
                     تقریرى از دیدگاه فرهاد شفتى ارائه شده در مجموعه جلسات 
                                                                            «قرآن و سه پرسش اساسى» (1)

             « پرسش اول: مخاطب قرآن کیست؟»
ى                                            مهدى ایرانمنش 
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اد شفتی: ره ادداشتی از ف ی
رانمنش، سپاسگزارم  از صدانت و دوست ارجمند، مهدی ای
کــه هّمت کرده و تقریری از پنج نشســت "قرآن و ســه 
رگزار شد را در زمانی بسیار  پرسش اساسی"  که در صدانت ب
ر درآوردند. همچنین سپاسگزارم  ار زی اه به صورت نوشت کوت
را دادند، اگرچه  نقیح آن که پیش از انتشار، به من فرصت ت
ازبینی  همین باعث تاخیر در انتشار این نوشتار شد. در ب
ا  انجام شده، سعی کردم ضمن حفظ ماهیت گفتاری آن ب
راستاری و در مواردی جابجا کردن و به طور معدود  کمی وی
ر انســجام و روشنی این  اضافه کردن برخی توضیحات، ب

یفزایم. متن که در اصل، گفتار و گفتگو بوده است ب
همانگونه که در متن آمده اســت، پرسش اصلی در واقع 
رای تبیین  این اســت که قرآن به چه کار امروز ما می آید. ب
اید از گردنه ی دو پرســش  ه این پرســش اما ب پاســخم ب
نکــه مخاطب قرآن  اساســی دیگر عبــور می کردم، اول ای
ا قرآن به دین نگاهی کثرت انگار  نکه آی کیســت و دوم ای
ه این دو پرسش  ا نگاهی انحصارگرا. پس از پاسخ ب دارد ی
ر به پرســش قرآن و امروز و ما  ا نگاهی آبدیده ت می توان ب

پرداخت.  
نکه  ادداشت دو نکته را توضیح دهم. اول ای لم در این ی مای

مباحث این ســه پرسش وابسته به یکدیگرند. پاسخ به 
ر مبنای پاسخ های پرسش اول و دوم  است.  پرسش سوم ب
از همین روی شاید خواندن بخش های آخری این نوشتار 
ر بخش های نخســتین و میانی،  بــدون حداقل مروری ب
نکه  هام کند. نکته ی دوم ای ا و منطق ســخن را دچار اب ن مب
در پاسخ به این سه پرسش، به مناسبِت موضوع، جریان 
اندیشه به تدریج به ســوی سر منزل مقصود روان است. 
اور و فهمی که از موضوعات مختلف  گمانم این است که ب
انی  ا نزدیک شــدن به بحث های پای ها ب ن مطرح کرده ام  ت

آشکار می شود. 

ه مقدم

در این سلســله مقاالت  ســعی کردم اندیشه های فرهاد 
شفتی - یکی از پژوهشــگران قرآنی- را که اخیرا طی پنج 
ا صدانت  مطرح شــد،  بدون دخل و تصرف  نشســت ب
ا در  ا اظهار نظر شــخصی، جمــع بندی کنم ت در محتوا، ی
ر پژوهشگران و عالقمندان قرارگیرد.  معرض مطالعه ی سای
این سلسله مقاالت در چهار قسمت ارائه می شود. در سه 
قسمت اول  به یکی از ســه پرسش مورد بحث پرداخته 

وبسایت فرهنگی صدانت      1  

                                                                                  تقریرى                               

                                                                                  از یک دیدگاه                                   



  2              وبسایت فرهنگی صدانت        

ن 
رآن

ه ق
بار

در 
ی 

اس
اس

ش 
رس

ه پ
س

می شود و قسمت چهارم مجموعه ی پرسش ها و پاسخ های 
مطرح شــده در پایان جلسات است. فایل های ویدیویی و 
رزگر از  انی محمد کاظم ب ا میزب ار ب صوتی این سلســله گفت
این وبســایت قابل دسترسی است. به جهت تبیین بهتر 
ــرای جناب فرهاد  یه ی تنظیم شــده، ب مطالــب، متن اول
شفتی ارسال و از سوی ایشان تنقیح شد، هر چند ماهیت 

گفتاری متن همچنان حفظ شده است.

 پیش از هر چیز الزم اســت مختصرا به معرفی ایشــان 
پردازم: ب

»فرهاد شفتی دارای دکتری مطالعات اسالمی از دانشکده ی 
یز دارای  ند اســت و ن ل نبرو در اسکات هیات دانشــگاه ادی ال
رای  ا اواسط سطح می باشد. او ب تحصیالت حوزوی در تهران ت
تکمیل دکتری در زمینه ی رویکردهای معاصر درون دینی در 
ر اندیشه های حمید الدین فراهی، امین احسن  فهم قرآن،  ب
اصالحی و شاگردان او در زمینه ی نظم قرآن و تفسیر قرآن 
به قرآن تمرکز کرده است.ف به صورت آنالین موجود است و 
لگرامی »فرهاد شفتی« قابل دسترسی  یز از طریق کانال ت ن
است. موضوع بیشتر این کارها در زمینه ی نظم مفهومی 
رای امروز، کثرت انگاری دینی، و معنویت  رد قرآن ب قرآن، کارب

و اخالق است.
ه زبان فارسی می توان از »قرآن،  از آخرین نوشــته های او ب
ــا کثرت گرا«، »مــا و خدای رازآمیــز قرآن« و  انحصارگرا ی
"پرسشی آسان و دشوار در باب دین و معنویت )فصل نامه ی 
رد. برخی از آخرین گفتارها و  ام ب نگاه آفتاب، شماره ی ۴(« ن
هیات اندوه )دین آنالین("، »قرآن و انسان امروز  گفتگوها: "ال
اره ی دین و  )ماهنامه ی خیمه، شــماره ی ۱۴۰(« و گفتگو درب

معنویت در سلسله پادکست های »نرسیده به درخت«.
یاتی  ر مبنای دکتری دیگر خود در زمینه ی تحقیق عمل او ب
)operational research( دانشــیار دانشــگاه گالسگو در 

لند است.« اسکات
اگون درون  ر آن شواهد گون   ایشان آنچه را ادعا می کنند و ب
متنی می آورند را صرفا مشــاهده ی خــود از قرآن معرفی 
می کنند. سه پرسش اساســی که ایشان مورد بررسی قرار 

ند از: ارت داده اند، عب
• مخاطب قرآن کیست؟

ا کثرت انگار؟ • قرآن انحصارگراست ی
• قرآن به چه کار امروز ما می آید؟ 

 در حقیقت پرســش اصلی این اســت کــه » قرآن به چه 
کار امروز ما می آید؟« اما پاســخ به دو پرسش نخست، به 
درستی بستری را فراهم می کند که در آن بستر بهتر می توان 
یاز داریم که بدانیم  راین ن اب ن به پرســش اصلی پرداخت. ب
اره چیست؟و  مخاطبان قرآن کدام اند؟ روایت قرآن در این ب
اره ی خودش چه می گوید؟  به عبارت دیگر قرآن خودش درب
رای این منظور مفاهیــم و موضوعاتی نظیر دین، هدف  ب
دین، رستگاری، خداوند و ادیان مختلف در قرآن مورد توجه 

قرار می گیرند. 
ا قرآن به انحصارگرایی دینی  اید بحث کنیم که آی سپس ب

ا به کثرت انگاری دینی. ر است ی نزدیک ت
یان ایشان پرســش اول در حقیقت نوعی شخم زدن  ه ب ب

مرتع اندیشه است.
 پرسش دوم کاشــتن دانه ای در این مرتع، و پرسش سوم 
برداشت محصول است. تعبیر شخم زدن را از آن جهت به 
رند که پرسش اول بحث چندان جدیدی نیست و  کار می ب
یز  ادآوری و توجه به نکاتی است که پیش از این ن بیشتر ی

بحث شده اند.
ت؟  س ی رآن ک ب ق اط 1. مخ

ر صورت  ه این پرســش طی چهار بخش اصلی زی پاســخ ب
می گیرد:

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 

https://3danet.ir
 https://t.me/farhadshafti
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• تبیین پرسش
رای درک اهمیت و • چند مثال از آیات قرآن ب

  نزدیک شدن به موضوع  
ر اساس محلی بودن خطاب ها • تبیین پاسخ ب

یه ی قرآن ر اساس هدف اول ببین پاسخ ب • ت

ش رس ن پ یی ب 1-1.  ت
نکه مخاطب قرآن  ه، و فهم ای ل بیین این مسئ رای ت گر چه ب
ا  اتی که لفظ خطــاب دارند مانند »ی ه آی کیســت، توجه ب
ناس« الزم اســت، اما در اینجا  هال ا ای هالذین آمنوا« و »ی ای
ه این پرسش  ر ب ر می کنیم و به طور کلی ت بحث را وســیع ت
ا  ر مبنای تعامل ب ار عمده ی گفتمان قرآن ب می پردازیم که ب
کدام مخاطب است. قرآن مخاطبان متفاوتی دارد، بحث از 
لکه مقصود دانستن  محدود کردن مخاطبان قرآن نیست ب
ها و بهره بردن از تبعات جدا کردن آنهاســت. انواع  انواع آن

نگونه دسته بندی کرد: مخاطبان قرآن را می توان ای
- مخاطب خاص مستقیم

- مخاطب خاص غیر مستقیم
- مخاطب عام

منظــور از مخاطب خاص مســتقیم، مســلمانان و غیر 
ره ی  ر و در شبه جزی انی اند که در عصر حیات پیامب مسلمان
عربســتان و به خصوص مکانهایی مشخصی )مانند مکه 
اره جنگ ُاحد اســت،  اتی که در ب نه( بوده اند. مثال آی و مدی
ها  مربوط به مخاطب خاص مستقیم از مسلمانان است، آن
اتی که به واکنش  که در زمان جنگ ُاحد زندگی می کردند. آی
یهــود و نصاری به پیامبــر می پردازند مربوط به مخاطب 
ر  ها که در زمان پیامب خاص مستقیم از اهل کتاب است، آن
نه و اطراف  ره ی عربستان، به خصوص در مدی در شــبه جزی
اد و دشمنی  اتی که مشرکین را از عن آن زندگی می کردند. آی
ر حذر می دارنــد مربوط به مخاطب خاص مســتقیم از  ب
ر در عربستان به خصوص در مکه و  مشــرکین زمان پیامب
ام این دســته از مخاطب را می توان به  اطراف آن اســت. ن
اختصار مخاطب مستقیم گذاشت چون همه ی مخاطبان 
مستقیم قرآن منظور نظر خاص هدایت این کتاب بوده اند.

