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Abstract 

At book of God the Wise, 29aims have been counted for the Quran. Studying the 

aims becomes possible considering their repetition in Quran’s verses, the type of 

audiences of the verses, the way they have been distributed throughout the Chapters 

their purposes the periods of the development of the society of believers. This article 

examines the developmental educational results of the distribution of verses at early 

period after the advent of Islam; when the prophet (May God Send Peace on Him) 

had publicized his invitation but Muslims were still living in secret. Present research 

follows the style of interpretation that is based on the time of descent of the verses. 

Change starts with the statement of the harmony of Quran with innate needs. When 

faced with change, people are divided into2groups.The majority of them fall within 

the stream that resists change the minority of them are in the group that join the 

change. The position of the first group must be changed via resorting to warnings 

threats via frightening them. This can also be done through responding to their 

doubts. The second group must be guided toward growth perfection via explaining 

different issues to them providing them with responses to the doubts of the 

opponents. Also their confidence in reaching their inherent natural desires must be 

preserved. Meanwhile, if the leader’s executors of change stay firm on the path 

toward reform, they will be sure that Divine laws will help them support them. In 

this path, they will find themselves accompanying the revolutionaries throughout 

history will be sure to reach Divine rewards, salvation prosperity. Aim of Quran at 

first phase of revelation of the Chapters is to make people reach such valuable.  
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 نزول ریبا الهام از اهداف قرآن در س یاجتماع ـ یتحول فرهنگ جادیروش ا

 

 *پور عبدالکریم بهجت

 پژوهی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی، قم، ایران دانشیار گروه قرآن

 (10/05/1398: رشیپذ خی؛ تار09/09/1397: افتیدر خیتار) 

  چكیده

 یهدف برا 29 م،یحک یدر کتاب خدا .شود ین بحث مااهداف قراز  علوم قران ضمن مباحث مربوط به نزول قران، در

در  عیا توز تیا فیک ات،یقران، نوع مخاطبان ا اتیانها در ا انیاهداف با تومه به تکرار ب ۀه شده است؛ مطالعدن شمراقر

پژوهشاگران را   ی،تیریماد  ۀاز منب پژوهش نی. ادارد یابیارز امکانرشد امتماع مؤمنان  یها سور و اغراض انها و دوره

 جیمقالاه نتاا   نیا در ا .کناد  یامتماع مسااعدت ما   تحول و گسترش ان در ۀدیپد یریگ شکل اغاز یها شناخت روش در

اماا مسالمانان در   بودناد،  کرده  یدعوت خود را علن امبریکه پ)ظهور اسالم  یابتدا ۀدر دور اتیا عیتوز یتیو ترب یتحول

اهداف قران، پژوهش ماذکور   اتینزول ا ریبه ارتباط سؤال پژوهش با س تیعنا با .شود یم یبررس (بردند یسر م خفا به

. ماردم در  شود یزده م یفطر یازهاین با ناقر یهماهنگ انیب تحول با دیکل است. گرفتهصورت  یلیتنز یریبه سبک تفس

 رییا تغ یبارا  .شاوند  یما  میتقس حولهمگام با ت تیو اقل و تحول رییمقاوم در برابر تغ یتاکثر انیمر برابر تحول، به دو

گاروه دوم   ۀدربار، اما کرد و به شبهات انها پاسخ داد یپافشار بیو تره دیبر موضع هشدار و تهد دیموضع گروه اول با

باه   نیهمچن کرد. یریگیمسائل و پاسخ به شبهات معارضان پ نییراه تب از دو ،انها در مراتب رشد و کمال را تیهدا دیبا

 یهاا  از سنت اطالع با ز،یتحول ن انیرهبران و مجر انیم نیا در دلگرم نگه داشت. یو فطر یذات یها وصول به خواست

و  یاز نجاات و رساتگار   ناان یو اطم خیگاران تاار   خود باا صاا تحاول    دنیهمراه د از خود و یقطع تیدر حما یاله

هاا   نزول ساوره  ،لاو ۀن در مرحلااهداف قر شوند. میمطمئن  یگر ماندن بر راه اصالح یدر صورت باق یاله یها پاداش

 .  دنبال دارد معارف ارزشمند را به نیا

   واژگان کلیدی

  .ی قرانی تحولها روشاهداف قران، تحول دینی، تربیت قرانی، ترتیب نزول، تفسیر تنزیلی، 
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 مقدمه

اند، یکی از مسائل راهگشاا در شاناخت بهتار و     هدف و مقاصدی که در قران پیگیری شده

که به انضمام تومه به سیر تدریجی  ابدی یماهمیت  انجااثربخش قران است؛ این مطلب از 

ی هاا  اموزهی تحول مردم در پرتو ها روش، پژوهشگر را در شناخت رویکردها و انهانزول 

اناد و در   توماه کارده   ئلهمسا . گروهی از دانشمندان علوم قرانی به ایان  کند یمقران یاری 

)رک: رشااد،   اناد  داشتهی اممالی یا تفصیلی ها یبررسشناخت در این زمینه  ی قرانها بحث

1396   ،2 :70 - 46.) 

 ی علم روش ومسئله  انیب

دعوت اسالم مراحلی از رشد و تکامل را پیمود و خدای حکیم به تناسب هر مرحله، ساور  

ان در سیری حکیمانه نازل شده و ایات بر پایۀ همین سیر قری از قران را فروفرستاد. اتیاو 

انتظار وماود نظاام یاا     رو نیا(. از 77 – 84، 1392، پور بهجتدر قران توزیع شدند )رک: 

ۀ ایات مرتبط با موضوعات پژوهش، از ترتیب قارار گارفتن انهاا در    وار نظامامکان استنباط 

کاه   اند شدهونه هدف قران در سرتاسر سُوَر قران توزیع  ، دور از ذهن نیست. بیستها سوره

 اتیا عیتوز حکمتبخش شایان تومهی از ان به اغاز رسالت پیامبر )ص( مربوط هستند. 

و  یروشا  امیا ( و پحجار  تاا  علق از سوره 54 ۀمجموعاول دعوت ) ۀاهداف در دور انگریب

 باه  و ؟اناد  شده انیب دوره نیا در قران اهداف از یبرخ تنها چرا ست؟یچ عیتوز نیا یتیترب

محقق  سؤاالتپاسخ به این  ؟اند گرفته ها قرار سوره در مومود نشیچ و بیترت در لیدل چه

ایان   نیافار  تحاول ی هاا  روشتا با تحلیل درست سیر نزول ایات اهاداف،   کند یمرا یاری 

کاار   مشاابه باه   طیشارا ایجاد تحاول در   منظور و بهۀ الهی را بشناسد مانیو حککتاب بزرگ 

 است.  نزول ریسگیرد. این مطالعه در گِرو بررسی ایات اهداف در 

 منطق انتخاب آیات مربوط با اهداف قرآن 

: برخای باا عبااراتی    شاوند  یم، به دو دسته تقسیم شناسانند یمایاتی که قران و اهدافش را 

قلام:  ) «ثیالحَدِ بهَذَا کَذِّبُیُوَ مَن  یِفَذَرْن»همچون  ؛اند کردهمعرف، اوصاف این کالم را بیان 
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علات ایان ظرفیات     ؛ اما به دهند یمظرفیت درونی قران را نشان  غالباً. این دسته ایات (44

 ؛دهند ینمتومه 

دستۀ دیگر با استفاده از عباراتی مصدری یاا الم غایات و علات، از اهاداف قاران یااد       

ابقی و باا صاراحت یاا باه دلیال      اند. بدیهی است که این دسته از ایات به داللت مطا  کرده

دهند. این پاژوهش بار مادار     یمتضمنی و ظهور، محقق را در تشخیص اهداف قران یاری 

ایات دستۀ دوم شکل گرفته است و تنها از عباراتی که در تبیین اهداف قران نص یا ظهاور  

أَنزَلْنَ اهُ  کِتَ اب   »همچاون   ی: برخا اند گونه خود دو اتیا ۀدست نیا دارند، استفاده شده است.

 و کاالن  اهاداف  باه صراحت  ( به29 :)ص «أُوْلُواْ الْأَلْبَاب تَذَکَّرَیَوَ لِ اتِ ِیَءَا دَّبَّرُواْیَمُبَارَک  لِّ کَیْإِلَ

 ۀ( باه ثمار  87: )ص «نیإِ ْ هُ وَ إِلَّ ا کِکْ رِّ لِّلْعَ الَمِ    » همچون یبرخ واند  کرده اشاره قران خُرد

 اند. داده تومهقران  اتیا یتمام ای یقسمت

 رابطۀ آیات اهداف با سیر تحول دعوت دینی  

تحاول   ریاهاداف باا سا    اتیا نازول ا  انیا م ۀرابط قران، نزول اهداف لیتحل و شناخت در

 بار  یماؤثر  نقاش )ص(  اکارم  امبریپ دعوتمهم است.  اریبس یمخاطبان اول دعوت اسالم

 شاان یاباود کاه    یاول زماان  ۀمرحلا داشات.   نهیدر مکه و سپس مد یدعوت و مباشر مردم

 یگروها  واداشاتند،  واکنش به را خودو مردم معاصر  کردند اشکار ییتنها را به خود دعوت

 ؛کردناد  ینما  اباراز  را خود ۀدیعق رییتغ خانواده، و رهیعش ،قوم میب ازاما  رفتند؛یاسالم را پذ

در مکاه   و دندشا  تیا تقو مسالمانان  نیا ا سپسکردند.  مقاومت رییتغ برابر در یگروه دوم

 مکاه  امتمااع  ،دوم در مکاه اسات   ۀکه مرحل مرحله نیکردند. در ا دایپ دهیفرصت ابراز عق

 یامتمااع  حضاور  ی،مکا  مشرکان برابر در یکوچک گروه همچون مسلمانان و شد یدوقطب

امتمااع   کارد،  مسالمان  مهاامران  از نهیمد که یاستقبال با و نهیمد به هجرت از پس. افتندی

 ناه یدر مد یمساتقر  ۀمامعا  توانساتند  شانیا که بودسوم  ۀمرحل در ؛دادند لیرا تشک غالب

 یحضور داشاتند و گروها   رمسلمانیمشرک و غ یها تیاقل طیشرا نیدر ا البتهشکل دهند. 

