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چکیده
هر کدام از ابعاد فطری ،عقالنی ،عاطفی و اخالقی انسان ،نیازهایی متناسب با ویژگیهای خود
دارند .انسان برای تأمین بخشی از آنها نیازمند وحی است .تحلیل عناوین و اوصاف قرآن ،برای
شناسایی این نیازها و پیبردن به نحوه تأمین آنها راهگشا است .در این مقاله ،عناوین و اوصاف
ذکر ،حکمت و موعظه انتخاب شدهاند تا ناظر به تأمین نیازهای مخاطب وحی ،یعنی انسان ،تحلیل
شوند .انسان در بعد فطری ،به «ذکر» نیاز دارد تا بر عوارضی از قبیل غفلت و نسیان غلبه کند .در
بعد عقالنی به «حکمت» نیاز دارد تا معارفی را که به دلیل محدودیتهای ذاتی ،قادر به نیل به
آنها نیست ،حاصل کند .همچنین ،در بعد عاطفی و اخالقی ،به موعظه نیاز دارد تا در مواجهه با
کششها و هیجاناتی که بر تعقل وی اثرگذار ،و در تصمیمگیریهایش دخیلاند ،به تعادل برسد.
کلیدواژهها :وحی ،عناوین قرآن ،اوصاف قرآن ،ذکر ،حکمت ،موعظه.

 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث ،پردیس فارابی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)hrezaii@ut.ac.ir :
 استاد گروه علوم قرآن و حدیث ،پردیس فارابی دانشگاه تهران
 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشکده االهیات ،پردیس فارابی دانشگاه تهران.
تاریخ پذیرش1396/04/18 :
تاریخ دریافت1396/02/10 :
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مقدمه
پدیده وحی ،که اساسیترین رکن ادیان آسمانی است و تماام آموزههاای دینای بار آن مبتنای
است ،همواره تحقیقات بسیاری را به خود معطوف کرده است .ضارورت وحای یکای از مباحاث
مهم این حوزه است .یکی از راههای اثبات ضرورت وحای ،تبیاین نیااز انساان باه وحای اسات.
تحلیل عناوین و اوصاف قرآن ،با تکیه بر عرضاه نیازهاای انساان باه ویژگیهاایی از قارآن کاه
عناوین و اوصافش بر آنها داللت میکند ،میتواند روشی کارآمد در این خصوص باشد.
درباره تفکیک عناوین و اوصاف قرآن دو وجه مد نظر است .نخسات اینکاه ،آنهاایی را کاه
مستقالً (مانند ذکر :نحن نزلنا الذکر) به کار رفته است میتوان «عنوان» قرآن ،و آنهایی را که تبعاً
(مانند حکیم :القرآن الحکیم) به کار رفته است «وصف» قرآن قلمداد کرد .باه بیاان دیگار ،وجاه
تمایز «عناوین» و «اوصاف» قرآن ،در مستقل یا تبعیبودن آنها است .وجه دوم این است که هر
دو به مصداق واحدی اشاره دارناد .اماا از لحاا تسامیه« ،عناوان» ،و از لحاا وجاه تسامیه،
«وصف» در نظر گرفته میشوند.
این مقاله در پی عرضه نیازهای وجودی انسان به ویژگیهایی از قرآن است که نقش تأمین
این نیازها را به عهده دارند .این ویژگیها ،از طریق تحلیل عنااوین و اوصااف قارآن ،شاناختنی
هستند .با توجه به محدودیت کار ،در هر یک از ابعاد روحانی وجود انسان ،به تحلیال وصافی از
قرآن که بیشتر از سایر اوصاف ،متناظر و متناسب با آن است ،خواهیم پرداخات .لاذا عنااوین و
اوصاف «ذکر»« ،حکمت» و «موعظه» را تحلیل میکنیم که باهترتیب باه بُعاد فطاری ،عقلای،
عاطفی و اخالقی انسان نظر دارند.
با تحلیل عناوین و اوصاف قرآن و تطبیق آنها با نیازهاای ابعااد وجاودی انساان ،عاالوه بار
شناخت دقیقتر از ماهیت وحی و پیبردن به ضرورت آن ،آثار و کارکردهایش نیز بیشاتر جلاوه
خواهد کرد .پرسش اصلی مقاله حاضر این است :چگونه میتوان با تحلیل عناوین و اوصاف ذکر،
حکمت و موعظه ،نیاز انسان به وحی را درک کرد؟
تحقیقات مرتبطی که پیشتار در ایان زمیناه صاورت گرفتاه ،دو گوناه اسات :شاماری از
تحقیقات ،درباره ضرورت وحی انجام شده است .در این گونه آثار اساتدالل حکیماان ،عارفاان و
اندیشهوران علوم اسالمی درباره ضرورت وحی ،بیان شده و دالیل آنها در این باره بررسی و نقاد
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شده است (دستجردی .)24-19 :1381 ،شماری دیگر از تحقیقاات دربااره عنااوین و اوصااف قارآن
است .این آثار ،حاوی اطالعاتی از قبیل بررسیهای لغاوی ،ریشاهیابی ،وجاه تسامیه ،و میازان
کاربرد عناوین و

اوصاف قرآن در قرآن است (حجتی.)27-14 :1374 ،

تحقیقات مذکور هر کدام به بخشی از موضوع حاضر مربوط است .لذا نمیتاوان آنهاا را باه
عنوان پیشینهای قابل اتکا در نظر گرفت .مقاله پیش رو از این جهت تازگی دارد کاه عنااوین و
اوصاف قرآن را ناظر به نیازهای ابعاد روحانی وجود انساان تحلیال میکناد و باین ویژگیهاای
وحی با این نیازها ارتباط برقرار میسازد.
با توجه به اینکاه وحای در آیاات قارآن در معاانی مختلفای (اعام از تکاوینی و تشاریعی)
(مصطفوی ،1360 ،ج )56 :13به کار رفته ،منظور از وحی در این مقاله ،همان وحی مصطلحی اسات
که خداوند در قالب کتابهای آسمانی از طریق پیامبرانش به مردم ابالغ فرموده است.
این مقاله ،بر روش توصیفیتحلیلی مبتنی است .بدینصورت کاه ابتادا مفااهیم عنااوین و
اوصاف تحت بررسی از جهت لغوی و کاربرد قرآنی تبیین میشود ،و در ادامه ،این مفاهیم نااظر
به تأمین نیازهای وجودی انسان تحلیل خواهد شد.
 .1وجه انتخاب اوصاف ذکر ،حکمت و موعظه
عناوین و اوصاف قرآن در برخی از کتابها استخراج شده و دستکم راجع به  40مفهاوم اتفااق
نظر هست (مهادویراد .)173 :1382 ،شماری از عناوین و اوصاف قرآن مرباوط باه معناای جنسای
قرآن است ،مانند :کتاب ،صحف ،حدیث ،قرآن و  . ...شماری دیگار بیاانگر از ساوی خادا باودن
قرآن است ،مانند :کالماهلل ،تنزیل ،وحی و  . ...شماری دیگر بیانگر ویژگای قارآن در نحاوه بیاان
است ،مانند :مبین ،متشابه ،مفصل و  ...؛ و دستههای مختلف دیگری که میتاوان برشامرد .لاذا
دامنه اوصافی که با موضوع مقاله حاضر تناسب دارد محدودتر میشود.
انتخاب عنوان «ذکر» به دلیل اهمیت ویژه آن در تأمین نیازهای فطری انسان است .طباق
آیه میثاق (اعراف ،)172 :خداوند بر ربوبیت خود از بنیآدم پیمان گرفت .آنان بر ربوبیات خداوناد
گواهی دادند .با وجود این ،دچار غفلت شدند و عهدشاان را فراماوش کردناد .خداوناد باا انازال
کتابهای آسمانی و ارسال پیامبران االهی پیمان خود را باا بنادگان تجدیاد میکناد .حضارت
علی در این باره میفرماید « :خداوند پیامبران را میاان ماردم فرساتاد تاا از آناان بخواهناد
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پیمانی را که خلقتشان بر آن سرشته شده ،ادا کنند و نعمتهاای فراموششادهاش را باه آناان
یادآوری نمایند» (نهجالبالغه :1414 ،خطبه .)1