ا  دســته دوم مخاطبان خاص غیر مستقیم اند. مؤمنان ی
ر در این دسته جای     می گیرند.  مسلمانان بعد از عصر پیامب
آنها خاص اند چون مسلمان اند و منظور نظر قرآن به طور 
زوما در مکان  خاص، و غیرمســتقیم اند چون در زمــان و ل
اتی مانند "قد افلح المومنون" مخاطبان  وحی نبوده     اند. آی
بته مخاطبان خاص مستقیم از  خاص غیر مســتقیم و ال

مسلمانان را شامل می شوند. 

اتی  م اند. مثال در آی مخاطبان عام همه ی انســان های عال
ْصِر  َع ا "َواْل ِريم" و ی َك َك اْل َربِّ رََّك ِب ا َغ َســاُن َم ا اْلِْن َه ا َأيُّ ند "َي مان

ها دیده  ِفي ُخْسر" خطابی عام به عموم انسان َســاَن َل ِإنَّ اْلِْن
می شود که شامل مخاطب خاص مستقیم و غیر مستقیم 
و مخاطب عام می شود. در این آیات به نظر می آید که قرآن 
ا تمام انســانها صحبت می کند. هر چند حتی در همین  ب
موارد هم این راِی کمتر مشــهور تفســیری آمده است که 
منظور از انســان در برخی از این آیات به خصوص قبیله ی 
ها به لفظ و محتواِی آیات  ن قریش بوده است. در اینجا اما ت
نگاه می کنیــم و می گوییم می توان گفت منظور مخاطب 
ا دقت در لفظ آیه  عام است. درحقیقت ســعی می کنیم ب
بینیــم چقدر می تــوان مخاطب آن را  نه  هــای آن ب و قری
اره  ند آیه ای که درب ر کرد. مخاطب برخی آیات مان گسترده    ت
وانیم گسترده  کنیم، اما مثال وقتی  جنگ ُاحد است را نمی ت
واند  کلمه مؤمنون به کار می رود،  مخاطب در این جا می ت
نه  ر باشد مگر آنکه قری از مخاطب خاص مستقیم گسترده ت
وانیم  و محتوا مانع شود. همچنین کلمه »انسان« را می ت
نه  های قبل  نکه قری ها تعمیم دهیم مگر ای به عموم انســان
اتی کــه اهل کتاب را به طور عام  و بعد آیه مانع شــوند. آی
یز در همین دســته قرار می گیرند چون  خطاب می کنند ن
ر دالیلی که توضیحش در پاسخ به پرسش  ا ب ن اهل کتاب - ب
ــی خواهد آمد -  منظور نظــر قرآن به صورت  از کثرت گرای

خاص نبوده اند. 

حال در این بحث، که درحقیقت بحثی درون دینی و درون 
ابیم گفتمان  متنی اســت، منظور اصلی این است که دری
ا شده  ن ر مبنای کدامیک از این سه مخاطب ب اصلی قرآن ب
اســت. به دیگر کالم، منظور اصلی این است که در روایت 

به دارد.  قرآن کدام مخاطب غل
ر مبنای »مخاطب  دعوی ایشان اینست که گفتمان قرآن ب
ر و  خاص مستقیم« است. یعنی مخاطبی که در عصر پیامب
ره ی عربستان( می زیسته  ر )شبه جزی در همان مکان پیامب
ا نیست که دیگران مخاطب قرآن  است. این اما بدان معن
کنند،  ند ب وان ها از قرآن هیچ استفاده   ای نمی ت ا آن نیستند و ی
ا مخاطب خاص مستقیم،  افتن خطاب قرآن ب در واقع دری
ا به درک روشــن تری از خطاب قرآن و  کمــک خواهد کرد ت
رای دیگر مخاطبان برسیم. این بحث در این  رد قرآن ب کارب

رای رسیدن به چنین بهره ای است. جهت و ب

این دعوی از دو منظر بررسی می شود: »محلی بودن خطاب 
یه قرآن«   قرآن« و »محلی بودن هدف اول

ک  زدی ت و ن می ــرای درک اه رآن ب ات ق ال از آی د مث ن 1-2. چ
وع وض ه م شدن ب

لی را عرضه کنیم که  ر اساس شواهد قرآنی دالی پیش از آنکه ب
ر مبنای خطاب به »مخاطب  نشان می دهند گفتمان قرآن ب
رفتن این ادعا،  بینیم که نپذی خاص مستقیم« است، ابتدا ب

واند داشته باشد.   ار و نتایج مخربی می ت چه آث



  4              وبسایت فرهنگی صدانت        

ن 
رآن

ه ق
بار

در 
ی 

اس
اس

ش 
رس

ه پ
س

اغلب شــنیده ایم و به ما توصیه شده است که وقتی قرآن 
ا شــما  را می خوانید چنان بخوانید که گویی قرآن اینک ب
صحبت می کند. از نظر ایشان، این اندرز، اندرز بسیار خوبی 
است اگر قصدمان کسب نوعی تجربه ی معنوی و روحانی 
و دریافت ذوقی از خواندن قرآن باشد. اما اندرز بسیار بدی 
است اگر هدفمان فهم قرآن باشــد. یعنی اگر گمان کنیم 
ا ما صحبت می کنند، آنگاه ممکن است  همه آیات دارند ب
ه این فهم برسیم که گروه هایی مانند کافرین و مشرکین  ب
رد، همانهایی هستند که ما در این  ام می ب ها ن که قرآن از آن
ا مشــرک اند. آنوقت این بسیار  زمان گمان می کنیم کافر ی
اندرز بدی است و نتیجه  های عجیب و غریب، غم انگیز و 
نیادگرایی  بال دارد، و یکی از دالیل ب گاهی خطرناک را به دن
)گروه های تکفیری( نیز همین اســت. می توان مثال های 
متعددی را از آیات قرآن مطرح کرد که این نتایج عجیب و 

گاه خطرناک را نشان می دهند:

مثال آیه ۱۱6 در سوره نساء و مشابه آن آیه ۴8 همین سوره 
بینید: را ب

َشاُء  ْن َي َم َك ِل ا ُدوَن َذِل ُر َم ِف ْغ ِه َوَي َرَك ِب ْش ُر َأْن ُي ِف ْغ َه اَل َي لَّ "ِإنَّ ال
ًدا" ي ِع ْد َضلَّ َضاَلاًل َب َق ِه َف لَّ ال ِرْك ِب ْش ْن ُي َو َم

ه این است که خداوند شرک را نمی بخشد ولی  مضمون آی
ر از آن را شــاید ببخشد. حال اگر امروز مسلمانی، فردی  غی
یز  ه او ن ه را ب پندارد )مثال یک هندو( و ایــن آی را مشــرک ب
ا عاقبت او را جهنم تصور می کند. فرض  تسّری دهد، قاعدت
بته بسته به فرقه  کنیم آن هندو واقعا مشــرک باشد که ال
اور، فرض قابل خدشــه ای است. حال اگر آن هندو که در  و ب
یا آمــده در آخرت فرصتی پیدا کند و   خانواده ی هندو بدن
بگوید "خداوندا من به همان دلیل مشرکم که یک مسلمان 
یا  یل، به دن موحد شده و در نتیجه در بهشت است و آن دل
آمدن من در میان مشــرکین و به دنیــا آمدن او در میان 
ر را کرد که او آنجا باشد  موحدین است. چه کسی این تقدی
ر را کرده ای؟  نکــه تو خود این تقدی و من اینجا؟ مگر نه ای
پس چگونه اســت کــه در قرآن از یکطــرف می گویی »اَل 
ه اندازه رگ پوســته خرما به شما ظلم  ياًل«، او ب ِت وَن َف ُم َل ْظ ُي
َرَك  ْش ُر َأْن ُي ِف ْغ َه اَل َي لَّ ر مبنای »ِإنَّ ال نمی کند و از طرف دیگر ب

ِه« مرا به جهنم می بری؟!" ِب
ا عدالت خداوند سازگار است؟ این  چنین تصوری چگونه ب
ریم که منظور  مثال یک نمونه بود که نشان می داد اگر نپذی
و خطاب غالب و اصلی قرآن مخاطب خاص مستقیم است 
و  اگر منظور قرآن را تعمیم به مخاطب عام بدهیم به چه 

نتایجی منتهی می شود.

 مثال دیگر: سوره ی مائده، آیه 82:
وا  َرُك َن َأْش ِذي وَد َوالَّ ُه َي وا اْل ُن َن آَم ِذي لَّ َداَوًة ِل اِس َع نَّ ِجَدنَّ َأَشدَّ ال َت "َل
َصاَرى  ا َن وا ِإنَّ اُل َن َق ِذي وا الَّ ُن َن آَم ِذي لَّ ًة ِل ــَودَّ ْم َم ُه َرَب ِجَدنَّ َأْق َت َوَل

ُروَن" ِب ْك َت ْس ْم اَل َي ُه ا َوَأنَّ اًن َب يِسيَن َوُرْه ْم ِقسِّ ُه ْن َأنَّ ِم َك ِب َذِل
رای شما یهود و مشرکین   )خواهید یافت که دشمن ترین ب

خواهند بود و خواهید یافت که کسانی که به شما محبت 
کتراند آنهایی هســتند که  بیشــتر دارند و به شــما نزدی

ند ما نصارا هستیم.(  می گوی
اگر بگوییم منظور آیه، مشــرکین، یهــود و نصارای زمان 
ر و مسلمانان  یز پیامب ر بوده     اند و منظور از "شــما" ن پیامب
اریخی  ا مســتندات ت صدر اســالم بوده اند، آنــگاه این ب
ــی اگر بدان عمومیت ببخشــیم چه  هم خوانــی دارد، ول
رای شما دولت یهود  می شود؟ آیه نمی گوید دشمن ترین ب
لکه مردم عادی یهود را می گوید.  مثال اســراییل اســت، ب
ا بــه عنوان یک اصل  ا واقعــا می توان گفت که امروز، ی آی
یز آن دسته  رای همیشــه، مثال اقلیتهای دینی یهود و ن ب
رای  از هندو هایی که مشــرک میدانیمشان، دشمن ترین ب
ا ایشان مثال  انند و دوســت ترین ب کل جامعه ی مســلمان
ا واقع منطبق  مسیحی ها هستند؟ چنین پیشــفرضی ب

