
 
 

 

  
  

  به قلمرو قرآننگرشی نو 
  *هاي قرآن بر پایه اهداف سوره

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  گر محمد خامه

  ول)ؤیسنده مس(نو دانشجوي دکتراي دانشگاه فردوسی مشهد 
  محمد حسن رستمی
  استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

  

  چکیده:
 مسألهبررسی قلمرو قرآن و علوم است. ، شناسی قرآنحوزه  هاي مهم در یکی از بحث

محوري در این بحث آن است که آیا قرآن به همه آنچه علوم انسانی و تجربی بدان راه 
نی در این رابطه ندارد؟ یا آنکه در پرداختن به سخ چاشاره کرده است یا آنکه هی، اند یافته

  برخی از علوم جامعیت داشته و در علوم دیگر از نسبیت برخوردار است؟
، قرآن. گروهی معتقدند لفی مطرح شده استي مختها دیدگاهها  در پاسخ به این پرسش

 ندعتقدم طور کامل در خود دارد. گروه دیگري بهرا  یعیو طب يعلوم بشر یحت، همه علوم
تمام سخن را  زین ینیدحتی در مباحث که ، ستین يدار علوم بشر نه تنها عهده قرآن

گوید قرآن در جنبه هدایت و تربیت همه نیازهاي انسان  میسومی  دگاهیاست. د اوردهین
نکاتی ، به مناسبت مباحث تربیتی خود، هاي علمی اما در زمینه سایر آموزه، را پاسخ داده

  ده است.را به میان آور
این است که قرآن ، دیدگاه چهارم که براي نخستین بار در این نوشتار بدان اشاره شده

معناي مصطلح  گونه تعهدي در برابر علوم مختلف حتی علم اخالق و کالم و فقه به هیچ
اهداف با  متعهد است. این، آن ندارد و تنها در برابر اهدافی که براي تأمین آنها نازل شده

براي شناسایی  رو ازاینهاي قرآن قابل شناسایی است.  بندي اهداف سوره دسته مطالعه و
شناسایی و استخراج شوند و سپس اهداف اصلی و  ها سورهقلمرو قرآن ابتدا باید اهداف 

  تبیین شود.، فرعی قرآن که بیانگر گستره معارف آن است
  

   ها: کلیدواژه
  ها اهداف سوره /علوم معارف قرآن/ /قلمرو قرآن

  
                                            

 . 24/6/1393تاریخ تأیید: ، 25/5/1393تاریخ دریافت: * 
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  بحث در قلمرو قرآن نهیشیپ
 ریصاحب تفس يطبر، قلمرو قرآن را مطرح کرد مسألهین مفسري که نخست

را توسعه  }ءیلکلّ ش اناًیتب{ سوره نحل 89 هیآ يمعنا وي .است »انیجامع الب«
 نیاول یول. )14/108، يطبر( و از محدوده حالل و حرام خارج کرد دیبخش

 هاي در کتاب توان می حیصورت روشن و صر بهرا  »تیجامع هینظر« هاي جرقه
) 18(ص »جواهر القرآن«و  )289، ص1ج(» العلوم اءیاح«مانند  یابوحامد غزال
  مشاهده کرد.

را  دگاهید نیا »انیمجمع الب«بزرگ  ریدر تفس یاالسالم طبرس نیام، ياز و پس
آن را  یمرسابوالفضل ال گاه آن .)4/289، یطبرس( کند یاحتمال ذکر م کیعنوان  به
 نیکه بدرالد چنان .)482ـ2/478، یبه نقل از: ذهبد (پذیر می یصورت افراط به

  ) 2/181، یزرکش(. پذیرفته استرا  ادشدهی هینظر زین یزرکش
به نقل از: ( کند میرا رد  یمرس دگاهیشدت د به یابواسحاق شاطب، قرن بعد رد
 دگاهید »لیاإلکل«و » االتقان«در دو کتاب  زین یوطیس نیجالل الد .)2/488، یذهب
، علوم القرآن یاالتقان ف، یوطیس( دکن می تیآن را تقو ،رفتهیرا پذ یو مرس یغزال

در  یصورت خاص آن را به یصاف ریدر مقدمه تفسنیز  یکاشان ضیف .)281ـ2/271
  )1/57، یکاشان ضیف. (دپذیر می یاز علوم قرآن یشبخ

و انطباق  یدر علوم تجرب دیو جد عیسر اتیبا توجه به کشف، ریاخ هاي سده در
تر مورد شیآن ب تیرو قرآن و جامعمبحث قل، یقرآن اتیبا آ يعلوم بشر هاي افتهی

 یسع يمانند طنطاو یتا آنجا که کسان ،قرار گرفته است یتوجه دانشمندان اسالم
، يطنطاو :رك( را به قرآن نسبت دهند. يشرب دیاز علوم جد ياریاند بس کرده

  فی تفسیر القرآن) الجواهر
  

  قرآن قلمرودرباره  ها دیدگاه
از  »یاعتدال«و  »یحداقل«، »يحداکثر« دگاهیسه ددرباره قلمرو معارف قرآن 

طور گذرا به گزارش این  که بهاست  دهینظران مسلمان ارائه گرد صاحب يسو
  .پردازیم و دالیل آنها می ها دیدگاه
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  حداکثري) اول: جامعیت در همه علوم (دیدگاه دگاهید
مسائل  یو تمام نیو آخر نیاز مفسران معتقدند که قرآن همه علوم اول یگروه

قرآن ، گروه نینظر ا به دارد. را دربر یو فلسف یخیتار، یو تجرب یانسان، یو کل یجزئ
علوم را  نیا، یوح اتیبا تالش و تأمل در آ دیهاست و بشر با دانش نیمشتمل بر ا

  است. آنان يکار کم جهینت ،نشده نیو اگر تاکنون چن دینما ییاستخراج و شناسا
و علوم وابسته  ینیمعتقد است که نه تنها خاستگاه تمام علوم د یغزال ابوحامد

 اءیر.ك: اح( .شوند یهمه از قرآن شروع م، زیعلوم ن ریبلکه سا، قرآن است به آن
  )18، ؛ جواهر القرآن1/289، العلوم

 يحداکثر هیدر شمار معتقدان به نظر توان مینیز  را ریکث ابنو  یالمرس ابوالفضل
  : دگوی می ریکث ابن. دانست

 زیو عالم رستاخ شتیخود و مع ینیو د ییایدن يهر آنچه را مردم در کارها«
  )2/503، ریابن کث(» .کرده است انیقرآن ب، باشند ازمندین

 هر و اردوجود د میباور است که همه علوم در قرآن کر نیبر انیز  یکاشان ضیف
و غرضش  تیغا ایآن و  يعلل و مباد ایو  ،خودش در قرآن آمده است ای يزیچ

  )1/57، یکاشان ضیف. (در قرآن آمده است
طرفداران نظریه حداکثري در اثبات نظریه خود به آیات و روایات و دالیل 

ان ترین ادله آن ر این مجال به تحلیل و بررسی مهماند. د ستدالل کردهعقلی متعددي ا
  پردازیم. می

آیه  ،یکی از آیاتی که براي اثبات جامعیت معارف قرآن به آن استناد شده است
؛ }ونَزَّلْنَا علَیک الْکتَاب تبیانًا لکُلِّ شَیء{فرماید:  میکه باشد  میسوره مبارکه نحل  89

چیز مه و بیانگر هکننده  بر تو کتاب را فرود آوردیم؛ در حالی که روشنیعنی ما 
   است.

