت بس َ
َ َ َّ
ْ
ْ
َ
بر پی مبر وحی نازل میشد و در صبح آن را فراموش میکیرد .پیس خیدا آییه ( 168آییه
راوی ایین روایییت «حجییا بیین تمیییم الجیاری» اسییت کییه ابییوالفتح ازدی دربییاره او
میگوییید :وییعیفالردیر اسییت (ابنجییوزی1468 ،ق،

میگوید :موث

نیست (مای1466 ،ق،

 ،1ص  .)112نسییایی نیییا دربییاره او

 ،3ص .)423

 .8-1-7حدیث هشتم

َس س
س
س
س
ید ب سن م ٍ
یر َو َة
« َح َّدثَنَا ُم َر َّم ُد ب ْ ُن ُعبَ ْ َ ُ
یمونَ ،أ ْخبَ َرنَا ع َ
یسی ب ْ ُن یون ُ َسَ ،ع ْن هشَ ٍامَ ،ع ْن أبییه ( ُع ْ
وی هال عنْها ،قَال ْ س
بن الابی سر) ،عن عائسشَ َا ر س
ال َعل سَیه َو َسل ََّم َر ُجال یق َْر ُأ فسیی
َ
لُ َ َ
َ ْ َ
َتَ :سم َع النَّبسی َصل َّی هل ُ
ْ َ ُّ َ
س
س
س
س س
یور سة کَیذَ ا َوکَیذَ ا؛
ین ُس َ
ال لَق َْد َأ ْک ََرنی کَذَ ا َوکَذَ ا آییاَ ،أ ْسیقَطْ ت ُ ُه َّن م ْ
الم ْسجد ،فَقَا َلَ :رح َم ُه هل ُ
َ
عایشه گفت :پیامبر روزی شنید که کسی در مسجد قرآن میخواند؛ پس گفت خیدا
او را رحمت کند که آیات فالن و فالن را بیه ییاد مین آورد .آییهای کیه از سیوره فیالن
انداخته بودم» (بماری1422 ،ق،

 ،8ص .)182

یکی از راویان این روایت« ،مرمد بن عبید بن میمون مدنیاللبان» است که ابنحجیر

بررسی مستندات حدیثی دکتر سها برای اثبات نسخ نافی وحیانیت قرآن

نسخ) را نازل کرد» (ابنابیحاتم1411 ،ق ،1 ،ص 266؛ سیوطی1422 ،ق،

 ،1ص .)14
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عسییقالنی دربییاره او میگوییید« :صییدوق یمطیییء؛ راسییتگویی کییه اشییتباه هییم میکنیید»
(عسقالنی1468 ،ق،

 ،1ص )413؛ افاون برآنکیه در کیذببودن ایین رواییت همیین بیس کیه

راوی آن «عروة بن الابیر» ،همان شمصی است که به جهت خوشنودی معاوییه ،بیر وید
امیرالمومنین علی

حدیر جعل میکرد (معرفت،1881 ،

 ،2ص .)83

 .9-1-7نتیجه بررسی احادیث نسخ نوع اول

با توجه به بررسیهای با  ،نسخ نوع اول مسیتند بیه احیادیثی ویعیف اسیت و دارای
پشتوانه معتبر نیست .از سویی ،پذیرش حیدیر در نظیر همیان کسیانی کیه اخبیار را نقیل
کردهاند ،شرایطی دارد؛ به همین دلیل ادعای مبتنی بیر مسیتندات و اخبیار مربوطیه باطیل
است؛ افاون برآنکه اعتقاد به این نوع نسخ درواقع مستلام اعتقاد به ترریف قرآن کیریم
است که در تضاد صریح با آیات قرآن مبنی بر عدم تررییف (مثیل آییات  1سیوره حجیر و 42

سوره فصلت) است؛ پس این نوع نسخ قابل پذیرش نیست.
312
 .2-7بررسی احادیث مربوط به نسخ نوع دوم (نسخ تالوت)
سال دوم ،شماره اول ،بهار 9911