 امتمااع  باه  زدن بیاسا  صادد  در و گرفتناد  شیپ در نفاق راه ،چهره کردن پنهان با انهااز 

 سپس ؛بودند یمانیا ۀمامع یریگ شکل یحت و ینید اهداف تحقق از یریملوگ ای مسلمانان
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دعاوت   تداوم یبراو مسلمانان  امبریپمرحله  نیچهارم گذاشتند. در ا ۀبه مرحل پامسلمانان 

با مسلمانان  ستیمختلا همز یها نسبت به گروه و افتندی تیمأمور یامت اسالم لیو تشک

 523 - 520 الاا: 1394 ،پاور  بهجتو  29: : فت،کشدند )ر هیتوم انهامراقبت از  تیفیو ک

 نیا به ناظر ،اهداف قران اتیبه تبع ان ا وقران  اتیا .(250- 248 ب:1394 ،پور بهجت و

باا   ۀموامها  ۀنحاو  زیخود و ن ۀو مسلمانان را دربار امبریو پ ندنازل شد شرفتیو پ تحوالت

 رو نیا ا از. کارد  هیا توم مسالمانان  امتماع در داخل یها ینفوذ و مخالا، معاند، اناتیمر

اهاداف   اتیا ،انها عیتوز در نهفته یها حکمت و اهداف درست لیتحلمنظور  به است الزم

تحاول اصاالت    ریدر سا  امبریا پ روانیا پ ،فت، ۀسور 29 یۀبر ا بنا. ندبررسی شومنظر  نیا از

 فَاآزَرَهُ  شَاطْأَهُ  أَخْارَ َ کَزَرْعٍ  لِیالْإِنْج یفِ مَثَلُهُمْ وَ...  مَعَه نَیرَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذ مُحَمَّدٌ» داشتند: 

 یهاا  انیا مر باه تومه  زیو ن امبریالزم به پ یاما رهنمودها..« . سُوقِه یعَل یفَاسْتَو فَاسْتَغْلَظَ

 سات یپاسخ به شبهات انها و برخاورد باا اقادامات ناشا    یو تالش برا معاند گاه و مخالا

 . رفت یشمار م هتحول امتماع مسلمان ب ۀبرنام شبردیپ ۀمانیاز لوازم حک ،شانیا

مجموعاه ایااتی کاه     کناد  یما مطالعۀ سور و ایات قران در ظرف ترتیب نزول روشان  

از اهداف  انچهمورد هستند. برابر  134تصری، یا ظهور در تبیین اهداف قران دارند، بالغ بر 

امبر، اهدافی از قاران بیاان   ، در هر یک از چهار مرحلۀ تحولِ پیروان پیدیا یمدست  قران به

اهاداف قاران در مرحلاۀ اول دعاوت      باار از  ویک پنجاه .استمتفاوت  انهاشده که بسامد 

 53در سیر نازول(،   54تا 1ی ها سورهی علق تا حجر )ها سورهپیامبر اکرم )ص( حد فاصل 

 اًمجموعا ( ا  86، تاا مطففاین نازول    55ی انعام، نزل ها سورهبار در مرحلۀ دوم )حد فاصل 

، تا فت، نزول 87ی بقره نزول ها سورهبار در مرحلۀ سوم )حد فاصل  23ر در مکه ا  با 104

 -(114و توبه نزول  113ی مائده نزول ها سورهبار در مرحلۀ چهارم )حد فاصل  4( و 112

 از سیر نزول قران، به اهداف قران تومه شده است.  -بار در مدینه 27مجموعاً 

ررسی ایات مرتبط با اهداف نزول قران در مرحلاۀ اول خاواهیم   با این مقاله در صدد ب

کرد، ولی سنگینی فضای امتماعی و  اشکارعلنی دعوت خود را  طور بهکه پیامبر  بود؛ زمانی

 ماهلیت مسلط در مکه، مانع علنی شدن ابراز ایمان مردم بود. 
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 اجتماع معاصران نزول قرآن  درتحول  ۀدیبا آغاز پد همگاماهداف قرآن  یۀنما

 فیرد
 نام

 سوره

 بیترت

 نزول
 هدف یۀنما هیآ ۀشمار

 تنها ذکر برای جهانیان 52 2 قلم 1

 ۀ بشرهشداردهند 37 - 35 4 مدثر 2

 ابزار تذکر به افراد ترسنده از تهدیدها 50 34 ق 3

 آسان شده برای تذکر 40، 32، 22، 17 37 قمر 4

 تدبر کافران و تذکر صاحبان خرد ساز نهیزم 29 38 ص 5

 ابزار پیامبر برای انذار مردم و تذکر به مؤمنان 2 39 اعراف 6

 ورز مانیاهدایت و رحمت برای قوم  52 39 اعراف 7

 بازگشت مشرکان از مسیر اشتباه ساز نهیزم 174 39 اعراف 8

 گر بیتکذشکوفایی تفکر مشرکان  ساز نهیزم 176 39 اعراف 9

 ورز مانیاافزای عموم مشرکان و هدایت و رحمت برای قوم  بصیرت 203 39 اعراف 10

 هدایت به رشد 2 40 جن 11

 توانا کردن پیامبر برای هشدار قومی گرفتار غفلت دیرینه 6 - 5 41 یس 12

 و اتمام حجت با کافران دالن زندهابزار پیامبر برای هشدار  70 - 69 41 یس 13

 یۀ قابلیت فرقانی قرآندر ساابزار پیامبر برای هشدار جهانیان  1 42 فرقان 14

 52و  31 - 31 42 فرقان 15
تثبیت قلب پیامبر و پاسخ به شبهات کافران و وسیلۀ مجاهدت علیه 

 آنها

 ابزار پیامبر برای بشارت متقیان و هشدار به قوم لجوج 97 44 مریم 16

 متقی شدن مردم و هشدار به قوم لجوج ساز نهیزم 113 45 طه 17

 توانا کردن پیامبر برای هشدار دیگران با زبانی فصیح و رسا 195-192 47 شعراء 18

 3 -1 48 نمل 19
هدایت و بشارت مؤمنانی با سه ویژگی اقامۀ نماز، پرداخت زکات و 

 یقین به آخرت

 و هدایت و رحمت مؤمنان لیاسرائ یبنهای  رفع اختالف 77 - 76 48 نمل 20

 پند گرفتن مشرکان از راه ارسال پیوستۀ قرآن 51 49 قصص 21

 بشارت مؤمنان به پاداش بزرگ و هشدار ناباوران رستاخیز به عذاب 10 - 9 50 اسراء 22

 برای مؤمنان و رحمت تیو هداموعظه و شفای عموم مردم  58 - 57 51 یونس 23

 پیامبر و موعظه و تذکر مؤمنانتثبیت قلب  120 52 هود 24

 هدایت و رحمت مؤمنان 111 53 یوسف 25
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 اول تحول جامعه ۀاهداف قرآن در مرحل یندیفرا لیاهداف و تحل اتیبسامد آ

 مرحله نیا در که کند یم روشن اول ۀمرحل در اهداف اتیا یۀنما مدولدر  مستخر  اتیا

 از ساوره  هجاده  در ادشاده ی. اهاداف  اند شده انیب جیتدر از اهداف قران به یتعداد بار 51

 هشادار  بار، دوازده تذکراند:  گرفته قرار مردم ینید تحولدر  ،اول ۀمرحل ۀسور 54 مجموع

 راه از بازگشات  سااز  ناه یزم ،باار شش  رحمت و هفت تیهدا، یک تدبر ساز نهیزم ،بار  ده

، پاسخ به دو بار امبریپ قلب تیتثب، یک بار حجت اتمام و تفکر ییشکوفا یساز نهی، زمخطا

 رفاع ، ساه  انیا متق بشاارت  ۀلیوسا ، یاک باار   کاافران  باا  امبریپ مجاهدت ۀلیوس و شبهات

 انیا عناوان اهاداف قاران ب    بار باه یی یک افزا رتیبص و یک شفا، دو موعظه، یک اختالفات

: ذکار، هشادار،   از عبارتناد  ا تعداد بیترت به ا اهداف نیپرشمارتر اول ۀمرحل دراند.  شده

  اند. بار وارد شده کیاهداف تنها  گریرحمت و بشارت، موعظه و د ت،یهدا

 گزارش و توصیف آیات اهداف در مرحلۀ اول 

و در نهایت، تحلیل این اهداف پرداخته  انهادر این بخش به بررسی ایات مذکور، توصیا 

 :دخواهد ش

 ی بشر ها آرمانهماهنگی با 

 1(52)قلم:  «نَیکِکْرِّ لِّلْعَالَمِ إِلَّا هُوَ وَمَا»

، مشعر به علت نزول است. یعنای قاران   «تنها ذکر برای مهانیان» عنوان بهتوصیا قران 

نازل شد تا ذکر برای مهانیان باشد. چرا خدای حکیم اولین ویژگی قران را ذکر بودن برای 

و دیگار   هاا  انسانرد؟ عبارتی هدف خود را یاداوری به مخاطبان ذکر ک مهانیان شمرد؟ و به

 هاا  رنجرسیده داشته باشند و در سایۀ ان، از  کمال مومودات مختار تمایل دارند شخصیتی به

ی خالص و پایدار دست یابند؛ یعنی رستگار شوند و باه  ها و لذت ها بهرهفاصله گیرند و به 

ابق که قران پاسخگوی نیازهای فطری بشار خواهاد باود، مطا     انجاسعادت دست یابند. از 

                                                                                                                                        

 .ستین انیمهان یبرا تذکر مز قران. 1
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نیازهای بشر بوده و به انسان و نیازهای وی برای تأمین رستگاری و ساعادت توماه شاده    

شود. بیان این هدف  هدف قران محسوب می نیتر کالنو  نیتر گستردهاست. هدف یادشده 

، نشاان از ان  رسااند  یما در اغاز نزول قران و با عبارتی که انحصار قران را در این هادف  

 شوند؛    قران، ذیل این هدف تحلیل میدارد که دیگر اهداف 

 ی کلید تحول داریب

 1( 37 - 35)مدثر: « تَأَخَّریَأَوْ  تَقَدَّمَیَمِنکمُ أَ   شَاءَ لِمَن؛ لِّلْبَشَرِ رًاینَذِ؛ الْکُبَر یلَاحْدَ إِنهَّا»

کلید ذکر و یاداوری کمال انسان، در بیداری است و تا انساان از خاواب غفلات بیادار     

بیاداری، اولاین    منظاور  بههشدار  رو نیانشود، قادر به اغاز حرکت تکاملی نخواهد بود. از 

شاود. ایان هادف باا اغااز دعاوت پیاامبر و         رسالت پیامبران و کتب اسمانی محسوب می

تومیاه   این هدف، با هادف نازول ساوره، یعنای     انن بر مأموریت او هماهنگ است. افزو

( تناساب  74 ب:1394بهجت پور، ۀ قران، )لیوس بهپیامبر )ص( دربارۀ ابالآ هشدار به مردم 

، از راه نازول محتواهاای   کارد  یما که پیامبر باید به هشدار اقادام   کامل دارد. قران در زمانی

شادۀ پاس از ان،    و دیگار ساور ناازل   سورۀ مدثر  در غالب ایات شناسانه بیاسهشداری و 

عمده رنگ هشدار گرفت تاا ایان    طور بههمچون مسد، تکویر، اعلی، لیل، فجر، عصر و ... 

ی تأمین شود. این برداشت در صورتی است کاه ماراد از ضامیر در    ا ستهیشاهدف به شیوۀ 

 ؛591 :10   ،1372 ،یطبرسا ) اناد  دادهقران باشاد؛ چنانکاه برخای تفاسایر احتماال      « اِنَّهَا»

 (؛95 :20   ،1390، ییطباطبا

 ی آماده  ها انسانقرآن ابزار رهبران برای بیدار کردن ذهن و دل 

 2(45)ق: « دِیوَع خافُیَ مَنْ بِالْقرآ فَذَکِّرْ  بِجَبَّارٍ هِمْیْعَلَ أَنْتَ ما وَ قُولُو َیَ بِما أَعْلَمُ نَحْنُ»

                                                                                                                                        

گذاشاته و   شی. چه انها که بخواهد پاا پا  دهد یبزرگ است که به مردم هشدار م یها از نشانه یکیقطعاً قران . »1

 .«به پروردگار منصرف شوند مانیانکه عقب بکشند و از ا ایو  اورندیب مانیا

. یسات یکه با قهر بر انها غلباه کناد ، ن   یا و تو بر انها گماشته میداناتر ندیگو ی! ما به انچه معارضان م امبریپ یا .2

 .ترسند یم من یدهایتهد ازکه  باش یکسان به اندرز و پند مشغول ،قران لهیوس به
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. شامرد  یما هدف مذکور در ایه، هدفی ابزاری است؛ قران را ابزار تاذکر پیاامبر )ص(   

 از یکی ؟ تذکر و بیدار کردن ذهن و دل خفتۀ بشر،دهد یمچگونه پیامبر به امال بشر پاسخ 

   اند. نشسته وی مایگاه در که است کسانی و پیامبر وظایا

کناد کاه    به سعادت را ترسیم میراه نجات از شقاوت و وصول  بوده هشدار ابزار قران

 افراد تا زمانی که بلکه ندارد؛ کارامدی موارد همۀ در ابزار این خواست ذاتی بشر است. اما

ایاات قاران بیادار     از اساتفاده  باا  حتای  پیاامبر  تاذکرات  باا  باشند، نداشته الزم را امادگی

ی این ها نهیزمی قلم و مدثر ها سورهاین امر به بیداری و هوشیاری نیاز دارد. در  .شوند ینم

امادگی فراهم شد. در اینجا فرض بر ان است که در گروهی از مردم، ایان اماادگی تحقاق    

ی ساو  باه کاه راه خاود را    اناد  شاده با نگرانی از وعید الهی و هشادارها امااده    انهایافته و 

 رستگاری و سعادت بپیمایند. 