آیه شریفه این قلمرو حداکثري قرآن را بر اساس  سیوطیو فیض کاشانی 
 ضیف( .دهد اي از بزرگان نسبت می این رویکرد را به پاره و آلوسی اند پذیرفته

  )7/216، یآلوس ؛4/38، یوطیس؛ 1/57، یکاشان
  گوید: ین برداشت از آیه شریفه مینقد اعالمه طباطبایی در 
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تمام » ء کل شی«پس مقصود از ، ستها انساندایتگري براي عموم ه شأن قرآن«
  )12/324، طباطبایی( ».چیزهایی است که به امر هدایت بازگردند

برگرفته از نص پیامبر و ، را در امور دینی» ء لکل شی«شیخ طوسی و طبرسی نیز 
مفسران اهل سنت نیز  .)6/586، ؛ طبرسی6/418، طوسی(اند  امامان معنا کرده

آیه شریفه را به علوم دینی منحصر کرده و علوم غیردینی را ، همانند مفسران شیعه
  )215و  7/214، ؛ آلوسی20/99، فخر رازي. (اند از دایره بحث خارج ساخته

آیه ، دومین دلیلی که براي اثبات جامعیت حداکثري قرآن به آن استناد شده است
یعنی ما هیچ ؛ }ءنا فی الْکتابِ منْ شَیما فَرَّطْ{ فرماید: میاست که انعام سوره  38

  ایم. ایم و همه چیز را بیان نموده چیزي را در این کتاب فروگذار نکرده
 .قرآن باشد ،»کتاب«این فرض مبتنی است که منظور از  برفوق استدالل به آیه 

قلمرو حداکثري قرآن را ، و آلوسی فیض کاشانیمفسرانی مانند  ،بر پایه این فرض
  )4/144، آلوسی( )1/515فیض کاشانی، (. اند این آیه استفاده کردهاز 

  .در پاسخ این استدالل باید به دو نکته توجه نمود
با  رو ازاین ،در آیه شریفه صراحتی در قرآن ندارد »الکتاب«نخست آنکه واژه 

 ،آیه و عباراتی که قبل و بعد از این عبارت ذکر شده ن موجود دریتوجه به قرا
مقصود اند که  دادهاحتمال ، عالمه طباطباییطبرسی و شیخ طوسی و نی مانند مفسرا

باشد و اشاره به سنت خداوند در اداره و تدبیر جامعه لوح محفوظ ، از کتاب
و ما منْ دابۀٍ فی الْأَرضِ و ال {حیوانات داشته باشد. زیرا متن کامل آیه چنین است: 

  .}ربهِم یحشَرُونَ  ء ثُم إِلى الَّ أُمم أَمثالُکُم ما فَرَّطْنا فی الْکتابِ منْ شَیطائرٍ یطیرُ بِجناحیه إِ
صراحت وجود همه  هم آیه به باز ،قرآن باشد» کتاب«دوم آنکه اگر منظور از 

تر آن  احتمال قوي ،بلکه با توجه به سیاق آیات ،علوم را در قرآن بیان نکرده است
در این  ،ور آیه چنین باشد که آنچه براي سعادت انسان الزم استاست که منظ

سوي  معاد و کیفیت محشور شدن انسان به مسألهاز جمله  .کتاب بیان شده است
خدا که فهم آن تأثیر بسزایی در سعادت انسان دارد نیز در این کتاب بیان شده 

  )7/116 طباطبایی، است. (
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حداکثري استناد  یهوایات نیز براي اثبات نظربه برخی از ر ،افزون بر آیات قرآن
 ئاًیش دعیلم  یاهللا تبارك و تعال إنّ«فرمود:  7امام باقراز جمله در روایتی  .شده است

در تحلیل این روایات گفته  .)1 ح، 1/59، ینیکل( »کتابه یإالّ أنزله ف، االمۀ هیال حتاجی
قرآن  یباطن یمعان ها توجه بب ای، ثیگونه احاد نیدر اشده مطرح  تیجامعشده است 

  است. بشر الزم تیهداوجود معارفی است که براي به لحاظ  ایو  ،است
  

  دوم: عدم توجه قرآن به علوم بشري و زندگی دنیوي (دیدگاه حداقلی) دگاهید
با نگاه ، و محمد مباركروشنفکران دینی همچون اقبال الهوري گروهی از 

ه طرح و برنامه زندگی در اسالم را انکار کرده وجود هرگون ،نآحداقلی به دین و قر
ل عبادي و تنظیم رابطه انسان با ئمسابیان  تنها به قلمرو قرآن بر این باورند کهو 

تنها به تشویق و ترغیب مردم شود. در امور دنیوي  می خدا و آبادانی آخرت محدود
قلمرو  در ؛ اماپذیري پرداخته است بر عقل تأکیدگیري از مواهب طبیعی و  در بهره

. توصیه و روشی ارائه ننموده است ،سیاسی و فرهنگی، اقتصادي مسائلعلوم و 
  ) 41 ،انتظارات بشر از دین، پناهخسرو(

دارنده احکام  بردر قرآن آن است که دگاهید نیاعلمی  و مستند لیدلترین  مهم
ر جهت د يا گونه برنامه چیاست و ه یو ارزش يسلسله امور اعتقاد کیو  يعباد

قرآن  یراست و اگر به ستیبشر در آن مشهود ن يماد یسروسامان دادن به زندگ
 يراهبرد و یعلم يبه بسترها ستیبا می ،انسان داشت اتیح يبه جنبه ماد ینگاه
 اتینشان آن است که نگاه قرآن به ح، نکرده نیکرد و اکنون که چن میاشاره  زیآن ن
  .ستین يو معنو يماد اتیجامع ح معطوف بوده و يمعنو

 اتیح قرآن یگر چه هدف اصل گفت: توان میاین استدالل و نقد در تحلیل 
 يماد انیاز جر يحرکت معنو يریناپذ کیتفک لیاما به دل، انسان است يمعنو

 هاي هیتوجه داشته و توص زیانسان ن يماد یبه مسائل زندگ ریقرآن ناگز، اتیح
 امنموده است؛ مانند احک انیآن ب يسو و سمت و یزندگ وهیدر رابطه با ش یفراوان
 اریآن در قرآن بس هاي که نمونه ... و یاجتماع، یحقوق، ییقضا، ياقتصاد نیو قوان
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و  است امدهیبشر در قرآن ن يماد اتیح يو راهبرد یهمه مسائل علم البته است.
  اعتدال را. هیو نظر ینسب تینه جامع ،دکن می را رد يحداکثر هیامر نظر نیا

هاي آشکار دین اسالم و آموزه هاي باید افزود این دیدگاه با واقعیت انتهادر 
که بیانگر شود  میفراوانی در قرآن یافت آیات زیرا  ؛قرآنی نیز در تضاد است
اخالقی و... هستند و مستقیم یا ، حقوقی، تربیتی، سیاسی، اهداف و احکام اقتصادي