دکتر سها درباره این نوع نسخ به یک حدیر اشاره کرده است:
س
س
«ح َّدثَنَا سإسماعسیل بن جعفَ ٍر ،ع سن ال ْمب س
ین سز ِّر
ارك ب ْ سن ف ََضالَاََ ،ع ْن َعاص سم ب ْ سن َأبسیی الن َّ ُجیودَ ،ع ْ
َُ َ
ْ َ ُ ُْ َ ْ َ
َ
س
س
َ
س
س
ٍ
ٍ
ین آییا
ور َة ْاأل ْح َااب؟ قُل ُ
ب ْ سن ُحبَیش قَا َل :قَا َل لی أُبَی ب ْ ُن کَعْب :کَ َوی تَعُ ُّد ُس َ
ْت اثْنَتَیین َو َسیب ْع َ
س
ت لَتع سدل سور َة ال ْبق س
س
س
الیر ْج سم.
َیرة؛ َو سإ ْن کُنَّیا لَنَق َْیرأُ ف َ
َأ ْو ث ََالثَا َو َسبْع َ
یهیا آیی َا َّ
ین آیا .قَا َل :إ ْن کَانَ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ
س س
ال َع سا ٌیا
یخ َوالشَّ ی َ
الر ْج سم؟ قَا َل :سإ َا َزنَی الشَّ ُ
قُل ُ
م ُا فَا ْر ُج ُم ُ
وه َما َأل ْبَت َّ َا نَکَا م َن َّال َو َّ ُ
ْتَ :و َما آی ُا َّ
س
یم؛ ابیبنکعب به سز ِّر ب ْ سن ُحبَیش گفت :سوره احااب را چند آیه میشمارید؟ جیواب
َحک ٌ
داد  82یا  88آیه .سپس گفت :اگر ]به همان اندازه اولی[ میبود ،معادل سوره بقیره بیود
و ما در آن آیه رجم را میخواندیم .سز ِّر ب ْ سن ُحبَیش پرسید آیه رجم کیدام اسیت؟ ا ُبیی در
پاسخ گفت :مرد و زن همسردار اگر زنیا کردنید آنیان را حتمیا رجیم (سنگسیار) کنیید،
جاائی است از جانب خدا و خدا عایا و حکیم است» (سیوطی،1814 ،

 ،2ص .)88

راوی این روایت «مبارک بین فضیالا بین عبیدالرحمن» اسیت کیه ابنمعیین و نسیائی

درباره او میگویند :وعیفالردیر اسیت (ابنعیدی1413 ،ق ،3 ،ص 28؛ عسیقالنی،16 ،1828 ،
ص  .)86همننین ابیداوود سجستانی دربیاره او میگویید :شیدیدالتدلیس اسیت (عسیقالنی،
،1828

 ،16ص  .)86حتی اگر فروا این حدیر را صریح بدانیم نیا باید گفت این سمن از

ُع َمر است و احتمال میرود او ایین عبیارت میوزون و دارای سیجع را از پییامبر شینیده و
گمان برده که آیهای از قرآن است؛ چنانکه فکر میکرد حدیر «الولد للفراش و للعاهر
الرجر» نیا آیهای است که از قرآن اسقاط شده است (معرفت ،1838 ،ص  .)181از سیوی دیگیر،
همانند نسخ قبلی اعتقاد به این نوع نسخ نییا ،اعتقیاد بیه تررییف قیرآن اسیت و همیان نیاقالن
س
حدیر مستلام ترریف قرآن باطل است؛ پس اگر کتابی کیه بنیایش بیر
احادیر معتقدند که
جمع اخبار است ،روایتی نقل کند ،باید به مبانی حاکم بر نقلهای کتاب توجه کرد.
با توجه به مطالب با  ،باید گفت همه روایاتی که دکتر سها مطری میکنید ،حتیی از
نظر مردثان اهلسنت نیا وعیف و غیرقابل استناد اسیت .عالمیه طباطبیایی