ار می آورد.  ه ب یز نتایج مخرب بسیاری ب نیست و ن
اتی که در یهود ســتیزی جعل شده اند ممکن  برخی از روای
ند روایتی  است برخاسته از چنین فهمی  از قرآن باشند، مان
یا یهودی پشــت درخت مخفی  کــه می گوید در آخــر دن
اد خواهد زد ای مسلمان، یک یهودی  می شود و درخت فری

یا و او را بکش!   اینجا مخفی شده است، ب

گر:  مثال دی
وَن"،  اِســُق َف اِس َل نَّ َن ال ًرا ِم ي ِث ســوره مائده، آیه ی ۴۹: "َوِإنَّ َك

ا کثیری از مردمان فاسقند(. )همان
ا ایمان درستی ندارند شاید  اگر آیه می گفت اکثرا گمراه اند ی
می توانســتیم آن را عام تصور کنیم ولی ســخت است که 
رًا فاسقند.  یا و الی االبد اکث بگوییم قرآن گفته تمام مردم دن
ذا اگر در اینجا منظور از ناس  فاسق کلمه ی سنگینی است. ل

ا بقیه ی قرآن تطبیق می کند. را مخاطب خاص بدانیم ب

مثال دیگر:
ا  یه ی سوره توبه داریم که مشرکین را بکشید و  ب در آیات اول
ا استدالل به همین  ان ب نیادگرای اهل کتاب بجنگید. برخی      ب
اید مشــرکین را کشت  له در این زمان هم ب ند ب آیه می گوی
ا اهل کتاب جنگید. این همان نتیجه گیری اســت که  و ب
ر وحشــتناک  داعش می کند و عمال هم در البالی آن تصاوی
ها، گاه می دیدیم که این آیات را جلوی دوربین  ایات آن از جن

ند کار ما مستند به قرآن است. می گرفتند که بگوی
له روشن می شود. این  در اینجا اهمیت دقت در این مســئ
ا بســیار محلی اند حتی کلمه ی  ب یر غال گروهها و این تعاب
ناس در بسیاری آیات به صورت محلی به کار رفته است و 
منظور مردمان آنجا و آن زمان هستند. حتی کلمه ی ارض 
اوینی مانند »اهل کتاب«،  در برخی موارد محلی است. عن
ا »مشــرکین« در بسیاری  »الذین آمنوا«، »الذین کفروا« ی
موارد محلی اند. حتی در بسیاری از موارد که »اهل کتاب« 
یان  از هــم منظور ب ظاهرا به طور عام مطرح می شــوند ب

رای اهل کتاِب محلی است.   مطلبی ب

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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ا اب ه ط ودن خ لی ب اس مح ر اس اسخ ب ن پ ی ی ب 1-۳. ت
ینیم  ا معنوی می ب در جای جای قرآن خطاب هایی لفظی ی
ها را عــام فرض کنیم در خود قرآن به  که محلی اند و اگر آن
ا تجربه و عقل امروز هم  نکه ب ناقض می رســیم. ضمن ای ت
مشــکل پیدا می کنیم. این نکته نیــز اصال حرف جدیدی 
نیست. برخی مفسرین ســنتی در تفاسیری مثل طبری،  
رای توضیح سراغ      شأن  بیان در موارد زیادی ب رازی و مجمع ال
ــرای حدود  یک چهارم آیات،  نزول رفته اند. می دانیم که ب
     شــأن نزول نقل شده است و بسیاری از آن سه چهارم بقیه 

یز به آن یک چهارم وصل اند.  ن
رتیب  در تفســیر المیزان، در شرح اولین آیه ای از قرآن در ت
حاضر که در آن تعبیر »الذین کفروا« آمده است، یعنی آیه 

6 سوره بقره، عالمه طباطبایی می نویسد: 
ير »الذين كفــروا« آمده ، مراد  » در هر جــاى قرآن كه تعب
ا دعوت دينى مخالفت  كفار مكه     اند، كــه در اوائل بعثت ب
را  نه اى در كالم باشــد، كه خالف آن مى كردند، مگر آنكه قري
ير به »الذين آمنوا«، كه بزودى خواهيم  برســاند، نظير تعب
نه آمده باشد، مراد  گفت : هر جا در قرآن مطلق و بدون قري
از آن مسلمانان مكه، يعنى دسته اول از مسلمين است، كه 
افته     اند، مگر آنكه  به چنين خطابى تشريفى اختصاص ي

را اثبات كند.  )ترجمه(« نه اى در كالم ، خالف آن قري

عالمــه طباطبایی می نویســد:  در هر جای قــرآن که تعبیر 
»الذیــن کفروا«  آمــده، مراد کفــار مکه اند، کــه در اوایل 
بعثت  بــا دعوت  دینــی مخالفت  می کردنــد،  مگر اینکه 
قرینه ای در کالم باشــد کــه خالف آنرا برســاند)ترجمه(.       

ما در قرآن هیچ اشاره ای به یک گروه دینی در خارج عربستان 
اه  آن زمان نداریم.  یهود را داریم و نصارا و یک اشــاره ی کوت
نکه آنها همســایه  یل ای هــم داریم به َمجوس، آنهم به دل
ها در عربستان ساکن بوده اند. اشاره به  ا برخی از آن بوده و ی
ر گروه های دینی نشده است. حتی در مورد همان یهود  سای
یز اشاره به فرقه هایی شده که در عربستان  و مســیحیت ن

بوده     اند. 

اور نداشــته  اب ا خدان همچنین قرآن مخاطب آتئیســت ی
اور  اســت. تمام مخاطبــان قرآن از جمله مشــرکین خداب
ِه" -۳۹:۳. از همین روی  لَّ ى ال ا ِإَل وَن ُب رِّ َق ُي ْم ِإالَّ ِل ُدُه ُب ْع ا َن بودند "َم
راین حتی  اب ن اوری نمی شود. ب اب گفتمان قرآن شــامل خدان
نکه  ایمانی که قرآن راجع به آن صحبت می کند به معنی ای
اور  اور کنید نیست. آن مخاطبان به خداوند ب بودن خدا را ب
اور و  داشــتند. ایمان در قرآن به معنــی محکم کردن این ب
ا چنین ایمانی از شــرک )در مورد  حــق آن را ادا کردن بود، ت
هــی )در مورد برخی اهل  افرمانی فرامین ال مشــرکین( و ن
ریم که همه ی  ــر حذر دارد. اگر بپذی کتاب در مکان وحی( ب
ه این  اور به خدا داشــته اند ب مخاطبان مســتقیم قرآن ب

اره ی شرایط رستگاری  می رسیم که تمام گزاره های قرآن درب
نه  نکه به قری اور به خداوند بوده است، مگر ای ا فرض ب یز ب ن
رای رستگارِی آن که  خالفش ثابت شود. مثال شرط ایمان ب
عمل صالح می کند )مانند نساء ۱2۴( به معنی شرط کردن 
لکه به معنی شرط کردن ادای حق این  اور به خدا نیست، ب ب

ا موحد ماندن و اطاعت از دستورات الهی.  اور است ب ب

به همین شــکل، مــا در قرآن هیچ اشــاره ای بــه ملل و 
ر نداریم. در یک مورد هم  سرزمین های دیگر در عصر پیامب
رای اعراب مهم  که  جنگ بین روم و فارس آمده این جنگ ب
رانی ها پیروز  بوده است. مشرکین قریش دوست داشتند ای
شــوند و مسلمانان از نظر سیاسی به نفعشان بود که روم 

پیروز شود. 

له که به قول عالمه طباطبایی منظور  توجه به این مســئ
نه ای  از گروه هایی که قــرآن از آنها صحبت می کند )اگر قری
نباشد( گروه های محلی آن زمان هستند، از جهات مختلف 
رای  ریم که گفتمان غالب قرآن ب مهم اســت. مثال اگر بپذی
مخاطب خاص مستقیم است، آنگاه اگر بخواهیم قانون 
ها آمده را ابدی بدانیم و نیز تســّری  رای آن شــریعتی که ب
به ســرزمین ها و مکانهای دیگر بدهیم ، حداقل چیزی که 
یازمند  وانیم بگوییم این است که اصل این کار خود ن می ت
اید  ا می توان و ب نکــه آی اجتهاد اســت، یعنی اجتهاد در ای
قانون شریعت را به بیرون از محدوده ی مخاطبان مستقیم 
اید چنین  ب ا نه. منظور این نیست که ن قرآن گسترش داد ی
ند عام کردن خطاب های  ر توجه به فرآی اکیــد ب لکه ت کرد، ب
بته به بحث  قرآن در تاســیس قانون شریعت است. این ال

این سلسله گفتار مربوط نمی شود.

با خطاب هایی محلی  خالصــه اینکه خطاب های قرآن، غال
نها خطاب  اســت و اشاره شــد که مقصود از خطاب هم ت
لکه منظوِر قرآن  وا"، نیست ب هاالذین آمن ا ای لفظی، نظیر "ی

و گفتمان قرآن مورد نظر است.   

ر اساس مخاطب عام باشد و  گفتمان قرآن می توانســت ب
ِم"،  ِري َك َك اْل َربِّ رََّك ِب ا َغ َســاُن َم ا اْلِْن َه ا َأيُّ خطاب هایی مثل "َي
ِفي ُخْسرٍ" می توانست بیشتر باشد. گزاره  َســاَن َل ا "ِإنَّ اْلِْن ی
ر باشــند.  یعنی اگر  ر و عمومی ت ها می توانســتند کلی    ت
قــرآن در خطاب عام مانند بخش زیــادی از انجیل فعلی 
 بود و در کنارش اشــارات و دغدغه  های محلی داشت شاید 
ر اساس مخاطب عام  می توانستیم بگوییم گفتمان قرآن ب

است ولی چنین نیست.  
ر مبنای مخاطب خاص غیر  گفتمان قرآن می توانســت ب
ار  مستقیم باشد. خداوند علیم و حکیم می توانست در کن
رسیدگی به آنچه مخاطب مســتقیم به آن مبتال بود، به 
طور گســترده تری به دغدغه  های جمعــی کمتر زمان مند 
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ها اختصاص  ه آن ِر مباحث کتاب را ب پردازد و بیشت مسلمانان ب
لکه حتی برخی دغدغه های زمان مند بســیار مهم در  دهد ، ب
یز به طور گســترده تری مطرح کند. قرآن اما این کار  نده را ن آی

را هم نکرده است.

