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چکیده 

هــر گونــه  اقدامــی در راســتای تغییــر و اصــاح جنبــه ای از جنبه هــای فرهنگــی و عقیدتــی انســان، 

نیازمنــد شــناخت کافــی و نیــز بکارگیــری روش هــا و فنــون هماهنــگ و بــه طــور کلــی مســتلزم در 

ــی در باورهــای  ــه منظــور ایجــاد تحــول و دگرگون ــم ب دســت داشــتن نقشــه ی راه اســت. قرآن کری

ــای  ــای ویژه ــر روش ه ــای آن، ب ــه ج ــح ب ــد صحی ــگ و عقای ــی فرهن ــان و جایگزین ــح انس ناصحی

تکیــه دارد. ایــن مجموعــه ی وحیانــی ضمــن هماهنگــی کامــل بــا مهم تریــن ویژگی هــای انســان و 

ــر اساســی ترین الیه هــای وجــود وی، تــاش گســترده ای را در جهــت احیــای ســرمایه های  تمرکــز ب

ــزان قابــل توجهــی تحــت  ــه می ــه کار می گیــرد و اندیشــه ی فرهنگــی و اعتقــادی او را ب بنیادیــن ب

ــرار می دهــد.  ــر خــود ق تأثی

اصــاح فرهنــگ و باورهــای انســان در همــه ی زمان هــا مســتلزم شــناخت صحیــح روش هــای 

مذکــور اســت و غفلــت از آنهــا، جریــان صحیــح تحــول فرهنــگ و عقیــده را دشــوار می ســازد. بــر 

ایــن اســاس بررســی و شــناخت روش هــای مرتبــط بــا مســئله ی تحــول فرهنــگ و عقیــده از منظــر 

ــت  ــترهای الزم جه ــرار داده و بس ــان ق ــش روی انس ــنی در پی ــی روش ــم انداز تربیت ــم، چش قرآن کری

پیمــودن فراینــد تحــول مذکــور در مقیــاس جوامــع بشــری را بــرای او فراهــم خواهــد کــرد. 

از ایــن رو نویســنده در ایــن پژوهــش کــه بــا روش کتابخانــه ای انجــام می شــود، ضمــن 

ــی و  ــان، چگونگ ــی انس ــگ و عقیده ــول فرهن ــم در تح ــای قرآن کری ــن روش ه ــتخراج مهم تری اس

کیفیــت تحــول در هــر کــدام از روش هــای مذکــور را مــورد تبییــن قــرار خواهــد داد و بــه ایــن مهــم 

ــده انســان و اصــاح  ــگ و عقی ــر فرهن ــذاری ب ــم در راســتای تأثیرگ ــرآن کری ــه ق ــد ک دســت می یاب

باورهــای ناشایســت عقیدتــی و فرهنگــی، چشــم انــداز روشــنی در پیــش داشــته و از الگــوی ویــژه ای 

تبعیــت می کنــد. ویژگــی ممتــاز الگــوی روشــمند قــرآن کریــم در تحــول مــورد بحــث را می تــوان در 

دو عنصــر تعــدد روش و تناســب آن دانســت.  

واژگان کلیدی: تحول عقیده، فرهنگ، قرآن کریم، انسان، روش تحول. 

*. استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
ghorbanian1364@ut.ac.ir

بررسی و تبیین روش های قرآن کریم در 
تحول فرهنگ و عقیده انسان

دریافت: 1400/10/18
پذیرش: 1401/03/16

10.22034/JKSL.2022.323702.1055

صفحه 28 تا صفحه 47



29

ن
سا

 ان
ده

قی
 ع

 و
گ

هن
فر

ل 
حو

 ت
در

م 
ری

 ک
ن

رآ
 ق

ی
ها

ش 
رو

ن 
یی

تب
و 

ی 
س

رر
ب

سال سوم

شماره اول

پیاپی هفتم

بهار ١٤٠١

1. بیان مسئله

ــی از  ــی، یک ــردی و اجتماع ــؤون ف ــی ش ــانی در تمام ــد انس ــگ و عقای ــاح فرهن ــر و اص    تغیی

مهم تریــن رســالت های قرآن-کریــم و هــدف نهایــی آن بــه شــمار مــی رود. از طرفــی هرگونــه اقــدام 

تربیتــی و حرکــت اصاحــی در راســتای تغییــر و تحــول عقیدتــی، اخاقــی، فرهنگــی، اجتماعــی و 

... فرآینــدی زمان بــر و طوالنــی بــوده و از ظرافت هــای خاصــی برخــوردار اســت؛ بــه عبــارت دیگــر 

موفقیــت در امــر تحــول مذکــور، تنهــا از مجــرای تربیــت تدریجــی میســر بــوده و در صــورت اســتفاده 

از مجموعــه ای از روش هــای هماهنــگ و منظــم بــه ثمــر می نشــیند. از طــرف دیگــر قــدم نهــادن در 

ایــن راه بــدون اســتفاده از الگویــی منظــم و نقشــه ای روش منــد، ســرعت جریــان تحــول عقیــده را 

کنــد و در برخــی مــوارد غیرممکــن می ســازد. بــر ایــن اســاس اســتخراج الگــوی مذکــور از مفاهیــم 

قــرآن کریــم و بــه کارگیــری آن در ســطوح مختلــف متناســب بــا شــرایط، اقتضائــات و اســتعدادهای 

ــا  ــر را ب ــراد بش ــد اف ــگ و عقای ــول فرهن ــر تح ــوده و ام ــر ب ــی انکارناپذی ــانی، ضرورت ــاوت انس متف

ــه ســامان می رســاند.   شــتاب بیشــتری ب

ــای  ــد و جنبه ه ــاح عقای ــر و اص ــتای تغیی ــم در راس ــه قرآن کری ــت ک ــن اس ــش ای ــون پرس اکن

ــرد؟  ــه کار می گی ــی را ب ــه روش های ــان چ ــی انس ــی زندگ فرهنگ

پژوهش هــای انجــام شــده در ایــن بــاره بیشــتر پیرامــون مفهــوم شناســی عقیــده و فرهنــگ و 

تبییــن ابعــاد عقایــد انســانی و چگونگــی آن هــا در قــرآن کریــم بــوده و در برخــی مــوارد بــه معرفــی 

ــن  ــن و مرتبط تری ــد؛ از مهم تری ــم می پردازن ــرآن کری ــزول ق ــی در دوران ن ــد جاهل ــگ و عقای فرهن

ــرد: ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ــوان ب ــن پژوهش هــا می ت ای

- بهجــت پــور، عبدالکریــم، »روش ایجــاد تحــول فرهنگی-اجتماعــی بــا الهــام از اهــداف قــرآن در 

ســیر نــزول«، فلســفه دیــن، 1399، دوره 17، شــماره 3.

ــرآن،  ــه ق ــم«، فصلنام ــرآن کری ــر ق ــان از منظ ــده انس ــول عقی ــی تح ــی، »مبان ــان، مجتب - قربانی

ــدن، 1399، ش1، 21 ــگ و تم فرهن

- حســینی کوهســتانی، ســید رســول، حیــدر ســرلک، علــی محمــد، »قــرآن و تحــول تربیتــی در 

حاکمیــت ملــی و فراملــی بــا تأکیــد بــر المیــزان، مــن وحــی القــرآن، المنــار و فــی ظــال القــرآن«، 

مطالعــات فقــه تربیتــی، 1398، ش33

- قاســم پــور، محســن، »روش شناســی مواجهــه امــام علــی ؟ع؟ بــا فرهنــگ اخاقــی جاهلیــت در 

نهــج الباغــه«، پژوهش هــای نهــج الباغــه، 1396، دوره 16، ش53، 65

در مقالــه اول، مســئله ی تحــول آفرینــی قــرآن، بــا تکیــه بــر اهدافــی تحلیــل شــده کــه مبتنــی 

بــر ســیر نــزول آیــات اســت؛ بــه عبــارت دیگــر نویســنده معتقــد اســت قــرآن در یــک ســیر تدریجــی 

ــه  ــه و ایــن تحــول در بســتر تدریــج ب ــف پرداخت ــع اهــداف خــود در موقعیت هــای مختل ــه توزی ب

ثمــر نشســت. 
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ــیم  ــن تقس ــده، ضم ــول عقی ــاز در تح ــورد نی ــی م ــر مبان ــز ب ــا تمرک ــنده ب ــه دوم، نویس در مقال

مبانــی مــورد اشــاره بــه عقلــی و فطــری، بــه بررســی شــاخه های مربــوط بــه هــر قســم می پــردازد. 

همچنیــن در مقالــه ســوم، نویســنده بــا نگاهــی فقهــی و تاریخــی بــه اســتخراج الگویــی مناســب 

ــارم  ــه چه ــز در مقال ــت. و نی ــه اس ــی پرداخت ــای حاکمیت ــان در تصمیم ه ــتفاده ی حاکم ــرای اس ب

ــه اســت.  ــه پرداخت ــج الباغ ــی در نه ــگ جاهل ــا فرهن ــه ب ــه بررســی روش هــای مواجه نویســنده ب

ــرآن  ــات ق ــر آی ــز ب ــا تمرک ــورد اشــاره ب ــه اســتخراج الگــوی م ــق حاضــر ب لکــن نویســنده در تحقی

کریــم پرداختــه و معتقــد اســت، ایجــاد تحــول در عقایــد و فرهنــگ انســان و موفقیــت در ایجــاد 

انقــاب مذکــور، نیازمنــد طرحــی جامــع و شناســایی بســترهای تحــول فرهنــگ و عقیــده اســت کــه 

جــای خالــی آن در میــان پژوهش هــای مربوطــه احســاس می شــود و تحقیــق حاضــر بــه صــورت 

روشــمند عهــده دار ایــن مهــم اســت. همچنیــن بایــد گفــت پژوهش هایــی وجــود دارد کــه تحــت 

عنــوان روش هــای تربیــت بــه بررســی برخــی از روش هــای مذکــور بــه صــورت جداگانــه مثــل روش 

ــی  ــا نمونه های ــد و بیشــتر ب ــی پرداخته ان ــه صــورت کل ــا ب ــی و ی ــات قرآن ــل در آی اســتفاده از تمثی

ــش  ــن پژوه ــن در ای ــد. لک ــی می کنن ــا همراه ــی آن ه ــیم بندی و گونه شناس ــرآن و تقس ــات ق از آی

بــا نگاهــی وســیع و جامع نگــر مهم تریــن روش هایــی کــه قــرآن کریــم در راســتای تحــول اندیشــه، 

رفتــار و فرهنــگ جامعــه بــدان تمســک می جویــد اســتخراج می گــردد؛ زیــرا عرصــه تربیــت بیشــتر 

بــر محــور رفتــار و دگرگونــی آن متمرکــز اســت و امــر تحــول در اعتقــاد، بــاور و جنبه هــای فرهنگــی 

و کیفیــت تحقــق آن، نیازمنــد تبیینــی مســتقل اســت.