رویگردانی از تداوم تذکر به کاافران   پیامبر را به انکهضمن « ق»خدای متعال در سورۀ 

کسانی را که از وعیدهای الهی، ترس باه   دهد یم، به وی دستور کند یمروز قیامت سفارش 

، متذکر فریاد درونشان کند. این دستور به این معنا نیست که هشدار به مطلاق  ند دادهدل راه 

ی عاذاب  هاا  وعاده هشدار  کافران تمام شده، بلکه منظور این است که دعوت کافران از راه

ندارد و باید از موضوع دیگری بارای   دهیفااخروی به کافرانی که ایمان به رستاخیز ندارند، 

ی دنیاوی(  هاا  عذاب)مثل دعوت به ربوبیت الهی یا تهدید به  انهااثربخش شدن دعوت بر 

 استفاده کرد؛

   آرمانخواهی ها انسانۀ دارکنندیبقرآن 

 1(40 و 32 ، 22 ،17قمر: )« مُّدَّکِرٍ مِن فَهَلْلِلذِّکْرِ  قرآ الْ سَّرْنَایَ وَلَقَدْ»

با اینکه گروهی از مردم به دعوت پیامبر پاسخ مثبت داده بودند؛ هنوز کسانی بودند کاه  

 الهاای تنبیهااات دربااارۀ بلناادی سااورۀ قماار مطالااب  را ماادی نگرفتنااد. در  هشاادارها

                                                                                                                                        

 ماتن  نیا سراآ پند گرفتن یبرا تا هست یا رندهیپندگ ایا ،میا کرده اسان مردم یپنداموز یبرا را قران قطعاً و. »1

 «د؟یایب
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را، باا نقاش یاداوراناۀ قاران      مامراهاا و گزارش این  شده بیان دعوت انبیا کنندگان بیتکذ

  پیوند داده است.

پیاامبران   برابار دعاوت   در سرکشی با که اقوام از برخی داستان قمر بخشی از سورۀ در

و قران با بیان عذاب دنیوی اقوام سرکش گذشته، مخاطباان   شود یمیاداوری  شدند، هالک

 دچار و گیرند درس مامرا این سرکش و کافر از ؛ بلکه مردمکند یمقران را متذکر واقعیات 

 تاذکر  در قاران  مساتقیم  بر نقاش  در ایات مورد بحث، .نشوند انهاسقوطی مشابه هالکت 

 تأکید شده است. ،شود یها م انسان سرکشی مانع که مطالبی

 مخالفان که بود ان ات،یا نیا موضوع تذکر ۀعرص در )ص( امبریپ نقش حذف حکمت

 از. کردناد  یما  یرا منکر بودناد و در برابار او سرکشا    امبریرسالت پ دعوت، ۀمرحل نیا در

 از دفاع یبرا یا لهیعنوان وس به میمستقطور  به را قران تذکرات گونه نیا متعال یخدا رو نیا

  .داد قرار حضرت ان انکاراز  یو در مقام نه امبریکرامت پ

کافران سرکشی شدند که از پذیرش رسالت ان حضرت سار   ایه با این تحلیل، مخاطب

مجرد مقاومت گروهی از مخاطبان  که خدای حکیم به دهد یم. این مطلب نشان زدند یمباز 

کلی از حساب دعوت کنار نزد، بلکه موضاوع و روش   طور بهرا  انهادر برابر دعوت دینی، 

  را متفاوت کرد؛ انهادعوت 

 ی کافران و عامل تذکر به خردورزان  شیندا عاقبت در خدمتقرآن متنی 

 1(29ص: ) «الْأَلْبَابِ أُوْلُواْ تَذَکَّرَیَلِ وَ اتِ ِیَءَا دَّبَّرُواْیَمُبَارَک  لِّ کَیْإِلَ أَنزَلْنَاهُکِتَاب  »

: شادند و با پیشرفت تبلیغ دین، مخاطبان دعوت پیاامبر باه دو گاروه تقسایم      جیتدر به

ی. موافق ایه، قران برای هر دو گروه پیام خردورزگروهی اهل عناد و لجا  و گروهی اهل 

. این گاروه کاه در مارز انکاار و نادیاده      کند یمی دعوت شیاند عاقبتدارد. گروه اول را به 

گرفتن حقیقت قرار دارند، باید در عاقبت انکار خاود و معارضاۀ باا کاالم حکیماناۀ الهای       

                                                                                                                                        
 تاو  بار  ان نزول در دیکه ترد یتا کافران است ریالخ دائم و پربرکت یمتن که میا کرده نازل تو بر را خود کتاب. »1

 .«شوند متذکر خرد صاحبان و. کنند ریتدب ان یمحتوا در دارند،
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ید قلبشان به راه اید و از معارضه دست کشند. اما گروه خردورز را باید باا  اندیشه کنند، شا

و اینکه قران راه شقاوت را بسته است و  انهای ذاتی ارزوهاهماهنگ دیدن مطالب قران با 

همان است که هر خردورزی در پی  قاًیدق)و این  کند یممسیر سعادت را به روی انسان باز 

اهل تأمل در ایاات قاران از هار یاک از ایان دو دساته، پاساخ         ان خواهد بود( بیدار کرد.

 . ابندی یمخود را در قران  سؤاالت

خِارَد معناایی حکیماناه دارد. از     بارای کاافران صااحبان    تذکر و تدبر هدف دو ترکیب

رویکردهای قران، بازگرداندن بشر منحرف به فطرت است. فطری بودن دیان باه    نیتر مهم

با نیازهای فطری خواهد بود. تدبر، دیدن تدبیر و نظاام معقاول و    ها اموزهمعنای هماهنگی 

مواناع و   شاود  یما حقیقت در ورای مطالب قران است. دیدن حقیقت ورای ایات، مومب 

ی ذاتای  ها خواستی عقلی برطرف شوند و امادگی بازگشت به حقایق روحی و ها حجاب

ۀ بعاد، باه تناساب مطالاب قاران باا       فراهم شود و انسان امادگی پیادا کناد کاه در مرحلا    

 ی ذاتی خود واقا شود و در مسیر اصالح قرار گیرد؛ها خواست

 مؤمنان به تذکر و مردم عموم انذار

 1(2اعراف: ) «نَیلِلْمُؤْمِنِ یکِکْرَ وَ بِ ِ لِتُنذِرَ مِّنْ ُ حَرَج صَدْرِکَ  یِف کُنیَ فَلَا کَیْإِلَ أُنزِلَکِتَاب  »

افرادی وارد خیمۀ اسالم شدند که به پروردگار معرفت پیدا و رسالت پیامبر را  جیتدر به

باور کردند و در برابر اوامر خدا و دعوت پیامبر تسلیم شدند. این گروه به اطاعت، عباادت  

 جیتادر  باه ایماان اوردناد و    صادرشدهو استعانت پروردگار روی و به معارف و دستورات 

 از یمهما  یهاا  بخاش  مناسب بود و انهااطالق لفظ مؤمنان بر ممعیتی را تشکیل دادند که 

 سیر در قران سور نیتر یاساس از یکی این سوره این گروه شد. متومه اعراف مطالب سورۀ

 نیا در ا ،اناد  افتاه ی ممعای  هویت که مؤمنانی شود؛ زیرا دربارۀ مؤمنان محسوب می تکاملی

 سخن گفته است. شرفتیبرهه از رشد و پ

                                                                                                                                        
 غرض. یکن یدلتنگ احساس ان از مبادا پس م؛یکرد نازل تو بر اعراف ۀسور قالب در یوامب ای! تکلامبریپ یا» .1

 .«توست یسو از مؤمنان پند و انیمک انذار سوره، نیا نزول از ما
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بر)ص( به ترک دلتنگی به این دلیل است که وی در این سوره، باید مشرکان توصیۀ پیام

 امتنااب مؤمناان از   و توحیدی والیت محور بر دینی ۀمامع گذار پایه را به چالش کشاند و

بار   و است و شکیبایی رهبر و مردم دائم مراقبت نیازمند دیگران باشد؛ این امر خود والیت

 در اساالمی  امات  رهبار  ۀژیو روش. دارد فراوانی یزهایوخ افت ،لیاسرائ یبناساس داستان 

غیراوست، زیارا   والیت پذیرش از انهادادن  و بیم خدا والیت به مردم خواندن مرحله، این

 کند. ثمر یبی ایشان را ها تالشمؤمنان را از میانۀ راه منحرف و  تواند یماین اسیب 

 مؤمناان  درباره هدفی ازصراحت  بهدر سیر نزول قران، خدای سبحان برای اولین بار و 

بیاان   بودند( مشرکنوعاً  )که مکه مردم عموم دربارۀ قران اهداف. تاکنون است گفته سخن

 .یاد شده است مؤمنان نیز به تذکر از سوره این در شد، اما

 ورز مانیا قوم برای رحمت و هدایت

 1(52اعراف: « )ؤْمِنُو َیُ لِّقَوْمٍ رَحْمَۀً وَ یهُدً عِلْمٍ یَعَل فَصَّلْنَاهُبِکِتَابٍ  جِئْنَاهُم لَقَدْ وَ»

 قارار  توماه  ماورد  نازول  ترتیب در که است بار اولین مؤمن، قوم به رحمت و هدایت

 50اعراف: )بودند  قران منکرانان که یعنی  است، مکی انتقاد از کافران مقام ایه در گیرد. می

بارای   خود گواه بر حقانیت و درستی خود است و قران که محتوای دکن یمایه بیان  (.51 -

الهای   ایاات  از یا مجموعاه  و کتاب با کافران .گذارد ینم ابهامی باقی نقطۀ طالبان حقیقت،

 . دارد یبرمکه تفصیل ان از الهی بودن و درستی مطالبش پرده  هستند موامه

داسازی ایات کتاب، دو هدف هدایت و رحمت را در باین مؤمناان   نزول تدریجی و م

؛ به این معناا کاه اهال ایماان از تفصایالت تادریجی ایاات، راه درسات را         کند یمتعقیب 

شادۀ مطالاب،    ؛ زیرا نزول تدریجی و تقطیاع اورند یم دست بهشناسند و رحمت الهی را  می

کند و برای این ممعیت، هادایت   را فراهم می انهای و درونی ساختن ریپذ مامعهی ها نهیزم

 .اورد یمهمراه با رحمت را به ارمغان 

                                                                                                                                        

 یگروه یبرا و م،یا ساخته شیوایش و روشن دانش، یرو از را انکه  میاورد یکتاب انان یبرا ما قت،یحق در و. »1

 .«است یرحمت و تیهدا ،اورند یم مانیکه ا
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 از کاه  روشانی  دریافت با مؤمن قوم .دارد دنبال به را الهی رحمت خود ذات در هدایت

 یاا  نابودشاده  اقاوام  و کاافران  انحراف از که روشنی تشخیص و کنند یم پیدا امور حقیقت

 باه  یابناد و  مای  را راه حقیقات  شدند، موامه ان با لیاسرائ ینب مثل موامعی که ییها بیاس

 .ابندی یم دست( 119هود: )است  انسان افرینش از خدا اراده اساس که رحمت

 اشتباه مسیر تالش برای بازگشت کافران از

 1(174 اعراف:« )رْجِعُو َیَ لَعَلَّهُمْ وَ االیَاتِ نُفَصِّلُوکَذَالِکَ »