أکید و  قرآن اگر چه هر ســه گروه را مخاطب قــرار داده ولی ت
ر مخاطبان خاص مستقیم است. این  غلبه ی گفتمان قرآن ب
که چرا و به چه دلیل چنین اســت،  به نظر من بخشی از آن 
ازمی گردد و خارج این بحث اســت.  به بحث ماهیت وحی ب
یه ی  بخش دیگر اما مربوط بــه بحث بعدی، یعنی هدف اول

قرآن است.

***
ا اینجا محلی بودن از حیث خطاب های قرآن مورد توجه قرار  ت
یه ی قرآن را مورد توجه قرار  گرفت. اینک محلی بودِن هدف اول
ه این بحث سه دسته پرسش را مطرح  رای ورود ب می دهیم. ب
ه ادامه ی  رای پرداختن ب ا نقطه ی فکری مناســبی ب می کنیم ت

بحث خطاب های قرآن باشد:
ر مبنای مخاطب  اید خطاب قرآن ب نکه چــرا ب اول ای  -
یازهای این  ه ن خاص مستقیم باشــد، چرا ضمن پرداختن ب
ر مخاطب خاص غیر مستقیم  ا را ب ن دسته از مخاطبان، قرآن مب

ا مخاطب عام نگذاشته است؟  ی

نکه ممکن است این نکته مطرح شود که اگرچه آیه ای  - دوم ای
رای مخاطب خاص بوده اســت اما اگر بتوان مولفه های آن  ب
ر زمان های  ه ب ــه را تعمیم داد آنگاه می توان گفت که این آی آی
دیگر و مخاطبان دیگــر نیز صدق می کند. به عنوان مثال در 
رائت آمده است "ِإالَّ  ه آیه ی چهار پس از دستور ب ســوره ی توب
ْم  ا َو َل ْم َشــْي ُصوُك ُق ن ْم َي ين َ ثمَّ َل ْشــِرِك ُم َن اْل م مِّ اَهدتُّ َن َع ِذي الَّ
ا ایشان عهد  ر از آن مشــرکینی که ب ًدا" )غی ْم َأَح ُك ْي َل ُروْا َع اِه َظ ُي
اری  ر علیه شما کسی را ی بسته اید و عهد خود را نشکسته و ب
ه این اســتنباط کلی را کرد  نکرده اند(. مگر نمی توان از این آی
که عهد و پیمان آنقدر مهم اســت که تحت همه ی شــرایط 
ا مشــرکین و دشمنان باشد؟ در  اید رعایت شود حتی اگر ب ب
له چنین تعمیمی می توان داد،  این مورد می توان گفت که ب
ا برعکس این نیز درســت اســت؟ یعنی اگر مشرکینی  اما آی
نای  ر مب ا ب ا مســلمانان شکســتند آی بودند که عهد خود را ب
تعمیم آیات سوره  ی توبه می توان گفت که قرآن از مسلمانان 
خواسته است چنین مشرکینی را به هالکت برسانند؟ مثال 
ا  زنیم، آیه ی 2۹ همین ســوره که می گوید بجنگید ب دیگری ب
ا تواضع به  ا وقتی ب ها از اهل کتاب که ایمان درست ندارند ت آن
ا این را نیز می توان تعمیم داد؟ در این  شــما جزیه بدهند، آی

ر می خوریم.  تعمیم دادن ها به مشکالت اخالقی ب
رای همان مخاطب مستقیم، به خصوص  نکه حتی ب - سوم ای
نقدر  یاورده بودند، چرا قرآن در بسیاری آیات ای آنان که ایمان ن
ا آنها صحبت کرده و چرا وعده ی عذاب های وحشتناک  خشن ب

ه آنها می دهد؟ بســیاری از نسل امروز این پرسش را  و ابدی ب
ینند و چرا  مطرح می کنند که چرا صورت قرآن را خشــن می ب
اره ی عذاب و جهنم آمده اســت، و اگرچه آیات  آیات فراوان درب
نها آمده است هنوز به زعم این دوستان،  ار ای ن یز در ک بهشت ن
نگونه آیات بســیار خشن کرده است.  ِب قرآن را ای صورت غال

چرا این همه داستان عذاب اقوام گذشته آمده است؟

یه ی قرآن ســعی خواهد شد  در بحث محلی بودن هدف اول
ه این پرسش ها داده شود.  پاسخی ب

رآن ه ی ق ی دف اول ودن ه لی ب 1-4. مح

این بخش در چهار قسمت ارائه می شود:
• نگاهی به داستان خلقت

• شش مشاهده در قرآن
یه ی قرآن • صورت بندی هدف اول

• رستگاری مخاطبان غیر مستقیم قرآن

یه ی قرآن در  دو قســمت اول ما را به صورت بندی هــدف اول
قسمت سوم می رسانند.

لقت  ان خ ه داست اهی ب گ 1-4-1. ن
رای قرآن نیســت،  در اینجا مقصــود اّدعای ویژگی خاصی ب
نگونــه ویژگی ها منوط  اور به بســیاری از ای ریم که ب می پذی
اکید می کنند که در اینجا  به نظرگاه انســان است. ایشــان ت
نها مشــاهده ی خــود را توضیح می دهند و آن این اســت  ت
که در آیات قرآن از نظر مفهومی نظم عمیقی اســت. یکی از 
دســته مفاهیمی که در فهم قرآن کمک کننده است داستان 
خلقت اســت و صحنه های مختلف این داستان. مفاهیمی 
که از داســتان خلقت می توان برداشت کرد به دریافت برخی 
ها به یکی  ن از دیگر مفاهیم قرآنی کمــک می کند. در اینجا ت
از صحنه های داستان خلقت اشــاره می شود. در سوره ی ص، 
آیه ی 75، پس از آنکه ابلیس به آدم سجده نمی کند خدواند 
َديَّ  َي ُت ِب ْق َل ما َخ َد ِل ْسُج َعكَ  َأْن َت َن ليُس ما َم ا ِإْب از او می پرسد "ي
عالين"، چه چیزی باعث شد به آنچه  َن اْل َت ِم ْن ْرَت َأْم ُك َب ْك َت َأْس
ا  به دســت خودم خلق کردم سجده نکنی؟ سپس می گوید آی
باید سجده  به ای که ن اال مرت ا واقعا آنچنان ب ار ورزیدی ی استکب
ه را در بقره ۳۴ داریم آنجا که ابلیس سجده  کنی؟ شبیه این آی
از زد از سجده کردن و  ر"، سر ب َب ْك َت نکرد و آیه می گوید "َأبى  َو اْس
رين "، یعنی به  كاِف َن اْل ر ورزید و بالفاصله می گوید "َو كاَن ِم کب ت

ر کرد آیه می گوید از کافرین شد.  کب نکه ت محض ای
نکته ای که می توان از این روایت قرآن دریافت این اســت که 
ــر در قرآن موضوع مهمی اســت و این عالقه را  کّب موضوع ت
ر، کفر  کّب ایجاد می کند که جســتجویی در اشــارات قرآن به ت
و  عذاب الهی کنیم. در اینجا این بحث محدود به متن قرآن 
است، در بحث های بعدی نگاه فرامتنی نیز خواهیم داشت. 

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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ا تفصیل بیشتر  ر مبنای آنچه پس از این ب نخست آمد و ب
اید  ب ر به هیچ کس نمی توان و ن می  آید، پس از عصر پیامب

عنوان کافر داد. 
اتی که به   از ایــن بخش از داســتان خلقت و ســپس آی
ه  نگون ران اشاره می کند می توان ای واکنش مخاطبین پیامب
فهمید: قرآن قاعده ای آورده اســت به این شــکل که آنچه 
رای ابلیس و  موجب کفر و مســتوجب عذاب است، چه ب
لکه  رفتن حق نیست ب ران، نپذی رای مخاطبین پیامب چه ب
ه این قاعده در ادامه ی  ر اســت. ب کّب رفتن حق از روی ت نپذی

از خواهیم گشت. بحث ب

رآن  ه ی ق ی دف اول ندی ه ورت ب وی ص ه س ب  .2-4-1
اگونی از  ا مشــاهده دسته  های گون در اینجا می خواهیم ب
یه قرآن  بینیم این موضوع مهم، یعنی هدف اول آیات قرآن ب
اکید  یه« ت ر کلمه ی »اّول بته ب واند باشد؟ و ال چه چیزی می ت
ه این منظور شــش مشاهده را می توان مطرح  می کنیم. ب
از کنید معموال به مضمون  کرد که شــما هر جای قرآن را ب
اید  یز ب یکی از این شش مشاهده برخورد می کنید. این را ن
ها به روایت قرآن نگاه  ن اکید کرد که در این مشاهدات ما ت ت
ا چه حد مطابقت  اریخ ت ا ت نکه این روایت ب ه ای می کنیم و ب

دارد کاری نداریم:

مشاهده ی اول: 
اَك  َن ْل ا َأْرَس رای انذار آمده است. .... ِإنَّ ر ب قرآن می گوید پیامب
و را  ار در قرآن داریم که ت ًرا.)۳۳:۴5(  دو ب ِذي ًرا َوَن شِّ َب ًدا َوُم اِه َش
ا را )6:۹2، ۴2:7(،   َه ْوَل ْن َح َرى َوَم ُق ا انذار کنی ُأمَّ اْل فرستادیم ت
یعنی مادر شــهرها که مکه اســت، و اطراف آن. ماموریت 
ر انذار مردم آن ســرزمین بود، به خصوص مشرکین.  پیامب
ر"  ذي ــٍة ِإالَّ َخال فيها َن ْن ُأمَّ ند "َو ِإْن ِم آز آیــات دیگر قرآن مان
یز انذار بوده است. ران ن ابیم که ماموریت دیگر پیامب درمی ی