  )44 همان،. (دهند را نشان میغیرمستقیم پیوند میان دین و امور اجتماعی 
  

  جامعیت در هدایت و نسبیت در سایر علوم  :دیدگاه سوم
و  يحداکثر هیضمن مخالفت با نظر یاسالم شمندانیمفسران و اند شتریب

 ،نازل شده استتربیت و هدایت انسان  يقرآن براچون باورند که  نیبر ا ،حداقلی
هر چه براي هدایت و سعادت و  بودهالزم برخوردار  تیحوزه از جامع ایندر 

علوم  هاي در قرآن ذکر شده است. اما در سایر علوم مانند رشته ،انسان الزم است
اما از  ،اي را مطرح کرده گرچه به مناسبت مباحث پراکنده ،انسانی و تجربی

طور خالصه این دیدگاه از دو رکن تشکیل شده است:  برخوردار نیست. بهجامعیت 
، و دیگري نسبیت تیو ترب تیدر قلمرو هداقرآن  هاي هآموز تیجامعیکی 
در دو هاي قرآن در سایر معارف بشري. طرفداران این نظریه و دالیل آنها  آموزه

  زمینه فوق به شرح زیر است.
  

   هدایتدر قلمرو  تیجامع )الف
 تأکیدبسیاري از مفسران مسلمان بر جامعیت قرآن در قلمرو مباحث هدایتی 

در  رایز، مفسران به حساب آورد نیدر شمار ا توان میرا  ییطباطبا عالمهدارند. 
  :سوره نحل گفته است 89 هیآ ریتفس

نداشته و  یتیباشد که جنبه هدا یدارنده مطالب قرآن دربر که ستیگونه ن نیا«
 یقرآن مالك است و کوتاه تیبلکه آنچه در جامع، نظر دارد يماد اتیتنها به ح
 تیاست که تمام مطالب الزم در حوزه هدا نیا ،سازد می یقرآن منتف يرا از سو

  )13/325طباطبایی، ( ».و سعادت را به همراه خود آورده باشد
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را که  يزیاصول عام هر چ، باور است که قرآن نیبر ا زین یمراغ یمصطف
و  یانسان را به درجه کمال جسم، انسان مهم است و عمل به آن يشناخت آن برا

مکارم  آیت اهللا .)4/127، یمراغ( کرده و در خود دارد انیب ،رساند می یروح
  )147، يرازیمکارم ش. (کرده است يجانبدار امعن نیبه هم تیاز جامع زین يرازیش

 توان میلی چند یبه دال ،در قلمرو هدایت و تربیت قرآنبراي اثبات جامعیت 
  استناد نمود:

قرآن را خداوند هدف ، میراهنخست سوره اب هیآدر برخی از آیات قرآن مانند  - 1
که در  د. چنانکن می ینور معرف يسو از ظلمات بهو خارج نمودن آنها مردم هدایت 

 ،سوره تغابن 8 هیسوره اعراف و آ 157 هیو در آ، مردم يتگریهدا، سوره بقره185 هیآ
 اتیآ ریو سا اتیآ نیمجموع ا از د.کن میآن مطرح  هاي یژگینور بودن قرآن را از و

هدایت مسائل مربوط به بیان  ،قرآنهدف اصلی استفاده کرد که نکته را  نیا توان می
هاست و مسائل دیگري که خارج از  ها و گمراهی انسان و خارج کردن او از ظلمت

از اهداف اصلی  ،شود میاین حوزه بوده و به مسائل علوم تجربی و انسانی مربوط 
  نها پرداخته است.خاص به آ هاي قرآن نیست و قرآن به مناسبت

بر این حقیقت  ،وارد شده است :اي از روایات که از امامان معصوم دسته -2
از  .بیان شده است ،دارد که در قرآن آنچه از حقایق دینی مورد نیاز انسان بوده تأکید

تبیان حجج اللّه المنورة و  فیه«خوانیم:  می 7جمله در روایتی از امام موسی کاظم
ة و فضائله المندوبۀ و جمله الکافیۀ و رخصه الموهوبۀ و شرائعه محارمه المحدود

هاى نورانى خدا و  حجت، قرآن دریعنی  ؛)494ح، 3/567شیخ صدوق، ( ».المکتوبۀ
   بیان گردیده است.، و واجباتامور مباح محرّمات و مستحبات و 

تفصیل کل شىء بین  فیه« :وارد شده است که 7امام رضایا در حدیثی از 
 ؛)1/199، کلینی( ».حالل والحرام و الحدود و األحکام و جمیع ما یحتاج الیه کمالال

حالل و حرام و حدود و احکام و به طور کلّى آنچه انسان به آن  تفصیلیعنی 
  . در قرآن وجود دارد، محتاج است

دارند که گرچه  تأکیدالبته باید توجه داشت که طرفداران این دیدگاه بر این نکته 
اما هر  ،قرآن در زمینه هدایت و تربیت انسان از جامعیت برخوردار است هاي هآموز
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به  یهر انسان تواند با مراجعه به قرآن کریم به همه آنها دست یابد. بلکه کسی نمی
مند شده و به باطن آن راه یابد.  د از معارف قرآن بهرهتوان میپاکی درونی خود اندازه 

 )،یعنی پیامبر و امامان معصوم(خوردارند قام عصمت بره تنها کسانی که از مدر نتیج
  اسرار آنها آگاه شوند.  قرآن راه یافته و از همه علوم و هاي توانند به همه بطن می

  
  نسبیت در علوم انسانی و تجربی )ب

 هاي اي به یکی از آموزه گونه هیافت که ب توان میدر قرآن کریم آیات بسیاري 
یا آیاتی که  ،شناسی و حقوق مرتبط باشد شناسی و جامعه وانویژه ر ، بهعلوم انسانی

کی است. رویکرد شناسی و پزش علوم تجربی مانند کیهان هاي درباره یکی از گزاره
یک  علوم در این نکته مشترك است که هیچ هاي بوط به رشتهقرآن به مباحث مر

قرآن به  ،دهد و در هیچ علمی میهدف اصلی و محوري معارف قرآن را تشکیل ن
اما رویکرد قرآن به  .صورت جامع و کامل و کالسیک امروزي بحث نکرده است

علوم انسانی تفاوت مختصري با علوم تجربی دارد. زیرا به دلیل نزدیکی مباحث 
بیش از آیات  ،آیاتی که مربوط به آن است، علوم انسانی با اهداف تربیتی قرآن

  مربوط به علوم تجربی است.
به  توان می سانی که در قرآن به آن اشاره شده،ث مربوط به علوم اناز جمله مباح

مانند آیات مربوط به  ؛اشاره کرد ،است بهداشت روانی خانوادهآیاتی که پیرامون 
یا  .)32/اسراء ،33و  26، 21/نور ،221و  187/بقره ،189/اعراف ،72/نحل( ازدواج

، نند آیات مربوط به گذشتما ؛وجود دارد بهداشت روانی فردآیاتی که درباره 
آل  ،153/بقره ،35/حج ،99/نساء(دعوت به دعا و نهی از یأس و یاد خدا ، صبر

؛ شود می مربوط اجتماعیسازي روابط  یا آیاتی که به سالم .)36/فصلت ،150/عمران
مشورت و پرهیز ، عفو، ارتباط کالمی، اصالح میان مردم، مانند سفارش به وحدت