2. مفاهیم

1-2. مفهوم عقیده

واژه ی عقیــده ، از ریشــه ی عقــد بــه معنــای عهد)فراهیــدی، 1410، ج 1: 141( پیمــان و قســم، الــزام 

و محکــم کــردن چیزی)ابــن منظــور، ج 3: 297( و نیــز بــه معنــای بــاور و چیــزی کــه شــکی در آن راه 

ــده در  ــن عقی ــی، 1375، ج 3: 106( همچنی ــس، 1386، ج2: 1317؛ طریح ــه کار می رود.)انی ــد ب نمی یاب

اصطــاح بــه معنــاى تصدیــق بــه امریســت بــا التــزام عملــى بــه لــوازم آن و چــون در فطــرت بشــر 

ــق قلــب اســت  ــروردگار نهــاده شــده، از ایــن جهــت نخســتین حقیقتــى کــه مــورد تعّل معرفــت پ

تصدیــق بــه وجــود آفریــدگار و اقــرار بــه وحدانیــت ذات و صفــات اوست.)حســینى همدانــى، 1404، 

ج 4، 249( بــر ایــن اســاس، مــراد از عقیــده در ایــن مجــال، اصــول و تکیــه گاه هــای بنیادینــی اســت 

کــه مبنــای اندیشــه، رفتــار و تصمیمــات افــراد انســان قــرار می گیــرد و آموزه هــای دینــی در صــدد 

اصــاح، تغییــر و جایگزینــی آن بــه شــیوه های مختلــف اســت.. 

2-2. مفهوم فرهنگ

ــه ی  ــت؛ ریش ــی اس ــان عرب ــه« در زب ــرادف واژه ی »ثقاف ــی و م ــه ای فارس ــگ کلم واژه ی فرهن
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ــاده  ــل م ــت.)مصطفوی، 1360، ذی ــط اس ــر در درک محی ــت نظ ــای دق ــه معن ــل ب »ث ق ف« در اص

ــای فراگرفتــن  ــه معن ثقــف، التحقیــق فــی کلمــات القــرآن الکریــم، تهــران، نشــر کتــاب( و ثقافــه ب

ــگ،  ــی فرهن ــای اصطاح ــتانی، 1375 :208( در معن ــی رود. )بس ــه کار م ــر ب ــات و هن ــش، ادبی دان

تعاریــف متعــددی وجــود دارد کــه الزم اســت مقصــود از فرهنــگ متناســب بــا چارچــوب تحقیقاتــی 

ایــن پژوهــش عرضــه گــردد. فرهنــگ در یــک معنــای کلــی همــه دســتاوردهای فکــری و معنــوی 

انســان را شــامل می گــردد؛ چنان کــه فرهنــگ میــراث تاریخــی و اعتقــادی یــک جامعــه محســوب 

ــروس  ــادات، باورهــا و آداب و رســوم اســت. )ب ــر مجموعــه ای از ارزش هــا، اعتق شــده و مشــتمل ب

ــگ را مجموعــه ای از دانش هــا، بینش هــا و  ــز فرهن ــی، 1385: 19( برخــی نی ــن، 1376: 59؛ والیت کوئ

ارزش هــای یــک ملــت می داننــد کــه بــه صــورت علــوم، هنــر، عقایــد، اخــاق و آداب در جامعــه و 

رفتــار افــراد تبلــور می یابــد و تعلیــم و تربیــت، مقدمــه ی آن اســت. )رضایــی اصفهانــی، 1392، ج4: 

ــه ای  ــد و چارچوب ــه شــمار می رون ــای هنجارهــا ب ــن اســاس، ارزش هــای اجتماعــی زیربن ــر ای 38( ب

بــرای ســاختن رفتارهــای انســانی خواهنــد بــود. )قرائــی مقــدم، 1374 :200( در ایــن میــان قــرآن 

کریــم ظرفیــت الزم بــرای تأســیس یــک فرهنــگ پویــا و حرکــت آفریــن را داراســت و نــه تنهــا متأثــر 

از فرهنــگ جاهلــی عصــر نــزول نیســت، بلکــه در عیــن پذیــرش عناصــر مثبــت فرهنگــی، بــه رد یــا 

اصــاح عناصــر منفــی فرهنــگ جاهلــی اقــدام نمــوده اســت. )ایــازی، 1380 :63(

واژه ی فرهنــگ وقتــی بــا کلمــه ی اســامیت توصیــف شــود، مقصــود از آن دانش هــا و 

بینش هایــی اســت کــه از ظرفیــت قــوی و جــذاب آیــات و روایــات مبتنــی بــر ســیره ی معصومــان 

)ع( بــه جامعــه بشــری عرضــه شــد و در مــدت کوتاهــی توانســت گســتره ی وســیعی از جغرافیــای 

ــا انســان، بیانگــر ضــرورت  ــر ایــن اســاس ترکیــب فرهنــگ ب ــه تصــرف خــود درآورد. ب جهــان را ب

ــا شــالوده های فطــری انســان در جهــت  ــو و هــم ســو ب تأســیس مؤلفه هــای دانشــی و بینشــِی ن

ــد  ــگ، ُبع ــک فرهن ــاخصه ی ی ــن ش ــه مهم تری ــا ک ــت و از آن ج ــل اوس ــتعدادهای اصی ــرورش اس پ

ــر اســاس آن  ــاور اســت و رفتارهــا، آداب و رســوم و شــاکله ی ارزش هــای اجتماعــی ب اعتقــادی و ب

ــرای جریان ســازی فرهنگــی و تأســیس فرهنگــی انســانی و الهــی  ــم ب ــرآن کری ــد، ق ســامان می یاب

ــد.. ــی می نه ــول فرهنگ ــدم در راه تح ق

3-2. مفهوم تحول

واژه ی تحــول ، بــه معنــی انتقــال از یــک حالــت یــا موقعیتــی بــه حالــت و موقعیــت دیگــر اســت 

کــه الزمــه ی انتقــال بــه موقعیــت و حالــت دیگــر، شــناخت موقعیــت فعلــی اســت.)مصطفوی، 1360، 

ــای تغییــر شــیء و انفصــال آن از اشــیای دیگــر  ج2: 317( واژه ی حــول در مفــردات راغــب بــه معن

ــِه«   ــْرِء َو َقْلِب ــَن اْلَم ــوُل َبی ــوا َأنَّ اهَّلَل یُح ــد: »َو اْعَلُم ــد می فرمای ــه خداون ــه اســت؛ چنان ک ــه کار رفت ب

)راغب اصفهانــی، 1412: 266(
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َل عــن  الشــی ء« بــه معنــای تبدیــل شــدن بــه شــیء دیگــر و حرکــت از جایــی بــه جــای  »َتَحــوَّ

ــت، شــکل،  ــای کلیــدی در ایــن واژه را دگرگونــی حال دیگــر می باشــد.)فیومی، 157( مصطفــوی معن

صــورت، صفــت و برنامــه ای بــه حالــت و صفتــی دیگــر دانســته اســت و یکــی از مصادیــق بــارز آن 

ــر  ــه خصوصیــت دیگــر درمــی-آورد ب ــر انســان کــه او را از خصوصیتــی ب را احــوال عــارض شــده ب

می شــمرد. )مصطفــوی، 1360، ج 2: 318( 

تحــول فرهنگــی در اصطــاح بــه معنــای دگرگونــی در رفتارهــا و اخاقیــات و برخــی ســازه های 

اجتماعــی اســت. )محســنی، 1368: 478( بــر ایــن اســاس مــراد از تحــول، عبــارت از هــر گونــه اقــدام 

مؤثــر در راســتای بهبــود ســطح کیفــی اندیشــه و باورهــای انســانی اســت و قــرآن کریــم در راســتای 

تحــول مذکــور از روش هــای متعــدد و متناســب بهــره می گیــرد. 

3. روش های قرآن در تحول عقیده

قرآن کریــم ضمــن ارائــه ی فکــر و اندیشــه ای نــو و معارفــی جدیــد در ابعــاد مختلــف اعتقــادی، 

ــی در باورهــای  ــه منظــور تحــول و دگرگون ــوان خــود را ب اخاقــی، سیاســی و اجتماعــی، تمامــی ت

ــی  ــچ فرصت ــح از هی ــگ صحی ــای فرهن ــرد و در الق ــکار می گی ــان ب ــن انس ــده در ذه ــه ش نهادین

ــرد. ســّر اســتفاده از  ــد و در تحقــق ایــن مهــم، از روش هــای متعــددی بهــره می گی فروگــذار نمی کن

روش-هــاى گوناگــون، آن اســت کــه انســان ها گرچــه از ویژگی هــای فطــرى مشــترک برخوردارنــد، 

ولــی در هوشــمندى و مراتــب فهــم یکســان نیســتند.  از ایــن رو، الزم اســت کتــاب جهــان شــمول 

ــازل  ــا روش هــاى متفــاوت تبییــن کنــد تــا ژرف-اندیشــان بــه بهانــه ی ن الهــى، معــارف فطــرى را ب

ــتاویز  ــه دس ــز ب ــد نی ــان مقل ــد و ساده اندیش ــاز از آن نپندارن ــود را بى نی ــى، خ ــِب وح ــودن مطال ب

ــان حکمــت، موعظــه و جــدال  ــد. شــیوه ی جمــع می ــارف آن، خــود را محــروم نبینن پیچیدگــى مع

 احســن از یــک ســو و تمثیــل و تشــبیه و نقــل داســتان از ســوى دیگــر، از ویژگی هــاى ایــن کتــاب 

ــی، 1378، ج1: 40(  ــت. )جوادی آمل ــى اس اله

اهمیــت بکارگیــری روش در ابــاغ صحیــح پیــام، بــه انــدازه ای اســت کــه انتقــال مفاهیــم مــورد  

نظــر در بســیاری از مــوارد بــدون انتخــاب روش شایســته، بــه نتیجــه ای مطلــوب نخواهــد رســید. 