ویژگی حکمتبودن قرآن ،ناظر به تأمین نیازهای معرفتای انساان اسات .انساان در حاوزه
معرفت ،علیرغم برخورداری از علم ،بدون هدایت االهی راه به ساعادت نمیبارد .حتای ممکان
است علم انسان مانع حقگرویاش شود ،چنانکه آیه ﴿فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ

مِنَ الْعِلْمِ وَ حاقَ بِهِمْ ما کانُوا بِهِ یسْتَهْزِؤُنَ﴾ (غافر ،)83 :داللت بر این معنا دارد .همچنین ،کاارکرد علام
انسان محدود به امور دنیوی است ،چنانکه آیات ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّی عَنْ ذِکرِنا وَ لَمْ یرِدْ إِالَّ الْحَیاةَ
الدُّنْیا ( )29ذلِک مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْم﴾ (نجام )30-29 :و ﴿یعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ عَننِ الْنآخِرَةِ هُنمْ

غافِلُونَ﴾ (روم )7 :حاکی از این مطلباند .لذا وحی با ویژگی حکمات ،نیازهاای معرفتای انساان را
تأمین میکند:

﴿وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیک الْکتابَ وَالْحِکمَةَ وَ عَلَّمَک ما لَمْ تَکنْ تَعْلَمُ﴾ (نساء.)113 :

وصف موعظه ،ناظر به نیازهای عاطفی و اخالقی انساان اسات .انساان در بعاد عااطفی باه
تسکین و آرامش ،و در بعد اخالقی به الگو و راهکار نیاز دارد .آیه ﴿وَ کنالًّ نَقُنصُّ عَلَینک مِننْ أَنْبناءِ

الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَک وَ جاءَک فی هذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَ ذِکری لِلْمُؤْمِنینَ﴾ (هود )120 :اشاره به بخاش
اول و آیه ﴿وَ إِذْ قالَ لُقْمانُ الِبْنِهِ وَ هُوَ یعِظُهُ ( ﴾ ...لقمان )13 :اشاره به بخش دوم دارد.
 .2ذکر
در آیه  6سوره حجر آمده اسات﴿ :وَ قالُوا یا أَیهَنا الَّنذی نُنزِّلَ عَلَینهِ النذِّکرُ إِنَّنک لَمَجْنُنونٌ﴾ .ایان آیاه
نشاندهنده جبههگیری کافران در مقابل قرآن است .مکیبودن این آیه توجه ما را به ایان نکتاه
جلب میکند که کلمه «ذکر» در ابتدای نزول قرآن ،به عنوان اسمی بارای کتابهاای آسامانی،
متداول بوده است ،چنانچه در آیه ﴿وَ إِنْ یکادُ الَّذینَ کفَرُوا لَیزْلِقُونَک بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکرَ وَ یقُولُونَ

إِنَّهُ لَمَجْنُون﴾ (قلم )51 :این عنوان برای قرآن به کار رفته اسات .در آیاه  5ساوره زخارف و آیاه 8

سوره ص نیز از قرآن تعبیر به «ذکر» شده است .در آیه  29سوره فرقان نیز در تفسایر المیازان
«ذکر» به قرآن انطباق داده شده است (طباطبایی ،1417 ،ج .)204 :15تمامی این آیات که ذکار در
آنها به معنای قرآن به کار رفته است ،مکی هستند.
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 .1 .2مفهوم لغوی ذکر
کلمه «ذکر» در معانی نگهداری چیزی ،جریانیافتن چیزی به زبان ،شرف و بزرگی ،کتاابی کاه در
آن تفصیل دین آمده ،نماز ،دعا و ثنا به کاار رفتاه اسات (فراهیادی ،1410 ،ج .)346 :5دربااره تفااوت
«ذکر» و «حفظ» ،گفته شده که کلمه «حفظ» به اعتبار احراز اطالق میشود و کلماه «ذکار» باه
اعتبار استحضار (راغب اصفهانی ،1412 ،ج .)328 :1این کلمه باه معناای «قاول» نیاز باه کاار مایرود
(طریحی ،1375 ،ج .)311 :3مصطفوی اصل واحد در این ماده را تذکر در قبال غفلت و نسیان دانساته
و این معنا را اعم از تذکر با قلب یا زبان قلمداد کرده است (مصطفوی ،1360 ،ج.)318 :3

با توجه به مطالب پیشگفته ،نکته مهمی که در مفهوم کلمه «ذکر» نهفته این است که در
شکلگیری معنای این کلمه ،مسبوق به سابقه بودن لحا میشود .به تعبیر دیگر ،برای تحقاق
معنای این کلمه ،باید نوعی حفظ اولیه وجود داشته باشد تا ذکر بر آن مبتنی شود .لاذا ذکار را
میتوان بازگشت مطالب فراموششده به صافحه آگااهی دانسات .بناابراین ،وقتای باه شخصای
«تذکر» داده میشود ،آنچه او از آن غفلت کرده گوشزد میشود تا آن را باه یااد آورد ،از پیاماد
آن آگاه باشد و امورش را بر وفق آن ترتیب دهد .از ایانرو میتاوان گفات ذکار باعاث حصاول
معرفت در انسان میشود .طبق یک دیادگاه ،ادراک و شاناخت در واقاع بازشناسای و یاادآوری
معلومات گذشته است (صدر .)36 :1359 ،سرچشمه شاناخت و معرفات در وجاود انساان از قبال
هست .کسی که خدا را یاد میکند ،اعم از ذکر قلبی یا زبانی ،نوعی شاناخت و آگااهی اولیاه از
خداوند در وجودش ریشه دارد و با ذکر ،آن آگاهی و شاناخت فطاری ،در وجاودش تاداعی یاا
تکرار میشود.
 .2 .2درنگی در دیدگاه مفسران درباره مفهوم «ذکر» در قرآن
مفسران در مواجهه با کاربرد «ذکر» در قرآن ،به مفاهیمی فراتر از معنای لغوی این کلمه اشااره
کرده اند .هر کدام از این مفاهیم ،در بافت و سیاق مخصوص آیات و ناظر به تناسابهایی خااص
است که میتوان آنها را در چند دسته کلی ترسیم کرد:
الف .ناظر به رابطه الزم و ملزومی :مانند تفسیر ذکر به «شکر» ذیل آیه ﴿یا بَنی إِسْرائیلَ اذْکنرُوا

نِعْمَتِی الَّتی أَنْعَمْتُ عَلَیکم﴾ (بقره( )40 :ابوالفتوح رازی ،1408 ،ج .)237 :1میتوان گفت الزمه ذکر نعمتهاای
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االهی ،شکر در مقابل آنها است؛ چنانکه در تفسیر عبارت «اذْکرُوا» در ایان آیاه ،گفتاه شاده کاه
نعمتهای االهی را با تفکر درباره آنها و قیام به شکرشان به خاطر آورید (کاشانی ،1336 ،ج.)134 :1

ب .ناظر به نتیجه :شیخ طوسی «ذکر»« ،تنبیاه» و «تایقظ» را نظاایر هام دانساته اسات
(طوسی ،بیتا ،ج .)181 :1در واقع ،مفسار در ایان موضاع ،در نشااندادن مفهاوم ذکار باه نتاایج و
کارکردهای آن توجه داشته است.
ج .ناظر به ماهیت :شیخ طوسی در جای دیگری ،در بیان معنای ذکر گفته است کاه ذکار،
عبارت از حاصلشدن چیزی است که به وسیله آن ،معنا بر نفس ظاهر میشود و میتواند کاالم
یا غیرکالم باشد؛ مانند بیان یا

خطور قلبی (همان ،ج.)481 :2

د .ناظر به معنای لغوی :ذیل آیه ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ﴾ (حجار )9 :گفتاه شاده:
«ذکر به معنای شرف نیز میآید ،یعنی ایان کتااب موجاب شارف خواننادگان

اسات» (کاشافی

سبزواری ،1369 ،ج ،)561 :1چنانچه در آیه ﴿بَلْ أَتَیناهُمْ بِذِکرِهِم﴾ (مؤمنون )71 :نیز ذکر به شرف تفسیر
شده است (جرجانی ،1377 ،ج .)255 :6این وجه با تمسخر و تحقیر مشرکان کاه در آیاات پیشاین
مطرح شده ﴿یا أَیهَا الَّذی نُزِّلَ عَلَیهِ الذِّکر﴾ (حجر )6 :بیمناسبت نیست.
با توجه به مطالب پیشگفته و اینکه این اسم با بررسی صورتگرفته باه