همچنین  .)53/اسراء ،60/الرحمن ،149و  35/نساء ،159و  103/عمران آل(از جنگ 
هاي تحریم  مانند آیه ؛دهند میهشدار  هاي روانی اجتماعی آسیبآیاتی که نسبت به 

 .)49/هود ،155/بقره ،29/نساء(مشروب خشونت و ، دیگرکشی، خودکشی، قمار
  بخش دیگر از آیات مربوط به حوزه علوم انسانی و اجتماعی است.
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اي از آیات قرآن به بیان  پارها درباره جایگاه علوم تجربی در قرآن باید گفت: ام
مانند آیاتی که درباره  ؛اند هاي علمی در عرصه علوم طبیعی پرداخته گزاره
 ،2/دهر( اند سخن گفته گانه پیدایش و تکامل جنین مراحل هفت و شناسی جنین
شناسی است و به کیفیت  ه کیهانیا آیاتی که دربار .)14/منونؤم ،2/علق ،8/سجده

گردش ماه و خورشید در مدت یا  )30/انبیاء، 11/فصلت(آسمان زمین و آفرینش 
 ،از این مباحث مستقل و اصلی نیست هیچ یک) اشاره کرده است. اما 5/زمر( معین

  )307، اند. (مصباح یزدي بلکه به مناسبت مباحث توحیدي مطرح شده
  

 بررسی
در این  .دیدگاه سوم از دو رکن اصلی تشکیل شده است ،دگونه که گفته ش همان

 تأکیدویژه علوم تجربی  ، بهدیدگاه ضمن آنکه بر نسبیت قرآن در زمینه علوم بشري
ن در زمینه معارف و علومی که به هدایت بشر مربوط آبر جامعیت قر ،شده است

در زمینه  شده است. رکن نخست این نظریه که بر نسبیت قرآن تأکیدنیز شود  می
اما رکن دوم که به جامعیت معارف قرآن  ،قابل قبول است ،کند می تأکیدعلوم بشري 

  .از چند جهت جاي تأمل دارد، در زمینه علومی که به هدایت انسان مرتبط است
هدایت مسائل مربوط به بیان  قرآنهدف اصلی «نخست آنکه این عبارت که 
مصداق علومی  تعییناز نظر  ،»ستها اهیها و گمر انسان و خارج کردن او از ظلمت

مبهم و نامشخص است. آیا منظور از این علوم  ،شود که به هدایت انسان مرتبط می
هاي اخالقی و اجتماعی؟  یا بیان ارزش ،مباحث مربوط به توحید و معاد است

گیري علوم هدایتی مؤثر است؟ جایگاه  قوانین شرعی به چه میزان در شکل احکام و
لوم دینی مانند عرفان و کالم در تحقق هدایت مورد نظر قرآن چیست؟ سایر ع

عنوان علومی که آگاهی از آنها براي  یک از علوم فوق به طرفداران این نظریه به هر
توانند از  نمی ،هدایت بشر و خارج کردن او از ظلمت ضروري است اشاره کنند

  جامعیت مباحث آنها در قرآن اطمینان حاصل نمایند. 
، این قرآن اشاره شده است که در همه آیاتی که به جنبه هدایتگريدوم آن
یعنی  ؛(بدون سور کل و جزء) بیان شده است  صورت یک قضیه مهمله حقیقت به
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 ،اي در قرآن نفرموده است که قرآن همه ابعاد هدایت را بیان کرده است هیچ آیه
صورت قضیه  ) به9/اسراء( }هی أَقْوم  ي للَّتیإِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یهد{بلکه مانند آیه شریفه 

کند. البته شکی  فرماید این قرآن انسان را به استوارترین آیین دعوت می مهمله می
اما با آنچه طرفداران دیدگاه سوم ادعا  ،نیست که این گزاره کامالً درست است

تفاوت بسیاري  ،اند که همه آنچه براي هدایت الزم است در قرآن بیان شده کرده
یه ئقضایاي مهمله در حکم موجبه جز بیان شده،طور که در منطق  دارد. زیرا همان

آیه فوق و سایر آیات مشابه بیانگر این حقیقت است که بسیاري  رو ازاینهستند و 
اما این  ،در قرآن بیان شده است ،از اموري که براي هدایت انسان ضروت دارد

یات آنها ئشود با همه جز به هدایت انسان مربوط می آیات بر اینکه همه علومی که
  داللت ندارد. ،در قرآن بیان شده باشد

مجموع معارف  ،گونه که طرفداران این نظریه نیز اعتراف دارند همانسوم آنکه 
قرآن و رهنمودهاي پیامبر و معصومان براي هدایت بشر جامعیت دارد. با مراجعه به 

خود قرآن نیز خود را جامع همه معارف هدایتی  شویم که میکریم متوجه  قرآن
براي  .عهده پیامبر و اولی االمر قرار داده استه ندانسته و بیان برخی از معارف را ب

  کنیم. نمونه چند آیه ذکر می
) وظیفه 44/نحل( }و أَنْزَلْنا إِلَیک الذِّکْرَ لتُبینَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِم{ . آیه شریفه1

عهده پیامبر گذارده است. مراد از تبیین آیات الهی این است ه تبیین آیات الهی را ب
با  ،را که گاه کلی و مجمل هستند قرآنیات و فروع احکام و معارف ئکه پیامبر جز

  )4/617 طباطبایی، تکیه بر وحی غیرقرآنی بیان نماید. (
ت خدا امر شده است . در ده آیه قرآن کریم به اطاعت از پیامبر پس از اطاع2

 )13/همجادل، 46و  20، 1/انفال، 12/تغابن، 33/محمد، 56و  54/نور، 92/همائد، 59/نساء(
قرار گرفته و فرموده  تأکیداطاعت از اولی االمر نیز مورد ، و در یک آیه پس از آن

 .)59(نساء/ }ولی الْأَمرِ منْکُمیا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَطیعوا اللَّه و أَطیعوا الرَّسولَ و أُ{ است:
عالمه طباطبایی درباره علت قرار گرفتن اطاعت از پیامبر در کنار اطاعت از خدا 

  گوید: می
بود که به وسیله وحى بیان  اگر اطاعت خدا و رسول تنها در احکامى واجب مى«



  

 

16  

  
ستم

ل بی
سا

/ 
اره

شم
 1/ 

اپی
پی

74/ 
هار

ب
 

13
94

 
 

ولى چنین ، »أَمرِ منْکُمأَطیعوا اللَّه و الرَّسولَ و أُولی الْ«کافى بود بفرماید ، شده
تا بفهماند اطاعت خدا یک نحوه اطاعت  باره آوردرا دو »اطیعوا«و کلمه  نکرد

  ) 618 همان،( .»است و اطاعت رسول یک نحوه دیگر است
عالمه در جاي دیگر موارد اطاعت از پیامبر را در پیروي از دستورات حکومتی 

  )617 همان،. (داند می، فرماید ر بیان میات احکامی که پیامبئیپیامبر و عمل به جز
یکی  :. قرآن کریم دو راه را براي شناختن امور حرام و حالل بیان کرده است3

کند و در  و دیگري آنچه پیامبر بیان می ،شود آنچه از طریق وحی بر پیامبر نازل می
 هاي که در پاسخ به پرسش کسانی که از خوراکی همان گونهقرآن موجود نیست. 