، اما دعوت این گروه تا زماان اتماام   کنند ینمگرچه برخی افراد با سیر هدایت همراهی 

ی اداماه  شا یاند عاقبات ، از راه تذکر اقوام گذشته و ترغیب باه  انهاحجت برای بازگرداندن 

دارد. در ایۀ مذکور، هدف قاران بازگردانادن مشارکان از راه خطاا و انحاراف در فطارت       

 .شود یمتوحیدی معرفی 

 قطعاات  از برخای  کاه  داشته باشد اعراف اشاره سورۀ در گفته شیپ ایات به شاید «کذلک»

 اخیر ویژه ایات به کرد، و ... گوشزد لیاسرائ یبنرا دربارۀ ابلیس، ادم، اقوامی چون لوط،  تاریخی

 ذاتی و درونی درکی( 172 ایۀ) ربوبی داد. بنا بر ایه توحید یی میها گزارش «ذر» عالم دربارۀ که

 ربوبیات  در کفار  یاا  شرک برای تومیهی امتماعی یا خانوادگی تربیت و داردها  انسان مان در

 (.558ا  555: 1390، پور بهجت) نیست متعال خدای به مدبر مالک انحصار پذیرش و خدا

 گر بیتكذ مشرکان تفكر شكوفایی ساز نهیزم

  ِیْ  عَلَ تَحْمِ لْ  إِ ْکَمَثَلِ الْکَلْ ِِ   فَمَثَلُ ُ هَواهُ اتَّبَعَ وَ الْأَرْضِ یإِلَ أَخْلَدَلکِنَّ ُ  وَ بِها لَرَفَعْناهُ لَوْشئنا وَ»

« تَفَکَّ رُو َ یَ لَعَلَّهُ مْ  الْقَصَ  َ  فَاقْصُ  ِ  اتِن ا یکَذَّبُوا بِآ نَیالَّذ الْقَوْمِ مَثَلُکلِکَ  لْهَثْیَتَتْرُکْ ُ  أَوْ لْهَثْیَ

 2.(176 :39اعراف )

                                                                                                                                        

 .«بازگردندحق[  یسو ]به انانکه  باشد و م،یکن یم انیب لیتفص به را[ خود] اتیا گونه نیا و. »1

 نَفْاس  یهاوا  از و دییا [ گراای]دن نیزم به او اما م،یبرد یم باال[ اتی]ا ان ۀلیوس به را او قدر م،یخواست یم اگر و. »2

 و براورد،کام  از زبان یور شو حمله ان بر اگر]که[  است سگ داستان چون داستانش رو نیا ازکرد.  یرویپ خود
 پاس کردناد.   بیتکاذ  را ما اتیکه ا است یگروه ان مَثَل ن،ی. ابراوَرَدکام  از زبانهم[  باز] یکن رها را ان اگر
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ی است؛ انسان در صورت الودگی بااطنی و عادم تهاذیب، بایاد     شناس بیاسایه نوعی 

ماردم   انکاه ، مگار  رسد ینممنتظر تأثیر از شیاطین باشد. حرکت در مسیر هدایت به نهایت 

خودخاواهی،   جیتدر بهصورت  مراقب خود و بندگی خالص خدای متعال باشند. در غیر این

را از مسایر درسات    انهاا کاه   ابدی یمفرصت گیرد و شیطان  را می اهلل  تیوالمای بندگی و 

ای اسات.   دارکنناده یبمنحرف کند. این هشدار در سیر نزول اهداف، بسیار معنادار و تاذکر  

اتفااق افتااد؛ بلعام بااعورا کاه ماردی        لیاسارائ  یبناین سقوط هولناک در  زیام عبرتنمونۀ 

 صادد  دری فروخات و  بود، به دلیل دنیاخواهی خود را به دساتگاه فرعاون   الدعوه مستجاب

 (.145: 3،   1404؛ سیوطی، 768: 4،   1372مقابله با موسی )ع( برامد )طبرسی، 

 خواندن در. است مجهوالت کشا و اتیواقع اوردن دست به یبرا یورز شهیاند تفکر

 تفکر اب که دارد ومود مطلوبی نتیجۀ انکار اهل برای شد، گفته باعورا بلعم از که یا قصه

 کند؛ خار  انکار موضع از راانها  تواند یم و دیا یدست م به

 ورز مانیا قوم به رحمت و تیهدا و مشرکان عموم یافزا رتیبص

 (203اعراف: « )ؤْمِنُو َیُ لِقَوْمٍ رَحْمَۀِّ وَ یًهُد وَرَبِّکُمْ  مِنْ هَذَابَصائِرُ»... 

 علام  نظر، و تیرؤ یها واژه خالف در بصیرت .افزایی است بینش قران یها تیقابل از یکی

ی است که به طیشرا(. بصیرت نتیجۀ پیش امدن 280: 1   ،1368، ویمصطفاند ) نهفته و دانایی

 ان برای بصائر واژۀ اوردن ی کند. ممعوارسی مشاهده و خوب بهرا  ها دهیپدانسان فرصت دهد 

 رایبا  نیاازی  ماورد  و تاریاک  موضاوع  هایچ  و دارد گوناگونی ابعاد قران روشنگری که است

 ایان  در اسات. خطااب   افتااده  اتفااق  روشنگری ان دربارۀ انکه مگر نیست، حقیقت تشخیص

که مدعی بودند ایات قران تولید  انهااست،  افزایی( با منکران رسالت پیامبر )ص( )بینش بخش

 قران ایات. اختصاص داردمؤمنان  به ی هدایت و رحمت،عنی گریدهدف  دو .ذهن پیامبر است

 ، موماب اهال شابهه  مشارکان و   عماوم  ۀدرباار  ؛ندنک یم تعقیب را هدف چند همزمانطور  به

 قاوم  یعنی دارد؛ دنبال به را رحمت و هدایت ۀ مؤمنان،دربار ولی شود، بصیرت می و روشنگری

                                                                                                                                        
 .«شندیندیب انانکه  دیشا ،کن تیانان[ حکا ی]برا را داستان نیا
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 دلشاان  از تردیدها ،دهد یم شبهه  اهلی قران و پاسخی که به افزا نشیبمشاهدۀ مطالب  با مؤمن

باه  هاا  ن ا برای را الهی رحمت که رسند یم هدایت حقیقت از مدیدی ابعاد به و شود یم زدوده

 انهاست. به خدایی ویژۀ رحمت تومه هدایت، سبیل بر ماندن ثمرۀ زیرا ؛اورد یم ارمغان

اعاراف   ساورۀ  52 یاۀ در او رحمت در این ایه تأکید مجددی بر هدف مذکور  هدایت

شود که تفصیل و مداسازی حقایق پیش چشم دیگران را، بارای قاوم ماؤمن،     محسوب می

که نزول متناساب باا روشانگری قاران،      دکن یمهدایت و رحمت شمرد. در اینجا نیز ابراز 

شود. پس گاه از راه تفصایل و تشاری، حقاایق، و     مومب هدایت و رحمت الهی مؤمن می

 متومه مؤمنان کرده است. ، هدایت و رحمت را  افزا نشیبزمانی با مطالب 

 رشد به هدایت

 1(2 من:) «أَحَداً بِرَبِّنانُشْرِکَ  لَنْ وَ بِ ِ فَآمَنَّا الرُّشْدِ یإِلَ یهْدیَ»

 میزان رشادی  از توان یم را که حقانیت قران دهد یم نشان «رشد به هدایت»بیان هدفِ 

 موافاق ایاه، در   . چنانکاه کناد  یما  ایجاد ها دهیپد به افراد بینش وباورها  در ارزیابی کرد که

  شد. برمسته هدایت از منبه این گفتار منیان

 و زنادگی  حقیقای  هادف  باه  راهنماییصراحت  به قران که است باری در سیر نزول اولین

 و پوشایده  موماوداتی  کاه  اسات. منیاان   کارده  هاا  رانسانیغ را شامل افرینش درست اهداف

و  عقلای  بلاوآ  باه  را مخاطاب  کاه  گفتااری  ؛شمرند یمعجیب  کالمی را قران ناپذیرند، تیرؤ

  .رساند یم اعتقادی

 نَیَّقَد تَبَا »همچون: است،  دهاستعمال ش «غَیل» برابر در «رشد» که در قران داشت تومه باید

 یِّالغَا  لَیسَاب  رَوْایَا وَ إِنْ  الًیسَب تَّخِذُوهُیَالرُّشْدِ ال  لَیسَب رَوْایَوَ إِنْ » ( و256 :بقره) «یِّالغَ نَمِ الرُّشدُ

 را ضااللت  غوایات  معاانی  از یکای  از لغویاان  برخای هرچناد  ( 146 :اعاراف ) «الیسَب تَّخِذُوهُیَ

 ناوع  هار  غای  (. اما140: 15   ،1414 منظور، ابن؛ 456 :4   ،1410 ،یدیفراه :رک) اند دانسته

                                                                                                                                        

 انهاا  راه در و نناد یبب را یزنادگ  مقاصد بتوانند ان در که یراه. کند یم تیهدا رشد راه به را مخاطبانشقران . »1

 .«داد مینخواه قرار پروردگارمان کیشر را یکس هرگز و میاورد مانیا ان به( انیمن گروه ما) پس. کنند حرکت
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 متفاوت امر دو ۀمثاب به و یکدیگر کنار در را و غوایت ضاللت قران انکه شاهد نیست؛ گمراهی

 طعماه  گذاشاتن  باا  و پوشااند  یم را رویش صیاد که یا حفره به عرب (.23است )نجم:  اورده

 غوایات  بناابراین  (.141: 15،   1414منظاور،   )ابان  دیا گو یم المغّواۀ ،کند یم شکار را حیوانی

قارار   غوایات  برابار  در رشد اینکه به تومه با تشخیص درست از غلط است. از ناشی گمراهی

 کناار  در هادایت  ایاۀ  در باشد؛ لذا هدف درست تشخیص رشد، که کرد استنباط توان یمدارد، 

 .کند یم هدایت رشد به است که کتابی معرفی شده قران منیان، زبان از و امده رشد

 در شیطان ؛هاست سوره نزول سیر با هماهنگی کمال در قران، نزول هدفعنوان  به رشد

. کناد  منحارف  متعالی اهداف از را انسان بود که خورده سوگند نزول،در  نیشیپ یها سوره

 ایجااد  مقاصدشاان  در که انحرافی با رشد، و صواب راه از افراد که معناست این به غوایت

 شاوم  مقصاود  این از ،206 و 175 ،146 اعراف: ؛82 ص: سورۀ در. شوند منحرف ،شود یم

 در قاران  کار که ( روشن شد40سورۀ من )نزول  در. برداشت پرده صفتان طانیش و شیطان

 عباارت  باا  قاران،  هادف  ایان  باه  منیان حتی و است برنامۀ غوایت از سوی ابلیس مقابل

 در و منیاان  زبان از هم ان رشد، به هدایت انتخاب بنابراین. دارند اعتراف رشد به هدایت

ی شیطان مطرح است، ها دادن بیفریی از ها ینگرانشیطانی در مایی که  والیت اسیب برابر

 دارد. ها سورهرا با سیر نزول  تناسب کمال

  دیرینه غفلت گرفتار قومی هشدار در پیامبر یتواناساز

   1(6 - 5 یس:«)غَافِلُو َ فَهُمْ ءَابَاؤُهُمْ أُنذِرَ مَّا قَوْمًا لِتُنذِرَ مِیالرَّحِ زِیالْعَزِ لَیتنزِ»

غفلت از اهداف افرینش و نقش و حضور سنن ماری در زندگی، عامل بزرگ معطل ماندن 

یی مازو اولاین اقادامات پیاامبران مخساوب      زدا غفلت. هاست انسانو شکوفا نشدن  ها تیظرف

(، لیال  8(، اعلای )نازول   4یی مانند مدثر )نازول  ها سوره( پس از 41شود. سورۀ یس )نزول  می

. تفااوت  کردند یمزدایی را پیگیری  اند که وظیفۀ غفلت دیگر فرو امده( و بسیاری سور 9)نزول 

دلیال تاداوم فقادان     زدایی از اقاوامی اسات کاه باه     سورۀ یس در این است که رسالتش غفلت

ی گذشته، غفلت رسوب کرده و بسیار عمیق و ماندگار شده است. رفاع  ها نسلدر  دهندگان میب

                                                                                                                                        

  .«ده میب ماندند، غفلت در و نشدند داده میب پدرانشانکه  را یقوم تا است، شده نازل مهربان زِیعز ان مانب از قران» .1
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که رسالت  دهد یم. ایۀ مذکور توضی، طلبد یمدار را این غفلت عمیق، نوعی خاص از زبان هش

 سورۀ یس، توانا کردن پیامبر اکرم )ص( برای رفع چنین غفلتی از قوم قریشی اوست.