جاز یاک آیاه (آل

عمران )58 :تماماً در آیات مکی قرآن به کار رفته ،میتوان به ایان نتیجاه رساید کاه اهتماام باه
اطالق این اسم در سالهای آغازین نزول قرآن میتواند در تقابل با جهل و غفلت مشرکان عصار
جاهلیت باشد که آخرت را انکار میکردند و در شهوات و لذایذ دنیوی فارو رفتاه بودناد و نیااز
داشتند تا به حیات معنوی و جهان آخرت و تعلق ثواب و عاذاب باه اعماال انساان ،تاذکر داده
شوند .همچنین ،به این نکته پی میبریم آنچه قرآن به آن تذکر میدهد در نهاد بشر به صاورت
فطری وجود دارد و ذکر ،آنها را یادآوری میکند؛ چنانکه جوادیآملی در آیاه ﴿فَنذَکر اِنَّمنا اَننتَ

مُذَکرٌ﴾ (غاشایه )21 :اختصاصنداشتن تذکر به مؤمنان یا اهل کتاب را نشاانه فطریباودن معاارفی
میداند که به آنها تذکر داده شده است (جوادی آملی.)72 :1384 ،
 .3 .2تحلیل نیاز انسان به ذکر االهی
کارکرد و ثمره ویژگی ذکربودن قرآن را از سه منظر میتوان بیان کرد:
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 .1 .3 .2زدودن غفلت و نسیان
انسان به دلیل مواجهشدن باا مصاا ب و مشاکالتی کاه در زنادگی دنیاوی گریباانگیرش شاد،
رفتهرفته مقام و جایگاه نخستین خود را فراموش کرد و به دو عارضه مهم به نامهای «غفلت» و
«نسیان» دچار شد .اینکه انسان جایگاه خودش را فراموش کند ،با فراموشکردن جایگاه خداوند
سنهُم﴾ (حشار .)19 :فراماوشکردن
َسنوا اللَّنهَ فَأَنْسناهُمْ أَنْفُ َ
ارتباط نزدیکی دارد﴿ :وَ ال تَکونُوا کالَّنذینَ ن ُ
خداوند به مثابه فراموشکردن خود اسات؛ وقتای انساان خاودش را فراماوش میکناد از تماام
قابلیتهایی که دارد بیبهره میماند.
این دو عارضه ،از عالم خلق سرچشمه1میگیرد .در واقع ،از پیامدهایی است که ساکونت در
این عالم برای انسان به وجود آورده است .به دلیل اینکه معرفت به ابعاد وجودی انسان از ناحیه
خالق ،کامل و بلکه اکمل و مطابق واقع و نیاز حقیقی انسان است ،سیر هدایت باید از عاالم امار
به عالم خلق صورت پذیرد .رابط بین عالم امر و عالم خلق ،وحی است .خداوند از طریاق وحای،
کمبودهایی را جبران میکند که در عالم خلق برای انسان به وجود میآید .زیارا تادبر و تصارف
در این دو عالم،

از شئون پروردگار است﴿ :أَال لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْر﴾ (اعراف.)54 :

شاید انسان بتواند به برخی از کمبودهایش پی ببرد ،اماا بارای برطرفشادن آنهاا نیازمناد
امداد االهی است .انسان میتواند جستوجو کند ،اما آنچه در پی آن است باید به او عرضه شود.
میبدی اشاره لطیفی در این باره دارد« :فرق میان تفکر و تذکر آن است که تفکر جستن است و
تذکر یافتن»

(میبدی ،1371 ،ج.)50 :8

خداوند به پیامبر  تذکردادن به وسیله قارآن را امار فرماوده﴿ :فَنذَکرْ بِنالْقُرْآنِ﴾ (ق ،)45 :و
مفیدبودن آن را برای مؤمنان بیان کرده است﴿ :و ذَکرْ فَإِنَّ الذِّکری تَنْفَعُ الْمُنؤْمِنینَ﴾ (ذاریاات .)55 :در
آیه دیگری ،رویگردانی از ذکر ،ظلم قلمداد شده است﴿ :وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُکرَ بِآیناتِ رَبِّنهِ فَنأَعْرَضَ

 .1عالم خلق به مادون عرش و عالم امر به مافوق عرش گفته میشود .عدهای نیز عالم امر را به عالم مجردات
اطالق میکنند (آلوسی ،1415 ،ج378 :4؛ مظهری ،1412 ،ج .)360 :3مکارم شیرازی میگوید« :منظور از
«خلق» آفرینش نخستین ،و منظور از «امر» قوانین و نظاماتی است که به فرمان پروردگار در عالم هستی حکومت
میکند و آنها را در مسیر خود رهبری مینماید» (مکارم شیرازی ،1374 ،ج.)207 :6
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عَنْها﴾ (کهف .)57 :این آیات ،بهروشنی بیانگر آن است که انسان ناگزیر از توجه به ذکار اسات .باه
عبارت دیگر ،به ذکر نیاز دارد.
تذکریافتن ،برای بندگان تکلیفی االهی است و در آخرت درباره آن بازخواسات خواهناد شاد:
﴿أَوَ لَمْ نُعَمِّرْکمْ ما یتَذَکرُ فیهِ مَنْ تَذَکرَ وَ جاءَکمُ النَّذیر﴾ (فااطر .)37 :انذاری که در آخر این آیه آمده ،مفهاوم
آن را با آیه دیگری پیوند میدهد﴿ :أَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جاءَکمْ ذِکرٌ مِنْ رَبِّکمْ عَلی رَجُلٍ مِننْکمْ لِینْنذِرَکمْ﴾ (اعاراف:

 .)69بنابراین ،یکایک بندگان ناگزیرند به منظور متذکرشدن ،به قرآن مراجعه کنند و از انادرزهایش
عبرت بگیرند .با توجه به اینکه ذکر در تقابل با غفلت و نسیان است و ایان دو بارای برطرفشادن
نیازمند انذار هستند ،ذکر با انذار رابطهای مستقیم پیدا میکند و الزماه ایان رابطاه ،توساعهیافتن
مفهوم «ذکر» به تناسب میزان غفلت و نسیان انسان است .لاذا ابنعطیاه میگویاد« :ذکار کلماه
عامی

است که شامل مواعظ ،اوامر و نواهی میشود» (ابنعطیه ،1422 ،ج.)417 :2

از این تعبیر می توان به این نتیجه رسید که تمام قرآن ذکر است و انسان به تمام قرآن ،با
این ویژگی ،نیاز دارد.
 .2 .3 .2رساندن انسان به آرامش و اطمینان قلبی
رسیدن به اطمینان قلبی را میتوان مهمترین دلیل نیاز انسان به ذکار برشامرد﴿ :أَال بِنذِکرِ اللَّنهِ

تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (رعد .)28 :فخر رازی درباره تأثیر کالم ،سخن یکی از مشایخ را نقل کرده که با این
موضوع بیمناسبت نیست« :همانگونه که کالم دارای تأثیر است ،صدور آن کالم از شخصی که
برای آن تعین یافته ،نیز دارای اثر است؛ زیرا قدرت نفس گوینده کالم ،به نفاوذ و جریاان کاالم
در روح کمک میکند» (فخار رازی ،1420 ،ج .)447 :26منظور از این عبارت ،تأثیر معنوی متفااوتی
است که کالم به تناسب صدورش از هر متکلم ،بر جای میگذارد .مثالً تأثیر شنیدن یک جملاه
خاص از شخصی که انسان ارادت ویژهای به او دارد ،با شانیدن عاین آن جملاه از افاراد عاادی
یکسان نیست .انسان به آرامش قلبی نیاز دارد و این آرامش ،باا تاأثیر کاالم االهای و از طریاق
وحی تأمین میشود.
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 .3 .3 .2رساندن به مراتب توحید
هدف اصلی از ارسال پیامبران ،انزال کتابها ،و به طور کلی تمام برنامههای االهی ،توحید است.
توحید مراتب متعددی دارد ،اما بازخورد و ثمره آن در عبودیت انسان و الوهیت خداوند جلوهگر
میشود﴿ :قُلْ إِنَّ صَالتی وَ نُسُکی وَ مَحْیای وَ مَماتی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ﴾ (انعام.)162 :