مشاهده دوم: 
راهیمی گذشــته  ان اب اره ملل ادی  در قــرآن جا به جــا در ب
ر ایشــان عذاب  ا همه موارد هم ب ب صحبت می کند و تقری
ها پیامبری آمد  رای آن ازل شــده است. این داســتان که ب ن
ارها  ازل شــد ب ر را رد کردند و ســپس عذاب ن و بعد پیامب
ــاره ی قوم هود، ســوره احقاف آیه 27:  کرار می شــود. درب ت
ْم  ُه لَّ َع اِت َل ا اْلَي َن ْف رَّ ــَرى َوَص ُق َن اْل ْم ِم ُك ْوَل ا َح ا َم َن ْك َل ــْد َأْه َق "َوَل
وَن"، )و بى  گمان همه شهرهاى پيرامون شما را هالك  ُع ْرِج َي
يان داشــته  ایم اميد كه آنان  كرده و آيات خود را گونه گون ب
ْم  ر، سوره ی غافر آیه ی 2۱، "َأَوَل ی ت ا اشــاره ی کّل ازگردند.(  و ی ب
ْن  وا ِم اُن َن َك ِذي ُة الَّ َب اِق اَن َع َف َك ْي ُروا َك ُظ ْن َي ي اْلَْرِض َف ُروا ِف ِسي َي
ُه  لَّ ُم ال َذُه َأَخ ي اْلَْرِض َف اًرا ِف ًة َوآَث وَّ ْم ُق ُه ْن ْم َأَشدَّ ِم وا ُه اُن ْم َك ِه ِل ْب َق
ا در زمين گردش  ْن َواٍق"، )آي ِه ِم لَّ َن ال ْم ِم ُه اَن َل ا َك ْم َوَم ِه وِب ُذُن ِب
نگرند كه ســرانجام كسانى كه پيش از  أمل ب ا ت ا ب نكردند ت
ر بودند، و  آنان بودند، چگونه بود؟ آنان از ايشان نيرومندت

ر ورزید و از کافران  کب اتی که اشاره شد آمد که ابلیس ت در آی
ْد  لىَ  َق اره ی اهل جهنم آمده " َب شد. در سوره ی زمر آیه ی 5۹ درب
ِرين"،  ِف َك َن اْل نَت ِم َرَت َو ُك ب ْك َت ا َو اْس ِه َت ب ْب ذَّ َك ِى َف ات َك َءاَي اَءْت َج
کرار می شود. در  ار و کافر شدن ت اره این فرمول اســتکب دوب
اره ی اهل  اره ی ابلیس گفــت، اینجا درب آیات پیشــین درب
م بطور کلی آمده اســت. در سوره ی نوح، آیه ی 7 نوح  جهّن
لیغ  ب نها هدایت نمی شوند و ادامه ی ت می گوید خداوندا ای
وْا  ُل َع ْم َج ُه َر َل ِف ْغ َت ْم ِل ُه ْوُت ا َدَع َم لَّ مــن فایده ای ندارد: " َو ِإنىّ  ُك
َروْا  ب ْك َت وْا َو اْس رُّ ْم َو َأَص َه اب َي ْوْا ِث َش ْغ َت ْم َو اْس ِه ْم فِى َءاَذان ُه َع اِب َأَص
ا  ار"، می گوید که من هرچه ایشان را دعوت می کنم ت َب ْك اْســِت
ایشان را ببخشی، آنها گوش های خود را می گیرند و جامه 
ر  کّب ر می ورزند، ت کّب به سر می کشند و پافشاری می کنند و ت
مَّ  اره ی کافر می گوید "ُث ر آیه ی 2۳ درب شدید. در سوره ی مّدّث

ر ورزید.   کّب رَ"، پشت کرد و ت َب ْك َت َر َو اْس َأْدَب
ر و کفر و  کّب ــا مرور این آیات و دیگر آیات مشــابه بین ت  ب
وْا  ُل اْدُخ ینیم. سوره ی نحل آیه ی 2۹، "َف عذاب الهی رابطه می ب
ين"،  رِّ ب َك َت ُم ــَوى اْل ْث َس َم ْئ ِب َل ا  َف َه ي ــَن ِف ِدي ِل َم َخ نَّ َه ــَواَب َج َأْب
نها در  رین. ت رای متکّب می گوید جهنم جایگاه بدی اســت ب
ا جهنم رفتن نیامده است. سوره ی  ر ب کّب باط ت ه این ارت یک آی
َك  ِئ ها ُأول ْن ُروا َع َب ْك َت ا َو اْس ن اِت آي وا ِب ُب ذَّ َن َك ذي اعراف، آیه ی 7 "َو الَّ
َس  ْي ُدون ". سوره ی زمر آیه ی 6۰ "َأ َل ْم فيها خاِل اِر ُه نَّ َأْصحاُب ال
واَب  وا َأْب ُل َل اْدُخ رين "، زمــر، 72 "قي بِّ َك َت ُم ْل وىً  ِل ْث َم َم نَّ َه في  َج
رين "، غافر آیه ی 6۰  بِّ َك َت ُم َوى  اْل ْث َس َم ْئ ِب َن فيها َف دي َم خاِل نَّ َه َج
ِرين"،  َم َداِخ نَّ َه وَن َج ُل ْدُخ َي ِى َس اَدت َب ْن ِع ِروَن َع ب ْك َت ْس َن َي ِذي "ِإنَّ الَّ
باط  ر و جهنم ارت کّب در همه ی این آیات و آیات مشابه بین ت
ری که  کّب ر در ایــن آیات آن ت کّب محکمی اســت. منظور از ت
ه افراد نســبت داد، مثال جواب ســالم  می توان به راحتی ب
ر  ا خود را گرفتن، نیســت. منظور چیزی اساسی ت ندادن ی
ه از این  رد ن است. منظور این اســت که انسان حّق را نپذی
لکه  ا قانع نشده است ب روی که به آن برخورد نکرده است ی
ر مبنای  ر مانع پذیرش حق باشــد ب کّب ر. این که ت کّب از روی ت
نکه انســان حق را می شناسد  قرآن خود دو صورت دارد، ای
ری  کّب نکه آنچنان ت ا ای ر آن را منکر می شود، ی کّب اما از روی ت
دارد که به خود حتی مجال شــنیدن درست سخن حق را 
اره ی قوم نوح اشــاره شد(. در  ند آیه ای که درب نمی دهد )مان
ا کمک آیات  محدوده ی این بحث نمی گنجد اما می توان ب
قرآن اســتدالل کرد که به نظر می  آید اهل کتاب ساکن در 
ر  نه و اطراف آن که مورد خطاب پیامبر مستقیم پیامب مدی
ر بودند )مثال نگاه کنید  کّب بودند بیشتر دچار صورت اول ت
به "و انتم تعلمون" - و شما می دانید- در بقره ۴2 و آل عمران 
ران بیشتر دچار  ر و پیامب 7۱( و مشرکین مورد خطاب پیامب

ند آیه ی 7 سوره ی نوح که اشاره شد(. صورت دوم )مان
یز به همین ربط دارد. کافر لفظا یعنی آن که  تعریف کافر ن
اتی که اشاره شد و آیات مشابه در  نای آی ر مب می پوشاند، و ب
ابیم که در کالم قرآن کافر یعنی آن که حق را می پوشاند.  می ی
ر مبنای آنچه در بخش  ه این نکته مهم است که، ب توجه ب
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ر داشــتند، پس خدا آنان را به كيفر  در زمين آثارى پايدارت
ر خــدا مدافع و حمايت گرى  راب گناهانشــان گرفت، و در ب
اره آمده است، سوره ی  ب ن ادی از قرآن در ای نداشتند.(. آیات زی
ا بیش از ۳۰ آیه بعد در راســتای همین  اعراف از آیه ی 5۹ ت

مشاهده است.

مشاهده  سوم: 
اره ی مخاطبان مســتقیم پیامبران  آن عذابی که قرآن درب
لکه  نها عــذاب اخروی نیســت، ب ــه آن اشــاره می کند ت ب
شــامل عذاب دنیوی نیز می شود. از همان آیات مربوط به 
مشــاهده ی دوم این مشاهده ی سوم نیز حاصل می شود. 
َذاٌب  ْم َع ُه ر: ســوره ی رعد، آیه ی ۳۴، "َل چند نمونه ی صریح ت
ِه  لَّ َن ال ْم ِم ُه ــا َل َرِة َأَشــقُّ َوَم َذاُب اْلِخ َع ا َوَل َي ْن دُّ اِة ال َي َح ي اْل ِف
يا عذابى اســت و قطعا  راى آنان در زندگى دن ــْن َواٍق"و )ب ِم
ر خدا هيچ  راب راى ايشان در ب ر است و ب عذاب آخرت دشوارت
وَن  ُف ِل ْح ه، آیه ی 7۴، " َي نگهدارنده  اى نيســت.(. سوره ی توب
ْم  ِه َد ِإْســاَلِم ْع ُروا َب َف ِر َوَك ْف ُك َة اْل َم ِل وا َك اُل ْد َق َق وا َوَل اُل ا َق ِه َم لَّ ال ِب
ُه  ُه َوَرُســوُل لَّ ُم ال اُه َن وا ِإالَّ َأْن َأْغ ُم َق ا َن وا َوَم اُل َن ْم َي ا َل َم ــوا ِب مُّ َوَه
ُه  لَّ ُم ال ُه ْب ذِّ َع ْوا ُي َولَّ َت ْم َوِإْن َي ُه ًرا َل ْي ُك َخ وا َي وُب ُت ِإْن َي ِه َف ِل ْض ْن َف ِم
يٍّ َواَل  ْن َوِل ي اْلَْرِض ِم ْم ِف ُه ا َل َرِة َوَم ا َواْلِخ َي ْن دُّ ي ال ا ِف ًم ي ا َأِل َذاًب َع
اروا[ نگفته  اند  رٍ"، )به خدا سوگند   می خورند كه ]سخن ن ِصي َن
در حالى كه قطعا سخن كفر گفته و پس از اسالم آوردنشان 
ه انجام آن نشــدند همت  ر آنچه موفق ب كفر ورزيده  اند و ب
رنخاســتند مگر ]بعد از[ آنكه  گماشــتند و به عيبجويى ب
ياز گردانيدند  خــدا و پيامبرش از فضل خود آنان را بــى  ن
ابند  رت راى آنان بهتر اســت و اگر روى ب پس اگر توبه كنند ب
يا و آخرت عذابى دردنــاك مى كند و در  خدا آنــان را در دن
اورى نخواهند داشت.". فصلت، آیه ی ۱6:  ار و ي روى زمين ي
ْم  ُه َق ذي ُن ِحساٍت ِل اٍم َن ْرَصرًا في  َأيَّ ْم ريحًا َص ِه ْي َل ا َع ن َأْرَســْل " َف
ْم  َرِة َأْخزى  َو ُه ذاُب اْلِخ َع ا َو َل ي ْن دُّ اِة ال ي َح ي اْل ْزِي ِف ِخ ذاَب اْل َع
ر  ندبادى سّمى در روزهايى شوم ب َصُرون" ، )ســرانجام ت ْن ال ُي
يا عذاب خوارى و رسوايى را  ا در زندگى دن آنان فرســتاديم ت
ر  ه آنان بچشــانيم، و بى ترديد عذاب آخرت رسوا كننده ت ب
ارى نخواهند شد.( این همان عذابی است  اســت و آنان ي
ر انذار  نها پس از ارســال پیامب ــر مبنای روایت قرآن ت که ب
ها  ٍة ِإالَّ َل ْرَي ْن َق ا ِم ن ْك َل کننده دامن قومی را می گیرد: "َو ما َأْه
ابود نکردیم مگر آنکه انذار  ِذُرون - 26:2۰8، هیچ آبادی را  ن ْن ُم
رای آن بود(. برخی مفســرین، در تفسیر برخی  دهنده ای ب
ر این اند که منظور  ند عذاب نزدیک است، ب اتی که می گوی آی

در این آیات نه عذاب اخروی که عذاب دنیوی است.  