همچنیــن تحــول در عقایــد و فرهنــِگ مخاطبــان در برخــی از موضوعــات بیــش از آن کــه متأثــر از 

ــور، 1387، ج1: 33(  ــر می پذیرد.)بهجت پ ــی تأثی ــال معان ــای انتق ــد، از روش ه ــوا باش محت

ــه  ــک ب ــا تمس ــوق، ب ــئله ی ف ــت مس ــرورت و اهمی ــه ض ــل ب ــه کام ــن توج ــم ضم قرآن کری

مجموعــه ای از روش هــای صحیــح و منطقــی، بســتر مناســبی در جهــت انتقــال ســریع تر و آســان تر 

ــد.  ــاد می کن ــان ایج ــه مخاطب ــی ب ــام اله پی

ــت و  ــاور اس ــاد و ب ــر اعتق ــان عنص ــگ، هم ــر فرهن ــن ه ــش بنیادی ــت، بخ ــد گف ــن بای همچنی

موفقیــت در عرصــه ی تحــوالِت مرتبــط بــا عقیــده و اندیشــه، ســرانجام بــه دگرگونی هــای فرهنگــی 
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منتهــی شــده و تأمیــن کننــده ی اهــداف مربــوط بــه آن اســت. از ایــن رو در ادامــه بــه مهم تریــن و 

ــم پرداخــت  ــاره، خواهی ــورد اش ــی م ــم در تحــول و دگرگون ــن شــیوه های قرآن کری مؤثرتری

3-1. برهان

انســان بــه دلیــل برخــورداری از نیــروی عقــل و روحیهــی حقیقتجویــی، همــواره در پــِی 

یافتــن پاســخی مناســب و قانــع کننــده بــه پرســش های خویــش اســت. لــذا در برخــی 

از مــوارد، علیرغــم تصدیــق فطــری و درونــی یــک مســئله، خــود را از شــنیدن اســتدالل 

ــه  ــت بلک ــوم نیس ــا مذم ــه تنه ــیوه ن ــن ش ــد. ای ــاز نمیبین ــه آن بینی ــوط ب ــی مرب عقل

قــرآن در مــوارد متعــدد، انســان را بــه پذیرفتــن مســتدل عقایــد الهــی سفارشــکرده و 

ُقــوَن«1 کــْم َتتَّ ٍة َو اْذکــُروا مــا فیــِه َلَعلَّ ــوَّ می فرمایــد: »ُخــُذوا مــا آَتیناکــْم ِبُق

لـذا یکـی از راهگشـاترین روش هایـی کـه قرآن کریـم بـه منظـور اثبـات و تبییـن عقایـد صحیح از 

آن بهـره می گیـرد، برهـان و اسـتدالل اسـت. برهـان، اسـتدالل معتبری اسـت کـه از مقدمـات یقینی 

تشـکیل می شـود. ایـن مقدمـات یقینـی عبارتنـد از: »محسوسـات، اّولیـات و متواتـرات« و یـا اینکـه 

مقدمـات یقینـی نیسـتند ولـی بـه مقدمـات یقینی منتهـی می شـوند.) عامـه حلـی، 1424: 309(    

ــر  ــل فک ــواِص اه ــدن خ ــاب ش ــه مج ــو ب ــک س ــم از ی ــون در قرآن کری ــن گوناگ ــری براهی بکارگی

تــی   ــْم ِبالَّ ــَنِة َو جاِدْلُه ــِة اْلَحَس ــِة َو اْلَمْوِعَظ ــک ِباْلِحکَم ــبیِل َربِّ ــى  َس ــه ی »اْدُع ِإل میانجامــد؛ چنانکــه  آی

ِهــی َأْحَســُن«2 بــر لــزوم بکارگیــری حکمــت3 بــرای خــواص اشــاره دارد و موعظــه را بــرای عــوام مفیــد 

می داند.)فیــض کاشــانی، 1418، ج1: 667؛ مراغــی، ج3: 124( و از ســوی دیگــر حجــت را بــر مخالفــان 

ــه اســت؛  ــرار گرفت ــز ق ــی نی ــد. ایــن حقیقــت مــورد تأییــد دانشــمندان غرب ــدان تمــام می کن و معان

ــاِن خــود، شــنونده  ــروی بره ــا نی ــاره می نویســد:»قرآن ب ــی دراین ب ــه خاورشــناس آلمان تئودورنولدک

ــرب  ــی ع ــت وحش ــه مل ــود ک ــرآن ب ــن ق ــد، همی ــخیر می کن ــب او را تس ــازد و قل ــذوب می س را مج

را معلــم جهانیــان کرد.)عقیقــی بخشایشــی، 1376، ج1: 98، بــه نقــل از اســام و انتقــادات غــرب، 110( 

قرآن کریــم بــا ارائــه ی براهیــن عقانــی متعــدد، انســان را در جریــان تفکــر قــرار داده و بــه احیــا و 

شــکوفایی عقــول آدمیــان می پــردازد. آیــت اهَّلل جــوادی آملــی ضمــن تأکیــد بــر مســئله ی پشــتوانه 

بــودن عقــل بــرای اعتقــاد، معنــای تمســک بــه قــرآن را فهــم صحیــح آیــات از راه اســتدالل و برهــان 

ــی، 1388: 56(  می داند.)جــوادی آمل

1. )اعــراف:171( آن چــه را )از دســتورها( بــه شــما داده ایــم، بــا قــّوت )و جدیــت( بگیریــد! و آن چــه در آن اســت، 
بــه یــاد داشــته باشــید، )و عمــل کنیــد،( تــا پرهیــزگار شــوید.

ــا آن هــا بــه روشــى کــه نیکوتــر  2. )نحــل:125( بــا حکمــت و انــدرز نیکــو، بــه راه پــروردگارت دعــوت نمــا! و ب
اســت، اســتدالل و مناظــره کــن!

3. مــراد از حکمــت در ایــن آیــه همــان برهــان اســت، بــه دلیــل ایــن کــه در مقابــل موعظــه حســنه و جــدال 
قــرار گرفتــه اســت. )مفاتیــح الغیــب، ج2: 326(
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ــه  ــت ک ــَدتا«1 اس ــٌة ِإلَّ اهَّلُل َلَفَس ــا آِلَه ــْو کاَن ِفیِهم ــه ی »َل ــم  آی ــی قرآن کری ــات برهان ــه آی از جمل

ضمــن اشــتمال بــر مقدمــات یقینــی، بــر ایــن نکتــه داللــت دارد کــه تدبیــر عــام عالــم، بــا همــه ی 

تدابیــر مخصوصــى کــه در آن اســت از یــک مبــدأ صــادر شــده و اختافــى در آن نیســت. )طباطبایی، 

ــاه و  ــه، ضمــن اســتفاده از کلماتــی کوت ــن آی ــان ای ــا بی ــد ب ــن ترتیــب خداون 1417، ج 14: 268( بدی

مختصــر بــه اثبــات مهم تریــن رکــن از ارکان اعتقــادی انســان یعنــی توحیــد می پــردازد و اندیشــه ی 

تمامــی افــراد بشــر را برانگیختــه و آن هــا را دعــوت بــه تفکــر می نمایــد. ایــن آیــه و ســایر آیــات 

برهانــی قرآن کریــم از یــک ســو بــه اقنــاع عقــول دانشــمندان و صاحبنظــران میانجامــد و از ســویی 

دیگــر راه هرگونــه بهانه جویــی را بــر روی ســایر افــراد می بنــدد. بــر همیــن اســاس افــراد در صــورت 

برخــورداری از ســامت عقــل و نیالــودن آن بــه گــرد و غبــار غفلــت، پــس از تجزیــه و تحلیل هــای 

اولیــه عقلــی، کام الهــی را تصدیــق می کننــد و بــدان گــردن می نهنــد. بنابرایــن تغییــر فرهنــگ بــه 

ویــژه در عرصــه ی عقیــده بــه عنــوان زیربنایی تریــن الیــه ی حیــات اجتماعــی نیازمنــد اقنــاع افــکار و 

اندیشــه مخاطبــان اســت و روش برهــان بــه تأمیــن ایــن مهــم می پــردازد. 

2-3. خطاب مؤّثر

ــری  ــب، بکارگی ــه مخاط ــی ب ــم اله ــارف و مفاهی ــای مع ــه و الق ــم در ارائ ــیوه های قرآن کری از ش

اســلوب خطــاب مؤثــر در تعامــل بــا مخاطبــان اســت. ایــن شــیوه ی قرآنــی، بــه دلیــل برخــورداری 

از فوایــد تربیتــی فــراوان، در تحــول و تغییــر عقایــد و ارائــه فرهنگــی نــو بــه انســان نقــش مؤثــری 

ــرای  ــروری ب ــئله ای ض ــاب، مس ــر خط ــر؟ص؟ در ام ــای پیامب ــی روش ه ــت از برخ ــد. تبعی ــا می کن ایف

ماســت، زیــرا اعمــال و رفتــار پیامبــر؟ص؟، شــیوه ی اصیــل قرآنــی را بــرای مــا بــه تصویــر میکشــد و 

مــا بــا تکیــه بــر چنیــن شــیوههایی کــه خداونــد بــرای پیامبــرش تعییــن کــرده، از ســیره ی عملــی 

حضــرت در دعــوت بــه ســوی خداونــد آگاهــی خواهیــم یافــت و آن هــا را بــه کار خواهیــم گرفــت.

)فضــاهَّلل، 1417: 4-43( از مهم تریــن کارکردهایــی کــه خطــاب را بــه روشــی مؤثــر در اصــاح و تربیــت 

ــم  ــد و حج ــه می کن ــراد عرض ــه اف ــب ب ــه ی تخاط ــد در عرص ــی جدی ــرده و فرهنگ ــل ک ــراد تبدی اف

زیــادی از آیــات قــرآن را بــه خــود اختصــاص داده اســت، مــوارد ذیــل اســت: 

1-2-3. تحریک و ترغیب مخاطب

یکــی از فوایــد مهــم بکارگیــری الگــوی خطــاب در قــرآن، ایجــاد انگیــزش و رغبــت در مخاطــب 

بــرای شــنیدن ســخنان خداونــد متعــال میباشــد. بــه عبــارت دیگــر التفــات و رویگردانــی از اســلوب 

و ســیاق غیبــت بــه خطــاب و مخاطــب قــرار دادن انســان، او را بــه شــنیدن ســخن گوینــده ترغیــب 

نمــوده و همیــن امــر، زمینــه ی پذیــرش ســخن خداونــد متعــال و فهــم و درک آن را فراهــم می نمایــد. 

1. )انبیــاء:22( اگــر در آســمان و زمیــن، جــز »اهَّلل« خدایــان دیگــرى بــود، فاســد مى شــدند )و نظــام جهــان بــه 
ــورد( ــم مى خ ه
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ایــن مدعــا در قــرآن از شــواهد و آیــات فراوانــی برخــوردار اســت کــه در ایــن راســتا می تــوان  آیــه ی 

ُنــوَب َجمیعــًا  ذیــَن َأْســَرُفوا َعلــى  َأْنُفِســِهْم ل َتْقَنُطــوا ِمــْن َرْحَمــِة اهَّلِل ِإنَّ اهَّلَل یْغِفــُر الذُّ »ُقــْل یــا ِعبــاِدی الَّ

ــادی  ــا عب ــر )ی ــا تعبی ــق ب ــت. مطاب ــوع دانس ــن ن ــی از همی ــُم«1  را مصداق حی ــوُر الرَّ ــَو اْلَغُف ــُه ُه ِإنَّ

ــع شــده و بطــور مســتقیم خــود را در  ــورد خطــاب واق ــه، انســان ها م ــن آی ــن اســرفوا( در ای الذی

محضــر خداونــد می بیننــد و در گفتگــو بــا رب خویــش هیــچ حجابــی تصــور نمی کننــد. در ادامــه بــا 

رویگردانــی از اســلوب خطــاب بــه غیبــت، بــه رحمــت و غفــران الهــی اشــاره دارد. برخــی از مفســران 

بــه همیــن ویژگــی در اســلوب خطــاب و نتیجــه ی حاصــل از آن اذعــان نمــوده و آن را از جانــب خــدا 

ــاطی  ــنونده نش ــاب در ش ــه خط ــت ب ــات از غیب ــت: التف ــوان گف ــاس می ت ــن اس ــر ای ــد؛ ب می دانن

ایجــاد می کنــد کــه او را بــه ســوی شــنیدن آن تحریــک می نمایــد، بطــوری کــه شــنیدن بیشــتر را 