به فحوای آیه ﴿فَأَقِمْ وَجْهَک لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتنی فَطَنرَ النَّنا َ عَلَیهنا﴾ (روم )30 :سرشات
انسانها بر اساس اقتضا ات دین االهی شکل گرفته است .مهمتارین رکان دیان ،توحیاد اسات.
قرآن کریم با ویژگی ذکربودنش در دساتیابی انساان باه مراتاب توحیاد نقاش مساتقیم دارد.
بدینگونه که هر کس به قرآنی که حاوی ذکر االهی است راه نَبَرَد راه توحید را نیز گام خواهاد
کرد ،چنانکه آیات ﴿وَ یوْمَ یحْشُرُهُمْ وَ ما یعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیقُولُ أَ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبادی هنؤُالءِ أَمْ هُنمْ
ضَلُّوا السَّبیلَ .قالُوا سُبْحانَک ما کانَ ینْبَغی لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِک مِنْ أَوْلِیاءَ وَ لکننْ مَتَّعْنتَهُمْ وَ آبناءَهُمْ حَتَّنی
نَسُوا الذِّکرَ وَ کانُوا قَوْماً بُوراً﴾ (فرقان )18-17 :داللت بر این مطلب دارد .در روایت آماده اسات« :قَنالَ
مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ عَلَیهِ السَّلَامُ :یا رَبِّ أَی الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْندَک فَقَنالَ حُنُُّّ الْأَ ْفَنالِ فَنإِنِّی فَطَنرْتُهُمْ عَلَنی
تَوْحِیدِی» (برقی ،بیتاا ،ج ،)293 :1و در روایت دیگری آمده است« :عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِنی عَبْندِ
اللَّهِ عَلَیهِ السَّلَامُ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ( -فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّا َ عَلَیها) مَا تِلْک الْفِطْرَةُ قَنالَ
هِی الْإِسْلَامُ فَطَرَهُمُ اللَّهُ حِینَ أَخَذَ مِیثَاقَهُمْ عَلَی التَّوْحِید» (کلینی ،1407 ،ج.)12 :2

ذکر ،از این منظر با توحید گره خورده است که انسان فقط در صورت دوام حضاور خداوناد
در دلش و پیوستن به روح االهی قادر است فضیلت و مقامی را که به او ارزانی شده است حفاظ
کند .لذا ذکر دو سویه است :در یک سو انسان و در ساوی دیگار خداوناد قارار دارد﴿ :فناذْکرُونی

أَذْکرْکم﴾ (بقره .)152 :آنچه در این بین تبادل میشود ،راه باه توحیاد میبارد و مراتاب توحیاد را
دستیافتنی میکند.
بر اساس بیان قرآن ،قرآن ذکر است .ذکر ،راه توجه به فطرت و دین قیّم اسات .همچناین،
ذکر از مهمترین راههای دستیابی به هدایت حقیقی است .پس انساان باه وحای و کامالترین
شکل آن که قرآن است نیاز دارد.
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 .3حکمت
آیه  39سوره اسراء وحیشدن حکمت به پیامبر  را بازگو میکند﴿ :ذلِک مِمَّا أَوْحی إِلَیک رَبُّنک
مِنَ الْحِکمَة﴾ .همچنین ،در آیه ﴿وَاذْکرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیکمْ وَ ما أَنْزَلَ عَلَیکمْ مِنَ الْکتابِ وَالْحِکمَنةِ یعِظُکنمْ

بِه﴾ (بقره )231 :از «حکمت» مانند «کتاب» با «انزال» تعبیر شده است .طباطبایی ایان دو کلماه
را در این موضع عبارت از ظاهر و باطن شریعت دانسته است (طباطبایی ،1417 ،ج .)237 :2در آیاه
 5سوره قمر از قرآن به حکمت بالغه تعبیر شده است﴿ :وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْأَنْباءِ ما فیهِ مُزْدَجَرٌ .حِکمَةٌ
بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُرُ﴾ (قمر.)5-4 :

 .1 .3معنای لغوی حکمت
حکمت از ریشه «حکم» است .سه معنا بارای ایان ریشاه گازارش شاده اسات :مناع ،داوری ،و
استوارکردن .عدل ،علم و حلم را مرجع حکمت دانستهاند (فراهیدی ،1410 ،ج .)67-66 :3به معناای
«منع» در این ریشه ،بیش از دیگر معانی توجه شده است .در این باره ،ابنفارس حکام را دارای
اصل واحد و به معنای منع دانسته و به برخی از کاربردها و تناسبهای مشتقات ایان ریشاه باا
مفهوم «منع» اشاره کرده است ،از جمله« :حُکام» :مناع از ظلام؛ و «حکمات» :ماانع از جهال
(ابنفارس ،1404 ،ج .)91 :2بنابراین ،میتوان گفت معانی دیگر ،به همان معنای مناع ارجاعپذیرناد.
راغب ،قید «اصالح» را به مفهوم منع افزوده و حکم

را مناع بارای اصاالح دانساته اسات (راغاب

اصفهانی ،1412 ،ج .)250-248 :1زبیدی «حکمت» را علم به حقایق اشایا و عمال باه مقتضاای آن
معنا کرده است (زبیدی ،1414 ،ج .)161 :16مصطفوی «حکمت» را نوع خاصی از حکم و مربوط به
معارف قطعیه و

حقایق متقنه معقوله دانسته است (مصطفوی ،1360 ،ج.)310 :2

با توجه به مطالب پیشگفته« ،حکمت» را میتوان برخوردار از مؤلفههای «علام ،قطعیات،
اصالح ،بازدارندگی ،و استواری» دانست .هر کدام از این مؤلفهها ،به بعد خاصای از مفهاوم ایان
کلمه ناظر است .علم ناظر به منشأ ،و اصالح و بازدارندگی ناظر به نتیجه ،و قطعیت و اساتواری،
ناظر به ویژگیهای حکمت است.
برجسته بودن مؤلفه منع و بازدارندگی در مفهوم این کلمه و مقیدبودن این منع به اصاالح،
حاکی از آن است که هدف از حکمت ،معرفت صرف نیست؛ بلکه معرفتی است کاه عمال را باا
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خود توأم کند .به عبارت دیگر« ،حکمت» در صاحب خود تأثیر عملای باه هماراه دارد و او را از
ارتکاب اعمالی که با مفهوم خود در تضاد است ،باز مایدارد .قرشای در ایان بااره «حکمات» را
نوعی حالت و خصیصه درک و تشخیص دانسته که شخص به وسیله آن میتواند حق و واقعیات
را درک کند و مانع از فساد شود .از اینرو حکمت را حالت نفسانی و صفت روحی قلمداد کارده
است

(قرشی ،1371 ،ج.)163 :2

 .2 .3درنگی در دیدگاه مفسران درباره حکمت در قرآن
«حکمت» در قرآن کاربردهای مختلفی دارد که در دو دسته میگنجد :نخست آیاتی که مفهاوم
«حکمت» در آنها یا چیزی خارج از متن قرآن دانسته شده ،مانند تفسیر «حکمات» باه سانت
ذیل

آیه ﴿کما أَرْسَلْنا فیکمْ رَسُوالً مِنْکمْ یتْلُوا عَلَیکمْ آیاتِنا وَ یزَکیکمْ وَ یعَلِّمُکنمُ الْکتنابَ وَالْحِکمَنة﴾ (بقاره:

( )151فخر رازی ،1420 ،ج ،)123 :4منصب یا ملکه نفسانی شخصی از قبیل نبوت ذیال آیاه ﴿ینؤْتِی

الْحِکمَةَ مَنْ یشاءُ وَ مَنْ یؤْتَ الْحِکمَةَ فَقَدْ أُوتِی خَیراً کثیرا﴾ (بقاره( )269 :مغنیاه ،1424 ،ج ،)421 :1فهام و
عقل ذیل همین آیه (حویزی ،1415 ،ج ،)195 :4فقه در دین ،عقل و اصابت در قول ذیل آیه ﴿وَ لَقَندْ
آتَینا لُقْمانَ الْحِکمَةَ أَنِ اشْکرْ لِلَّهِ﴾ (لقمان( )12 :طبری ،1412 ،ج.)43 :21

در شماری دیگر از آیات ،حکمت به قرآن تفسیر شده است .طبری ذیل آیه ﴿ادْعُ إِلی َسنبیلِ