در احکامى که به من وحى فرماید: به آنان بگو:  به پیامبر می ،کنند حرام سؤال می
مگر آنکه ، یابم اى که میل دارد آن را بخورد نمى حرامى را بر خورنده  خوراك ،شده

یا گوشت خوك باشد که یقیناً همه   هاى حیوان مردار یا خون ریخته شده از رگ
نام غیر   هنگام ذبح ،ى نافرمانى از دستور خدایا حیوانى که از رو، نجس و پلیدند

  .)145/نعاما( باشد خدا بر آن برده شده
اما از برخی  ،هاي حرام است صراحت در صدد بیان همه خوراکی این آیه به

مانند گوشت سگ و  ،ی که به اجماع مسلمین خوردن آنها حرام استهای خوراکی
می برده نشده است. اما باید توجه هیچ نا ،گوشت حیوانات وحشی مانند شیر و ببر

قُلْ ال {داشت در آیه مورد بحث تنها محرماتی ذکر شده که بر پیامبر وحی شده است 
گردد  یعنی کالم پیامبر تبیین می ،و بقیه محرمات از راه دوم }ما أُوحي إِلَي محرماً  أَجِد يف

عنوان حرام  به ،اثت استبه اذن خدا آنچه را که پلید و داراي خب 6رسول خداو 
هاي پیامبر را  که در سوره اعراف یکی از ویژگی همان گونه .کند الهی معرفی می
  .)157(اعراف/ }و يحلُّ لَهم الطَّيبات و يحرم علَيهِم الْخبائثَ{ است: چنین بیان نموده

بلکه در  ،یت نداردقرآن نه تنها در علوم اسالمی جامع ،با توجه به آنچه گفته شد
که براي هدایت انسان را  و بیان بسیاري از اموري جنبه هدایتی هم جامعیت ندارد

راستی آیا همه احکام  هبه پیامبر و امامان معصوم واگذار کرده است. ب ،ضرورت دارد
اي در  تأثیر تعیین کننده ،و نکات اخالقی که در بیانات معصومان ذکر شده است

  رد؟ هدایت انسان ندا
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عنوان راهنماي بشر  به :البته اگر کسی بگوید قرآن با معرفی پیامبر و ائمه
گوییم هیچ تردیدي در این  در پاسخ می ،جنبه هدایتی خود را کامل کرده است

اما معناي این سخن این است که محتواي قرآن به تنهایی  ،حقیقت وجود ندارد
مسلمانانی که پس از رسول خدا  براي هدایت کامل بشر کافی نیست. به همین دلیل

به گمراهی  ،نشین کردند و جانشینان برحق پیامبر را خانه فقط به قرآن مراجعه کرده
  و ضاللت دچار شدند.

  
  نسبیت در علوم ،دیدگاه چهارم: جامعیت در تحقق اهداف

جدیدترین دیدگاه در شناسایی قلمرو قرآن این است که معارف قرآن از جهت 
اما از جهت ارائه مباحث علوم مختلف بشري  ،مین اهداف خود کامل و جامع استأت

از نسبیت و عدم جامعیت  ،سایر علوم و اسالمی مانند فقه و اخالق و عقاید و
قرآن کریم را براي آموختن چند گزاره ، برخوردار است. به بیان دیگر خداي سبحان

 ،ها در باور آنان نازل کرده است ن گزارهو نهادینه کردن ای ها انساناصلی و کلیدي به 
به سایر  ،و آنها را سرمشق خود قرار دهد کردهاي که اگر انسان به آنها توجه  گونه هب

  پیماید. و راه سعادت و کمال را مییافته هاي هدایتی نیز راه   گزاره
 .توان استفاده نمود هاي کلیدي قرآن کریم از دو روش می براي شناسایی گزاره

هاي قرآن کریم را نمایه موضوعی بزنیم و سپس با مرتب  خست آنکه تمامی گزارهن
عنوان  ، بههایی را که از بیشترین فراوانی برخوردارند موضوعات و گزاره ،کردن آنها

ت و دقت است که این کار نیاز به فرصهاي کلیدي قرآن معرفی کنیم. بدیهی  آموزه
  .ان پذیر نیستراحتی امک اي داشته و به العاده فوق

بندي کنیم و با  هاي قرآن را شناسایی و دسته سورهراه دوم این است که اهداف 
 این ازهاي کلیدي قرآن را استخراج کنیم. در این نوشتار  گزاره ،ساماندهی آنها

  کارگیري این روش بر سه مبنا استوار است.  هش استفاده شده است. برو
  

  ي قرآن ها سورهو اهداف  آنهدف قر بینوجود رابطه طولی  )الف
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کنند  احد را دنبال میاحدي است که همه اجزایش یک هدف وقرآن مجموعه و
تک حروف و کلمات  در تک ،سازي و هدایتگري است و این هدف که همان انسان

چینش ، این کتاب مقدس جاري و ساري است. هدایتگري قرآن در گزینش واژگان
اي  کامالً مشهود است و اراده واحد و حکیمانه ها سورهجایگاه آیات در  و کلمات

  است.  در ساماندهی آنها نقش داشته
ي قرآن نیز باید بخشی ها سورههر یک از  ،اگر قرآن داراي یک هدف کلی است

اي معنادار و هماهنگ با هدف کلی قرآن داشته  و رابطهکرده از این هدف را تأمین 
سوق  ها سوي هدفمندي سوره ی ما را بهطور طبیع ذیرش هدفمندي قرآن بهباشند. پ

دهد که اگر هدف کلی قرآن هدایت  میدهد و این سؤال را در برابر ما قرار  می
به و... چه بخشی از این هدایتگري را  »ناس«یا  »آل عمران«یا  »بقره« سورة ،است
م باز ه ،شد میدر قرآن گنجانده ني موجود ها سورهدارند؟ آیا اگر یکی از این  عهده

گردید؟ اگر پاسخ منفی  میشد و همه ابعاد هدایت بیان  میی قرآن تأمین یهدف نها
به این سؤال داده و اعتقاد داشته باشیم که هر سوره جایگاه ویژه خود را دارد و 

باید به این حقیقت اعتراف کنیم که بین  گاه آن ،هیچ چیز جاي آن را پر نخواهد کرد
  آن رابطه طولی برقرار است. هاي  اهداف قرآن و اهداف سوره

  
  هاي قرآن به روش علمی و قابل اعتماد  امکان شناسایی اهداف سوره وجود )ب

ي قرآن منوط به آن است که به ها سورههر گونه استدالل با تکیه بر اهداف 
ها اعتماد نمود و آنها را بیانگر غرض  لحاظ علمی بتوان به اهداف کشف شده سوره

نه آنکه هر مفسري بر اساس ذوق و سلیقه  ،ول سوره دانستاصلی خداوند از نز
ها  ترین راه براي کشف غرض سوره ها معرفی کند. مطمئن ا براي سورهخود هدفی ر