ــده درخواســت می کند.)بروجــردى، 1416، ج4: 375؛ بیضــاوى، 1418، ج1: 54( از گوین

2-2-3. تکریم و تعظیم مخاطب

بکارگیــری خطــاب مناســب در ارتبــاط بــا دیگــران، تکریــم و تعظیــم آنــان را در پــی دارد. خداونــد 

متعــال بــا بهــره بــردن از الگــوی خطــاب در تعامــل بــا انســان ها و بنــدگان خویــش، بــه نوعــی بــه 

تکریــم آنــان پرداختــه و جایــگاه آنــان را محتــرم شــمرده اســت. آیــت اهَّلل جــوادی آملــی بــر ایــن 

بــاور اســت کــه »بهره گیــری از شــیوه تخاطــب، ثمراتــی را بــه دنبــال دارد؛ از جملــه این کــه خداونــد 

ــان هایی  ــا انس ــد و از آن ه ــخصیت می ده ــان ش ــه آن ــد، ب ــی می کن ــه کام وح ــردم را متوج م

ــی، 1378، ج2: 356(  ــد و مســئول می ســازد«.)جوادی آمل متعه

ــِر اْلِخَطــاب« )آمــدی، غررالحکــم،  ــْن َنکی ــَواِب ِم ــُر اْلَج امــام علــی؟ع؟ در روایتــی می فرمایــد: »َنکی

1366، 213( جــواب بــد نتیجــه خطــاب بــد اســت. بنابرایــن تکریــم شــخصیت انســان در خطابهــای 

قرآنــی، زمینــه ی پذیــرش دعــوت الهــی و معــارف بــه کار رفتــه در پــس خطــاب را در انســان فراهــم 

کــرده و او را در برابــر پــروردگار خویــش خاضــع و فروتــن می کنــد. 

3-2-3. از بین بردن سختی و خستگی عبادت و تکلیف

مخاطــب قــرار دادن انســان بــه طــور مســتقیم، خســتگی انجــام تکالیــف شــرعی و انســانی را 

ــا خطــاب  ــد ب ــه او می چشــاند. خداون ــد را ب ــادت و اطاعــت خداون ــذت عب از دوش او برداشــته و ل

ــری  ــگام فراگی ــا هن ــان می چشــاند ت ــه مخاطب ــم و محضــر خــود را ب ــذت حضــور در حری ــدا، ل و ن

حقایــق، معــارف در قلــب آنــان مســتقر شــود و هنــگام عبــادت عملــی، خســتگی در آنــان اثــر نکنــد«.

)جــوادی آملــی،  1378، ج2: 356(

ایــن مدعــا در حدیثــی از امــام صــادق؟ع؟ نیــز مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه کــه می فرمایــد: »لــذة مــا 

1. )زمــر:53( بگــو: »اى بنــدگان مــن کــه بــر خــود اســراف و ســتم کرده ایــد! از رحمــت خداونــد نومیــد نشــوید 
کــه خــدا همــه گناهــان را مى آمــرزد، زیــرا او بســیار آمرزنــده و مهربــان اســت.
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فــی النــداء أزال تعــب العبــادة و العناء«)طبرســی، 1372، ج2، 490( لذتــی کــه در نــدای الهــی اســت، 

خســتگی و رنــج عبــادت را بــر طــرف می کنــد. 

4-2-3. غفلت زدایی و تفکرزایی

یکــی از مهم تریــن ثمــرات و فوایــد بــه کارگیــری اســلوب خطــاب در قــرآن، برانگیختــن 

ــت از دل و  ــار غفل ــرد و غب ــده و زدودن گ ــخنان گوین ــه س ــبت ب ــب نس ــه مخاط توج

ــا جمــات امــری، نهیــی،  ــه دلیــل مازمــت ب جــان انســان اســت. اســلوب خطــاب ب

ــتری در  ــت بیش ــب از موفقی ــه مخاط ــن توج ــی، در برانگیخت ــی وادب ــتفهامی، باغ اس

مقایســه بــا جمــات خبــری و ســاختارهای غیرادبــی برخــوردار بــوده و در اعمــاق قلــوب 

ــاره  انســان ها نفــوذ می کنــد و بــر جــان آنــان می نشــیند. صاحــب تفســیر المنیــر درب

خطاب هــای همــراه بــا »یــا« چنیــن می نویســد: »حــرف یــا بــرای نــدای بعیــد اســت 

ولــی در برخــی مــوارد بــرای زنــده کــردن جان هــا و مجــذوب نمــودن دیــدگان انســان 

و زدودن غفلــت از قلــوب آن هــا بــرای امــری قریــب بــه کار گرفتــه می شــود« )زحیلــی، 

1418، ج1: 95(

ــرو الگــوی خطــاب ضمــن غفلت زدایــی از عقــل و جــان مخاطــب، از نظــر روانــی  از این

تأثیــر زیــادی در او دارد و ناخــودآگاه او را در جریــان تفکــر قــرار می دهــد. همچنیــن بــه 

کارگیــری ایــن شــیوه بــر ارزش و اهمیــت موضوعــات و مفاهیــم مطــرح شــده در پــس 

خطــاب اشــاره دارد؛ خداونــد بــا بهره گیــری از اســلوب خطــاب، ضمــن بــا ارزش خوانــدن 

محتــوای آیــات خطــاب و تأکیــد بــر آنهــا، انســان را بــه تعمــق و تفکــر بیشــتر در ایــن 

مفاهیــم توجــه می دهــد. بدیهــی اســت یکــی از موانــع مهــم در مســیر تحــول عقایــد 

ــه  ــم ن ــن مه ــه ای ــی و انســانی اســت ک ــت از ســرمایه های اله ــگ انســان، غفل و فرهن

تنهــا حرکــت بــه ســمت باورهــای مطلــوب را متوقــف می کنــد بلکــه فرآینــد جایگزینــی 

ــد.  ــز تســهیل می نمای ــه جــای باورهــای ارزشــی را نی ــد و فرهنگ هــای ناپســند ب عقای

بــر ایــن اســاس قــرآن کریــم ضمــن اشــراف بــر ایــن مؤلفــه ی تأثیرگــذار در امــر تحــول، 

ــر تحــول دارد.  ــرد و ســعی در تســهیل ام ــه کار می گی ــی را ب شــیوه های مختلف

3-3. جدال احسن

جــدل در لغــت، بــه معنــای انجــام گفتگــو همــراه بــا نــزاع بــه منظــور چیــره شــدن بــر یکدیگــر 

ــی از  ــوع خاص ــکل گیری ن ــارت از ش ــاح، عب ــن در اصط ــت.)راغب اصفهانی، 1412: 189( همچنی اس

پرســش و پاســخ در میــان دو طــرف اســت. از همیــن رو بــه مجموعــه تدابیــر و قواعــدی کــه هــر دو 

طــرف بــه کار می گیرنــد تــا بــه نحــوی بــر حریــف خــود غلبــه نماینــد، فــن جــدل می گویند.)مظفــر، 

1425، 304( خواجــه طوســی در تعریــف جــدل می گویــد: »صناعتــی اســت علمــی، کــه انســان بــه 
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وســیله آن قــادر اســت بــر اینکــه از مقدمــات مســّلمه بــر هــر مطلوبــی کــه بخواهــد اقامــه ی حجــت 

کنــد، بطــوری کــه حتیاالمــکان حجــت وی نقــض نگردد«.)عامــه حلــی، 1424: 350(

هنگامــی کــه انســان بــا واژه ی جــدل و مشــّتقات آن در قرآن کریــم مواجــه می شــود، ابتــدا امــری 

مذمــوم بــه ذهــن او متبــادر می گــردد و ایــن پرســش ها برایــش مطــرح می شــود کــه آیــا جــدال 

ــب در  ــی مناس ــوان روش ــه عن ــدل ب ــوان از ج ــه می ت ــا این ک ــت؟ ی ــده اس ــوارد نکوهی ــام م در تم

اصــاح افــکار انحرافــی فــرد بهــره بــرد؟

واژه ی جــدل در قرآن کریــم، در مجادلــه بــه باطــل و مجادلــه بــه حــّق بــه کار رفتــه اســت؛ ولــی در 

اکثــر مــوارد، ایــن واژه در مجادلــه بــه باطــل اســتعمال شــده اســت. بــا مطالعــه و بررســی آیــات جــدل 

ــات حــّق باشــد و موجــب  ــرآن اســت کــه هــدف از آن اثب ــی مــورد تأییــد ق ــوان گفــت، جدال می ت

هدایــت خصــم گــردد؛ یعنــی بــه جــدال احســن امــر می کنــد و از مجادلــه ی باطــل کــه تــوأم بــا عنــاد 

و لجــاج و خصومــت و مغالطــه اســت و غــرض از آن، اثبــات امــری باطــل و دور از واقعیــت اســت، 

تــی  ِهــی َأْحَســُن«1. ــوا َأْهــَل اْلکتــاِب ِإلَّ ِبالَّ نهــی می کنــد. چنانکــه می فرمایــد: »َو ل ُتجاِدُل

ــاِس َمــْن یجــاِدُل ِفــی اهَّلِل ِبَغیــِر  مقیــد نمــودن جــدل بــه وصــف »بغیــر علــم« در  آیــه ی »َو ِمــَن النَّ

ــٍم«2 بــر ایــن نکتــه داللــت دارد کــه جــدال از روی علــم، صحیــح و بــدون علــم خطاســت، زیــرا  ِعْل

جــداِل مبتنــی بــر علــم، افــراد را بــه ســوی اعتقــاد حــق می کشــاند ولــی جــدال جاهانــه آن هــا را 

ــی،بی تا، ج 7: 294( ــوق می دهد.)طوس ــت س ــوی ضال ــه س ب

از نظــر قرآن کریــم، اســاس دیــن بــر برهــان و حّجــت اســتوار اســت و پیامبــران نیــز همــواره بــا 

ــَد  ــْم َبْع ــرًا ِمْنُه ــمَّ ِإنَّ کثی ــاِت ُث ــُلنا ِباْلَبین ــْم ُرُس ــْد جاَءْتُه ــد: »َو َلَق مــردم از ایــن طریــق ســخن گفته ان

ْرِض َلُمْســِرُفوَن«3. ولــی برخــی اوقــات، طــرف مقابــل، اهــل منطــق و برهــان نیســت و  ذِلــک ِفــی اْلَ

در برابــر حــّق و حقیقــت، لجاجــت مى کنــد و بــا بیــان حرف هــاى غیــر منطقــى، مى خواهــد ســخن 

باطــل خــود را بــه کرســى قبــول بنشــاند. در مقابلــه بــا چنیــن شــخصى، جــدل ضــرورت پیــدا مى کنــد. 