رَبِّک بِالْحِکمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة﴾ (نحل ،)125 :حکمت را وحی و کتاب نازلشده از سوی خداوناد باه
پیامبر  دانسته است (طبری ،1412 ،ج .)131 :14همچنین ،وی در آیه ﴿ذلِنک مِمَّنا أَوْحنی إِلَینک

رَبُّک مِنَ الْحِکمَة﴾ (اسراء ،)39 :با استناد به روایتی از ابنزید ،حکمت را قرآن دانسته

اسات (طباری،

 ،1412ج .)64 :15طبرسی نیز حکمت را در آیات  151بقره و  125نحل ،به معنای قرآن میداناد
(طبرسی ،1372 ،ج 430 :1و ج.)605 :6

حکمت به بخشی از آیات قرآن نیز تطبیق داده شده اسات .طباطباایی در آیاه ﴿ذلِنک مِمَّنا

أَوْحی إِلَیک رَبُّک مِنَ الْحِکمَة﴾ (اسراء« ،)39 :ذلک» را اشاره به تفصیل تکالیف میداند کاه در آیاات
پیشین ذکر شده است .در این آیه ،به احکام فرعیه« ،حکمات» اطاالق شاده اسات
 ،1417ج.)97 :13

(طباطباایی،
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 .3 .3تحلیل نیاز انسان به حکمت االهی
کارکرد و ثمره ویژگی حکمتبودن قرآن را از چهار منظر میتوان بیان کرد:
 .1 .3 .3شناساندن خیر
در آیه ﴿یؤْتِی الْحِکمَةَ مَنْ یشاءُ وَ مَنْ یؤْتَ الْحِکمَةَ فَقَدْ أُوتِنی خَینراً کثینراً﴾ (بقاره ،)269 :از حکمات باه
«خیر» تعبیر شده است .این آیه را میتوان با آیات ﴿منا ینوَدُّ الَّنذینَ کفَنرُوا مِننْ أَهْنلِ الْکتنابِ وَ الَ
الْمُشْرِکینَ أَنْ ینَزَّلَ عَلَیکمْ مِنْ خَیرٍ مِنْ رَبِّکم﴾ (بقره )105 :و ﴿وَ قیلَ لِلَّذینَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّکمْ قالُوا خَینرا﴾

(نحل )30 :تطبیق داد .در تعریف خیر ،به ویژگی نافعبودن

آن اشااره شاده اسات (راغاب اصافهانی،

 ،1412ج .)300 :1بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که حکمت ،همان خیری است که خداوناد آن را
برای فایدهرساندن به انسان از طریق وحی فرو فرستاده است.
انسان به اقتضای محدودیتهایی که در زمینه علم دارد ،گااه در شاناخت خیار و شار بااز
میماند و به تبع آن ،رغبتش به خالف واقع انگیخته میشود﴿ :وَ عَسی أَنْ تَکرَهُوا شَیئاً وَ هُنوَ خَینرٌ

لَکمْ وَ عَسی أَنْ تُحِبُّوا شَیئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکمْ وَاللَّهُ یعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ﴾ (بقاره .)216 :مصاادیق مختلفای از
خیر در آیات متعددی بازگو شده است ،از جمله ایمان (نساء )170 :و توحید (نساء .)171 :وحای باا
ویژگی حکمت ،خیر را به انسانها میشناساند و کمبودهایی را که انسان در بعد معرفتی با آنهاا
مواجه میشود جبران میکند.
 .2 .3 .3تقویت قدرت تعقل و فهم انسان
شماری از تفاسیر« ،حکمت» را به فقه (حا ری تهرانی ،1377 ،ج ،)139 :11اصابت در ساخن و عمال
(مغنیه ،بیتا ،ج ،)57 :1فهم (سالمی ،1369 ،ج ،)80 :1وجاه تمساک باه قارآن

(فخار رازی ،1420 ،ج:30

 ،)538نوری که خداوند در دل بندگانش مینهد (ابنعجیبه ،1419 ،ج )166 :1و اموری از ایان قبیال
تفسیر کردهاند .سید قطب ذیل آیه ﴿کما أَرْسَلْنا فیکمْ ر َُسنوالً مِننْکمْ یتْلُنوا عَلَنیکمْ آیاتِننا وَ ینزَکیکمْ وَ

یعَلِّمُکمُ الْکتابَ وَالْحِکمَة﴾ (بقره« ،)151 :حکمت» را ماده اصالی آیاات قارآن و ثماره تعلایم کتااب
دانسته و خاطرنشان کرده است کاه حکمات ملکاهای اسات کاه شاخص باا برخاورداری از آن
میتواند امور را به نحو شایسته سامان دهد و با ماوازین

صاحیح بسانجد (ساید قطاب ،1412 ،ج:1

 .)139با توجه به اینکه تمام تفاصیل احکام و آنچاه میاان ماردم اتفااق میافتاد ،در کتابهاای
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آسمانی به صورت جز ی بازگو نشده ،قرآن کریم تعلیم حکمت را به عنوان یکی از ارکان اصالی
رسالت پیامبران ،و یکی از لزومات زندگی در آیات متعددی مطرح کرده است .با توجاه باه آیاه
﴿یؤْتِی الْحِکمَةَ مَنْ یشاءُ وَ مَنْ یؤْتَ الْحِکمَةَ فَقَدْ أُوتِی خَیراً کثیرا﴾ (بقاره )269 :گاروه خاصای از ماردم از
حکمت مد نظر قرآن بهرهمند میشوند و سایر مردم با مراجعه به آنها مسا لشان را حل و فصال
میکنند .همانگونه که پیامبران در زمان خودشان مرجع پاسخگویی به مردم بودهاند ،علما نیاز
به طریق وراثت و با برخورداری از حکمت االهی ،قابلیت مرجعیات را پیادا میکنناد ،چنانکاه
روایت شده

است« :إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیاء» (کلینی ،1407 ،ج.)77 :1

 .3 .3 .3اصالح عقول بشری
با روی کار آمدن نهضت ترجمه ،شماری از دانشمندان مسلمان ،برای ملموسترکردن یافتههای
فلسفی یونان ،به تطبیق آموزههای اسالمی با این فلسفه پرداختند .آنان به ایان منظاور فلسافه
مصطلح را با حکمتی که عرب پیشتر می شناخت و آیات قرآن نیز به آن پرداخته بود ،همساان
جلوه دادند.

لذا فلسفه را به حکمت ترجمه کردند (برنجکار.)95-94 :1379 ،

به نظر میرسد آنچه ترجمه فلسفه به حکمت را توجیه میکند ایان باشاد کاه در هار دو،
عقل محوریت دارد و هر دو قابل تعلیماند .با وجاود ایان ،حکمتای کاه در قارآن مطارح شاده،
تفاوتهای بسیار جدی با فلسفه مصطلح دارد .اساسیترین تفااوت فلسافه و حکمات ،در منباع
این دو است؛ منبع فلسفه صرفاً عقل است اما حکمات ،عاالوه بار عقال ،از آبشاخور وحای نیاز
سیراب میشود .تفاوت دیگر در هدف است؛ فلسفه صرفاً تفسیر عقالنی پدیدههای هستی را پای
میگیرد؛ در حالی که حکمت میخواهد باا اساتفاده از قابلیتهاای عقلای در پاذیرش حقاایق،
انسان را اقناع کند که سعادتش در گرو پیروی از سااز و کارهاایی اسات کاه در جهاان هساتی
تدارک دیده شده است.
ابنعاشور درباره منشأ االهی داشتن حکمت و نشاندادن جایگاهش میگوید« :حکمت کاه
اصل اصالح عقلهای بشر است ،مجموع ارشاداتی است که هدایتگران اهل وحای االهای باه آن
رهنمود شدهاند .بنابراین ،مبدأ