چهار  ،به غرض سوره یابیراه يبرا ،این است که بر اساس اصول محاوره عقالیی
و عرفی  پشتوانه عقلیکه  یو در هر مرحله از قواعد خاصنماییم  یطرا مرحله 

مراحل کشف غرض به  کیقواعد به تفک نیاز ا یبرخ .کنیم يرویپ ،داشته باشد
   .است ریشرح ز
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 ایمستقل  اتیدسته آ ییشناسا يبرا :مستقل اتیدسته آ ییشناسا ؛مرحله اول
 يتوجه به ارتباط نحو، اتیآ ییهمچون توجه به ارتباط معنا يگفتارها از قواعد

  .شود یاستفاده م اتیآ یتوجه به تشابه اسلوبو  یالغب هاي توجه به ارتباط، اتیآ
بر  هیمرحله با تک نیمستقل: در ا يانتخاب عنوان براي گفتارها ؛دوم مرحله

توجه به الفاظ  و تکرار شده میتوجه به مفاه، یمانند توجه به مطلب کانون يقواعد
  . شود یگفتارها انتخاب م يبرا یعنوان مناسب ،کاربردپر

مرحله با  نیآنها: در ا يبند تر و عنوان بزرگ اتیآ  دسته لیتشک ؛مرحله سوم
که  اتیاز آ يتر بزرگ يها دسته ،شده ییشناسا يگفتارها ییتوجه به رابطه معنا
 نیو با توجه به مجموع عناو شود یم لیتشک ،شوند یم دهیفصل و بخش نام

  .شود یآنها در نظر گرفته م يبرا یعنوان، ها گفتار
 کی تیغرض سوره با رعا ،گام نیکشف غرض سوره: در آخر ؛مرحله چهارم

توجه ، سوره ی: توجه به عبارت کانونشود یاستخراج م ریچند قاعده از قواعد ز ای
، سوره حاکم است اتیآ یکه بر تمام يبر مفهوم واحد هیتک، سوره یبه گفتار کانون

بیشتر که  یعبه موضو توجه و غرض گفتارها بیترک، گفتارها نیمفهوم مشترك ب
  سوره را به خود اختصاص داده است. اتیآ
  
  ي قرآن ها سورهشناسایی اهداف  )ج

ي قرآن را ها سورهتوان غرض همه  با تکیه به روش منطقی و عقالیی فوق می
ده و از عناوین آنها براي کشف هدف کلی قرآن استفاده نمود. اهداف کرکشف 

  شرح زیر است: ي قرآن بر اساس پژوهش نگارنده به ها سوره
 خدا یحمد: آداب بندگ .1
 تنها راه سعادت جامعه بشري، اسالم نیی: آبقره .2
 دشمنان یو نظام یعمران: مقابله با تهاجم فرهنگ  آل .3
 یاز همه احکام اله يروی: ضرورت پنساء .4
 یاله يها مانیبه پ يبندیپا تی: اهم مائده .5
 ماسال امبریرسالت پ رامونی: پاسخ به شبهات کافران پانعام .6
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 یو احکام اله اتی: سرانجام مخالفت با آاعراف .7
 مؤمنان در نبرد با دشمنان فی: وظاانفال .8
 یدر حکومت اسالم یاسیس يها  گروه گاهی: جاتوبه .9

 می: دفاع از اصالت قرآن کرونسی .10
 اکرم امبریپ يدیدشمنان اسالم در برابر دعوت توح ی: ناکامهود .11
 یوسف: حمایت خدا از مؤمنان مخلص  .12
 کنند یکه معجزه بودن قرآن را انکار م یخ به کافران: پاسرعد .13
 امبریپ يدیمخالفان رسالت توح  ی: ناکاممیابراه .14
 6اسالم امبریکنندگان پ : مقابله با استهزاحجر .15
 فرمان خدا يو اجرا دی: دعوت مشرکان به توحنحل .16
 باطل کافران و شبهات آنان دی: مقابله با عقااسراء .17
 رستاپی: هشدار به کافران دنکهف .18
 به عزت و نعمت است یابیتنها راه دست ،خدا ی: بندگمیمر .19
 ها انسانهاي قرآن براي تذکر دادن به  روش :طه .20
 او يدیتوح میاسالم و تعال امبریخدا از پ تی: حمااءیانب .21
 نی: دعوت به انجام فرمان خدا و مقابله با مخالفان دحج .22
 و هالکت مشرکان مانیاهل ا يرستگار :مؤمنون .23
 یاحکام اله تیبا رعا یعفت و پاکدامن جیترواصول  :نور .24
 پاسخ به شبهات مخالفان پیامبر اسالم :فرقان .25
 ستندین ریپذ تیمنطق هدا یافراد لجوج و ب :شعراء .26
 ندارد زانیست در حق يریمعارف قرآن تأث :نمل .27
 بر دشمنان يروزیتا پ امبرانیخدا از پ تیحما :قصص .28
 ها انسان مانیسنت خدا در آزمودن ا :عنکبوت .29
 مؤمنان يروزیاثبات قدرت خدا بر تحقق وعده پ :روم .30
 دیکن يرویواحد پ يتنها از دستورات خدا یدر زندگ :لقمان .31
 هشدار به منکران سخن قرآن درباره معاد :سجده .32
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 6مؤمنان در برابر رسول خدا فیوظا :احزاب .33
 معاد رامونیمشرکان پ يپاسخ به پندارها :أسب .34
 انسان است یکننده زندگ ریتدب که ییبه خدا مانیا تیاهم :فاطر .35
 کافران فریباره کدر امبریپ يهشدارها تیحقان :سی .36
 و آخرت ایدر دن آنها یمشرکان و ناکام دیبطالن عقا :صافات .37
 کافران يها پیامبر در برابر تهمت فیوظا :ص .38
 یکتاپرستی و دیدعوت به توح :زمر .39
 یاله اتیکنندگان در آ هشدار به مجادله :غافر .40
 قرآن میات کافران در مخالفت با تعالاقدام :فصلت .41
  امبرانیبر پ ینزول وح تیفیاهداف و ک :يشور .42
 مشرکان درباره فرزند داشتن خدا باطل است دیعقا :زخرف .43
 کنند یتوجه نم امبریقرآن و پ يها کسانى که به هشدار فریک :دخان .44
 کنند یمخالفت م یاله اتیکه آگاهانه با احکام و آ ینکوهش کسان :هیجاث .45
 یقرآن درباره عذاب اله يبه هشدارها یتوجه یعواقب ب :حقافا .46
 نیاهداف جهاد با دشمنان د :محمد .47
 از لطف خدا به مؤمنان يا نمونه، هیبیصلح حد :فتح .48
 مؤمنان یو اجتماع ینید فیوظا :حجرات .49
 پاسخ به شبهات منکرانِ رستاخیز :قاف .50
 خداست تیاز ربوب يا کافران جلوه فریک :اتیذار .51
 قابل انکار است ریغ و یحتم يامر امتیق وقوع :طور .52
 یفرشتگان در جهان هست گاهیمشرکان درباره جا يبطالن پندارها :نجم .53
 شوند یو آخرت عذاب م ایدر دن امبریدشمنان لجوج پ :قمر .54
 و آخرت ایجانبه خدا بر جن و انس در دن همه يها نعمت :الرحمن .55
 نکرانو پاسخ به شبهات م امتیق بودنی اثبات حتم :واقعه .56
 عوامل و موانع گسترش فرهنگ انفاق در جامعه :حدید .57
 دینکن يدر مخالفت با فرمان خدا پافشار :مجادله .58
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 است یعامل شکست در زندگ، فراموش کردن خدا :حشر .59
 دیبرقرار نکن یدشمنان اسالم رابطه دوست با :ممتحنه .60
 خدا نیدعوت مؤمنان به پایداري در جهاد با دشمنان د :صف .61
 نماز جمعه ژهیو به ،ینیعمل به احکام د تیاهم :جمعه .62
 منافقان تیماه يافشا :منافقون .63
 مان او تنها راه سعادت انسان استاز فر يرویبه خدا و پ مانیا :تغابن .64
 فرمان خدا درباره حقوق زنان مطلقه تیرعا تیاهم :طالق .65
 6گران و زنان خیانت کار پیامبر ههشدار به توطئ :تحریم .66
 انسان یزندگ خدا بر جهان و ریو تدب ییفرمانروا :ملک .67
 6امبریمقابله با تهمت جنون به پ :قلم .68
 در سرنوشت انسان امتیتأثیر اعتقاد به ق :حاقه .69
 خدا تنها راه وارد شدن به بهشت است یبندگ :معارج .70
 ها انسان تیهدا يحضرت نوح برا ریناپذ یتالش خستگ :نوح .71
 به قرآن است مانیسعادت جن و انسان در گرو ا :جن .72
 نید غیدر تبل امبریپ تیموفق يساز نهیزم :ملمز .73
 هشدار به منکران و اهانت کنندگان به قرآن :مدثر .74
 زیو علل انکار روز رستاخ ها شهیر :امتیق .75
 خدا نیاز د يرویبه پ ها انسان قیتشو :انسان .76
 زیسخت منکران روز رستاخ فریک :مرسالت .77
 روز جزاست تیو آخرت نشانه حقان ایدن یهماهنگ :أنب .78
 زیروز رستاخ ییپابر رامونیپاسخ به شبهات کافران پ :عاتناز .79
 دانند یم ازین یکه خود را از خدا ب یهشدار به متکبران :عبس .80
 قرآن درباره مشاهده اعمال در روز قیامت میتعال تیحقان :ریتکو .81
 امتیاعمال انسان در ق قیدق یحسابرس :انفطار .82
 گرانیرفتن حقوق دگ دهیدر ناد متایعدم اعتقاد به ق ریتأث :نیمطفف .83
 انسان تا مالقات با خدا یتکامل ریس :انشقاق .84
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 ذلت دشمنان دین در برابر مقاومت مؤمنان وی ناکام :بروج .85
 یاثبات معاد جسمان :طارق .86
 خدا از او تیو حما دیتوح غیدر تبل امبریپ فهیوظ :یاعل .87
 یبودن عذاب و پاداش اله ریفراگ :هیغاش .88
 ستیو توجه خدا به او نانسان  ینشانه خوشبخت ،ثروت :فجر .89
 خدا یبندگ ریانفاق در مس تیاهم :بلد .90
 نکردن نفس هیتزک يامدهایپ :شمس .91
 انفاق و بخل در سعادت انسان ریثأت :لیل .92
 رسالت فیدر انجام وظا 6اکرم امبریخدا از پ تیحما :ضحی .93
 دیبا مشکالت نهراس ییارویخدا از رو نید غیدر راه تبل :شرح .94
 سعادت و کمال انسانتنها راه ، خدا نید :نیت .95
 پروردگار يسو دعوت مردم به يبرا امبریپ فیوظا :علق .96
 شب قدر يها یژگیو و تیاهم :قدر .97
 اسالم امبریاتمام حجت بر مخالفان پ :نهیب .98
 اعمال انسان در آخرت قیدق یدو روش حسابرس :زلزله .99