مشاهده  چهارم: 
ر گفته شده که در  ار به پیامب در قرآن به شــمارش من، ۱8 ب
ر داشته باشد. در برخی از این آیات توصیه  کار رسالتش صب
رای تحمل مشــکالت و آزار نیســت. در این  ها ب ن ر، ت به صب
رای رســیدن وعده ی الهی در همین  ر ب آیات توصیه به صب
ارانش و عذاب دنیوی  ر و ی دنیاســت، یعنی پیروزی پیامب

ر رسالتش ایستادند: راب ها که در ب رای آن ب
َو  اَدى َوُه ُحوِت ِإْذ َن َصاِحِب اْل ــْن َك ُك َك َواَل َت ِم َربِّ ْك ُح ْر ِل ِب اْص َف

ُظوٌم  )68:۴8( ْك َم
ا باش و مانند صاحب  ر حکم پروردگارت شکیب راب )پس در ب
ا اندوه، خدا را ندا  ماهی - یونس - مباش، در آن حالی که  ب

داد(. 
یونس تصور کرد که آن قومی  که در حوزه ی رسالتش بودند 
ا معنیی که گفته شد، که  ر رسیده اند، ب ه از تکب به آن مرحل
ر از امر  در منزل گاه کفر اند و شایســته ی عذاب . پس  زود ت

الهی قوم خود را ترک کرد و خود گرفتار شد. 
ا در سوره احقاف می گوید: و ی

ْم  ُه ْل َل ِج ْع ْســَت ُســِل َواَل َت رُّ َن ال ْزِم ِم َع و اْل َر ُأوُل َب ا َص َم ْر َك ِب اْص  َف
اٍر ...  َه ْن َن ًة ِم وا ِإالَّ َســاَع ُث َب ْل ْم َي ُدوَن َل وَع ا ُي َرْوَن َم ْوَم َي ْم َي ُه َأنَّ َك

)۴6:۳5(
ر كن،  ر كردند، صب ران نستوه، صب پس همان گونه كه پيامب
راى آنان - عذاب را - به شــتاب مخواه. آن روزى كه آنچه  و ب
نگرند، گويى جز ساعتى از يك  وعده شان داده شده است، ب

برده اند، ...( روز به سر ن
منظور فقط این نیست که می دانیم داری اذیت می شوی 

را می گوید "وال تستعجل لهم". ر کن. زی اما صب

ازگشت به داستان خلقت: رای ب  - مکثی ب
رای درخواست عذاب  رای چیست؟ یعنی ب اشاره به عجله ب
ازگشــت  دنیوی آنان عجله نکن. چرا؟ چون هنوز فرصت ب
لیغ بیشتر حقیقت و انذار هست.  ب رای ت دارند و هنوز جا ب
رای ایشــان می آید که دیگر حرفی  عذاب دنیوی هنگامی ب
اقی نمانده باشد و حقیقت آنچنان به صورت  رای گفت ب ب
ه از  رفتن آن ن روشــن در دسترس مخاطب باشــد که نپذی
اره ی  ر باشد. درب کب ا قانع نشدن، که از روی ت اآگاهی ی روی ن
ر به خصوص، آیات متعددی از  مخاطبین مستقیم پیامب
نکه اهل کتاِب مورد خطاب پیامبر حقانیت پیام  ه ای قرآن ب
ر  ا پیامب نکه مشرکین از غرض ورزی ب او را می دانســتند و ای

عناد می کردند اشاره دارد.
اینجاســت که این مشاهدات پیوند می خورند به داستان 
ر  کّب خلقت که در ابتدا اشــاره کردم. در آنجا گفته شد که ت
موجب کافر انگاشــتن است و مستوجب عذاب شدن. در 
ینیم که در  ا چهارم همین مفهوم را می ب مشــاهدات اول ت
ران جاری می شود. این همان قاعده ای است  رسالت پیامب
ر روایت  ا ب ن که در بحث داستان خلقت به آن اشاره کردیم. ب
واند  ر، می ت کّب قــرآن همان که ابلیس را کافر کــرد، یعنی ت
ران  ران را نیــز کافر کند. پیامب مخاطبین مســتقیم پیامب
هانه و  ا دیگر ب لیــغ و انذار خود را آنقدر ادامه می دهند ت ب ت
ر  راب اقی نماند و در ب رای مخاطبان مستقیمشان ب حّجتی ب
ريَن  َبشِّ ر باشد. "ُرُسالً ُم کّب ها از روی ت ن حق ایستادن ایشان ت
ُســل "  رُّ َد ال ْع ٌة َب ِه ُحجَّ لَّ ى ال َل اِس َع نَّ ل وَن ِل ُك الَّ َي َئ ــَن ِل ِذري ْن َو ُم
رانی که مژده دهنده و هشــدار دهنده بودند  ۴:۱65، )پیامب
ر خداوند نباشــد(.  رای مردم پس از پیامبران حّجتی ب ا ب ت

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 



 وبسایت فرهنگی صدانت             9   

ا روایت قرآن از  ماموریت  به این شــکل داســتان خلقت ب
ره ای کامل می شود. ران حلقه و دای پیامب

مشاهده  پنجم: 
حال ممکن است پرســیده شود که مگر عذاب دنیوی هم 
ر  ا دقیق ت ر آمده است؟ پاسخ مثبت است، ی رای قوم پیامب ب
ا  رای ایشــان آغاز شد اگرچه ب ند عذاب الهی ب یم، فرآی بگوی
ه اتمام نرســید. در سوره ی توبه به  ایمان آوردن ایشــان ب
مؤمنین دســتور، نه فقط جنگیدن، که کشتن داده شده 

است:
ْم  ْم َواْحُصُروُه ُذوُه ْم َوُخ وُه ُم ْدُت ُث َوَج ْي يَن َح ِرِك ْش ُم وا اْل ُل ُت اْق  َف
اَة  زََّك ُوا ال اَلَة َوآَت وا الصَّ اُم وا َوَأَق اُب ِإْن َت ٍد َف ْرَص لَّ َم ْم ُك ُه ُدوا َل ُع َواْق

يٌم )۹:5( وٌر َرِح ُف َه َغ لَّ ْم ِإنَّ ال ُه َل ي ِب وا َس لُّ َخ َف
افتید، بکشید و به اسیری بگیرید و  )مشــرکان را هر جا ی
محاصره کنید و در هر کمین گاهی به کمین آنان بنشینید؛ 
ر پا داشتند و زکات پرداختند،  ولی اگر توبه کردند و نماز را ب
ار آمرزنده و مهربان  را خدا بســی پس آزادشــان گذارید؛ زی

است.(
 و بعد آمده است:

ْم ...)۹:۱۴( ِزِه ْخ ْم َوُي ُك ِدي َأْي ُه ِب لَّ ُم ال ُه ْب ذِّ َع ْم ُي وُه ُل اِت َق
ا خدا آنان را به دســت شما عذاب کند و  ا آنان بجنگید ت )ب

رسوایشان نماید ...(

همچنین در آیه 52 سوره توبه می گوید: 
ُص  َربَّ َت ُن َن ْح ِن َوَن ْي َي ُحْســَن ا ِإالَّ ِإْحَدى اْل َن ُصوَن ِب َربَّ ْل َت ْل َه ُق
ُصوا  َربَّ َت ا َف َن ِدي َأْي ِدِه َأْو ِب ْن ْن ِع َذاٍب ِم َع ُه ِب لَّ ُم ال ُك َب ِصي ــْم َأْن ُي ُك ِب

ُصوَن َربِّ َت ْم ُم ُك َع ا َم ِإنَّ
د  ري راى ما جز يكى از اين دو نيكى را انتظار مى  ب ا ب )بگو آي
ا به  در حالى كه ما انتظار   می كشيم كه خدا از جانب خود ي
دســت ما عذابى به شما برساند پس انتظار بكشيد كه ما 

ا شما در انتظاريم.( هم ب
رای ما هر  رای ما اتفاقــی بیفتد؟ ب یعنی شــما منتظرید ب
ا پیروز می شویم و  اتفاقی بیفتد احدی الحسنیین است. ی
ا اگر ما را بکشید شهید می شویم. اما آنچه ما منتظرش  ی
ِدِه  ْن ْن ِع هستیم این است که شما عذاب بشوید. چگونه؟ ِم

ا به دست ما. ا. به دست خود او ی َن ِدي َأْي َأْو ِب
روید و بکشــید  ایــد توجه کرد که این دســتور ب بتــه ب ال
هیچوقت به عمل نرسید. هنگامی که مسلمانان به قصد 
جنگ وارد مکه شــدند ایشــان ایمان آوردند، یعنی این 

انذارها به نتیجه رسید.

اید نزدیک کند به بحث  اکنون گفته شد ذهن ما را ب آنچه ت
»اتمام حجت«.