ظهور حکمت در ادیان بوده است» (ابنعاشور ،1421 ،ج.)531 :2
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حکمت با نبوت عمیقاً گره خورده است .همانگونه که در مباحث تفسیری گذشت ،شماری
از مفسران ،حکمت را عبارت از نبوت دانستهاند .بنابراین ،میتاوان گفات نیازمنادی انساان باه
حکمت ،به نیازمندی انسان به نبوت اشاره دارد.
 .4 .3 .3رساندن انسان به لذت ذاتی
مالصدرا درباره اینکه حکمت در فراهمکاردن بعادی از کمبودهاای انساان نقاش دارد و باعاث
رسیدنش به لذت میشود ،تعبیر رسایی دارد .به نظر وی ،انساان مجموعاهای از قاوت و غریازه
است و هر کدام از قوا و غرایز درونی انسان ،با فراهمشدن آنچه برای دستیابی باه آنهاا آفریاده
شدهاند ،به لذت میرسند و در صورت فقدانشان رنج حاصل میشود .وی میگوید:
انسانهای بصیر می دانند که لذتی در معرفت و حکمت وجود دارد که از لذتهای دیگر برتار
است .کسی که قادر به درک این نیست که در حکمت ،لذت و در ترکش رنج وجود دارد ،به این
سبب است که در قلب چنین فردی بُعد این غریزه نورانی و بصیرت باطن ی ایجاد نشده اسات
(صدرالدین شیرازی ،1366 ،ج.)42-40 :7

سخنان مالصدرا به رابطه متناظر حکمت ،و استعداد درونی انسان به کسب آن اشااره دارد،
که در صورت تحقق ،به کامیابی انسان میانجامد.
 .4موعظه
الصندُورِ وَ هُندی وَ رَحْمَنةٌ
موعظه در آیه ﴿یا أَیهَا النَّا ُ قَدْ جاءَتْکمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکنمْ وَ ِشنفاءٌ لِمنا فِنی ُّ

لِلْمُؤْمِنینَ﴾ (یونس )57 :به عنوان یکی از اوصاف قرآن به کار رفته است .باا توجاه باه اینکاه عماوم
مردم مخاطب این آیه قرار گرفتهاند ،مطالعه درباره مفهوم «موعظه» از منظر نیازمندی انسان به
آن ،دارای اهمیت است .همچنین ،در آیات دیگری ،از قرآن به «موعظه» تعبیر شده است ،مانند
آیه ﴿هذا بَیانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدی وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقین﴾ (آل عمران )138 :و ﴿وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَیکمْ آیااتٍ مُبَینااتٍ وَ
مَثَالً مِنَ الَّذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکمْ وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقین﴾ (نور.)34 :

 .1 .4مفهوم لغوی موعظه
«موعظه» اسم مصدر فعل «وعظ» «یعظ» است .فراهیدی معنای آن را یادآوری خیر و مانند آن
دانسته ،به گونهای که قلب شخص را نرم کند (فراهیدی ،1410 ،ج .)228 :2راغاب از آن باا عباارت
«زجر مقترن بتخویف» تعبیر کارده اسات (راغاب اصافهانی ،1412 ،ج .)876 :1ابنمنظاور آن را باه
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معنای خیرخواهی (النصح) و یادآوری عواقب دانسته و با اشاره باه حادیث «ألَجْعلننک عِظنة»،
معنای عبرت را نیز برای آن قا ل شده است (ابنمنظور ،1414 ،ج .)466 :7طریحای آن را ترسااندن
از فرجام کار دانسته و در ادامه ،معانی دیگاری از قبیال توصایه باه تقاوا ،تشاویق باه عباادات،
برحذرداشتن از ارتکاب معاصی ،فریفتهشدن به دنیا و  ...برای آن برشمرده است

(طریحای،1375 ،

ج .)292 :4مصطفوی نیز بعد از آوردن اقوال مختلف لغویان ،اصل یگانه در این ماده را ارشااد باه
سوی حق به وسیله تذکرهای مفید و تنبیهات نافع و مناسب دانسته و مفااهیم دیگار را از آثاار
این اصل قلمداد کرده است (مصطفوی ،1360 ،ج .)148 :13فرهنگهای فارسی ،این واژه را با پناد و
اندرز معنا کردهاند (قرشی ،1371 ،ج.)228 :7

از عبارات پیشگفته میتوان به این جمعبندی رسید که موعظاه ،هادایت باه راه راسات و
بازداشتن از انحراف ،از طریق برانگیختن عواطف انسانی است.
 .2 .4درنگی در دیدگاه مفسران درباره موعظه در قرآن
در آیات قرآن نیز موعظه در همان معانیای به کار رفته که در کتابهاای لغات باه آنهاا اشااره
شده است .مثالً در آیه ﴿فَجَعَلْناها نَکاالً لِما بَینَ یدَیها وَ ما خَلْفَها وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقینَ﴾ (بقره )66 :موعظه به
پند و عبرت تفسیر شده است (شریف الهیجی ،1373 ،ج .)62 :1یعنای کساانی کاه در روز شانبه از
فرمان خدا تجاوز کرده بودند ،با مسخشدن ،مایه عبرت دیگران قرار گرفتهاند .حکایت سرگذشت
این افراد نافرمان ،حاوی تخویفی است که یکی از ابزارهای موعظه به شمار میرود.
در آیه ﴿هذا بَیانٌ لِلنَّا ِ وَ هُدی وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقینَ﴾ (آلعمران ،)138 :موعظاهبودن قارآن ،مخاتص
پرهیزگاران دانسته شده است .موعظه در این

آیه ،به ارشاد تفسیر شاده اسات (حساینی شایرازی،

 ،1423ج ،)78 :1ضمن اینکه ذیل این آیه ،موعظه باعث نرمی و فراخای دلهاا ،لطافات مشااعر و
احساسات ،و توجه گامها به سوی راه راست دانساته شاده اسات (فضالاهلل ،1419 ،ج .)278 :6ایان
تفسیر ،به دخیلبودن عواطف و احساسات انسان در تحقق موعظه تصریح دارد.
در آیه ﴿وَ لَوْ أَنَّا کتَبْنا عَلَیهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَکمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِیارِکمْ ما فَعَلُوهُ إِالَّ قَلیلٌ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَنَّهُنمْ

فَعَلُوا ما یوعَظُونَ بِهِ لَکانَ خَیراً لَهُنمْ وَ أ ََشندَّ تَثْبیتناً﴾ (نسااء ،)66 :از فرمانهاا و اوامار االهای تعبیار باه
«موعظه» شده است (ابوعبیده ،1381 ،ج.)131 :1
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فخر رازی در آیه ﴿هذا بَیانٌ لِلنَّا ِ وَ هُدی وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِین﴾ (آلعمران ،)138 :با توجه به اقتضاای
مغایرت در عطف« ،بیان» را دارای مفهوم عام« ،هدی» را بیاان راه رشاد ،و «موعظاه» را کاالم
بازدارنده دانسته است (فخر رازی ،1420 ،ج .)370 :9منحصردانستن موعظاه در کاالم بازدارناده ،باا
توجه به تلقی عامی که از مفهوم این کلمه گزارش شد ،محل نظر است ،مگر اینکه ساخن فخار
رازی را در این موضوع ،بر غلبه کاربرد موعظه در کالم بازدارنده حمل کنیم.
یکی از مصادیق زیبای موعظه که در قرآن حکایت شاده ،موعظاه حضارت لقماان  باه
فرزند خویش است﴿ :وَ إِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِنهِ وَ هُنوَ یعِظُنه ( ﴾...لقماان .)13 :در ایان آیاات ،موعظاههای
اعتقادی ﴿ال تُشْرِک بِاللَّه﴾ (لقمان ،)13 :عملی ﴿أَقِمِ الصَّالةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکر﴾ (لقمان )17 :و
اخالقی ﴿وَ ال تُصَعِّرْ خَدَّک لِلنَّا ِ وَ ال تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحا﴾ (لقمان )18 :به زیبایی بیاان شادهاند .باا
توجه به اینکه از اندرزهای حضرت لقمان  با «موعظه» ﴿وَ هُوَ یعِظُنه﴾ تعبیار شاده اسات پای
میبریم که موعظه صرفاً در توصایههای اخالقای خالصاه نمیشاود؛ بلکاه تماامی توصایههای
اعتقادی و عملی نیز ذیل عنوان «موعظه» قرار میگیرد .بنابراین ،دامنه آیاتی که میتوان آنها را
مواعظ قرآن به شمار آورد ،بسیار گسترده خواهد بود .فضالاهلل ماواعظ لقماان  را در چهاار
حوزه دستهبندی کرده است :اعتقادی ،عبادی ،مسئولیت و ثبات ،و تهذیب اجتماعی در سالوک.
وی میگوید« :در پرتو این آیات میتوانیم پی ببریم که جریان موعظه باید چگونه باشد تا بتواند
تمام قضایایی