  کافران با حجت اتمام ودالن  زنده انذار

 1(70 - 69یس: « )نَیالْکَافِرِ یَعَل الْقَوْلُ حَقَّی وَ ایًّکاَ َ حَ مَن نذِرَیُلِّ ؛نِّیمُّبِ قُرْءَا ِّ وَکِکْرِّ  إِلَّا هُوَ إِ ْ»

ۀ شاعر باودن پیاامبر )ص(   درباری کژاندیشان، افکن شبههایۀ فوق پاسخ خدای متعال به 

است؛ این شبهه از زیبایی و دلربایی قران، بر افکار و احساسات مخاطباان برانگیختاه شاد.    

. اول کناد  یما قاران اشااره    خدای متعال ضمن مردود شمردن شبهۀ مذکور، به سرّ مذابیت

ی درونی انسان هماهنگ است. مخاطاب باا خوانادن ایاات، از     ها خواستهانکه این متن با 

کاار   کاالم باه   اًیا ثاننیااز داشاته اسات؛     انهاا شادت باه    که به کند یممطالبی ارتزاق معنوی 

 راه رهایی از شقاوت و وصول به سعادت خواهد بود.  روشنگرشده،  گرفته

بیان، یکی از دو هدف را پیگیری کرده است: هشدار بیدارکننده باه کساانی   این کیفیت 

که قلبشان زنده است و اتمام حجت با کسانی که به عماد و لجامات، درک و احساساات    

 ؛ کنند یمگیرند و این حقایق را انکار  خود را نادیده می

  قرآن فرقانیِ قابلیت سایۀ در جهانیان هشدار برای پیامبر ابزار

 2(1فرقان: « )رًینَذِ نَیلِلْعَلَمِ کُونَیَلِ عَبْدِهِ یَعَل الْفُرْقَانَ نَزَّلَ یبَارَکَ الَّذِتَ»

 فرقاان  را یکالم اله خداوند که بوده مایی نیاول هیا نیای سیر نزولی، ها یبررسبر پایۀ 

 اقادام  باطال  و حاق  تفکیاک  به زمان، ان تا شده نازل سورۀ 41 طول در قران .است دهینام

 پیاامبر،  شکست با داشتند انتظار کافران شاید که زمانی در متعال خدای رو نیا از بود؛ کرده

 ایان  کاه  داد توضای،  برداشات و  پرده دیگری حقیقت از برسانند، اخر به را او دعوت کار

 را مکاه  ماردم  باه  و هشدار ینیافر تحول ظرفیتتنها  نه تاکنون، شده نازل یها سوره و سوره

                                                                                                                                        
 ۀدرباار [ خدا] گفتار و دهد، میب ،است زنده[ ی]دل راکه  هر تا. ستین روشن قران و اندرز مز]سخن[  نیا. »... 1

 .«گرددِ محققکافران 

 یبارا  تا فرمود، نازل راباطل[  از حق ۀمداسازند]کتاب  فرقان خود، ۀبند برکه  یکس استخجسته[  و] بزرگ» .2
 .«دباش یا هشداردهنده انیمهان
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 را مهانیاان  اناد  سااخته  قاادر  را پیامبر که  ینحو به هستند، باطل و حق فارق بلکه اند، داشته

 دعوت امر و گسترش مهانی رسالت ،رو نیا از. دهد قرار خود هشداری دعوت تأثیر تحت

 پایاان  یا شکست انتظار و است مسلّم مکه مغرافیایی محیط از گذر و عالم مرزهای به وی

 . نیست بیش توهمی مکه در حضرت ان دعوت

 در فرقاان  سورۀ ویژۀ به و قران مضامین راه از او که مهانی از فرصت متعال خدای خبر

 باود. در  رساالت  امار  در پیامبر مان تقویت یها راه از یکی ،داد یم قرار حضرت ان اختیار

 مهام  نیا ا تحقاق  در قران نقش محمد )ص( و حضرت رسالت یانذار ۀمنب ،نیشیپ ایات

 اناذار،  بار  پیاامبر  توفیاق  در قران یها گزارهو  محتوا بودن فرقان نقش اینجا در. شد معلوم

 در قاران،  فرقاانی  محتاوای  کاه  اسات  کارده  روشان  همچناین  .اسات  شده تبیین یخوب به

 دارد؛ ریتأث پیامبر )ص( مهانی هشداردهندگی

 آنها با مجاهدت وسیلۀ کافران؛ شبهات به پاسخ و پیامبر قلب تثبیت

 وَ.لًایتَرْتِ وَرَتَّلْنَاهُفُؤَادَکَ  بِ ِ لِنُثَبِّتَکَذَالِکَ   وَاحِدَةً جُمْلَۀً الْقُرْءَا ُ  ِیْعَلَ نُزِّلَ لَا لَوْکَفَرُواْ  نَیالَّذِ قالَ وَ»

 1.(32 - 31فرقان: ) «راًیتَفْسِ أَحْسَنَ وَجِئْنَاکَ بِالْحَقّ  إِلَّا بِمَثَلٍ أْتُونَکَیَ لَا

 نشاان  را الهای  کاالم  یهاا  تیا ظرفو  هاا  تیقابل از ییها هیال تلویحیور ط به ایه دو این

 حقاش  باه  مواضاع  در ماندن باقی برای را پیامبر که دارد ومود محتوایی قران در .دهند یم

در  شد قادر پیامبر و فراهم ان تدریجی نزول پرتو در قران در قابلیتی چنین. کند یم تقویت

در برابار کاافران در وی    مقاومات  و قادرت  یاباد  توفیق ی گفتمان اسالم و کفرساز تیریغ

که رهبران مصل، باید برای تقویت مستمر قلاوب   کند یمباالتر رود. این شیوۀ قران روشن 

 هاا  چالشو شبهات و پیشامدها، ایات مرتبط و متناسب را مرور کنند تا در  طیشراخود در 

 ثبات قدم و قولت قلب بیابند؛

                                                                                                                                        

 ناازل  جیتادر  باه  را ان ماا ] گوناه  نیا «است؟ نشده نازل او بر کجای قران چرا: »گفتند شدند،که کافر  ی. و کسان1

 مگار  اوردند،ین یمَثَل تو یبرا و.می[ خواندتو بر] یارام به را ان و م،یگردان استوار ان ۀلیوس به را قلبت تا[ میکرد

 .میاورد تو یبرا انیب نیکوترین با را حق[ ماانکه ]
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 لجوج قومهشدار  و متقین بشارت

 1(98مریم: )«لُّدًّا قَوْمًا بِ ِ تُنذِرَ وَ نَیالْمُتَّقِ بِ ِ لِتُبَشِّرَبِلِسَانِکَ  سَّرْنَ ُیَ اِنَّمَا»

 و خادا  کریماناۀ  الطاف وها  رحمت به متقین بشارت مهت دو در سورۀ مریم مضامین

 . است مؤثر مطالب از اکنده پیامبر، لجو  قوم به هشدار

 نجاای تانزول  سیر در. است مؤمن گروه به رحمت تومه و هدایت از پس مرحلۀ بشارت

 خدا امر و تسلیم پیامبر امتناب کردند توحیدی دعوت با مخالفت از مکه مردم از گروهی

 شتنداریخو و متقی یها تیشخص نتیجه در گرفتند، مدی را تذکرات و هشدارهاانها  شدند،

 و هدایت با ابتدا گروه این. دادند تشکیل را ایمانی مامعۀ مدینه در بعدها که گروهی. شدند

 زمینۀ الهی، و قرانی یها تیهدا مطابق دادن رفتار انجام با سپس موامه شدند، رحمت

 دنیا در ان از عطای ییها نمونه که خاصی یها بشارت .کردند فراهم را زیام بشارت یها خطاب

 عمومی لجامت پذیرش، این برابر در .است شده در سورۀ مریم گزارش اولیا، به اخرت و

 اینان .کرد برداشت واژۀ قوم توان از می را ان کثرت که است مطرح دعوت پذیرش از مکیان

 سیر در که هشدارهایی. گفت سخنانها  با هشدار زبان با باید تنها و هستند اول خانۀ در هنوز

 .شوند خار  مخالفت موضع از بلکه است تا شدهنو  نوبه قران نزول

 راغاب کناد )  مای  شدید دشمنی امری در ناحق به است که کسی معنای به اَلَد ممع «لُدلاً»

؛ هشاداری کاه در   شاود  یما ( از این واژه تفاوت مراحل هشادارها روشان   739 :1412 ،یاصفهان

ی اغاز نزول مثل مدثر مطرح بود، هشادار ابتادایی باود کاه شاامل تماام ماردم و        ها سوره

؛ اما این هشداری که در مقابل بشارت متقیان اسات، هشاداری در   شد یممومودات مختار 

میانۀ راه و مخاطبش کسانی هستند که هنوز در موضع انکار، لجامت و تعصب بر گفتماان  

. بشارت متقین نیز به کسانی اشاره دارد که تمام اهداف قران تا اینجا دربارۀ اند ستادهیاباطل 

محقق شده است. این گروه با پذیرش ربوبیت خدا و تسلیم در برابر او، بر پایۀ تقاوای   هان ا

                                                                                                                                        

 بادان  را ماو  زهیست مردم و د،ینو بدان را زگارانیپره تا میساخت اسان تو زبان بر را[ قران] نیا ما قت،یحق در»  .1

 .«یده میب
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ی قرانای  هاا  بشاارت و ماا دارد باه    اند شدهی قران ها تیهدااند و مشمول  الهی رشد کرده

تناسب ترکیب بشاارت و   رو نیاۀ تومه رحمت رحیمیه و ویژۀ الهی تشویق شوند. از دربار

 . شود یماست، معلوم  44زولش در رتبۀ ی که نا سورههشدار در 

 ی متقی شدن مردم و یا ایجاد یادآوری به آنهاساز نهیزم

 1(113طه: ) «کِکْرًا لهَمْ حدِثُیُ أَوْ تَّقُو َیَ لَعَلَّهُمْ دِیالْوَعِ مِنَ  ِیفِ صَرَّفْنَا وَ ایًّعَرَبِ قُرْءَانًا أَنزَلْنَاهُکَذَالِکَ »

دو هدف ایجاد تقوی و پدیدار شدن ذکر، از مملۀ اهادافی هساتند کاه قاران باین      

. رسالت قران تربیت است و تربیت با خویشتنداری و تقاوا  کند یممردم مشرک پیگیری 

: روشانی و صاراحتِ الفاا  و عباارات قاران و      دیا فرما یمشود. خدای حکیم  اغاز می

. 1، به هدف ایجاد دو اثر در ماردم اسات:   در این کتاب ها میبی هشدارها و ا پارهومود 