نییا ویمن

استناد است؛ به دلیل اینکه ممالف با کتاب خداست» (طباطبایی1418 ،ق،

 ،1ص .)838

 .3-7بررسی احادیث مربوط به نسخ نوع سوم (نسخ حکم و بقای تالوت)
عدهای از مفسران گفتهاند اصال آیهای در قرآن بدین صورت نسخ نشده است (خویی،
1486ق،

 ،1ص  .)238درباره این نوع نسخ ،ناقد قرآن بیه روایتیی اشیاره نکیرده و آن را بیه

کتب ناسخ و منسو ارجاع داده است؛ اما باید گفت روایاتی که در ایین خصیوص وارد
شده (حتی به فرض صرت سند) خبر واحد است و به اجما سع همیه علمیای دینیی ،قیرآن
کریم با خبر واحد نسخ نمیشیود (خیویی1486 ،ق،

 ،1ص  .)233گفتنیی اسیت طیی بررسیی

انجام شده در کتب اربعه شیعه ،فقط یک روایت در اصول کافی بهصراحت به ایین نیوع
نسخ از قول امیرالمومنین علی خطاب به سلیم بن قیس هاللی اشاره کرده استَ « :علسی
س
س
س
س
اد ب سن عسیسی ،عن سإبراهسیم ب سن عمر ال ْیمانسی ،عین َأب س
یان
ب ْ ُن سإب ْ َراه َ
یم ب ْ سن َهاش ٍمَ ،ع ْن َأبسیهَ ،ع ْن َح َّم ْ
َ ْ َ
َ ْ َْ َ ْ ُ َ َ َ
سس
َیس ال ْ سهاللسی ،قَال  :قُل ُ س س
َیم ب سن ق ٍ
ب ْ سن َأبسی َع ٍ
ین علیهالسیالم...ف ََرفس َ
َ
ْت ألَمیی سر ال ُْم ْیؤمن َ
یاشَ ،ع ْن ُسل س ْ

بررسی مستندات حدیثی دکتر سها برای اثبات نسخ نافی وحیانیت قرآن

اشاره به یکیی از ایین رواییات در تفسییر در المنورور سییوطی ،میفرمایید]« :سییوطی[ در
معنار ساسنْساء :فراموشاندنس روایات زیاد دیگرر نیا آورده که از نظر ما همیهاش غیرقابیل
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س
س
س
س س
یم ال ْمسیلسم َ س
وه
َمن ْ ُس َ
وخ ُه َول َْم ْ
ون ی إ ْ َسیمعُ ُ
یرفَ النَّاس َخ ،فَل َْو َعل َم َأن َّ ُه َمن ْ ُسو ٌ ل ََرف ََض ُهَ ،ول َْو َعل َ ُ ْ ُ
مسنْه َأنَّه منْسو ٌ لَرف َُضوه( »...کلینی ،1 ،1888 ،ص  .)186که در سلسلهسند این روایت « َأب س
ان ب ْ س
ین
ُ
ُ ُ َ ُ
َ
َ
َأبسی َعیییاش» وجییود دارد کییه شیییخ طوسییی (طوسییی ،1 ،1831 ،ص  )128او را تضییعیف و
ابنغضائری (ابنغضائری1422 ،ق ،1 ،ص  )88وی را به جعل متهم کرده است.
 .4-7نتیجه بررسی نسخ نوع دوم و سوم

با توجه به بررسی صورتگرفته ،هیچیک از انواع نسخ مورد ادعای دکتر سها دارای
پشتوانه روایی صریری نیست و با آیات قرآن و منط عقلی نیا سازگار نیست .تنها نیوع
دیگری از نسخ میماند که به آن نسخ مشیروط گفتیه میشیود؛ بیدین معنیا کیه بیا ت یییر
س
حکیم منسیو قابیل
شرایط ،حکم ساب نسخ شده باشد؛ ولی بیا اعیاده شیرایط گذشیته،
بازگشت باشد (معرفت ،1833 ،ص  .)228در ادامه به بررسی این نوع نسخ میپردازیم.
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 .8تکمله بطالن استناد به اخبار ضعیف در مسئله نسخ
 .1-8غفلت سها از مبنای علمای مسلمان در تعامل با احادیث