را که در ایان عرصاهها اتفااق میافتاد در بار بگیارد» (فضالاهلل ،1419 ،ج.)199 :18

سبزواری نجفی این آیات را نبذه ای از مواعظ لقمان دانسته که خداوند آنها را به منظور استفاده
امت رسول اکرم  به آن حضرت وحی کرده اسات (سابزواری نجفای ،1419 ،ج .)418 :1حساینی
شاهعبدالعظیمی نیز مواعظ لقمان  را از لحا موضوعی شمارهگذاری کرده و تعداد آنها را به
ده تا رسانده

است (حسینی شاهعبدالعظیمی ،1363 ،ج.)350-340 :10

 .3 .4تحلیل نیاز انسان به موعظه االهی
کارکرد و ثمره ویژگی موعظهبودن قرآن را از سه منظر میتوان بیان کرد:
 .1 .3 .4تداوم تنبه و آگاهی
سیوطی از ابنحصار نقل میکند که« :گاه نزول آیه از روی یادآوری و موعظاه تکارار میشاود»
(سیوطی ،1421 ،ج .)140 :1با توجه به اینکه بسیاری از آیات در قرآن تکرار شدهاند ،میتوان نتیجه

تبیین نیاز انسان به وحي بر پايه تحلیل عناوين و اوصاف قرآن در قرآن :بررسي ذکر ،حکمت و موعظه

253

گرفت که آنچه در مفهوم تذکر و موعظه نمود دارد ،صرفاً بیان حکم نیست و تکرار یاک مطلاب
به سبب تجدید خاطر ،توجهدادن ،تنبهبخشیدن و تلنگرزدن به مخاطب است .در آیاات قارآن و
احادیث نبوی ،به قرا ت مستمر قرآن امر شده و برای قرا ت آن ،پاداش اخاروی در نظار گرفتاه
شده است .قرا ت مداوم و تکرارگونه میتواند خود باعث تداوم تنبه و آگاهی مخاطب شود.
 .2 .3 .4مؤثربودن موعظه قرآن بر اساس اعتماد به موعظهگر
در آیه  44سوره بقره آمده است﴿ :أَ تَأْمُرُونَ النَّا َ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکمْ وَ أَنْنتُمْ تَتْلُنونَ الْکتنابَ أَ فَنال

تَعْقِلُونَ﴾ .این آیه یکی از اصول دعوت و تبلیغ را بیان میکند .کسی که مردم را به راه راست فارا
میخواند ،باید خود پیش از دیگران به گفتههایش عمال کناد .حضارت علای  در ایان بااره
میفرماید:
ای مردم! سوگند به خداوند! شما را به طاعتی تشویق نمی کنم ،مگر اینکه پیش از شما آن را
انجام دهم .و شما را از معصیتی منع نمیکنم ،مگر این کاه قبال از شاما از آن اجتنااب کانم
(نهجالبالغه :1414 ،خطبه .)175

این اصل ،نیازمندی انسان به موعظه االهی را نمایان میکند .انسان زمانی که خود مرتکاب
اعمال خالف فطرت سلیم بشری میشود ،ناگزیر از الگویی است که از اخالق رذیله برحذر باشد.
فقط کسانی از رذایل اخالقی مصوناند که طبق اراده و مشیت االهی ،صیانت آنهاا رقام خاورده
باشد و به برهان خداوند متصل باشند:

﴿وَ هَمَّ بِها لَوْ ال أَنْ رَأی بُرْهانَ رَبِّهِ﴾ (یوسف.)24 :

آیه  12سوره لقمان ،به عطاشدن حکمت به وی اشااره دارد﴿ :وَ لَقَدْ آتَینا لُقْمانَ الْحِکمَنة﴾ .آیاه
بعدی،

شروع موعظه از جانب وی را بیان میکند﴿ :وَ إِذْ قالَ لُقْمنانُ الِبْنِنهِ وَ هُنوَ یعِظُنه﴾ (لقماان.)13 :

طبرسی جایز دانسته است که «اذ» در این

آیه متعلق به ﴿وَ لَقَدْ آتَینا لُقْمانَ الْحِکمَةَ﴾ باشد (طبرسای،

 ،1372ج .)495 :8از ارتباط این دو آیه میتوان برداشت کرد که شخص موعظهگر باید از حکمات
برخوردار باشد .هر چه برخورداری واعظ از حکمت بیشتر باشد ،جایگااه موعظاه نیاز باه هماان
میزان باالتر خواهد بود .از این منظار ،وصاف «موعظاه» باا صافت حکیمباودن خداوناد پیوناد
میخورد و این یعنی اعتماد به موعظهگر ،در تأثیر موعظه نقش مستقیم دارد.
در آیه ﴿وَ اذْکرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیکمْ وَ ما أَنْزَلَ عَلَیکمْ مِنَ الْکتنابِ وَالْحِکمَنةِ یعِظُکنمْ بِنه﴾ (بقاره،)231 :
موعظه نعمتی دانسته شده که خداوند از طریق وحی به مردم ارزانی داشته است .همچناین ،در
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کالم حضرت علی « :وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ یعِظْ أَحَداً بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ حَبْنلُ اللَّنهِ الْمَتِنینُ وَ َسنبَبُهُ

الْأَمِین» (نهجالبالغه ،1414 ،خطباه  ،)176قرآن کریم با ویژگی موعظهبودنش ریسمان محکم و وسیله
امین خداوند معرفی شده است .با توجه به امر خداوند راجع به چنگزدن به ریسامان الهای﴿ :وَ
اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمیعاً﴾ (آل عمران )103 :و همچنین اتخاذ وسیله به سوی خداوند﴿ :یا أَیهَنا الَّنذینَ

آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَیهِ الْوَسیلَةَ﴾ (ما اده ،)35 :اهمیت و جایگاه واالی موعظه و مسئولیت انسان در
خصوص توجه به این نعمت االهی نمایان میشود.
 .3 .3 .4مؤثربودن موعظه قرآن بر اساس عطوفت االهی
حضرت لقمان  فرزندش را با عبارت «یا بُنَی» خطاب میکناد .فایک کاشاانی تصاغیر را در
این محل به منظور اشفاق دانسته است (فیک کاشانی ،1418 ،ج .)968 :2قرشی نیاز اساتعمال ایان
کلمه را برای رأفت و مهربانی میداناد (قرشای ،1377 ،ج .)248 :8ایان عباارت ،نهایات عطوفات و
مهربانی را می رساند؛ نوعی مهربانی ذاتی که بین پدر و پسر برقرار است و اقتضا میکند که پادر
در حق فرزندش خیرخواه باشد .این سلسلهمراتب ،در موعظه خداوند به بنادگانش نیاز جریاان
دارد .لطف ،مهربانی و خیرخواهی خداوند در حق بندگانش ،برتر از تمام محبتهاایی اسات کاه
بندگان به یکدیگر دارند؛ همانگونه که در روایتی آمده است که خداوناد متعاال در روز قیامات
میفرماید« :ای فرزند آدم! چرا عیادتم نکردی؟ بنده میگویاد :خادایا چگوناه عیادتات کانم در
حالی که پروردگار جهانها هستی! خداوند میگویاد :فاالن بنادهام بیماار شاده باود و اگار باه
عیادتش میرفتی مرا نزد او مییافتی»

(طوسی.)630 :1414 ،

بنابراین ،میتوان گفت موعظه ،با شأن ربوبیت پروردگار گره خورده است؛ ربوبیتی که اقتضا
می کند مربوب را راه بنماید تا در مسیری گام بردارد که برای رسیدن به مقصود برای او ترسایم
شده است.
 .4 .3 .4ایجاد تعادل بین عقل و عواطف درونی انسانها
بغوی در تفسیر

ْسننُ﴾ (نحال:
آیه﴿ :ادْعُ إِلی سَبیلِ رَبِّک بِالْحِکمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی هِی أَح َ