ی و پرهیز برای گروهی که این تومه، مومب ظهاور پرهیزکااری در   شتنداریخوحالت 

. حالت تذکر برای کسانی اسات  2انها نشده است تا به مرحلۀ عزم و اراده قدم گذارند؛ 

محتاوای  های درونی خود تومه ندارند. با عنایت باه   ی واقعی و داشتهها خواستکه به 

)ع( با پادشاه مستکبر مصار و نیاز بیاان     و هارونسورۀ طه و مامراهای حضرت موسی 

که ماراد از تقاوا در ایاۀ ماورد بحاث       شود یمنقش قران در تذکر اهل خشیت، روشن 

. تقوا از خداوناد و نیاز درک عظمات    استخویشتنداری از مخالفت با خدای باعظمت 

 ان باه  سوره نیا در که دیا یمشمار  ت انسان بهالهی و ایجاد روح خشیت، سرامد کماال

  .است شده اشاره

 ابزار توانا ساختن پیامبر برای هشدار با زبانی فصیح

 یٍعَرَب . بِلِسَانٍنَیالْمُنذِرِ مِنَقَلْبِکَ لِتَکُونَ  یَعَل نُیالْأَمِ الرُّوحُ بِهِ * نَزَلَنَیالْعَالَمِ رَبل لُیلَتَنزِ إِنَّهُ»

 2(.195 - 192شعراء: )« نٍیمُّبِ

                                                                                                                                        

 راه اناان  دیشا م،یاورد سخن هشدارها انواع از ان در و م،یکرد نازل یعرب قرانصورت[  ]به را ان گونه نیا و». 1

 .«اوردیب انان یبرا تازه یکتاب[ پند نی]ا ای رند،یگ شیپ در تقوا

 از تاا . اورد فارود  تاو  دل بار  را ان لیا مبرئ یعنی نیاالم رُوحُ. است انیمهان پروردگارقران فروفرستاده  قطعاً» .2
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هاا و   ۀ خواسات لیوسا  باه ؛ زیرا انسان استانذار و هشدار چهرۀ اصلی رسالت رسوالن 

غالاب در شااهراه    طاور  باه رود کاه   غرایز طبیعی و متأثر از خانواده و امتماع، راهی را مای 

هاای   ها نسبت به ساحت انداز و میدان دید محدود انسان سعادت حقیقی نیست؛ چون چشم

کاه عارف امتمااعی و     ان اسات حیات و سنن مااری در اغااز و انجاام هساتی ماانع از      

یی سعادت حقیقی و کامل انسان را تشخیص دهند. کار بازرگ  تنها بهمرسومات خانوادگی، 

هاای   از اشتغال به ابادانی دنیا و اکتفا به رفاع االم دنیاا و تحصایل لاذت    انبیا، هشدار مردم 

 )ص( در ساورۀ شاعراء )کاه درباارۀ     اهلل رساول ی اناذار  ۀچهرمهانی است. تأکید روی  این

 مکیان مکذّب است( به همین مهت بوده است. 

ی کند که چهارۀ اصال   ها در ترتیب نزول، این حقیقت را اشکار می بررسی ایات و سوره

؛ ق: 56؛ نجام:  14؛ لیال:  36و  2های مدثر:  تبلیغ پیامبر تاکنون انذاری بوده است. در سوره

، 69، 63، 2؛ اعراف: 70و  65؛ ص: 41و  39، 37، 36، 32، 30، 23 21، 18، 16، 5؛ قمر: 2

باه   42و  37، 23، 22، 18، فااطر:  59ا   56، 7، 1؛ فرقان: 70، 11، 10، 6؛ یس: 188و  182

شاود.   )ص( و قران، و حتی چهرۀ انذاری انبیای دیگر تصری، می اهلل رسولندگی هشدار ده

بله! در چند مورد نیز از بشارت یاد شده است. در غالب این موارد بشارت در کنار انذار یاا  

؛ فااطر:  56؛ فرقاان:  11و یس:  188های اعراف:  نتیجۀ پذیرش انذارها امده است: در سوره

قیقت اشاره شده است. در ایات سوره شعراء به تبیین نقش قران در به این ح 97؛ مریم: 42

و ان را یکای از اهاداف نازول     کند یمتواناسازی پیامبر )ص( دربارۀ این وظیفۀ مهم اشاره 

 .شمرد یمقران 

 انیب باکردن هشدارهاست. قران روشن نکتۀ ویژه در ایه، تأکید بر نقش قران در رسا و 

و علال و   کناد  یما رسا و روشن، انواع خطراتای کاه انساان را در دنیاا و اخارت تهدیاد       

مددکار پیامبر در هشدار همۀ مردم اعم از مشرک و کافر و منافق  را مطرح و انهای ها زهیانگ

 ؛ استو عام و خاص  و مامعهفرد  وو زن و مرد  مانیاال ایضعو مؤمن 

                                                                                                                                        
 .«روشنگر واض، و روشن یعرب زبان به. یهشداردهندگان باش
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 اقامۀ نماز، پرداخت زکات و یقین به آخرتهدایت و بشارت مؤمنانی با سه ویژگی 

 وَ الصَّ لَوةَ  مُ و َ یقِیُ نَیالَّ ذِ * نَیلِلْمُؤْمِنِ یبُشْرَ وَ یهُدً* نٍیکِتَابٍ مُّبِ وَ الْقُرْءَا ِ اتُیَتِلْکَ ءَا طس»

 1(3 - 1نمل: )« وقِنُو َیُ هُمْ بِاالَخِرَةِ هُم وَالزَّکَوةَ  ؤْتُو َیُ

هدف سورۀ ماریم ذکار    عنوان بهمبشر بودن پیامبر به مؤمنان  97در سورۀ مریم:  تر شیپ

شده بود؛ در انجا مؤمنان متقی که از خدا و رستاخیز تقوا داشتند، موضوع بشاارت بودناد؛   

 وی است که سه ویژگی اقامۀ نماز و اعطاای زکاات   مؤمناناما در سورۀ نمل بشارت دربارۀ 

 را دارند. اخرت به نیقی

سبأ، قوم ثماود   ۀد و ملکوداو ،یموس یاز مامراها یبخش که سوره یها داستان نیمضام

 اقاوام  یمامراهاا  ۀدربار را لیاسرائ یبن های اختالف از یبخشاست،  داده گزارش را لوط و

 را مؤمناان  باه  خادا  رحمات  توماه  و تیهداها  داستان نیا در قران. کند یم مرتفع ادشدهی

وَ  ختَلِفُاونَ؛ یَ هِیهُمْ فِ یأَکْثَرَ الَّذِ لَیإِسْرَءِ یِبَن یَعَل قُصُّیَإِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ »: است کرده یریگیپ

 2.(77و  76 یۀا) «نَیوَ رَحْمَۀٌ لِّلْمُؤْمِنِ یإِنَّهُ لَهُدً

های کافران و مذکور در این سوره ادعا شاد کاه ساخنان پیاامبر )ص( درباارۀ       در گفته

باطیل گذشتگان است. خدای حکیم به مایگاه و نقش محتویاات قاران   رستاخیز، خرافه و ا

ها و اباطیل نیست؛ شاهد انکاه   دهد که این کالم، تکرار خرافه فرماید و توضی، می اشاره می

در اختالف میان یهودیان و مسیحیان، داور است. مطالعۀ تطبیقی بین محتویات مطالب کتب 

مثل مریان اغاز رساالت موسای )ع( )رک: سافر    عهد عتیق و مدید دربارۀ برخی حوادث 

خرو  فصل سوم( مامرای مالقات ملکۀ سبا با حضرت سلیمان )ع( )رک: کتاب پادشاهان 

( داستان کیفیت هالکت زن حضرت لوط )ع( )رک: سافر  9و کتاب تواریخ فصل  10فصل 

کاه  ی انبیاا باه شارحی اسات     هاا  داساتان ( بیانگر کیفیت متفااوت بیاان   19پیدایش، فصل 

                                                                                                                                        
. اسات  مؤمناان  یبارا  بشاارت  و تی[ هادا هیا که ]ما روشنگر، ی[ کتاباتِی]ا و قران اتیا است نی. انیس طا،» .1

 .«دارند نیقی اخرت به خود و دهند یزکات م و دارند یم برپا نمازکه  همانان

 و. کناد  یما  تیا حکا دارناد  اخاتالف اش  درباره انانکه  را انچه شترِیب لیاسرائ فرزندان بر قران نی، اگمان یب» .2
 .«است مؤمنان یبرا یرحمت و رهنمود ان،که  یراست به
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ی نادرست مبرا و سازمان هماهنگ معارف ها نسبتهای درونی پیراسته و انبیا را از  تعارض

 .  کند یمدینی را تضمین 

است. در همان حالی کاه   هیچندالاین متن خواندنی تنها یک هدف ندارد. اهداف قران 

کناد، سابب    داوری مای  لیاسارائ  یبنها و معارف و دستورات مورد اختالف  دربارۀ حکایت

« انّاه »از ضامیر در  و استفادههدایت و مومب رحمت گروه باورمند خواهد بود؛ واو عطا 

 شاهد این برداشت است. 

 پند گرفتن مشرکان از راه ارسال پیوستۀ قرآن

 1(51)قصص: « تَذَکَّرُو َیَ لَعَلَّهُمْ الْقَوْلَ لهَمُ وَصَّلْنَا لَقَدْ وَ»

مشرکان توماه شاده اسات؛     پند گرفتناز اهداف قران، یعنی در سورۀ قصص به یکی 

نشان داده شده است کاه مریاان    انهاپیگیری و در تمام  ها سورهی درپ یپپندی که با نزول 

هماۀ مشاکالت، سارفراز خواهاد شاد. پناد دادن باه         رغم بهباطل مضمحل، و مریان حق 

ی قاران در طاول نازول در مکاه     ها برنامه نیتر مهم، از انهامشرکان تا زمان اتمام حجت با 

راهای بارای تاذکر و     عنوان بهی ایات قران را، درپ یپ. پروردگار متعال نزول دیا یمشمار  به

. فلسفۀ یاداوری این هدف در سورۀ قصاص ان اسات کاه    شمرد یمی کافران مکی ریپندپذ

نقش پیوستگی نزول قران در شاداب نگهداشتن تذکر و پند را نمایان کند و اینکاه تاا ایان    

بیاان هادف در ایان مقطاع      رو نیا ایأس حاصل نشاده اسات. از    انهازمان، از تذکرپذیری 

 ؛ استحکیمانه 

 تهدید ناباوران به رستاخیز   بشارت برای مؤمنان از راه بیان پاداش بزرگ و

 أَمْرًا لهَمْ أَنَّ الصَّالِحَاتِ عْمَلُونَیَ نَیالَّذِ نَیالْمُؤْمِنِ بَشرِّیُ وَ أَقْوَمُ یَهِ یِلِلَّت یهَدِی الْقُرْءَانَ هَذَا انَّ»

 2(10 - 9اسراء: ) «امًیأَلِ عَذَابًا لهَمْ أَعْتَدْنَا بِاالَخِرَۀِ ؤْمِنُونَیُ لَا نَیالَّذِ أَنَّ وَ رًایکَبِ

                                                                                                                                        

ساوره بار انهاا     48در قالب  یدرپ یگفتار پ نیو ا میقران خود را فرود اورد اتیا یدرپ یپ یقوم کافر مک بر» . 1

  .«شده در درونشان شوند و به انها پاسخ مثبت دهند خاموش یادهایمتذکر فر ها نیا دیفرود امد تا شا

 ماژده  کنناد،  یما  ستهیشا یکه کارها یمؤمنان ان به و د،ینما یم راه ،است دارتری[ که پاینیی]ا به قران نیا قطعاً» .2
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در مکه هستند و برای علنی شادن،   تعداد کمدر زمان نزول سورۀ اسراء، مؤمنان گروهی 

ایمان مؤمنان به رساتاخیز بارای    از عاملنیاز به تقویت و انگیزه دارند. هدف سوره استفاده 

به پاداش ان روز بشاارت داد   توان یمایجاد انگیزۀ اتکال بر خداست. با تومه به این ایمان 

اماده کرد. چنانکه نابااوران   را شانیامکه  زیانگ دلهره طیشراو برای پذیرش هزینۀ ایمان در 

با هشدار برای خرو  از غفلت و تغافل بیدار کرد. این دو هدف  توان یمبه رستاخیز را تنها 

باه حاوادث پاس از     هاا  نگااه برای تقویت توکل مؤمنان به خدا، باز کردن  که دهد یمنشان 

 نقش مهمی دارد.  شده رهیذخی ها نعمترستاخیز و 

حال تفاوت محتویات قران با کتاب موسی و دیگار کتاب    در باب تناسب و در عین آی 

؛ به این معنا که گرچاه  دارد دربر را یتذکر یاد شد( انهایهود )که در ایات ابتدایی سوره از 

  نیا او بشارت و انذار مخاطبان اسات؛ قاران در    هدف از نزول کتب اسمانی هدایت مردم

دربارۀ هدایتگری تورات درباارۀ توکال بار خادا و نفای       انچهی دارد، و تر مهمزمینه سهم 

تری  تر و مامع نحو کامل ها سخن امده، در قران به اعتماد بر غیرخدا و از تهدیدها و بشارت

 بیان شده است. 