سال دوم ،شماره اول ،بهار 9911

کسی که به احادیر منابع اسالمی استناد میکند ،باید بداند که همیه علمیای حیدیر در
اهلسنت و شیعه ،حدیر وعیف را برای اثبات نظر ییا حکمیی ،قابیل اسیتناد نمیداننید،
بهخصوص در مورد اعتقادات و قرآن که حتی حدیر متوات سر غیرمعقول در این دو وادی
از نظر آنان ،ارزشی ندارد .یکی از نیاقالن مهیم حیدیر در اهلسینت ،مسیلم نیشیابوری
است که کتاب صحﯿ دارد .او معتقد است وبط اخبیار میتقن و مرکیم ،گرچیه انیدک
باشند ،برای آگاهی از احادیر پیامبر بهتر از نقل موارد زییاد و ویعیف اسیت .او هیدف
خود را نقل اخبار صریح اندک میداند و این روش را برای مردم بهتر از نقل اخبار زیاد
و سقیم (مشیکلدار) میدانید (ابین حجیا 1413 ،ق،

 ،1ص )8؛ پیس اگیر خبیری ویعیف در

صحﯿ مﺴلم وجود داشته باشد ،طب مبنای خود او قابل استناد نیست.
در تکمیل این نظر ،ابنخلدون مینویسد« :ازجمله دانشهیای حیدیر ،اندیشییدن در
اسانید و شناختن احادیثی است که عمیلکردن بیه آنهیا واجیب اسیت و چنیین حیدیرهایی،

برحسب سندی روایت میشیوند کیه شیروط آن کامیل باشید ...وآن ،از راه شیناختن راوییان
حدیر و اطمینان به عیدالت و ویبط آنیان حاصیل میگیردد ...و آنگیاه بیه دنبیال اینگونیه
احادیر ،الفا و اصطالحاتی را که به متیون حیدیر مربیوط اسیت ،ماننید غرییب ،مشیکل،
مصرف ،مفترق و ممتلف و آننه که مناسب آن باشد ،میآورند .اینها قسیمت عمیده مسیائلی
است که مردثان درباره آنها برر و ترقی

میکنند» (ابنخلدون،1833 ،

 ،2صص .)318-314

 .2-8نادیدهگرفتن معنای صحیح نسخ از سوی سها

دکتر سها به دلیل دشمنی با قرآن ،نمواسته است معنیای صیریح نسیخ را بفهمید کیه
زم اسییت مماطییب پییژوهش حاوییر را بییه آن توجییه دهیییم؛ البتییه آفییات و آسیییبهای
احادیر جعلی و وعیف که علمای مسلمان در پاکسازی منابع اسیالمی از آنهیا کوتیاهی

افتاده و برخی هنوز نیامده است .قرآن پیوسته زنده و جاوید و قابل بهرهگیرر اسیت و] ماننید
آفتاب و ماه در جریان است» .امام باقر در روایت دیگری میفرماینیدَ « :و ل َْیو َأنَّ ْاْلیی َا
س
س س
س
س
آن
ین الْق ُی ْر َ
سإ َا نَ َال ْ
ات أُولَئ س َ
َت فسی ق َْو ٍم ث ُ َّم َم َ
ین الْق ُْیرآن شَ یی ٌء َو لَک َّ
ح الْق َْو ُم َماتَت ْاْلی ُا ل ََمیا بَقیی م َ
ض و لسک ُل قَو ٍم آی ٌا یتل ُونَها ه س س
س
س س
ین َخیی ٍر
الس َم َاوا ُ
یم من ْ َهیا م ْ
ْ َ ُ ْ
ْ
یج سری َأ َّول ُُه َعلَی آخ سره َما َد َامت َّ
ت َو ْاألَ ْر ُ َ ِّ ْ
َأ ْو شَ ٍّر؛ اگر بنا بود آیهای که دربارۀ قومی نازل شیده ،پیس از میردن آن قیوم بمییرد ،از قیرآن
چیای برجای نمیماند؛ لیکن تا زمانی که آسمانها و زمین باقی است ،سراسر قرآن (در مقیام
توویل) در جریان خواهد بود و اقوام ممتلف که طی زمان میآیند ،نیاگایر مصیادی آییات
رحمت یا عذاب آن خواهند بود» (مجلسی1464 ،ق ،12 ،ص 113؛ عیاشی،1836 ،