« ،)125حکمت» را اقناعکننده خواص امت« ،موعظه حسنه» را نافع به حاال عاوام ،و «مجادلاه
احسن» را شیوه مواجهه با معاندان دانسته است (بغوی ،1420 ،ج .)245 :3این تقریار بغاوی ،ماا را
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متوجه آن میکند که موعظه حسنه ،بیشتر با عواطف انسانها سر و کاار دارد .باه بیاان دیگار،
همه انسانها فهم عمیق ندارناد تاا حکمتهاای متعالیاه را درک کنناد ،اماا هماه از عواطاف،
احساسات و کششهای درونی برخوردارند .لذا موعظه ،این بخش از قابلیتهای ذاتی انسانها را
هدف قرار میدهد.
حضرت علی  در وصیتی به فرزندش میفرماید« :دلت را با موعظه زنده

گردان!» (نهجالبالغاه،

 :1414خطبه )31؛ و در روایت دیگری فرموده است« :مواعظ ،صیقلدهنده دلها و جاالی قلبهاا
هستند» (تمیمی آمدی .)1354 :1366 ،اینگونه روایات نشان میدهد کاه موعظاه ،قلاب و عواطاف
انسانها را هدف قرار میدهد .حال پرسش این است که :آیا توجهداشتن به عواطف و احساسات
در موعظه ،به معنای این است که عقالنیت و منطق کنار گذاشته شده است؟! به بیان دیگر ،آیاا
موعظه درصدد است آن بخش از گزارههای دینی را که عقل قادر به کشف یا پذیرش آن نیست،
با توسل به عواطف و احساسات انسانی توجیه کند؟
این موضعگیری در قبال روش تربیتی موعظه ،هنگامی در خور اعتناا خواهاد باود کاه اوالً
مواعظ ،خالی از هر گونه مطالب منطقی و عقلمداراناه و صارفاً بار هیجاناات و عواطاف بشاری
مبتنی باشد .ثانیاً ،انسان هیچگاه نیازمند یادآوریها ،تنبهات و تلنگرهای عاطفی نباشاد و تماام
مشکالتش با تکیه بر عقالنیت صرف حلشدنی باشد.
هر دو منتفی است؛ موعظه ،مطالب و حقایقی را که عقل نیز به حقانیت آنها باورمند اسات،
با عواطف و احساسات بشری درگیر میکند .به بیان دیگر ،در موعظاه عاالوه بار قادرت تعقال،
قابلیتهای دیگر بشری نظیر احساس و عاطفه نیز باه کاار گرفتاه میشاود .همچناین ،انساان
همیشه از عقل پیروی نمیکند ،بلکه نقاش عواطاف و احساساات ،در تصامیمگیریهای انساان
انکارناپذیر است.
چیرهشدن احساس و عالقه بر عقالنیات در وجاود بشاری ،مصاداقهای فاراوان دارد .ایان
مصادیق در آیات قرآن تذکر داده شده است؛ مانند تعلق خاطر انسان به دنیا و زینتهای آن که
باعث میشود انسان فریفته شود .وقتی انسان خود را از متاع دنیا بهرهمند میبیند ،این توهم در
او به وجود می آید که قرار است برای همیشه از این کاالها برخوردار باشد﴿ :یحْسَُُّ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ﴾
(همزه .)3 :در این هنگام ،موعظه وارد عمل میشود و انسان را به این مسئله متنبه میکند﴿ :الْمالُ
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وَالْبَنُونَ زینَةُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَالْباقِیاتُ الصَّالِحاتُ خَیرٌ عِنْدَ رَبِّک ثَواباً وَ خَیرٌ أَمَالً﴾ (کهف )46 :و ﴿یا أَیهَا النَّنا ُ
إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَال تَغُرَّنَّکمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا وَ ال یغُرَّنَّکمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ (فاطر.)5 :

سرشت بشری به قوه عقالنی محدود نیست و همینطور قوه عقالنی از مغلوبشدن به قوای
باطنی دیگری که بالقوه در وجود آدمی نهاده شده و اجازه فعالیات دارناد ،مصاون نیسات .لاذا
حکمت خداوندی اقتضا میکند که بشر متناسب با قوای درونیاش مخاطب قرار گیرد .باه بیاان
دیگر ،تا زمانی که عواطف بشری با قدرت تعقل وی هماهنگ نباشد ،عقال نمیتواناد اقتضاا ات
خود را به مرحله اجرا درآورد .همانگونه که مشهور است ،از عقال باه پیاامبر (حجات) درونای
تعبیر شده است (کلینای ،1407 ،ج .)16 :1این پیامبر در صورتی تبعیت میشاود کاه اماتش باه او
ایمان داشته باشند و همین قوای درونی و اقتضا ات طبیعی امت ،عقل را تشاکیل میدهاد کاه
دا م در کشمکشاند و باید مرتب به آنها اندرز داده شود.
وقتی وصفی به کل قرآن اطالق میشود الزمهاش آن است که کل آیات قارآن باه صاورت
مستقیم یا غیرمستقیم در شکلدهی مفهوم یا هدف این وصف دخیل باشند .لذا وقتای باه کال
قرآن «موعظه» اطالق میشود ،باید تأثیرات مختلف آیاات قارآن بارای تحقاق مفهاوم و هادف
موعظه را در نظر داشت .آیات اعتقادی جایگاه واعظ و خطاناپذیری او را بازگو میکنند ،و آیاات
عملی راهکارهای اجرایی برای تحقق آثار موعظه را به تصویر میکشند .باه بیاان دیگار ،انساان
برای موعظهپذیری نیاز به اصالح خصوصیات رفتااری خاود دارد .از ایانرو آیااتی را کاه دارای
مضامین حکمی یاا اعتقاادی اسات میتاوان از ایان لحاا در شامار ماواعظ قارار داد کاه در
فراهمسازی زمینه مناسب برای موعظهپذیری انسان دخیلاند.

نتیجه
شماری از عناوین و اوصاف قرآن ،به تأمین نیازهای ابعاد وجودی انسان ناظرند .لذا باا تحلیال و
تطبیق آنها با نیازهای انسان میتوان ضرورت وحی را تبیین کرد.
وصف «ذکر» به بعد فطری انسان ناظر است .انسان فطرتاً به خداوند متعاال شاناخت دارد؛
اما با عارضشدن غفلت و نسیان ،به این شناخت فطاری خدشاه وارد میشاود .آیاات وحای باا
ویژگی ذکربودنشان ،نقش زدودن این دو عارضه از ساحت وجودی انسان را به عهاده دارناد .باه
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تناسب شدت غفلت و نسیان در وجود انسان ،معنای کلمه «ذکر» نیز توساعه مییاباد .باه ایان
تعبیر که ممکن است برای زدودن غفلت و نسیان از وجود انساان ،ذکار ،از بااب اناذار ،تبشایر،
موعظه و وعد و وعید درآید .ذکر از منظر دیگر ،یکی از مراحل دعوت قرآن است و توجاهنکردن
به آن ،به محرومیت انسان از هدایت االهی میانجامد .از این منظر ،میتاوان گفات ذکار ،اتماام
حجتی برای انسان در قبول دعوت االهی است و رویگردانای از آن باعاث ایجااد حجااب باین
انسان و شناخت حقایق میشود.
وصف «حکمت» ،به بعد معرفتی انسان ناظر است .انسان به دلیل محدودیتهایش در حوزه
عقل ،برای شناخت بایسته خود ،خداوند و جهان هستی ،نیازمند منبعی است که صیانت از خطا
داشته باشاد .وحای عاالیترین و مصاونترین منبعای اسات کاه آگاهیهاای الزم انساان را در
زمینههای مختلف معرفتی تأمین میکند .وحی با ویژگی حکمات ،عاالوه بار آگاهیبخشای باه
انسان ،مسیر سعادت وی را نیز ترسیم میکند.
وصف «موعظه» ،به بعد عاطفی و اخالقی انسان ناظر است .انسان به بعد عقالنی محدود
نیست .همچنین ،فقط عقل در تصمیمگیریها و رفتار انسان دخالت ندارد ،بلکه عواطف انسانی
نیز در این امور دخیلاند .لذا قرآن با ویژگی موعظه ،به بعد عاطفی انسان نیز توجه میکند و
قابلیت های آن را برای تفهیم بهتر حقایق به کار میگیرد .انسان در بعد عاطفی از این نظر به
وحی نیازمند است که وحی ،به سبب صدور از حکیم مطلق ،ر وف و لطیف ،محتوایی را به
انسان عرضه میکند که متناسب با وضعیت و قابلیتهای او است و میتواند هیجانات روحی
انسان را به بهترین نحو ممکن مدیریت کند.
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