مطالبی که در سورۀ اسراء دربارۀ هدایتگری تاورات گفتاه شاد، باه شایوۀ اساتوارتر و       

پابرماتر در قران ومود دارد و این کتاب به راه یا روشی که استواری بیشتری به مخاطباان  

مثاال اگار خالصاۀ تعاالیم تاورات در مناع از اعتمااد بار          طور به. کند یمدهد، رهنمون  می

بار   دیا تأکهاا و   توضیحات رساتر از طریق بیاان تجاارب املات   غیرخداست، در این کتاب 

هاا و   تاری متناساب باا رشاد تواناایی      هاای عمیاق   های دنیوی، اخاروی و حکمات   فرمام

گاذارد. همچنانکاه مؤمناانی را کاه      ها، در اختیار مخاطبان می ۀ انسانشدهای شکوفا ظرفیت

دهد. این بشارت تنها  ت میدهند، به اختصاص پاداش بزرگ بشار کارهای شایسته انجام می

شود، بلکاه باه ایان افاراد ماژده       از طریق منبۀ مثبت ایمان و اعمال صال، به انها داده نمی

                                                                                                                                        
 پاردرد  یعاذاب  اورند ینم مانیا اخرت بهکه  یکسان یبرا نکهیا و. بود خواهد شانیبرا بزرگ یکه پاداش دهد یم

  .«میا کرده اماده
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ایام. گرچاه    دهد که برای کسانی که به اخرت ایمان ندارند، عذاب دردناکی اماده کارده  می

دارناد و بارای    تار  منادتر و شایرین   دنیایی بهتر و بهاره  ظاهر بهبرخی از کافران به رستاخیز 

و گاه و بیگاه مؤمناان را   شوندها از مرزهای بندگی خدا خار   ها و کامیابی رسیدن به لذت

از طریاق   العمال  صاال، به دلیل باورهای ناورانی ماورد شاماتت قارار دهناد، اماا مؤمناان        

یابناد کاه ایان مواهاب زودگاذر، پایاان خوشای ندارناد و          رهنمودهای قران، بشارت مای 

های قران چنان  کافر نیستند. ایشان در پرتو هدایت مغرورانکه همراه این  خوشحال هستند

و ازارهاای اناان را    رندمش را لذت نمی اهل کفری ها لذتشوند که  رشد یافته و پابرما می

 کنند؛   تحمل می

 ، هدایت و رحمت برای مؤمنانها نهیسموعظۀ مردم، شفای دردهای معنوی 

* نیلِّلْمُ ؤْمِنِ  رَحْمَ ۀِّ  وَ یهُدً وَ الصُّدُورِ یِف لِّمَا شِفَاء  وَرَّبِّکُمْ  مِّن مَّوْعِظَۀِّاءَتْکُم جَ قَدْ النَّاسُ هُّایأَیَ»

 1(58 - 57)یونس: « جَمَعُو َی مِّمَّا رْیخَ هُوَ فْرَحُواْیَفَبِذَالِکَ فَلْ بِرَحْمَتِ ِ وَ اللَّ ِ بِفَضْلِ قلْ

این نکته ضروری خواهد بود که خدای متعال خطاب ایه به عموم مردم است. تومه به 

ی باه  ا یدلبساتگ ، ماان یا یافراد بزیرا  در این ایه به نقش ایمان در هدایت اشاره کرده است؛

درباارۀ   .رناد یگ ینما ی ایشاان را مادی   ها هیتوصخدا و رسول و کتاب او ندارند و بالطبع، 

ل شرک، مهالات و غفلات،   و درمان دردهای معنوی مث ها دل نرم کردننقش این کتاب در 

اگر انسان، در برابار ان موضاع منفای نداشاته      گرید  عبارت بهشده است.  دیتأکبر عدم کفر 

 .دیا یمصورت اثار مذکور برای مستمعش پدید  باشد، در این

یی کاه در  هاا  یژگا یومطلق و ترک ذکر  طور بهبازگشت خدای متعال به مخاطبان مؤمن 

                                                                                                                                        

 زیا باه شاما تفضال کارد. و ن     ،شما دارد یکه برا یشفابخش یها دل و درمان ۀکنند نرم یخدا به سبب قران و پندها» .1

کالم رحمات خاود را متومهشاان کارد. اگار       نیا قیکردن انها از طر یو تحول باطن مؤمنان و نوران تیسبب هدا به

 نیامده از ا دست دارد، سرمست شوند. نعمت به یراتیتأث نیکه چن یکالم نوران نیبه ا دیبا ،شوند یبناست دچار سرمست

 گار یو د یو فرهنگا  یعلما  ،یفکر ،یماد یها باورمندان به قران از ثروتریو غ ایبا انچه فرزندان دن سهیکالم قابل مقا

 یدر زنادگ  یما یکالم که مومب تحوالت عظ نیدست امده از راه ا به یی. ثروت و داراستی، نکنند یممع م ها ییدارا

 .«باورمندان به قران استریغ یدست امده برا به یها ییکالم است، بهتر از دارا نیباورمندان به ا
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ی و درمان در موارد مشترک میان گر موعظه این مطلب است کهسورۀ نمل گفته امد، بیانگر 

عموم مردم و مؤمنان از نوع مسائلی است که مطلق ایمان و بااور باه پروردگاار و قاران و     

و اثار عملی ایمان مثل اقامۀ نماز و پرداخت زکات  کند یمرسول و رستاخیز در ان کفایت 

 ی از این هدف دخالتی ندارد.ریگ بهرهدر 

ۀ قران تومه شده است؛ عموم مردم پیش از پاساخ مثبات باه    دومانببه هدف  نجایادر 

ی است که توان قانع کردن ا گونه بهدعوت دین، دچار انواع طغیان هستند. ادبیات ویژۀ قران 

یی را که ماانع از تحارک   ها یماریبدارد و انواع  ها یسرکشاز  دست شستنرا برای  ها انسان

 ؛ کند یمگی و ایمان هستند را مرتفع مثبت انسان به سمت بند

 تذکر مؤمنان، تثبیت قلب پیامبر و موعظۀ عموم مردم

 یکِکْرَ وَ مَوْعِظَۀِّ وَ الْحَقُّ هَذِهِ یِجَاءَکَ ف وَفُؤَادَکَ  بِ ِ نُثَبِّتُ مَا الرُّسُلِ أَنبَاءِ مِنْ کَیْعَلَ نَّقُ ُّکالُّ  و»

 1(120)هود: «لِلْمُؤْمنین

سورۀ هود در اواخر دورۀ اول دعوت پیامبر در مکه نازل شد که مؤمنان ناشاناخته و در  

ان شرک و ماهلیات باود.    جیرای و گفتمان قطب تکمامعه  طیشراحال تقیه بودند. در این 

ی که معاندان برای مخالفت با گفتمان قرانی و رسالت پیامبر دسات  طیشراخدای متعال در 

یی کاه باا   هاا  مخالفات ی کاافران را در  منطق یبوره را نازل فرمود تا ، سزدند یمبه هر کاری 

بارای قاران    شاده  مطارح داشتند، تشری، کند. سه هدف  )ص( رسول خدامضامین قران و 

متومه سه دسته از مردم است: مؤمنان تا متذکر شوند که حقیقت در مواعظ پیاامبر باوده و   

ی الهای دلگارم و   هاا  تیهادا پرفشاار باا   اتهامات دشمنان نارواست؛ پیامبر، تاا در فضاای   

ی مشرکان در اختیار داشته باشد؛ عموم مردم کاه باا   ها یافکن شبههی الزم را دربارۀ ها پاسخ

به غضاب، مهالات و عصابیت، عقال را از شانیدن و دیادن حقیقات محاروم          دادن دانیم

                                                                                                                                        

 اساتوار  بدان را دلتکه  است یزیچ م،یکن یم تیحکا تو برکه  را[ خود] امبرانیپ یها سرگذشت از کیو هر » .1

 مؤمناان  یهاا بارا   داساتان  نیو هم است، امده ایانب یمامرا قتیحق تو یبراها  داستان نیا در البته و م،یگردان یم

  .«است یاداوریو  موعظه
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، این گروه را به ارام کردن ماان و دل از  ها عبرت. سورۀ هود در هشدار و تهدید و اند کرده

 ؛کند یمطوفان غضب و شهوت دعوت 

   هدایت و رحمت برای مؤمنان

 وَ  ِیْ  دَیَ نْیبَ   یالَّذِ قَیلَکِن تَصْدِ وَ یفْترَیُ ثًایکاَ َ حَدِ مَا الْأَلْبَابِ یِلّأِوْل عِبرْةِّ قَصَصِهِمْ یِکاَ َ ف لقَدْ»

 1(111یوسا: )« ؤْمِنُو َیُ لِّقَوْمٍ رَحْمَۀً وَ یهُدً وَ ءٍ یَکُلّ ش لَیتَفْصِ

و برادرانش امده است. موافق این سوره با ومود حسادت )ع( در این سوره، داستان یوسا

، خدای متعاال روز باه   انهامیل  رغم بهی که برادران یوسا علیه او به خر  دادند و ا نهیو ک

روز بر شوکت یوسا افزود و او را که فردی محسن بود، از خطرات رهاند تا انکه به مقام 

 و دریوساا )ع( اعتاراف کردناد     و شاوکت وزارت مصر رساند و برادران به مقام بزرگی 

 برابر او به خاک افتادند.

ی ماا  باه جهول و این سوره خطاب به مؤمنان است؛ مؤمنانی که چون یوسا قدرشان م

هادف هادایت و    طیشارا تکریم، با فشار از سوی نزدیکان خاود مواماه هساتند. در ایان     

که  کند یمبا مضامین و اهداف سوره، تناسب دارد و روشن  کامالًکه  شود یمرحمت تکرار 

 در سیر داستان یوسا، این هدف کالن قران تأمین شده است. 