 خدا یانسان در بندگ یدرمان سست يها راه :اتیعاد .100
 گرید يدر سرا يسعادتمند اریمع، اعمال ارزشمند :قارعه .101
 پرستان غافل از آخرتایهشدار به دن :تکاثر .102
 انسان یاز خسران و تباه يریراه جلوگ :عصر .103
 کنند یم ریکه مؤمنان را تحق یانیجو بیهشدار به ع :همزه .104
 نینشانه قدرت خدا در سرکوب دشمنان د ،لیشکست اصحاب ف :لیف .105
 یاجتماع يها خدا به شکرانه نعمت یدعوت به بندگ :شیقر .106
 مانیا نیدروغ انیمدع يها نشانه :ماعون .107
 خدا يایپرتو عطا اسالم در امبریپ دشمنانی ناکام :کوثر .108
 کافران نییبا آ امبریپ عتیو شر دهیمتفاوت بودن عق :کافرون .109
 دیخدا را فراموش نکن، بزرگ يها تیدر موفق :نصر .110
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 6رامبیبا پ یخاطر دشمن عذاب ابولهب و همسرش به و یناکام :مسد .111
 خدا یگانگیو  دیارکان توح :اخالص .112
 دبه خدا پناه بر دیموجودات تنها با از شرّ :فلق .113
، گر . (رك: خامهبه خدا پناه برد دیتنها با یطانیش يها وسوسه از شرّ :ناس .114

 )ي قرآن کریمها سورهمجموعه کامل ساختار 
  

  اهداف اصلی و فرعی قرآن  )د
شویم که  متوجه می آنها،محتواي ي قرآن و مطالعه ها سورهبا بررسی اهداف 

اي به آن  گونه ي قرآن بهها سورهقرآن یک آموزه محوري دارد که در بسیاري از 
به این آموزه اصلی  ها انسانهدایت  ،اشاره شده است و هدف اصلی از نزول قرآن

تنها راه  ،بندگی خدا و پیروي از دستورات او«است. این آموزه کلیدي چنین است: 
قرآن کریم براي نهادینه کردن این حقیقت » سان در دنیا و آخرت است.سعادت ان

نیاز و مقدمه درك  که در حکم پیشرا هشت گزاره مهم ، ها انساندر باور و رفتار 
ها  کند. این گزاره هاي گوناگون تشریح می با عبارات و بیان ،این آموزه اصلی است

  :به شرح زیر است
سان تنها به دست خداست. قرآن براي بیان این آفرینش و تدبیر جهان و ان - 1

هایی از تدبیر جهان توسط خداي سبحان  به نمونه ها سورهدر بسیاري از  ،گزاره مهم
  ید.نما عنوان مالک و فرمانرواي مطلق همه هستی معرفی می او را بهکند و  اشاره می

ت سهمی فرشتگان یا سایر موجودا، ها جن، ها عقیده مشرکانی که براي بت -2
در تدبیر جهان و زندگی انسان قائلند و براي آنها قدرتی مستقل از قدرت خدا قرار 

تواند در جهان  زیرا هیچ موجودي بدون اذن خداوند نمی ؛باطل است ،دهند می
و  زخرف، زمر، اسراء، یی مانند نجمها سورههدف اصلی  .آفرینش نقشی ایفا نماید

  بیان این گزاره است. اخالص
تنها کسی است که  اوتوجه به اینکه تدبیر جهان فقط به دست خداست و  با -3