 از کسانی که در این زمینه خوب کار کرده اند، یکی از مفسران 
ام »امین احســن  ه ن قرآن اســت که اصال هندی اســت ب
ائی بوده اســت.  اصالحــی«. وی از معاصران عالمه طباطب
یز این بحث را مطرح کرده است اما نه به تفصیل  عالمه ن

امین احســن اصالحی. او می گوید ایــن عذاب دنیوی به 
ا به  ا عذاب های طبیعی )سماوی( و ی دو گونه بوده اســت ی
ر تفسیر امین احسن اصالحی  ا ب ن ران. ب اران پیامب دست ی
اد باشــد آنوقت این عذاب  ر زی اران پیامب آنگاه که تعداد ی
نای  ر مب اران پیامبر هم انجام شود. ب واند به دســت ی می ت
این تفسیر، علت بســیاری روایت حضرت موسی در قرآن 
اران زیادی داشت  ر ی یز مانند پیامب مشــخص می شود. او ن
ا  ر مامور به جنگ ب ر روایت قرآن و تورات مانند پیامب ا ب ن و ب

ر ایشان جاری کند. ا عذاب الهی را ب اقوامی بود ت

مشاهده  ششم: 
در قــرآن آمده که خداوند می خواهــد مؤمنین حقیقی و 

رین  از دیگران جدا شوند: مجاهدین و صاب
َو  ُل ْب َن َوَن ِري اِب ْم َوالصَّ ُك ْن َن ِم ِدي اِه َج ُم َم اْل َل ْع ى َن تَّ ْم َح ُك َونَّ ُل ْب َن َوَل

ْم )۴7:۳۱( اَرُك َب َأْخ
ا از ميان شما کسانى که در راه  يم ت )و قطعًا شما را مى آزماي
ند،  اي ر دشوارى هاى اوامر الهى شکيب خدا جهاد مى کنند و ب

را مشخص کنيم.(  
ارانش می گوید شما به پیروزی  ر و ی در ســوره نور به پیامب

می رسید:
ْم  ُه نَّ َف ِل ْخ َت ْس َي اِت َل َح اِل وا الصَّ ُل ِم ْم َوَع ُك ْن وا ِم ُن َن آَم ِذي ُه الَّ لَّ َد ال َوَع
ْم  ُه نَّ َل َن كِّ َم ُي ْم َوَل ِه ِل ْب ْن َق َن ِم ِذي َف الَّ َل ْخ ا اْســَت َم ي اْلَْرِض َك ِف
ا  ًن ْم َأْم ِه ْوِف ِد َخ ْع ْن َب ــْم ِم ُه نَّ َل دِّ َب ُي ْم َوَل ُه َضى َل ِذي اْرَت ُم الَّ ُه َن ِدي
َك  ِئ ُأوَل َك َف َد َذِل ْع َر َب َف ْن َك ا َوَم ًئ ْي ي َش وَن ِب ِرُك ْش ي اَل ُي ِن ُدوَن ُب ْع َي

وَن)2۴:55( اِسُق َف ُم اْل ُه
 )خدا به كســانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته 
كرده  اند وعده داده اســت كه حتما آنان را در اين سرزمين 
جانشــين قرار دهد همان گونه كه كســانى را كه پيش از 
رايشــان  آنــان بودند جانشــين قرار داد و آن دينى را كه ب
ه  رای ایشــان مستقر كند و بيمشان را ب پسنديده است ب
ا من  ا - مرا عبادت كنند و چيزى را ب ايمنى مبدل گرداند – ت
شــريك نگردانند و هر كس پس از آن به كفر گرايد آنان اند 

افرمان اند.( كه ن

ْم  ُه نَّ َف ِل ْخ َت ْس َي ه آنگونه که من می فهمم منظور از "َل در این آی
ي اْلَْرِض" عربســتان آن زمان اســت، به خصوص همان  ِف
محدوده ای که در مشاهده ی اول دیدیم یعنی "ام القری و 

ها".  من حول

رآن: ه ی ق ی دف اول ندی ه ورت ب ص  .۳-4-1
در مجموع این شــش مشــاهده ای که در قرآن به خوبی 
یه ی  نــدی از هدف اول کرار می شــود، یک صورت ب یافت و ت
ر  قرآن مشخص می شــود که خالصه ی آن را در دو آیه ی زی

ینیم: می ب
ْسِط  ِق اْل ْم ِب ُه َن ْي َي َب ِض ْم ُق ُه اَء َرُســوُل ِإَذا َج ٍة َرُســوٌل َف لِّ ُأمَّ ُك  َوِل

وَن)۱۰:۴7(  ُم َل ْظ ْم اَل ُي َوُه
يايد  )و هر امتى را پيامبرى اســت پس چون پيامبرشان ب
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ر آنان ستم نرود.( ميانشان به عدالت داورى شود و ب
ا خیر در پاسخ  ر داشته اند ی ا همه ی امت ها پیامب نکه آی ای

به پرسش اساسی دوم، بحث کثرت گرایی خواهد آمد.

وَن  ُل اِف ا َغ َه ُل ٍم َوَأْه ْل ُظ ــَرى ِب ُق َك اْل ِل ْه َك ُم ْن َربُّ ُك ْم َي ــَك َأْن َل َذِل
)6:۱۳۱(

ران - بدان سبب است كه پروردگار تو هيچ  )اين آمدن پیامب
ابوده نكرده در حالى كه مردم آن  گاه شــهرها را به ســتم ن

غافل باشند.(

بینیم   ا روی هم گذاشــتن این شــش مشــاهده ب حال ب
یه قرآن چیســت. آن گونــه صورت بندی ای که از  هدف اول
ا برداشت بسیاری  ا ب این مشــاهدات ارائه می دهیم،  ضمن
یز موافق اســت. قرآن روایتی دارد از سنت  از مفســرین ن
نای این روایت خداوند  ر مب راهیمــی.  ب ان اب خداوند در ادی
ر امت هایشان فرستاد. نقش این رسوالن این  رسوالنی را ب
بود که مخاطب مســتقیم خود را هشدار )انذار( بدهند و 
نها عذاب اخروی  ر حذر کنند. این عذاب ت ها را از عــذاب ب آن
ا به روایت  ن ران ب نبود، دنیوی هم بــود. کاری که این پیامب
ا  لیــغ می کردند ت ب قــرآن می کردنــد این بود کــه آنقدر ت
ر  رای مخاطبانشــان کامال روشن شود و حجت ب حقیقت ب
ا کامال روشن شدن  ر این روایت، ب ا ب ن ایشان تمام شــود. ب
ران به دو دسته تقسیم  حقیقت، مخاطبان مستقیم پیامب
ژاد  ا تعبیر ن ا ســیاه و سفید ت می شــدند: سفید و سیاه )ی
پرســتانه ای نباشد(، مؤمن و کافر. قرآن این دسته ی دوم را 
رفتند،.  ر حقیقت را نپذی کّب ها از روی ت را آن امد زی کافــر می ن
ا از بس که  رفتند و ی ا شنیدند و شناختند و نپذی ایشــان ی

ر داشتند حتی نخواستند بشنوند. کّب ت
ران در  ر و پیامب ا نقش پیامب ر روایت قــرآن این انذار ب ا ب ن ب
ر  شــاهد بودن تکمیل می شود. منظور این است که پیامب
واند  ا کمک وحی آنقدر حقیقت را روشن  می کند که می ت ب
نکه من حقیقت را روشن کردم ولی آنان  ر ای شهادت دهد ب

ار قبول نکردند. از سر استکب
ه  ران ب ه آیــات متعدد قرآن که به نقش پیامب  نگاه کنید ب
ند، از جمله آیه ی 8 سوره ی فتح  عنوان شاهد اشــاره می کن
ا به روایت قرآن عذاب دنیوی  ن و آیه ی ۱5 ســوره ی مّزّمل. ب
ران در زمان پیامبــران( فرود می آید. این  ــرای کفار)متکّب ب
ا به صورت طبیعی  ران و ی ا به دســت پیروان پیامب عذاب ی
ا به روایت قرآن  ن ازل می شود. همچنین ب ها ن ر آن )سماوی( ب
اقی می مانند جای آن کفار را     می گیرند و در  مؤمنینــی که ب
آن سرزمینی که هستند به خوبی و خوشی زندگی می کنند. 
رای مخاطبان مســتقیم اتمام  یه قــرآن ب پس هــدف اول

حجت۱ است.
را این نکته پاســخ  فهم ایــن نکته خیلی مهم اســت زی
اره ی آیات انذار و عذاب را می دهد. بسیاری از پرسش ها درب

ی بودن خطاب قرآن، بخش۱-۳، ســه  در پایان بحث محّل
پرسش مطرح شد:

ر مبنای مخاطب خاص  اید خطاب قرآن ب نکه چرا ب - اول ای
مستقیم باشد.

ا می توان مولفه هــای آیه ای را که مخاطب  نکه آی - دوم ای
رای زمان های دیگر و  ه ب ا مضمون آی خاص دارد تعمیم داد ت

مخاطبان دیگر نیز صدق کند.
ــرای همان مخاطب مســتقیم، به  نکه حتی ب - ســوم ای
یاورده بودند، چرا قرآن در بسیاری  خصوص آنان که ایمان ن
ــا آنها صحبت کــرده و چرا وعده ی  نقدر خشــن ب آیات ای

ه آنها می دهد؟ عذاب های وحشتناک و ابدی ب
یه ی  ا دانستن هدف اّول اه به پرسش اول و سوم ب پاسخ کوت

رای مخاصب مستقیم روشن می شود. قرآن ب

را  ر مبنای مخاطب مســتقیم قرآن است زی  خطاب قرآن ب
راهیمی هدف قرآن انذار و اتمام  ان اب ر مبنای ســنت ادی ب
رای ایشان بود. لحن ظاهرا خشن برخی آیات قرآن  حجت ب

یز به همین منظور بوده است. ن

     هدف اولیه قرآن برای مخاطبان مستقیم اتمام حجت است.        
 

اره ی پرســش دوم، که در عمل پرسش مهم تری است،  درب
یه  پاســخ این خواهــد بود که در جایی که ایــن هدف اول
رای مخاطبان  دخیل باشــد، نمی توان مولفه های قرآنی ب
خــاص را تعمیم داد. مثال تمــام احکامی که راجع به اهل 
کتاب در قرآن گفته شده است و حتی برخی احکام فقهی 
که شما به صورت سنتی راجع به  غیرمسلمین می خوانید، 
همگی احکامی در مورد آن موقعیت ســیاه و سفید شدن 
ر است. ما مثال در برخی احکام فقهی داریم که  زمان پیامب
رای کافر  ا ب اید شــهادت بدهد. ی ب ا کافر ن رد ی کافر ارث نمی ب

ا مشرک دعا نکنید. ی
 چگونگــی این احکام  بســتگی به مکتــب فقهی دارد 
نهــا را تعمیم داده     اند و وقتی  ولی برخی مکاتب فقهی ای
ند کافر، گمان می کنند هر غیر مسلمانی کافر است  می گوی

ند، گمــان می کنند منظور  و وقتــی اهل کتــاب را می گوی
ان این زمان اند. تمام این احکام مربوط  مسیحیان و یهودی
ر است. به زمان سیاه و سفید بودن آن صحنه در زمان پیامب

ا اهل کتاب دوســت نباشــید  نکه قرآن می گوید ب  حتی ای
ا آن اهل کتاب و در آن دوره دوست  معنی آن این است که ب

ه این زمان تعمیم دهیم. را ب وانیم آن نباشید  و ما نمی ت
نگونه احکام و دســتورات و قضاوت ها به زمان    تعمیم ای
ر مبنای بحث اتمام حجت آنگونه که  ر، ب پس از عصر پیامب

از قرآن روایت شد، غلط است.