ول قصۀ برادران یوسا در این سوره اسات.  ی خردمندان، یکی از اهداف نزاموز عبرت

ی داستان از ان منبه بوده که مامعۀ مؤمنان را از گرفتار امدن در دام حسادت کنندگ تیهدا

را به تقوی و تحمل حساادت و مهالات    انهاو  شود یمو تضعیا همبستگی همدیگر مانع 

 . کند یمبرادران و افراد عشیرۀ مشرک خود راهنمایی 

باا وماود    دهاد  یما رحمت بودن این داستان از ان مهت است که به مؤمنان بشارت 

مهامرت و تبعیدی که با ان  اناًیاحیی که از افراد عشیرۀ خود خواهند دید و ها توطئههمۀ 

                                                                                                                                        

 سااخته  دروآ باه کاه   ستین ی. سخناست یعبرت خردمندان یبرا برادرانش، و وسای سرگذشت در یراست به» .1

کاه   یمردما  یبارا  و اسات  زیا چ هر روشنگر و بوده ان از شیکه پ است]تورات[  انچه قیبلکه تصد باشد، شده

 .«است یرحمت و رهنمود اورند یم مانیا
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سار خواهاد اماد و مؤمناان مایگااه       موامه خواهند شد، باألخره دورۀ سختی و فراق باه 

ۀ یوساا  درباراین شرافت اعتراف خواهند کرد، چنانکه شایستۀ خود را پیدا و مکیان به 

 )ع( چنین شد.

 ثمرات و دستاوردهای تربیتی و تحولی  

ۀ اول تحول مامعۀ پیامبر دعوت خود را با نزول سورۀ علق در مرحلنشان داد که  ها یبررس

و  ندکرد ینماشکار کرده بود، اما این مؤمنان بودند که خود را به مامعۀ مشرک مکی نمایان 

 مثاال  و ؛و مثلهم فی االنجیل کزرع اخار  شاطئه  » ی ا  ا دانهزیر پوست شهر در حال رشد 

تاا   اناد  باوده ( ا  29)فات،:  « را بیرون اورده اش موانه که است یزراعت همانند لیانج در انها

شاده در مکاه، در فضاای     وچهارمین سورۀ نازل یعنی پنجاه سورۀ حجر 94انکه با نزول ایۀ 

اا نمایاان   29فات،:  « کزرع اخار  شاطئه  »ی سر براورده از زمین ا  ا موانهاین شهر همچون 

شدند. در این دوره از دعوت اسالمی به ترتیب پانزده هدف ذیل برای قاران شامرده شاد:    

ی تفکار،  سااز  نهیزمبازگشت از راه اشتباه،  ساز نهیزمتذکر، هشدار، تدبر، هدایت و رحمت، 

ها، تهدید، موعظاه   ی تقوا، رفع اختالفساز نهیزمیی، تثبیت قلب پیامبر، بشارت، افزا رتیبص

 و در نهایت شفای دردهای سینه.

موافق سیر نزول، ایات مرحلۀ اول تحول مردم، ابتدا با بیان تناساب محتاوای قاران باا     

تفایهم کارد کاه     انهاا . ابتادا بایاد باه    خورد یمی ذاتی مردم گره ازهاینی درونی و ادهایفر

خواست ذاتی شما که کمال، رستگاری از شقاوت و رسیدن به ساعادت اسات، از راه ایان    

و اصوالً تنها هدف و کارامدی این کتاب را در هماین ماورد منحصار     شود یمکتاب تأمین 

( سپس باید مردم را حرکت داد و از ماندن در وضع مومود که موماب  52: 2)قلم  کند یم

 (.37 - 35شقاوت است، برحذر داشت: )مدثر: گرفتار شدن در 

 یگروها  شاود؛  یم رییو تغطلبی  اختیار مردم مومب دو برخورد متفاوت با پدیدۀ تحول

مرحلاه   نیا ازباشند.  شتریبسا اهل مقاومت ب یا. شوند یم دعوتهمراه  یو گروه مقاومت

 یکساان  ۀدربار اهداف از گوو گفتگرفته است؛  یمتفاوت را پ ریبه بعد اهداف قران دو مس
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ۀ اهاداف باا   درباار وگاو   گفت .دادند یم نشان یمنف واکنش ،قران هدف دو نیا برابر در که

 .اند دادهمؤمنانی که به دو اقدام گذشته واکنش مثبت نشان 

 چاه  ،اناد  داده نشاان  یمنفا  موضاع  هشادار  و تذکر ۀبرنام دو در برابر که یکسان ۀدربار

 تاالش  ماز  یا چااره  گروه نیا ۀدربار قران اهداف اتیا مطابق داد؟ صورت دیبا یاقدامات

 کارد  تالش دیبا. ندارد ومود انها هشدار و شدن متذکر یبرا مختلا یها هیزاو از و مکرر

 اتمام انها با دستکم ای خار  شقاوت و انحطاط ریمس از را گروه نیا ،ممکن شکل هر به تا

: چاون  یاهاداف  انیا بشااهد   ،گروه نیا ۀدربار هشدار و تذکر از پس رو نیا از. کرد حجت

 تفکار  ییشاکوفا  یسااز  ناه یزم اشتباه، ریمس از بازگشت یبرا تالش تدبر، یبرا یساز نهیزم

 یهاا  منباه  یۀو مکرر انها، هشدار در سا وستهیپپند دادن  انها، ینیب روشن یبرا تالش انها،

 نیا ا باا . هستیم یعموم یموعظه و شفا ز،یبه رستاخ یقران، هشدار در مورد ناباور یفرقان

حداقل  ایاورند  یرو یشتنداریگروه به تذکر و خو نیاز ا یتا برخ رود یانتظار م ،اقدامات

 با انها اتمام حجت شود. 

، از اهداف قرانی دیگری اند رفتهیپذخدای متعال با مؤمنانی که از دو هدف گذشته تأثیر 

رحمت برای مؤمناان، دریافات هادایت و رحمات از     : هدایت و کند یمترتیب نزول یاد  به

ی باه  ابیدسات گیری مشارکان ناازل شاده باود، هادایت باه رشاد و         ایاتی که برای بصیرت

ی اساسی انسان، بشارت به متقیان، هادایت مؤمناانی باا ساه ویژگای اقاماۀ نمااز،        ها هدف

در مرحلاۀ  پرداخت زکات و یقین به اخرت، هدایت و رحمت از راه بیان ایاتی که هدفش 

بود، بشارت انها باه پااداش بازرگ رساتاخیز، هادایت و       لیاسرائ یبنهای  اول رفع اختالف

ی درونی عموم مردم بود و موعظه و ها یماریبرحمت در ایاتی که هدفش موعظه و شفای 

پند مستقیم مؤمناان، و در نهایات هادایت و رحمات از داساتان یوساا کاه اطمیناان باه          

، هرچند اقاوام نزدیاک و افاراد دور، بارای ساقوط و      کرد یمسرفرازی مسلمانان را نمایان 

 هزیمت مؤمنان تالش کنند و توطئه بچینند.  

یااان و مصاالحان دیناای را بااا اممااالی از  مرب انکااهتبیااین اهااداف، ضاامن  گونااه نیااا

، روشان خواهاد   کند یمدر مرحلۀ اول اشنا  شده نازلی مضامین قران در سور ها یریمهتگ
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کرد که از کجا باید تحول مردم را شروع کرد و در چه خط سیری حرکت داد. در کجا باید 

ه شبهات و باا زباان   مستقیم برای تحولشان تدبیر کنند و در کجا از راه نقد و پاسخ ب طور به

 تذکر و هشدار و روشنگری دیگران، برای مؤمنان برنامۀ تحول را تدبیر کرد.

شود که تنها باید از سوی ماردم دیاده و    محسوب نمی یکالممطابق ایات اهداف، قران 

خوانده شود، بلکه این کتاب، راهبرِ رهبران و داعیان الی اهلل است تا بتوانند بر عموم ماردم  

بخشی از اهداف این مقطع  رو نیاباشند؛ از  اثرگذارغافل و ماهل یا مؤمن و صال،  و افراد

به توانا ساختن پیامبر در امر تبلیغ و تربیت مردم یا حتی تربیت خاود انهاا معطاوف شاده     

ترتیاب ابازار    است. در مرحلۀ اول از هشت مورد این اهداف سخن گفته شاده و قاران باه   

تذکر به افراد ترسنده از تهدیدها، هشدار به عموم مردم : است ستهدان موارد نیا پیامبر برای

و تذکر به مؤمنان، هشدار به قوم گرفتار غفلت دیرینه، هشدار مهانیان با تومه به خاصایت  

فرقانی قران، تثبیت قلب پیامبر در برابر شبهات کافران و تواناساازی وی بارای مجاهادت    

ارت به متقیان و هشدار قوم لجو ، هشدار مردم با زباانی  علمی با انها، ابزار پیامبر برای بش

اهداف  نیا نییتع. رسا و فصی، و باألخره تثبیت قلب پیامبر در برابر مشکالت دعوت مردم

 مخاطباان  یمنفا  ای مثبت یها واکنش و تحول ریمس با متناسب قاًیدق (ص)اکرم  امبریپ یبرا

 صورت گرفته است.  قران معارض ای همراه

بنابراین قران بر رهبران دینی از دو ناحیه تأثیر دارد: اول خود انها که در برابر مشکالت 

و معضالت دعوت منفعل نشوند و با ثبات قلب و قدم، به امر دعوت ادامه دهند؛ دوم توانا 

 از سوی مخالفان.  امده شیپکردن انها در تربیت همراهان و مبارزه و پاسخ به مشکالت 

  گیری جهینت

یۀ بررسی ایات اهداف قران که به دورۀ ابتدای ظهور اساالم و تشاکیل گاروه مؤمناان     بر پا

به هماهنگی مریان تحاول   انهاکه تحول مردم، از تومه دادن  شود یممربوط است، استفاده 

، هاا  نشیا ب. به مهت انس مردم با شود یمی ذاتی و نیازهای فطری ایشان اغاز ها خواستبا 

یافته، مردم دو دسته خواهند شد: اکثریت قاطعی که در برابر تحاول   وبباورها و رسوم رس

 . شوند یمو اندکی که با تحول همراه  کنند یممقاومت 
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باا   کنناد  یم. گروهی که در برابر تحوالت مقاومت 1: ردیگ یمدر اینجا دو مریان شکل 

ی برای ا روزنه، باید از هر انهای به اهل خردورزان و غیر بند دستهزبان هشدار و عبرت و با 

ۀ قوم، تدابیری باه  درباراستفاده کرد و گاه به شکل فردی و گاه  انهاایجاد انعطاف و نرمش 

ۀ این مریان تقلیل یابد. اهداف قران در مرحلۀ اول نزول بار ایان ماوارد    گسترخر  داد تا 

ا پس از شناساایی  . این گروه رکنند یم. گروهی که با تحوالت همراهی 2تأکید کرده است؛ 

و واکنش مثبت در برابر دعوت دینی،  ها دغدغهباید زیر بال تربیت قرار داد؛ بعد از پذیرش 

امرا کرد و منتظر همراهای مریاان مقااوم     انهای هدایت و رشد به اهداف را برای ها برنامه

دن باه  ۀ رسای درباار در برابر تغییر نماند. در این گروه باید امید و شاوق و اطمیناان خااطر    

های مریان مخالا، دل گاروه   را ایجاد کرد، با پاسخ به شبهات و اشکال ها ارماناهداف و 

بخشای ایان    ، به منبۀ اطمیناان انهاهمراه را تقویت کرد و در موامهۀ با معارضان و شبهات 

 گروه تومه داشت.

اسابی  در کنار این، مجریان اصلی برنامۀ تحول باید برای پیگیری اهداف خاود ابازار من  

قران خود را این وسیلۀ مهم برای پیامبر اکرم )ص( دانسته است. باید  چنانکهداشته باشند؛ 

ی حاکم بر موامع بشری اگاه باشند؛ مطمائن باه پیاروزی    ها سنتی تاریخی و ها عبرتاز 

 اداوری قطعی الهی را به مجاهدت خاود یا  ها پاداشخود در اثر مقاومت و شکیبایی باشند؛ 

ی مربوط به ظفار و  ها سنتا همگام دیگر مصلحان و مجریان تحول بدانند و باشند؛ خود ر

 مشق کنند. انهاۀ دربارپیروزی را 
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