پس تنها کسی که شایسته  ،کند همه نیازهاي مادي و معنوي انسان را تأمین می
 ،عبادت و بندگی است و باید دستورات او در زندگی انسان مالك عمل قرار گیرد
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ظلم و  و هاي او تناسپاسی و کفران نعم ،خداي سبحان است و پرستش غیر خدا
بیان  نحلو  لقمان، یی مانند تغابنها سورههدف اصلی  .ستها انسانستمی بزرگ به 

  است. نکتهاین 
بندگی خدا در گرو عمل به احکام و قوانین دینی است که او تشریع کرده  -4

با قوانین  ست وها انساناست. شریعت و قوانین الهی برترین قوانین براي زندگی 
هرگونه انحراف و تعلل در  رو ازاین. ها قابل مقایسه نیست انسانسط وضع شده تو

عواقب منفی و گاه غیر قابل جبران را به دنبال دارد. هدف  ،اجراي قوانین دینی
 و طالق، جمعه، حشر، مجادله، نیت ، مائده، حج، نساء، بقرهیی مانند ها سورهاصلی 
  است. مطلببیان این  ماعون
و هم  ،شریعت خود هم کتاب آسمانی نازل کرده است خداوند براي بیان -5

پیامبران را مبعوث نموده تا دین او را براي همگان تشریع نمایند و با دعوت 
 رو ازاینسوي نور دعوت نمایند.  ، آنها را از ظلمات بهبه پیروي از دین خدا ها انسان

وند مخالفان پیروي از پیامبران الهی در حکم پیروي از خداي سبحان است و خدا
، سی، قمر، قصص، یی مانند نوحها سورهکند.  پیامبران را در دنیا و آخرت عذاب می

  .پردازند می بیان این گزاره به دخان و مسد، بروج، اتیذار، عبس، مرسالت، احقاف
، اي از هدایت و سعادت انسان به پیروي از پیامبران خدا بخش گسترده -6

وابسته است و کسانی که خواهان  6محمد، حضرت ویژه خاتم االنبیاء به
الزم است از همه دستورات  ،باشند به دنبال بندگی خدا می و بودهسعادت و کمال 

حکومتی و شخصی پیروي کنند و پس از ایشان نیز از ، پیامبر اسالم در امور شرعی
یی مانند ها سورهپیروي نمایند. هدف اصلی  ،ولی امري که رسول خدا تعیین نموده

  بیان این گزاره است. کوثر و حجر، تحریم، قلم، بینه، فرقان، احزاب، عامان
دنیا و آخرت. دنیا مقدمه آخرت است و  :زندگی انسان دو مرحله دارد -7

، زندگی حقیقی و ابدي انسان در قیامت است. در دنیا انسان باید با بندگی خدا
ه به این حقیقت توجه کسانی ک .خود را براي زندگی در سراي آخرت آماده نماید

آوري مال و ثروت  نکرده و همه تالش و همت خود را صرف آبادانی دنیا و جمع
هاي اخروي ندارند و در آنجا سخت پشیمان  اي از نعمت هیچ بهره ،دهند قرار می
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در  ،ن کریم براي بیان این حقیقتآشوند و به عذاب ابدي دچار خواهند شد. قر می
، سبأ، سجده، نازعات، نیمطفف، حاقه، طارق، انشقاق، نبأي متعددي مانند ها سوره

به اثبات معاد و پاسخ به شبهات منکران آن و بیان ضرورت  ،امتیقو  طور، ق
  پردازد. وجه به معاد در زندگی میت

 هاي و از پیروي هواي نفس و خواسته کردهاگر انسان تنها خدا را عبادت  -8
رسد و از ظلمت و گمراهی  ت و معنویت میبه نورانی ،رهبران باطل اجتناب کند

یابد.  میو در دنیا به سعادت و رحمت و در آخرت به بهشت ابدي راه  یافتهنجات 
 هاي در دنیا به روش ،اگر انسان از بندگی خدا و عمل به شریعت او سرپیچی کند

ن کریم براي بیان آشود. قر و در آخرت به عذاب ابدي دچار می شدهمختلف تنبیه 
، انفطار، تکویر، دهر، واقعه، ي متعددي مانند الرحمنها سورهدر  ،ن حقیقتای

به توصیف بهشت و جهنم و وضعیت مؤمنان و ، اعراف و قارعه، زلزال، غاشیه
  پردازد. کافران در سراي دیگر می

اصلی و محوري  هدفبیانگر که فرعی اي ه قرآن کریم براي تبیین این آموزه
هاي علمی مورد توجه علوم مختلف  ي مختلف به گزارهها در مناسبت ،ن استآقر

ی های گزاره ،الً براي اثبات و تبیین ربوبیت گسترده خدا بر جهانمث .کند اشاره مینیز 
فرماید.  را بیان می... شناسی و  جنین، شناسی زمین، هواشناسی، شناسی از علم کیهان

به  ،ا با شرایع دیگریا براي اثبات برتري قوانین شریعت دینی و مقایسه آنه
ها و  کند و بخشی از بدعت هاي فقهی و حقوقی اسالم اشاره می هایی از گزاره نمونه

یا  .نماید قوانین انحرافی رایج میان مشرکان و کافران را نام برده و آنها را نقد می
مانند دوري از  ،ی از علم اخالقهای به گزاره ،به بندگی خدا ها انسانبراي دعوت 

پردازد. توجه قرآن به  جویی و مانند آن می پرهیز از عیب، رعایت اخالص ،تکبر
و  ها صدد بیان همه گزاره معناي آن نیست که قرآن در یک از این علوم به هیچ

  آن علم است یا در برابر آن تعهد خاصی دارد.  مسائل
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  گیري نتیجه
سوي بندگی  بهگیریم که قرآن کتاب هدایت انسان  نتیجه می ،از آنچه گفته شد

یات بیان ئبه دقت و با ذکر جز ،خداست و هرچه را در این رابطه مورد نیاز بوده
 ،مباحث مطرح شده در علوم مختلفبه در همین راستا به مناسبت  .کرده است

، حقوقی، اقتصادي، اخالق توجه نموده و به مباحث سیاسی و مانند علم کالم
شاره کرده است. اما هیچ تعهدي در برابر این پزشکی و غیره ا، شناسی ستاره، تربیتی

موجود یا قابل طرح در این  مسائلو  ها علوم ندارد و وظیفه خود را بیان همه گزاره
خالق با علوم از این جهت تفاوتی بین علوم اسالمی مانند فقه و ا .داند علوم نمی

شناسی و  انم تجربی مانند کیهیا علو ،شناسی شناسی و روان انسانی مانند جامعه
ادعاي امکان استخراج همه  ،شناسی وجود ندارد. با توجه به این حقیقت جنین
ادعاي بدون  ،علمی یک علم خاص مانند اخالق یا کالم از قرآن کریم هاي گزاره

دلیلی است که قابلیت اثبات ندارد. رویکرد صحیح و قابل قبول در بررسی رابطه 
از محدود و صریح قرآن را درباره هر یک هاي  قرآن و علوم این است که گزاره

این رابطه بندي کنیم و از افراط و تفریط در  علوم به درستی شناسایی و دسته
  .نماییم اجتناب
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