 ،1ص .)16

بر مبنای احادیر مذکور ،باطن آیات قرآن کریم ،همان توویل آنها اسیت .تووییل از

بررسی مستندات حدیثی دکتر سها برای اثبات نسخ نافی وحیانیت قرآن

کردهاند ،برای دیین مبیین کیم نیسیت ،ولیی طالبیان حقیقیت راه روشینی بیرای شیناخت
حقانیت قرآن دارند .رسول اکرم میفرماید « :سإنَّ لسلْق ُر س
آن ظَ ْهرا َو بَطْ نا َو لسبَطْ ن س سه بَطْ ٌن سإلَیی
ْ
َسب ْ َع سا َأبْطُ ٍ
ین» (ابنابیجمهیور1463 ،ق ،4 ،ص 168؛ طباطبیایی1418 ،ق ،8 ،ص  .)112از امیام بیاقر
درباره مفهوم این حدیر سؤال شد و ایشان در پاسخ فرمودند« :ظَ ْه ُر ُه تَن ْ سایل ُُه َو بَطْ ن ُ ُه تَوْ سویل ُُه
َو مسن ْ ُه َما ق َْد َم َضی َو مسن ْ ُه َما ل َْم یَک ُْن .یَ ْج سری ک ََما تَ ْج سری الشَّ ْم ُس َو الْق ََم ُر؛ ظَ ْهیر (ظیاهر آییه)
همان مورد ناول آیه است و بَطْ ن (باطن آییه) یعنیی تاوییل آن کیه برخیی در گذشیته اتفیاق
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ماده «ا َْول» به معنای بازگشت به اصل (راغب اصفهانی،1882 ،

 ،1ص  )81و تووییل ییک شییء

یعنی برگرداندن آن به مکان و مصدر اصلی خودش است؛ بنابراین توویل یک آیه ،یعنی
بازگرداندن آیه به اصول و اهداف کلی آن که بنابر فرمایش امیام بیاقر

بیرای همیشیه

سریان و جریان دارد و همانند خورشید و ماه همواره در حرکت و پوییایی اسیت .همیین
معنا است که وامن عمومیت و جامعیت قرآن کریم است و موجب میشود قرآن شیامل
همه زمانها و دورانها شود و جاوید بماند (معرفت،1881 ،

 ،1ص .)24

با توجه به اینکه قرآن همیشه ساری و جیاری اسیت ،مقصیود از نسیخ ،نبایید تعطیلیی
مطل آیهای از قرآن کریم باشد.
همانطور که گفته شد ،در کتابهای ل ت ،معانی ممتلفی را برای واژه «نَسیخ» کیر
کردهاند که یکی از آنها ت

ییر و ترول چییای بیه چییا دیگیر اسیت (ابنمنظیور1414 ،ق،8 ،

ص .)81با توجه به اینکه شرایط و احوا ت جوامع انسانی مت یر است ،احکام قیرآن کیریم
نیا باید در عین جامعیت ،دارای انعطاف کافی برای پاسمگویی بیه همیه مسیائل اجتمیاع
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بشری باشد؛ بنابراین ت ییر و تبدیل حکمیی بیه حکیم دیگیر بیر اسیا

مصیلرت زمانیه،
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اقتضای حکمت است و غیرقابل اجتنیاب اسیت؛ بیه همیین دلییل مسیئله «نسیخ» ناشیی از
اختالف در «مصداق» است؛ به این معنا کیه ییک حکیم روزی بیا شیرایط زمانیه انطبیاق
(مصداق) داشته و روزی دیگر ،حکیم دیگیری بیا شیرایط انطبیاق دارد؛ بیه دلییل اینکیه
مصلرت قبلیاش به مصلرت دیگر مبدل شده است و حکمی دیگیر را ایجیاب میکنید
(طباطبایی1418 ،ق،