ــس  ــم؟ع؟ پ ــرت ابراهی ــه حض ــت ک ــى اس ــرآن، جدال ــن در ق ــدال احس ــر ج ــاى مؤث از نمونه ه

از شکســتن بت هــا در مقابــل قــوم بیــان می کنــد. آن حضــرت فرمودنــد: »قــاَل َبــْل َفَعَلــُه 

ــا  ــران ب ــه نظــِر مفّس ــر ب ــن تعبی ــه ظاهــر ای ــوَن«4 از آن جــا ک ــوا َیْنِطُق ــَئُلوُهْم إْن کاُن َکبیُرُهْم هذافاْس

واقعّیــت منطبــق نبــوده و از طــرف دیگــر حضــرت ابراهیــم، معصــوم اســت و هرگــز دروغ نمى گویــد، 

در تفســیر ایــن آیــه، مطالــب مختلفــى گفته انــد؛ اّمــا نظــر صحیــح آن اســت کــه ابراهیــم؟ع؟ بــه طور 

1. )عنکبوت:46( با اهل کتاب جز به روشى که از همه نیکوتر است مجادله نکنید.
2. )حــج: 8( و گروهــى از مــردم، بــدون هیــچ دانــش و هیــچ هدایــت و کتــاب روشــنى بخشــى، دربــاره خــدا 

ــد! ــه مى کنن مجادل
3. )مائــده:32( و رســوالن مــا، دالیــل روشــن بــراى بنــى اســرائیل آوردنــد، امــا بســیارى از آن هــا، پــس از آن در 

روى زمیــن، تعــّدى و اســراف کردنــد.
4. )انبیا:63( گفت: »بلکه این کار را بزرگشان کرده است! از آن ها بپرسید اگر سخن مى گویند!«
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قطــع، ایــن عمــل را بــه بت بــزرگ نســبت دادنــد، ولــى تمــام قرائــن شــهادت مــى داد کــه او قصــد 

ــاس  ــى و بى اس ــه خراف ــتان را ک ــد بت پرس ــته عقای ــه مى خواس ــدارد، بلک ــخن ن ــن س ــّدى از ای ج

بودنــد، بــه رخ آن هــا بکشــد.

ــرده و در   ــوت رســول اکــرم؟ص؟ بهــره ب ــات حقانیــت نب قرآن کریــم همچنیــن از ایــن شــیوه در اثب

ــْم ل  ــُهْم َفُه ــُروا َأْنُفَس ــَن َخِس ذی ــُم الَّ ــوَن َأْبناَءُه ــا یْعِرُف ــُه کم ــاَب یْعِرُفوَن ــُم اْلکت ــَن آَتیناُه ذی ــه ی »الَّ آی

ــر؟ص؟  ــه پیامب ــی نیکــو، از شــناخت دیریــن اهــل کتــاب نســبت ب ــوَن«1 ضمــن اســتفاده از جدل یْؤِمُن

پــرده برمــی دارد. بــه عبــارت دیگــر اهــل کتــاب پیــش از نــزول قــرآن، از طریــق تــورات، انجیــل و 

ــن  ــد ضم ــن رو خداون ــتند؛ از همی ــی داش ــاران او آگاه ــر و ی ــای پیامب ــاف و ویژگی ه ــور، از اوص زب

ــا  ــان ب ــل آن ــت بیدلی ــاب، مخالف ــل کت ــی اه ــته های قبل ــادآوری دانس ــئله و ی ــن مس ــر ای ــه ب تکی

ــی دارد. ــر وا م ــه فک ــان را ب ــرده و آن ــدا ک ــرم؟ص؟ را هوی رســول اک

3-4. مقایسه و تطبیق 

ــیاء  ــرف األش ــی »تع ــاس قاعده ــر اس ــی، ب ــم عقل ــی مفاهی ــناخت برخ ــای ش ــی از راه ه یک

ــه  ــت. آن چ ــه ی آنهاس ــاد و مقایس ــی متض ــی از معان ــا، ج3: 122( آگاه ــا« )مطهری،بی ت باضداده

ــارت از  ــد، عب ــی انســان تبدیــل می کن ــه شــیوهای مهــم در امــر تغییــر و دگرگون روش مقایســه را ب

همیــن قاعــده عقائــی اســت. بررســی مقایســه ای، چیــزی جــز توصیــف و تبییــن مواضــع خــاف 

و وفــاق واقعــی بیــن امــور مقایســه شــده نیســت. )قراملکــی، 1385: 294( بــر ایــن اســاس، روش 

مقایســه، روشــی اســت کــه پژوهش گــر بــا مقایســه بیــن دو یــا چنــد پدیــده، دیــدگاه یــا عملکــرد، 

ــا  ــب ی ــوم، دو مطل ــن دو مفه ــال شــناختی ســالم و ژرف از موضــوع می باشــد. مقایســه بی ــه دنب ب

دو شــخص، بــرای ایــن اســت کــه معلــوم شــود کــدام، مؤثرتــر و مفیدتــر اســت و وقتــی مشــخص 

شــود کــه یکــی از آن دو دارای منفعــت بیشــتری اســت، بــه طــور طبیعــی از طــرف انســان مــورد 

ــود. ــع می ش ــه واق توج

ــش مخاطــب  ــرای ایجــاد تحــول در بین ــم ب ــه قرآن کری ــی اســت ک ــه روش های مقایســه از جمل

ــازی  ــی فرضیه س ــه نوع ــغ ب ــن روش، مبّل ــد. در ای ــتفاده می کن ــه او اس ــذ ب ــرت ناف ــای بصی و اعط

می کنــد و بــرای رســیدن بــه هــدف، راه هایــی را پیشــنهاد می کنــد و انتخــاب یکــی از ایــن راههــا 

را بــه مخاطــب خویــش واگــذار می کنــد. از ایــن رو مخاطــب بــا فکــر و اختیــار خویــش یکــی از راههــا 

ــواهد  ــد. ش ــر می بخش ــر در او اث ــان تر و راحت ت ــده آس ــتدالل گوین ــه، اس ــد و در نتیج را برمی گزین

فراوانــی وجــود دارد کــه کاربــرد وســیع ایــن روش تأثیرگــذار را در قرآن کریــم تأییــد می کنــد؛ از جملــه:

اُر«2  ُقوَن َخیٌر َأِم اهَّلُل اْلواِحُد اْلَقهَّ »َأ َأْرباٌب ُمَتَفرِّ

1. )انعــام:20( آنــان کــه کتــاب آســمانى بــه ایشــان داده ایــم، بخوبــى او ]پیامبــر[ را مى شناســند، همان گونــه کــه 
فرزنــدان خــود را مى شناســند فقــط کســانى کــه ســرمایه وجــود خــود را از دســت داده انــد، ایمــان نمى آورنــد.

2. )یوسف، 39( آیا خدایان پراکنده بهترند، یا خداوند یکتاى پیروز؟ 
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یُب َو َلْو َأْعَجَبک کْثَرُة اْلَخبیِث «1  »ُقْل ل یْسَتِوی اْلَخبیُث َو الطَّ

از ایــن رو قرآن کریــم بــا مقایســه مفاهیمــی همچــون اربــاب متفــرق و خــدای یگانــه، قــدرت بــر 

ــا و  ــور، حــّی و میــت، دنی ــا، ظلمــت و ن ــر آن، خبیــث و طیــب، کــور و بین ــق و عــدم قــدرت ب خل

آخــرت، بهشــت و جهنــم و... بــه مقایســه ی دو فرهنــگ عالــی و منحــط پرداختــه و از ایــن َمجــرا 

ــه  ــت ک ــی اس ــد. بدیه ــم می کن ــب فراه ــرای مخاط ــان تر را ب ــر و آس ــناخت صحیح ت ــکان ش ام

انســان بــا بکارگیــری ســاده ترین تحلیل هــای عقلــی، بــه درک صحیحــی از مفاهیــم مذکــور دســت 

ــردازد.  ــه انتخــاب بهتریــن می پ ــار خــود ب ــا اختی ــه و ب یافت

3-5. ارائهی الگو 

ــى و  ــائل عین ــر از مس ــز متأث ــر چی ــش از ه ــوس، بی ــور محس ــا ام ــس ب ــل ان ــه دلی ــان ب انس

مشــاهدات ظاهــری اســت. بهتریــن مفاهیــم و رســاترین اندیشــه ها، زمانــى کــه در قالــب نمونــه اى 

عینــى ارائــه شــود کامــا ادراک و تصدیــق می گــردد. از ایــن رو روش الگودهــی بــه عنــوان تربیتــى 

عملــى بــا ســرعتی مضاعــف در جــان آن هــا رســوخ می کنــد. هــر انســانی بــه طــور فطــری الگوپذیــر 

ــح و  ــای ناصحی ــی باوره ــرآن در دگرگون ــاى ق ــن روش ه ــى از مؤثرتری ــبب یک ــن س ــت؛ بدی اس

ــن  ــى اســت. در ای ــه منظــور تربیــت عمل ــه آن هــا ب ــوب، ارائهــی الگــو ب ــی فرهنگــی مطل جایگزین

روش نمونــه اى محســوس در برابــر فــرد قــرار می گیــرد کــه در صــورت مقبولیــت، مخاطــب تــاش 

می کنــد پــای در جــاِى پــای او نهــد و خــود را بــه او شــبیه نمایــد. برایــن اســاس، هــر چــه نمونــه ی 

ارائــه شــده از کمــاِل بیشــتر و جاذبــه ی  فراگیرتــرى بهره منــد باشــد، ایــن روش از کارآیــى بیشــترى 

ــه فضایــل را  ــه پاکــى و آراســتگى ب ــود. بنابرایــن الگوهــاى بافضیلــت، میــل ب برخــوردار خواهــد ب

ــد.  ــل ســوق می دهن ــه ســوى رذای ــع را ب ــت، جوام ــد و الگوهــاى بىفضیل ــع ایجــاد می کنن در جوام

لــذا نقــش الگــو حســاس ترین نقــش تربیتــى اســت و هیــچ چیــز ماننــد انحــراف الگــو، انســان و 

جوامــع را بــه تباهــى نمىکشــاند. 

قــرآن کریــم ضمــن اشــراف کامــل بــر اهمیــت ایــن روش، در بســیاری از مــوارد از آن بهــره بــرده 

ــه  ــف ب ــوههای مختل ــب اس ــی را در قال ــل و صفت ــر، عم ــده، فک ــک عقی ــتی ی ــا نادرس ــتی ی و درس

ــد از  ــندیده و تمجی ــای پس ــی الگوه ــه معرف ــو ب ــک س ــال از ی ــد متع ــذارد. خداون ــش می گ نمای

آن هــا می پــردازد و از ســوی دیگــر بــا معرفــی افــراد ناشایســت و صفــات رذیلهــی آنهــا، نســبت بــه 

ــه پیامبراکــرم؟ص؟ و حضــرت  ــران از جمل ــن رو برخــی پیامب سرنوشــت آن هــا هشــدار می دهــد. از ای

ابراهیــم؟ع؟ را اســوهی حســنه نامیــده و اعتقــاد بــه لقــای الهــی و روز قیامــت را در گــرو پیــروی و 

الگوگیــری از ایشــان می دانــد: »َلَقــْد کاَن َلکــْم فــی  َرُســوِل اهَّلِل ُأْســَوٌة َحَســَنٌة ِلَمــْن کاَن یْرُجــوا اهَّلَل َو 

1.  )مائــده:100( بگــو: » )هیــچ گاه( ناپــاک و پــاک مســاوى نیســتند هــر چنــد فزونــى ناپاک هــا، تــو را بــه شــگفتى 
اندازد.
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اْلیــْوَم اْلِخــَر «1.