--------------------------------------------------------------
ود که  ز این ب ی ه دین و قدرت ن ا دکتر سروش در باب نظری ۱-بحث ایشان ب

ایشان استدالل می کردند که آن واقعیتی که به صورت نشان دادن قدرت 

ه اعمال قدرت  ه اتمام حجت بوده است و ن در قرآن دیده می شود، مربوط ب

یان می کردند. ان که دکتر سروش ب رای تاسیس دین، آنچن ب

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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     تمــام احکامی که راجع به اهل کتاب در قرآن گفته شــده   
اســت و حتی برخی از احــکام فقهی که شــما به صورت 
سنتی راجع به غیر مســلمین می خوانید، همگی احکامی در 
مورد آن موقعیت ســیاه و سفید شــدن زمان پیامبر است.        

حتــی قضیــه ی دارالحرب، کــه برخی فقها هــر زمینی 
امیدند، از این  غیر از ســرزمین مســلمانان را دارالحرب ن
نوع تعمیــم دادن ها پدید آمده اســت. همچنین احکام 
ا غیر مســلمانان رفتار خیلی  فقهی ای که به نظر می آید ب
ر می خیزد. بسیاری  خشنی توصیه شده اســت، از اینجا ب
نها  اریخی چنین منشــأهایی دارند. ای از فتاوای عجیب ت
نتیجه ی تعمیِم نادرســِت خصوصیاِت آن فضاِی سیاه و 
ر، به زمان  ســفیِد عصر اتمام حجت، وحی و حضور پیامب
کنونی اســت، زمانی که نه پیامبری در دسترســی است و 
نه وحی، و فضا نه ســیاه و ســفید که سایه روشن است.   

بســیاری از فتاوای عجیب تاریخی نتیجه تعمیِم نادرســِت 
خصوصیــات آن فضــای ســیاه و ســفیِد عصــر اتمام 
حجت، وحــی و حضــور پیامبر، بــه زمان کنونی اســت.

 

ر  ب غی اط رای مخ اری ب گ اره ی رست رآن درب ت ق روای  .4-4-1
ستقیم م

رای تکمیــل این بخش بــه اختصار به روایــت قرآن از  ب
رستگاری مخاطب غیر مستقیم می پردازیم. 

بایی آمده است: ا ۱۱۹ گفتگوی زی  در سوره ی مائده آیات ۱۱6 ت
ي  ِخُذوِن اِس اتَّ نَّ ل َت ِل ْل َت ُق َم َأَأْن ْرَي َن َم يَسى اْب ا ِع ُه َي لَّ اَل ال َوِإْذ َق
ي َأْن  وُن ِل ُك ا َي َك َم اَن َح اَل ُســْب ِه َق لَّ ْن ُدوِن ال ِن ِم ْي َه ــَي ِإَل َوُأمِّ
ا  ُم َم َل ْع ُه َت َت ْم ِل ْد َع َق ُه َف ُت ْل ُت ُق ْن َحقٍّ ِإْن ُك ي ِب ــَس ِل ْي ا َل وَل َم َأُق
وِب  ُي ُغ ُم اْل الَّ َت َع َك َأْن ِســَك ِإنَّ ْف ي َن ا ِف ُم َم َل ِسي َواَل َأْع ْف ي َن ِف

)مائده -۱۱6(
  خداوند به حضرت عیسی می گوید: 

و به مردم گفتى من و مادرم را  ا ت )اى عيســى پسر مريم آي
همچون دو خدا به جاى خداوند بپرســتيد؟ گفت منزهى 
زيبد كه چيزى را كه حق من نيست بگويم اگر آن را  تو مرا ن
گفته بودم قطعا آن را مى  دانستى. آنچه در نفس من است 
تو مى  دانى و آنچه در ذات توست من نمى  دانم چرا كه تو 

خود داناى رازهاى نهانى.(

بعد می گوید:

ُز  ِزي َع َت اْل َك َأْن ِإنَّ ْم َف ُه ْر َل ِف ْغ ــاُدَك َوِإْن َت َب ْم ِع ُه ِإنَّ ْم َف ُه ْب ذِّ َع ِإْن ُت
يُم )۱۱8(  ِك َح اْل

ر ايشــان  واند و اگر ب )اگر عذابشــان كنى آنــان بندگان ت
ا و حكيمى(  وان ببخشايى تو خود ت

یعنی  به نوعی شفاعتی را خیلی محترمانه بیان می کند.  

در پاسخ خداوند می گوید: 

ْجِري  اٌت َت نَّ ْم َج ُه ْم َل ُه ْدُق يَن ِص اِدِق ُع الصَّ َف ْن ْوُم َي َذا َي ُه َه لَّ اَل ال َق
ْم َوَرُضوا  ُه ْن ُه َع لَّ ًدا َرِضَي ال ا َأَب َه ي َن ِف ِدي اِل اُر َخ َه ا اْلَْن َه ِت ْح ْن َت ِم

يُم )۱۱۹(  ِظ َع ْوُز اْل َف َك اْل ُه َذِل ْن َع
خداوند  می گوید اين روزى است كه صدق صادقان ایشان 
ر آن نهرها  اغهايى است كه از زي راى آنان ب را ســود بخشد، ب
روان است هميشــه در آن جاودان اند خدا از آنان خشنود 

است و آنان از او خشنوداند، اين است رستگارى بزرگ.
 

ر  چنین  کب ا صداقت و بدون ت یعنی اگر توی مســیحی ب
اشــتباهی کردی همیــن صداقت از تو قبول می شــود، و 

رای آنهاست. صحبت از یک رستگاری بزرگ ب

در سوره ی بقره آیه ی 8۱:
َك َأْصَحاُب  ِئ ُأوَل ُه َف ُت َئ ي ِط ِه َخ اَطْت ِب ًة َوَأَح َئ يِّ َسَب َس ْن َك ى َم َل َب

ُدوَن  اِل ا َخ َه ي ْم ِف اِر ُه نَّ ال
ر آنان چيره شود، از  )آرى كسانى كه بدى كنند و گناهشان ب

اصحاب جهنم اند و در آن جاودانه مى مانند( 

به کند،  ر او غل کســی که بدی را در خودش بگیرد و خطــا ب
لکه سمبل دروغ شود. نه  یعنی مثال فقط دروغگو نباشد ب
لکه عین ظلم شــده باشــد، چنين  نکه فقط ظلم کند، ب ای

كسى اهل آتش است.

ر اساس این  ه از آیات عام قرآن اند.  ب این آیات و آیات مشاب
روایت قرآن، در زمان ســایه روشن که اتمام حجتی نیست 
و  را  - برخالف زمان سیاه و ســفید - آن چیزی که تکلیف ت
را بگیرید( تعیین می کند این  در آخرت )به هر معنی که آن
رفتی. آنچه  ا نپذی رفتی ی ا حرف رسول را پذی نیســت که آی
ا صدق  و ب ا ت و را مشخص می کند این است که آی تکلیف ت
ر اساس بهترین فهم اخالقی و رفتاری  و از ســر صداقت و ب
نکه سیئه و بدی را کسب کردی و از صداقت  ا ای عمل کردی ی

ه اعتقاد تو ربطی ندارد. زوما ب دور شدی. این هم ل

ا از تو تکلیف ماالیطاق نیز خواسته نمی شود. ضمن
ا اصلی را بیان می کند  َه َع ًســا ِإالَّ ُوْس ْف ُه َن لَّ ُف ال لِّ َك  آیه ی اَل ُي
و آن اصل این اســت که: خداوند انتظاری بیش از آنچه در 

توان توست از تو ندارد.
این را نیز دقت کنیــم که روایت قرآن از عقوبت مخاطبان 
گِر روایت عقوبت مخاطبان مستقیم  غیر مستقیم، روی دی
رفتن حق از سوی کافر نه  ا آن ندارد. نپذی ناقضی ب است و ت
ر مبنای روایت  ر است و همین ب کّب از روی صدق که از روی ت
قرآن او را مستوجب عقوبت می کند. در این روایت صدق و 

ر هم قرار می گیرند. راب ر در ب کّب ت
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یه قرآن و محلی بودن هدف  محلی بودن خطاب هــای اول
یه قرآن تبیین شــد. طی شش مشــاهده ی قرآنی، به  اول
ه این نتیجه  یه ی قرآن پرداختیم و ب صورت بندی هدف اول
رسیدیم که نمی توان همه مولفه های آمده در آیات قرآن را 
تعمیــم داد. به عالوه  اهمیت صدق و عمل و رفتار مبتنی 
ه اعتقاد وابســته  زوما ب ر درک بهترین فهم اخالقی را که ل ب

افتیم. نیست را دری

پاسخ به پرسش اساسی اول: مخاطب قرآن کیست؟

ــر پایه ی بحثی که آمد، قرآن مخاطب خاص مســتقیم  ب
و مخاطب خاص غیر مســتقیم و مخاطــب عام دارد، اما 
ر مبنای مخاطبان خاص مســتقیم است.  گفتمان قرآن ب
نها کسانی بودند که در زمان و مکان وحی حضور داشتند. ای
رای این بود  ر این دسته از مخاطبان ب تمرکز این گفتمان ب
ا ایشــان به  اید ب ر ب راهیمی پیامب ان اب ر ســنت ادی ا ب ن که ب
مــدد وحی و از طریق تبیین حقیقت و انذار، اتمام حجت 
ند مومن و غیر مومن در میان مخاطبان  می کرد. در این فرآی
خاص مستقیم به تدریج از یکدیگر جدا می شوند و پاداش 

رای ایشان رقم می خورد.  ا ب ی و عذاب در همین دن

اشاره و خطاب قرآن به گروه های دینی و اجتماعی مختلف، 
مختص مردمانی بوده است که در زمان و مکان وحی حاضر 
رفتن این  نه ثابت شود. پذی بودند مگر اینکه خالفش به قری
نکه کدام دستورها، قضاوت ها و توصیه ها  روایت در فهم ای
در قرآن قابل تعمیم به پس از عصر وحی هســتند و کدام 

مختص آن عصر اند بسیار موثر است. 

در قســمت بعدی به بحث کثرت انگاری در قرآن خواهیم 
ه این پرســش می رســیم که تکلیف  پرداخت و از جمله ب
 بقیــه ی امت ها که ظاهرا پیامبری نداشــتند چیســت. 
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