 ،1ص)168؛ زیرا احکیام الهیی بیرای هیدایت انسیانی اسیت کیه در نشیئه

حرکت و ترول زندگی میکند و چون گاهی با گذشت زمان ،مقتضیات و مصالح ت ییر
مییابد ،حکم الهی نیا که عهدهدار تومین مقتضیات انسانها اسیت بایید دگرگیون شیود.
درواقع خدایی که به همه مصالح آدمیان در همه زمانها و مکانها آگاهی مطلی و علیم
بیکران دارد ،میداند در هر مقطع چه قانونی تومینکننیده مصیالح آنیان اسیت؛ بنیابراین
تریول در «مقتضییات انسیان» اسیت ،نیه تریول در «آگیاهی
نسخ در احکام الهی بیر اثیر ل
قانونگذار» (جوادی آملی ،8 ،1818 ،صص  .)36- 83قرآن کریم نیا به همین دلیل در آییه 161
سوره نرل (و سإ َا ب َّدل ْنَا آیا مک َ ٍ
نت ُمف ْت َ ٍر بَ ْ َ
یر ُه ْم
ال َأ ْعل َُم ب س َما ینَ ِّا ُل قَال ُوا ْ سإن َّ َما َأ َ
َّ
َان آیا َو هل ُ
َ َ
یل أکْثَ ُ

ون) (آیهای که دکتر سها به آن استناد کرده است) ،کوتهبینانی کیه وجیود تریول و
یعْل َُم َ
تبدیل در احکام الهی را عیب تلقیی کردهانید ،نکیوهش کیرده اسیت؛ زییرا آنهیا درک
نمیکنند که وظیفه قرآن چیست و چه رسالتی بر عهده دارد ،وگرنه میدانستند نسخس (بیه
معنی ت ییر و ترول چیای به چیا دیگر) پارهار از دستورها و احکام قیرآن ،ییک برنامیه
دقی و حسابشده تربیتی است که بدون آن ،هیدف نهیایی و رسییدن بیه تکامیل تیومین
نمیشود ،به همیین دلییل آنیان چنیین میپنداشیتند کیه ایین امیر ،دلییل بیر تنیاقضگویی
پیامبر

یا افترابستن به خدا است (مکارم شیرازر،1884 ،

 ،11ص .)468

باید گفت «نسخ» در قرآن کریم از سنخ تناقضگویی یا اختالف در نظریه و حکم نیسیت
و همانطور که گفته شد پدید آمیده از اخیتالف در «مصیداق» و بیه دلییل ویروریات زمانیه
است .در این زمینه میتوان حال بیماری را مثال زد که در ت ییر تیدریجی اسیت و در هیر مقطیع،
درمان و دارویی ویژه میطلبد .در چنین زمینهای اگر نسیمههای تجویاشیده ت یییر نیابنید ،نشیان
نقص درمان و وعف علمی طبیب است ،نه اینکه ت ییر آن نشان نقص پنداشته شود؛ پیس ایین
است که اگر طبیب حا ق است ،چرا نسمه را ت

ییر میدهد (جوادی آملی،1818 ،

 ،8ص .)81

حال با کر مثالی از نسخ احکام در قرآن کریم ،به تبیین بهتر آننه گفته شد میپردازیم.
زمانی که مسلمانان در مکه وعیف بودند و ترت فشار مشرکان قیرار داشیتند ،قیرآن
کریم به «صبر بر ا یت» 1و «عفو و گذشت» 2حکم فرمود و «رعاییت تقییه» 3بیرای حفی
جان مسلمانان را مجیاز شیمرد؛ امیا ایین حکیم بعید از هجیرت بیه مدینیه و قیدرتیافتن
مسلمانان ،با آیات مربوط به دفاع و جهاد نسخ شد .حیال اگیر «نسیخ» را بیه معنیی ابطیال
ابدی حکم بدانیم ،احکامی مثل تقیه باید برای همیشه از بیین رفتیه باشیند؛ درصیورتیکه
ُون؛ پس تو بر آننه ]بر انکار و طعن تو[
َاصب س ْر َعلی ما یق ُول َ
 .1برای مثال آیه  186سوره طه که میفرماید« :ف ْ