ــا ُبــَرآُؤا ِمْنکــْم َو  ذیــَن َمَعــُه ِإْذ قاُلــوا ِلَقْوِمِهــْم ِإنَّ »َقــْد کاَنــْت َلکــْم ُأْســَوٌة َحَســَنٌة فــی  ِإْبراهیــَم َو الَّ

ــا َتْعُبــُدوَن ِمــْن ُدوِن اهَّلِل«2. ِممَّ

پایبنــدی عملــِی دعوت گــر بــر عقیــده و اصــاح اعمــال و رفتــار ناپســند خــود، قبــل از توصیــه بــه 

دیگــران، عامــل اصلــی تأثیــر ایــن شــیوه ی قرآنــی بــر باورهــای نهادینــه شــده در ذهــن افــراد بــه 

شــمار مــی رود. لــذا امــام علــى؟ع؟ می فرمایــد: 

ــْن  ــِرِه َو ْلیک ــِم َغی ــَل َتْعِلی ــِه َقْب ــِم َنْفِس ــَدَأ ِبَتْعِلی ــِه َأْن یْب ــًا َفَعَلی ــاِس ِإَمام ــُه ِللنَّ ــَب َنْفَس ــْن َنَص »َم

ــاِس َو  ــِم النَّ ْجــَاِل ِمــْن ُمَعلِّ ُبَهــا َأَحــقُّ ِباْلِ ــُم َنْفِســِه َو ُمَؤدِّ َتْأِدیُبــُه ِبِســیَرِتِه َقْبــَل َتْأِدیِبــِه ِبِلَســاِنِه َو ُمَعلِّ

)56 ج 2:  ِبِهم «3)مجلســی،بی تا  ُمَؤدِّ

ــب  ــف ترغی ــام تکالی ــر انج ــب را ب ــته و مخاط ــف کاس ــقت تکلی ــختی و مش ــی، از س روش الگوی

می کنــد. افــراد ضمــن مشــاهدهی الگوهــا و بررســی عقایــد، اعمــال و رفتــار آنهــا، ســختی احتمالــی 

ناشــی از برخــی تکالیــف را امــری معقــول دانســته و آن را بهانــه ای بــرای فــرار از تکلیــف قــرار نمی دهند. 

3-6. تمثیل

ــیم  ــاظ و ترس ــه الف ــیدن ب ــات بخش ــی و حی ــم عقل ــردن مفاهی ــی ک ــور عین ــه منظ ــم ب قرآن کری

ــه  ــال مســائل ب ــه تمثیــات مناســب، ســرعت انتق ــا تمســک ب ــع و پراحســاس، ب صحنه هــای بدی

ذهــن را دوچنــدان می کند.چنانکــه می فرمایــد: 

اِس ِإلَّ کُفورًا«4.  کَثُر النَّ اِس فی  هَذا اْلُقْرآِن ِمْن کلِّ َمَثٍل َفَأبى  َأ ْفنا ِللنَّ »َو َلَقْد َصرَّ

ــمار  ــه ش ــراد ب ــر اف ــذاری ب ــرای تأثیرگ ــا ب ــن روش ه ــن و مؤثرتری ــی از موجزتری ــل یک تمثی

می رود)رشــیدرضا، بــی تــا، ج1: 167( و در جایــی کــه ســایر روش هــا از بیــان مــراد آدمــی عاجــز بــوده 

و مخاطــب را از دســتیابی بــه فهــِم مــراِد ســخنگو بازمی دارنــد، تمثیــل ایــن راه را همــوار نمــوده و در 

قالــب الفاظــی موجــز و تشــبیهی گویــا، معنــا را بــه وضــوح بــه مخاطــب منتقــل می ســازد. فخــر 

رازی بــر ایــن بــاور اســت کــه »مثالهــا چنــان تأثیــری در دل می گذارنــد کــه توصیــف خــود شــیء 

ــه آشــکار و  ــل، تشــبیه امــور مخفــی ب ــرا هــدف از َمث ــری داشــته باشــد؛ زی ــن تأثی ــد چنی نمی توان

ــه  ــد ب ــه امی ــا ک ــراى آن ه ــود، ب ــى ب ــق نیکوی ــدا سرمش ــول خ ــى رس ــما در زندگ ــراى ش ــّلمًا ب 1. )احزاب:21(مس
ــد. ــاد مى کنن ــاد ی ــدارا زی ــدو خ ــتاخیز دارن ــداو روز رس ــت خ رحم

2. بــراى شــما سرمشــق خوبــى در زندگــى ابراهیــم و کســانى کــه بــا او بودنــد وجــود داشــت، در آن هنگامــى کــه 
بــه قــوم )مشــرک( خــود گفتنــد: »مــا از شــما و آن چــه غیــر از خــدا مى پرســتید بیزاریــم .

3.  هــر کــه خــود را پیشــواى مــردم ســازد، بایــد پیــش از تعلیــم دیگــران بــه تعلیــم خویــش بپــردازد، و بایــد 
تربیــت کردنــش، پیــش از آن کــه بــا زبانــش باشــد، بــا ســیرت و رفتــارش باشــد؛ و آن کــه خــود را تعلیــم دهــد و 

تربیــت نمایــد، شایســته تر بــه تعظیــم اســت از آن کــه دیگــرى را تعلیــم دهــد و تربیــت نمایــد. 
4. )اســراء: 89( مــا در ایــن قــرآن، بــراى مــردم از هــر چیــز نمونــه اى آوردیــم امــا بیشــتر مــردم )در برابــر آن، از 

هــر کارى( جــز انــکار، ابــا داشــتند.
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غایــب بــه حاضــر اســت و مثــال، حقیقــت یــک امــر را بهتــر می نمایانــد و ایــن نهایــت روشــنی و 

وضــوح اســت«. )فخــررازی، 1420، ج 2: 312(

انســان پــس از ســامت ســخن از غلــط، بــه شــاهد و َمثــل احتیــاج دارد، زیــرا َمثــل بــر فخامــت 

منطــق می افزایــد و جامــه ی قبــول بــر او می پوشــاند و ارزش آن را در دل هــا زیــاد می کنــد و دل هــا 

ــرد  ــاال می ب ــی را ب ــدر معان ــگاه و ق ــل، پای ــت، 1361: 49( تمثی ــد. )حکم ــظ آن فرامی خوان ــه حف را ب

ــب  ــی جل ــوی آن معان ــه س ــا را ب ــد و دل ه ــدان می کن ــا دو چن ــک جان ه ــروی آن را در تحری و نی

می کند.)جرجانــی، 1422: 85(

ــل و  ــب متخّی ــطح مطال ــه س ــد را ب ــول و بلن ــارف معق ــه مع ــت ک ــن اس ــل ای ــت مث خاصی

محســوس تنــّزل می دهــد تــا در فهــم همــگان قــرار گیرد.)جوادی آملــی، 1378، ج2: 326( شــنونده ی 

داســتان های قــرآن در اصــل، تماشــاگر حــوادث و رویدادهایــی اســت کــه در مقابــل دیــدگان وی بــه 

ــد.  ــرا می خوان ــا ف ــب صحنه ه ــه تعقی ــده و او را ب ــذارده ش ــش گ نمای

قرآن کریــم در مــوارد متعــدد، از ایــن روش بــه منظــور اثبــات و تبییــن مســئله ی توحیــد و معــاد 

بهــره بــرده و مهم تریــن موضوعــات اعتقــادی را از ایــن رهگــذر بــه مخاطــب القــا می کنــد. چنانکــه 

یــِه ِإَلــى اْلمــاِء ِلیْبُلــَغ  ذیــَن یْدُعــوَن ِمــْن ُدوِنــِه ل یْســَتجیُبوَن َلُهــْم ِبَشــی ٍء ِإلَّ کباِســِط کفَّ در  آیــه ی »َو الَّ

فــاُه َو مــا ُهــَو ِبباِلِغــِه َو مــا ُدعــاُء اْلکاِفریــَن ِإلَّ فــی  َضــاٍل«1، افــراد مشــرک و بتپرســت را بــه کســی 

تشــبیه می کنــد کــه در هنــگام تشــنگی دو دســت خــود را بــه طــرف آب دراز می کنــد و آبــی را بــه 

طــرف دهــان خــود بــاال مــی آورد ولــی قــدرت بــر نوشــیدن آب نــدارد. خداونــد در ایــن آیــه، ضعــف 

و ناتوانــی مشــرکان را بــا بیانــی تمثیلــی بــرای آنــان آشــکار کــرده و زمینه هــای گرایــش بــه توحیــد 

را بــرای آن هــا فراهــم می کنــد. 

از جملــه مصادیــق قرآنــی تمثیــل در اثبــات عجــز و ناتوانــی خدایــان دروغیــن،  آیــه ی 73 ســوره 

ــَن  ذی ــُه ِإنَّ الَّ ــَتِمُعوا َل ــٌل َفاْس ــِرَب َمَث ــاُس ُض ــا النَّ ــا َأیَه ــد: »ی ــه می فرمای ــد ک ــج میباش ــی ح مبارکه

بــاُب َشــیئًا ل یْســَتْنِقُذوُه  َتْدُعــوَن ِمــْن ُدوِن اهَّلِل َلــْن یْخُلُقــوا ُذبابــًا َو َلــِو اْجَتَمُعــوا َلــُه َو ِإْن یْســُلْبُهُم الذُّ

ــب  ــد متعــال را در قال ــق آن، شــرک در خالقیــت خداون ــوُب«2 کــه طب ــُب َو اْلَمْطُل اِل ــَف الطَّ ــُه َضُع ِمْن

ــد. ــروردگار نفــی می کن ــان کــرده و آن را از ســاحت مقــدس پ ــی ســاده بی مثال

بایــد توجــه داشــت کــه در درک پیــام اصلــی تمثیــل، ارتبــاط میــان مفاهیــم، نقــش اساســی را 

ــه  ــز( ب ــد، )هرگ ــدا مى خوانن ــر از خ ــرکان( غی ــه )مش ــانى را ک ــت! و کس ــق از آن اوس ــوت ح ــد: 14( دع 1. )رع
دعــوت آن هــا پاســخ نمى گوینــد! آن هــا همچــون کســى هســتند کــه کف هــاى )دســت( خــود را بــه ســوى آب 
مى گشــاید تــا آب بــه دهانــش برســد، و هرگــز نخواهــد رســید! و دعــاى کافــران، جــز در ضــال )و گمراهــى( 

نیســت .
2. )حــج:73( اى مــردم! مثلــى زده شــده اســت، بــه آن گــوش فــرا دهیــد: کســانى را کــه غیــر از خــدا مى خوانیــد، 
هرگــز نمى تواننــد مگســى بیافریننــد، هــر چنــد بــراى ایــن کار دســت بــه دســت هــم دهنــد! و هــر گاه مگــس 
ــم آن  ــد، و ه ــدگان ناتوانن ــن طلب کنن ــم ای ــد! ه ــس گیرن ــاز پ ــد آن را ب ــد، نمى توانن ــا بربای ــزى از آن ه چی

مطلوبــان .
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بــر عهــده دارد؛ بــه ایــن معنــا کــه هــرگاه انســان موفــق شــود میــان چنــد مفهــوم، رابطــه ی موجــود 

ــه و  ــد، آن  را دریافت ــدی می رس ــوم جدی ــه مفه ــی ب ــاط منطق ــن ارتب ــن او از ای ــد، ذه ــف کن را کش

ــذا قرآن کریــم تمــام تــاش خــود را بــه کار می گیــرد تــا بــه واســطه ی  بــه آســانی فــرا می گیــرد. ل

َمثــل، مخاطــب خــود را از ایــن مرحلــه بــه مرحلــه ی اصلــی و درک واقعیــت نزدیــک کنــد.

3-7. استفهام

قرآن کریــم ضمــن اشــتمال بــر معانــی و مفاهیــم عمیــق و بــا ارزش، دارای ســاختارهای متنــوع و 

جــذاب ادبــی و باغــی اســت. باغــت و زیبایی هــای ایــن کتــاب الهــی، در جلــب توجــه افــراد بــه آن 

و تأثیــر بــر قلــوب آنــان نقــش مؤثــری ایفــا می کنــد. همچنیــن تنــوع و کثــرت اســلوب های بیانــی 

ــد.  ــاده می کن ــرای شــنیدن ســخن حــق آم ــد و او را ب ــن انســان می زدای ــرآن، خســتگی را از ت در ق

یکــی از اســالیب تأثیرگــذار باغــی کــه قــرآن بــه واســطه ی آن انســان را متوجــه خویــش کــرده و 

او را بــه فکــر وا مــی دارد، اســتفهام و پرســش1 اســت. ایــن شــیوه ی بیانــی در مقایســه بــا تعابیــر و 

جمــات خبــری، در خودآگاهــی و هوشــیاری مخاطــب از تأثیــر بیشــتری برخــوردار اســت؛ بــه عبــارت 

دیگــر انســان بــه محــض قــرار گرفتــن در مقابــل یــک ســؤال، بــه دنبــال یافتــن پاســخ آن، تــاش 

ــات  ــی ترین موضوع ــر اساس ــی ب ــور مبتن ــؤال مذک ــر س ــژه اگ ــه وی ــرد، ب ــه کار می گی ــی را ب مضاعف

زندگــی انســان و بنیادی تریــن مســائل اعتقــادی او باشــد کــه در ایــن صــورت، انســان بــا مراجعــه 

ــعی در  ــرد و س ــی می ب ــود پ ــتباهات خ ــتی ها و اش ــص، کاس ــه نقای ــود، ب ــرت خ ــل و فط ــه عق ب

ــد.  ــا می نمای ــران آن ه جب

ــره  ــرک به ــی ش ــی و نف ــت اله ــات ربوبی ــیوه در اثب ــن ش ــددی از ای ــوارد متع ــم در م قرآن کری

ــْن  ــَة َع ْوَب ــُل التَّ ــَو یْقَب ــوا َأنَّ اهَّلَل ُه ــْم یْعَلُم ــه ی »َأ َل ــال منظــور از اســتفهام در  آی ــرای مث ــرد. ب می گی

ــه  ــد متعــال اســت؛ ب ــری خداون ــه مســئله ی  توبه پذی ــه و آگاهــی مخاطــب نســبت ب ــاِدِه«2 تنّب ِعب

طــوری کــه مخاطــب بــه هنــگام رجــوع بــه نفــس خویــش و تفکــر دربــاره آن چــه بــدان آگاهــی 

ــف خواهــد شــد. )طبرســی، 1372، ج 5: 103( ــه واق ــره ی توب ــه ضــرورت و ثم ــه، ب یافت

ــْن  ــْم ِم ــا َخَلْقناُه ــا ِإنَّ ــْن َخَلْقن ــًا َأْم َم ــدُّ َخْلق ــْم َأَش ــَتْفِتِهْم َأ ُه ــه ی »َفاْس ــد در  آی ــن خداون همچنی

ــر وا  ــه فک ــان را ب ــردم، آن ــا طــرح ســؤالی از م ــا ب ــد ت ــور می کن ــر خــود را مأم ــٍن لِزب«3  پیامب طی

دارد کــه آیــا خدایــان دروغینشــان از قــدرت بیشــتری برخوردارنــد یــا آن چــه کــه مخلــوِق پــروردگار 

1. اســتفهام گاهــی از ســر حقیقــت اســت و گاهــی از ســر مجــاز و انگیزههــای باغــی، لــذا بایــد توجــه داشــت 
کــه بــا وجــود علــم خداونــد بــه تمامــی موجــودات هســتی، نمی تــوان تعابیــر اســتفهامی قرآن کریــم را از نــوع 
اول )اســتفهام حقیقــی( دانســت و مــراد مــا در این جــا آن دســته از اســتفهاماتی اســت کــه خداونــد بــه منظــور 

وادار کــردن انســان بــه تعمــق و ژرفنگــری در ابعــاد گوناگــون بــه کار بــرده اســت.
2.  )توبه، 104( آیا نمى دانستند که فقط خداوند توبه را از بندگانش مى پذیرد؟

ــتگان )و  ــش فرش ــا آفرین ــت ی ــخت تر اس ــان س ــاد( آن ــش )و مع ــا آفرین ــرس: »آی ــان بپ ــت، 11( از آن 3. )فصل
ــم. ــبنده اى آفریدی ــان را از گل چس ــا آن ــن(؟! م ــمان ها و زمی آس
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یکتاســت؟ آیــا خلقــت گســترده خداونــد دشــوارتر اســت یــا آن چــه کــه آن هــا ادعــا می کننــد؟ از 

ایــن رو هــر انســانی بــا قــرار گرفتــن در برابــر پرســش های فــوق، ناخــودآگاه در مســیر تفکــر قــرار 

ــد.  ــی می ده ــزا گواه ــت روز ج ــز حقانی ــه و نی ــد یگان ــت خداون ــر ربوبی ــرد و ب می گی

آن چــه ســبب تأثیرگــذاری اســلوب مذکــور بــر جــان مخاطــب می گــردد و ســرعت نفــوذ حقایــق 

بــه قلــب او را تســریع می کنــد، فطــری بــودن عقایــد انســانی اســت. بــه عبــارت دیگــر انســان بــه 

دلیــل برخــورداری از گرایشــات فطــری، معــارف و عقایــد الهــی را بــه صــورت بالقــوه در درون خــود 

ــون  ــرمایه های مدف ــا و س ــادآوری گوهره ــود را ی ــالت خ ــه رس ــم ک ــن رو قرآن کری ــت. از ای داراس

ــا بــه کارگیــری اســلوب اســتفهام، ســعی در  شــده در نهــاد آدمــی می دانــد، در بســیاری از مــوارد ب

ــد.   ــه ســوی خــود متوجــه می کن ــرده و انســان را ب ــا ک زدودن غفلت ه

3-8. تکرار

تکــرار و تذکــر موضوعــات مهــم در قرآن کریــم از جملــه شــیوه های کاربــردی اســت کــه خداونــد 

متعــال بــه منظــور انعطــاف تدریجــی و تثبیــت معــارف الهــی در قلــب مخاطــب از آن بهــره می بــرد. 

تأکیــد و تکــرار یــک مطلــب در موقعیت هــای گوناگــون، حاکــی از ضــرورت و اهمیــت یــک موضــوع 

اســت؛ بطــوری کــه غفلــت و فراموشــی نســبت بــه آن هــا، آســیب های جدیتــری را متوجــه انســان 

ــرض از  ــه غ ــد ک ــاق دارن ــران اتف ــد: »مفس ــاره می گوی ــه )م، 1400ق( دراین ب ــه مغنی ــد. عام می کن

تکــرار، تأکیــد اســت و هــر کســی لفــظ یــا ســاختاری را پیوســته تکــرار کنــد، آن را بــه عقیــده تبدیــل 

می کنــد« )مغنیــه، 1424، ج1: 96( فــراء )م، 207ق( از بــزرگان ادب عــرب، تکــرار را از شــیوه های 

بیانــی و عــادات محاورهــای آنــان می شــمارد و آن را در تثبیــت و تفهیــم مطلــب بــه مخاطــب مؤثــر 

می داند.)معرفــت، 1415، ج5: 106( 

ــام هدایــت  ــور و هدایــت اســت و در مق ــاب ن ــرآن کت ــه ق ــم از آن روســت ک تکــرار در قرآن کری

الزم اســت مطلــب واحــد در مناســبت های مختلــف بــا زبانــى خــاص ادا شــود تــا ویژگــى موعظــه 

و تذکــر داشــته باشــد، بــر خــاف کتــب علمــى کــه هــر مطلــب تنهــا در یــک جــا بیــان می شــود 

و تکــرار آن ســودمند نیســت. تکــرار در کتــاب هدایــت بــه خاطــر ایــن اســت کــه شــیطان و نفــس 

ــه  ــا گرچ ــغولند و کار آن ه ــى مش ــال آدم ــه اض ــته ب ــد، پیوس ــت و عذابن ــل ضال ــه عام ــاره ک ام

ــت. ــرورى اس ــز ض ــت نی ــاد و هدای ــراِر ارش ــن رو تک ــود؛ از ای ــرک نمی ش ــن ت ــود، لیک ــم می ش ک

ــی، 1378، ج1: 51( )جوادی آمل

قرآن کریــم بــا اختصــاص بیشــترین آیــات بــه مهم تریــن موضوعــات عقیدتــی )توحیــد، نبــوت و 

معــاد(، تمامــی تــاش خــود را در جهــت زنــده نگهداشــتن یــاد آن هــا بــه کار می گیــرد؛ اشــاره بــر 

یکتایــی خداونــد در آیــات متعــدد بــا الفاظــی مشــابه گویــای همیــن حقیقــت اســت: 
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ذیــَن قاُلــوا ِإنَّ اهَّلَل ثاِلــُث َثاَثــٍة  حیــُم«1 و »َلَقــْد کَفــَر الَّ ْحمــُن الرَّ »َو ِإلُهکــْم ِإلــٌه واِحــٌد ل ِإلــَه ِإلَّ ُهــَو الرَّ
َو مــا ِمــْن ِإلــٍه ِإلَّ ِإلــٌه واِحــد«2

بررســی اجمالــی مســئله ی معــاد و رســتاخیِز دوبــاره و کیفیــت آن در قرآن کریــم، مــا را بــه آیــات 

زیــر رهنمــون می شــود؛ بــه طــوری کــه همگــی محتــوای مشــترکی در بردارنــد و بــر یکدیگــر صحــه 

می گذارنــد: 

مــا یُقــوُل َلــُه کــْن َفیکــوُن«3 و »َو اهَّلُل یْحیــی  َو  ــذی یْحیــی َو یمیــُت َفــِإذا َقضــى  َأْمــرًا َفِإنَّ »ُهــَو الَّ

یمیــُت َو اهَّلُل ِبمــا َتْعَمُلــوَن َبصیــٌر«4  

ــه  ــف ب ــود را موظ ــم خ ــه قرآن کری ــت ک ــی اس ــادِی مهم ــر ارکان اعتق ــالت، از دیگ ــگاه رس جای

ــه  ــف ب ــکل های مختل ــه ش ــون ب ــای گوناک ــن رو در پیش آمده ــد، از ای ــات آن می دان ــن ابهام تبیی

دفــاع از آن می پــردازد و ســعی در اصــاح و تغییــر باورهــای انســان در ایــن بــاره دارد. آیــات زیــر 

ــِه َو  ــاهَّلِل َو کِلماِت ــُن ِب ــذی یْؤِم ــی الَّ مِّ ــی اْلُ ِب ــاهَّلِل َو َرُســوِلِه النَّ ــوا ِب شــاهدی بــر ایــن مدعاســت: »َفآِمُن
ــُدوَن«5. کــْم َتْهَت ــوُه َلَعلَّ ِبُع اتَّ

ذی ُأْنِزَل َمَعُه ُأولِئک ُهُم اْلُمْفِلُحوَن«6. وَر الَّ َبُعوا النُّ ُروُه َو َنَصُروُه َو اتَّ ذیَن آَمُنوا ِبِه َو َعزَّ »َفالَّ

بنابرایــن نتیجــه ی تکــرار، تلقیــن و تثبیــت مطلــب در ذهــن انســان بــوده و تأثیــر ایــن شــیوه بــر 

روان انســان غیرقابــل انــکار اســت؛ شــاید بــه همیــن جهــت بــر تکــرار اعمــال عبــادی، ادعیــه، اذکار 

و... در اســام ســفارش فراوانــی شــده اســت. 