میگویند صبر کن».
 .2آیه  33سوره حجر« :فَاصفَحس الصفْح ال ْجمس
یل؛ ]ای رسول ما ،از این منکران[ نیکو درگذر».
َّ َ َ َ
ْ
 .3آیه  168سوره نرل« :من کَفَر ب س ه س
اْلیم س
ال مس ْن ب ْع سد سإیمان س سه سإ َّ م ْن أُک ْ سره وقَل ْبه مطْ مئ س ٌّن ب س ْ س
ان؛ هرکس پس از ایمانآوردن
ل
ْ
َ
ُ
َ
َ ُ ُ َ
َ
َ
َ
َ
َ
خود به خدا کفر ورزد عذابی سمت خواهد داشت] .مگر آنکس که مجبور شده و لی] قلبش به ایمان
اطمینان دارد».

بررسی مستندات حدیثی دکتر سها برای اثبات نسخ نافی وحیانیت قرآن

شبهه که اگر خدا عالم است ،چرا در احکام شرعی نسخ صورت میگیرد ،هماننید ایین پرسیش
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بعد از بروز اخیتالف در امیت اسیالمی و روی کیار آمیدن حاکمیان خیونریا بنیامییه و
دوباره امر به تقییه فرمودنید،

بنیعبا  ،بنابر مصلرت برههای از زمان ،امامان معصوم
إیمان ل س َمن تَّقسیَّا لَه؛ کسی که تقییه نکنید ،ایمیان
تا جایی که امام باقر میفرمایند« :
َ
ندارد» .همننین درباره لاوم رعایت تقیه در مواقع وروری ،امیام صیادق میفرماینید:
صاحبها اَعلَیم بسهیا سحیین تَنْی سال ب س س
«التقسی ُا فسی ک ُل َورور ٍة و س
یه؛ تقییه در مواقیع ویرورت زم
ُ
ُ ْ ُ
َ
ِّ ُ َ َ
َّ َّ
میگردد و صاحب تکلیف بهتر میتواند مورد ورورت را تشیمیص دهید» (کلینیی،1888 ،
 ،2ص )211؛ البته باید توجه داشت که همین موووع تقیه نیا در مواردی از انسان سیاقط

1

و حتی حرام (مفید1418 ،ق ،ص  )113میشود .نکته دیگر ایین اسیت کیه همیین تقییه ممکین
است برای دو نفر در یک زمان ،دو حکم متفاوت داشیته باشید؛ بیرای مثیال شمصیی در بیین
دشمنان زندگی میکند و برای حف جان خود موظیف بیه رعاییت تقییه اسیت؛ درحالیکیه
شمص دیگر چنین شرایطی را ندارد و موظف به جهاد است؛ حتی ممکن اسیت شمصیی در
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حال جهاد و به جهت کسب اخبار ،به صفوف دشیمن نفیو کنید و موظیف بیه رعاییت تقییه
شود .در این صورت ،حکم جهاد برای او به حکم تقیه تبدیل شدهاست.
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از این مثال و دیگر مطالب گفتهشده نتایج یل به دست میآید:
 .1شرایط و احوا ت جوامع انسانی ،مت ییر و همیشیه در حیال دگرگیونی اسیت؛ بیه
همین دلیل احکام قرآن کریم که از جانب خداوند حکیم نیازل شیدهاند ،بایید در
عین جامعیت ،دارای انعطاف کافی برای پاسمگویی به همه مسائل اجتماع بشیری
باشند؛ پس بیان حکم خاص هر موقعیت برای مثال صبر و تقیه در مکه ییا دفیاع و
جهاد در مدینه) و ایجاد قابلیت انعطافپذیری بین احکام از طری رابطیه ناسیخ و
منسوخی ،وروری و اقتضای حکمت بیوده و غیرقابیل اجتنیاب اسیت؛ پیس ایین
جمله دکتر سها که میگوید «اگیر خیدا بتوانید حکیم را بیهنروی بییان کنید کیه
مجبور به اصالی آن نشود ،قطعا بهتر است» غلطی بیش نیست.
یس تقیا؛ تقیه برای حف
الد ُم ،فَإ ا بَل َغَ َّ
 .1برای مثال امام باقر میفرماید« :إنلما ُجعسل َت التقیا لسیرقَن بسها َ
الدم فَل َ َ
جان است؛ اما اگر ریمتهشدن خون قطعی است ،تقیه هم منتفی است» (شیخ کلینی1418 ،ق ،2 ،ص .)226

 .2جابهجایی یا عدم صدور هریک از این احکام میتوانست عواقیب سینگینی بیرای
مسلمانان ایجاد کند (برای مثال چناننه حکم دفاع و جهاد در مکه صادر میشید،
مسلما همه مسلمانان بهدست مشرکان قتل عام میشدند).
 .8هریک از احکام گفتهشده برای همیشه قابلیت اجرا دارند و هیچگاه بیهطوردائمی
ابطال نشدهاند و هریک از آنهیا ،بسیته بیه موقعییت مربیوط ،موقتیا ناسیخ دیگیری
هستند و مسلمانان موظفاند بنابه شرایط موجود و دستورهای قرآن کیریم و ائمیه
معصوم

یا فتوای مراجع دینی ،به تکلیف شرعی خاص زمان خود عمل کند.

نتیجهگیری

بمشی از شبهات سها در کتاب نقرد قررآن بیرای اثبیات غیروحییانیبودن قیرآن ،براسیا
وجود «نسخ» در قرآن کریم است .وی در اثبات ادعای خود به احیادیثی اسیتناد کیرده و
آنها را مبنای نقد خود قرار داده اسیت .در ایین بررسیی اثبیات شید کیه همیه احیادیثی کیه او
مبانی عالمان مسلمان در تعامل با احادیر توجه نکرده است؛ زیرا آنان هیچ نظیر و حکمیی را
به احادیر وعیف مستند نمیکنند و اگر فقیه یا صاحبنظر دیگری حدیر وعیف و جعلیی
را مستند نظر خود قرار دهد ،او را نقد میکنند .نکتیه بسییار مهیم دیگیر غفلیت دکتیر سیها از
اعتقاد عالمان مسلمان به جاودانگی و ورورت تفسیر نسخ براسا این اعتقاد اسیت .براسیا
این اعتقاد که بر احادیر حاکم است ،تنها نسخس قابل پذیرش ،نسخ مشروط اسیت؛ بیدین معنیا
که با ت ییر شرایط حکم ساب نسخ شده باشد؛ ولی با اعاده شرایط گذشته ،حکم منسو قابیل
بازگشت باشد .چنین نسمی حکیمانه و زمیه شیرایط و احیوا ت جوامیع انسیانی اسیت کیه
س
خیاص هیر موقعییت و ایجیاد قابلییت
مت یر و همیشه در حال دگرگونی است؛ پس بیان حکم
انعطافپذیری در احکام قرآن وروری و اقتضای حکمت و غیرقابل اجتنیاب اسیت؛ البتیه در
مورد «آیه نجوا» بعضی آن را از قبیل نسخ حکم دانستهاند که میتواند حکمت خاص داشیته
باشد یا قابل برگشت به نسخ مشروط باشد که بایید در مقالیه مسیتقلی از آن بریر کیرد.
پس احادیر مورد استناد دکتر سها نمیتوانند خدشهای به وحیانیت قرآن وارد کنند.
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مطری میکند حتی از نظر مردثان اهلسنت نییا ویعیف و غیرقابیل اسیتنادند .دکتیر سیها بیه
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