3-9. تدریج 

ــت  ــیوه هایی اس ــن ش ــی از مهم تری ــی، یک ــارف دین ــه گام مع ــال گام ب ــی و انتق ــه ی تدریج ارائ

ــی  ــد. رواج عادت های ــاز می نمای ــود ممت ــابه خ ــای مش ــه نمونه ه ــبت ب ــم را نس ــرآن کری ــه ق ک

ــه ای و  ــار قبیل ــاختارهای بی هنج ــی و س ــتی، دخترکش ــتی، نژادپرس ــتی، بت پرس ــون خرافه پرس چ

ــی  ــه تحول ــی را ملتهــب و آمــاده  ی پذیــرش هــر گون نزاع هــای بی اســاس، فضــای جامعــه ی جاهل

ــنده و  ــت بخش ــت! اوس ــودى نیس ــر از او معب ــه غی ــت، ک ــه اى اس ــد یگان ــما، خداون ــداى ش ــره:163( و خ 1- )بق
ــان. مهرب

2. )مائــده: 73( آن هــا کــه گفتنــد: »خداونــد، یکــى از ســه خداســت« )نیــز( بیقیــن کافــر شــدند معبــودى جــز 
معبــود یگانــه نیســت .

ــه آن  ــد، تنهــا ب ــّرر کن ــد و هنگامــى کــه کارى را مق ــد و مى میران ــده مى کن 3. )غافــر،68( او کســى اســت کــه زن
ــود! ــود مى ش ــگ موج ــاش! بى درن ــود ب ــد: موج مى گوی

ــه  ــه دســت اوســت( و خــدا ب ــرگ، ب ــى و م ــد )و زندگ ــد و مى میران ــده مى کن ــد، زن ــران: 156( خداون 4. )آل عم
ــت. ــد، بیناس ــام مى دهی ــه انج آن چ

ــه خــدا و  ــه ب ــده اى ک ــر درس نخوان ــه خــدا و فرســتاده اش، آن پیامب ــد ب ــان بیاوری ــس ایم ــراف: 158( پ 5. )اع
ــد! ــت یابی ــا هدای ــد ت ــروى کنی ــان دارد و از او پی کلماتــش ایم

6. )اعــراف: 157( پــس کســانى کــه بــه او ایمــان آوردنــد، و حمایــت و یاریــش کردنــد، و از نــورى کــه بــا او نــازل 
شــده پیــروى نمودنــد، آنــان رســتگارانند.
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ــا دســت  ــاری ب ــه ی مجموعــه ای از الگوهــای رفت ــا ارائ ــم ب ــرآن کری ــن اســاس ق ــر ای ــود. ب ــرده ب ک

مایــه ای غنــی از آموزه هــای وحیانــی، بــه تغییــرات فرهنگــی مبــادرت کــرده و برخــی از هنجارهــا و 

مناســبات فرهنگــی را تأســیس و برخــی را اصــاح و ترمیــم نمــوده اســت. رویکــرد آرام و در عیــن 

ــادی  ــا بنیان هــای اعتق ــه ب ــات نازل ــد آی ــم ســبب پیون ــرآن کری ــد ق حــال حســاب شــده و هدفمن

و فرهنگــی شــده و جامعــه را آمــاده ی تحــول و پذیــرش اصاحــات فرهنگــی از طریــق ارتبــاط بــا 

ــی  ــردی و اجتماع ــف ف ــا و ارزش هــای اســامی و تکالی ــه هنجاره ــوط ب ــه ای از احــکام مرب مجموع

کــرده اســت. تــرک آداب و عــادات و فرهنــگ جاهلــی بــه یکبــاره میســر نبــود؛ بهتریــن روش بــرای 

جایگزینــی روش تدریــج تــوأم بــا آمــوزش بــود. بــر ایــن اســاس قــرآن یــک متــن تدریجــی اســت 

و در تدریــج خــود بــه دنبــال نهادینــه شــدن یــک سلســله رفتــار و عادت هــا، یــا گرفتــن برخــی از 

ــور، 1399: 362( ــت پ ــت. )بهج ــط اس ــای غل ــوم و فرهنگ ه ــادات، رس ع

3-10. تأسیس نهادهای فرهنگی

از جملــه شــیوه های مؤثــر قــرآن کریــم در تغییــر فرهنــگ حاکــم بــر جامعــه ی جاهلــی، تأســیس 

ــر آموزه هــای قرآنــی،  ــق ب ــر در جامعــه اســت؛ وضــع قوانیــن جدیــد منطب نهادهــای فرهنگــی مؤث

تولیــد هنجارهــای فرهنگــی جدیــد، ترســیم نقش هــای فرهنگــی مطابــق بــا فرهنــگ نوخواســته ی 

قرآنــی و تدویــن نمادهــای منزلتــی، از ســاز و کارهــای فرهنگــی قــرآن کریــم در امــر تحــول فرهنگــی 

اســت کــه تولیــد و ســرانجام تثبیــت آن در گــرو ایفــای نقش صحیــح نهادهای مذکور اســت. ســرآمد 

ــم مســجد اســت کــه تأســیس آن از اقدامــات نخســتین  ــرآن کری نهادهــای فرهنگــی مذکــور در ق

پیامبــر ؟ص؟ در راســتای ایجــاد تحــوالت و تثبیــت دگرگونی هــای فرهنگــی بــود. مســجد، کارآمدتریــن 

عنصــر اجتماعــی در تثبیــت الگوهــای فرهنــگ دینــی بــه شــمار مــی رود؛ زیــرا ایــن پایــگاه مؤثــر، 

ــراوان،  ــودن نقش هــای ف ــا عهــده دار ب ــدای تأســیس، ب ــدی از ابت ــر نمادهــای توحی ــا اشــتمال ب ب

ســهم بســزایی در تحــوالت فرهنگــی و ریشــه افکنــی بنیــاد شــرک و از بیــن بــردن رســوم فرهنگــی 

غلــط داشــت و بــه محلــی بــرای گفتگوهــای علمــی و فرهنگــی تبدیــل شــد. )مجبــری، بــی تــا: 45( 

بــر ایــن اســاس نهادهــای فرهنگــی، نقطــه ی کانونــی تمامــی تحــوالت اجتماعــی بــه شــمار رفتــه و 

ــر  ــا درایــت پیامب ــد. از ایــن رو نهادهــای فرهنگــی ب ســرعت تحــوالت فرهنگــی را مضاعــف می کنن

اکــرم ؟ص؟ در خدمــت نهادینــه شــدن اهــداف متعالــی قــرآن کریــم قــرار گرفــت و آهنــگ تحــوالت 

انســانی و الهــی را شــتاب بیشــتری بخشــید. ایــن الگــوی رفتــاری از جانــب قــرآن کریــم در گســتره ی 

تاریــخ اســام، دســتمایه ی گــران قــدری بــرای ســایر تحــوالت فرهنگــِی پیــش رو خواهــد بــود.
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نتیجه گیری

هرگونــه تــاش در راســتای تحــول و دگرگونــی در یکــی از ابعــاد و جنبه هــای فکــری، فرهنگــی، 

اخاقــی و... انســان مطابــق بــا قــرآن، تنهــا در صــورت گــذر از دریچــه ی عقیــده و اصــاح باورهــای 

اعتقــادی او میســر اســت.   

موفقیــت قــرآن در تغییــر و تحــول عقیدتــی و فرهنگــی، ناشــی از شــناخت جامــع و دقیــق آن 

نســبت بــه انســان و ســرمایه های درونــی او و محصــول تمســک بــه روش هــای متعــدد اخاقــی، 

اجتماعــی، روانــی و تربیتــی اســت.

توانایــی ذهنــی و اســتعدادهای مختلــف نــوع بشــر در زمینه هــای گوناگــون، عاملــی کلیــدی در 

بــه کار بســتن روش هــای مختلــف توســط قــرآن در تحــول عقیــده انســان بــه شــمار مــی رود.

هرگونــه اقــدام اصاحــی و تربیتــی در ســطوح مختلــف فــردی و اجتماعــی، تنهــا در صــورت تکیــه 

بــر مبانــی مشــخص و بــه کارگیــری روش هــای صحیــح و هماهنگــی و انطبــاق کامــل در میــان آن هــا 

بــه ثمــر می نشــیند.

قرآن کریــم مســئله ی تحــول در باورهــای انســان در موضوعــات گوناگــون را امــری ممکــن و الزم 

می دانــد و ضمــن در بــر داشــتن الگویــی جامــع بــر ایــن امــر، آن را نــه محــدود بــر یــک عصــر بلکــه 

بــه تمــام اعصــار و دوران هــای تاریخــی تعمیــم می دهــد.

اثبــات و اســتخراج الگویــی منظــم و روش منــد از قرآن کریــم در تحــول عقیــده و فرهنــگ، ایــن 

مجموعــه وحیانــی را از شــبهه پراکندگــی و تفرقــه ی موضوعــی حفــظ می کنــد و انســان را بــه نظــم 

منحصــر بــه فــرد آن در موضوعــات مختلــف رهنمــون می شــود.

ــان،  ــداز: بره ــم عبارتن ــول در قرآن کری ــتای تح ــده در راس ــه ش ــکار گرفت ــای ب ــن روش ه مهم تری

ــری،  ــل، عبرت گی ــو، تمثی ــه الگ ــه، ارائ ــق، موعظ ــه و تطبی ــن، مقایس ــدال احس ــر، ج ــاب مؤث خط

ــرار و... ــب، تک ــار تعج ــتفهام، اظه اس
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