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  نظران در تبیین اهداف قرآن ارزیابی دیدگاه صاحب

  
  m.tamhid@chmail.ir  المیدانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اس پور / عبدالکریم بهجت

  15/1/1395: پذیرشـ  24/8/1394: دریافت

  چكيده

خداي سبحان در قرآن به اهداف نزول قرآن اشاره فرموده است. نوع هدف از نظـر کـالن و خُـرد بـودن و رابطـۀ میـان       

هـا و آیـات    در سورهصراحت ذکر نشده است. افزون آنکه اهداف مزبور  اهداف و جامعیت آنها نسبت به همۀ آیات قرآن به

کرده، به برخی از آنها اشاره شده است. همین مطلـب   مکی و مدنی توزیع شده، و به تناسب شرایطی که حکمت اقتضا می

وارة حاکم بر آنها تصـویرهاي گونـاگونی داشـته     موجب گشته تا دانشمندان تفسیر و علوم قرآن دربارة اهداف قرآن و نظام

واره بیـان   باره بررسی، و نکاتی را در باب روش ترسیم دقیق ایـن نظـام   پژوهان را در این ي قرآنها باشند. این مقاله دیدگاه

هاي یادشده عمدتاً مستند به آیات قـرآن هسـتند، در مرحلـۀ تحلیـل اهـداف       کند. حاصل بررسی اینکه هرچند دیدگاه می

تـوجهی بـه    ها ناشـی از کـم   اند. عمدة این کاستی هایی شده هاي میان آنها دچار کاستی واره کالن و جزئی و نسبت و نظام

ها، مخاطبان هر یک از اهداف و نیز مقاطع بیان هر یـک از   متغیرهایی چون اجتماع و افتراق بیان اهداف در آیات و سوره

  اي برگرفته از هندسۀ معارف قرآن است. واره اهداف در سیر نزول و نیز نظام

  ن، اغراض قرآن، ترتیب نزول، هدف کالن، هدف جزئی.  اهداف قرآن، مقاصد قرآ ها: کلیدواژه
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  مقدمه

اند (درباره کاربردهاي واژه هـدف و    کاربردها و معانی پرشماري شمرده دفکتب لغت براي واژة ه

؛ 354، ص3، ج1405منظـور،   ؛ ابن107، ص10، ج1414نسبت آن با غرض و مقصد، ر.ك: زبیدي، 

اي است کـه   ). یکی از این معانی، نشانه29، ص4ج، 1410؛ فراهیدي، 346، ص9و ج195، ص7ج

، ذیل همـین واژه). ایـن   1377(دهخدا،  کند گیرد و تیر را به سوي آن پرتاب می تیرانداز در نظر می

شـود کـه فاعـل مختـار از آغـاز آن را در نظـر        اي دقیق و مشخص گفته می واژه در عرف به نتیجه

  کوشد. گیرد و براي رسیدن به آن می می

اهـداف قـرآن    .گمان خداوند حکیم از نزول قرآن هدف یا اهداف متعـالی در نظـر داشـته اسـت     بی

از اموري واال و مهم که پروردگار سبحان آیاتش را براي تحقق آنها نازل فرموده است. نامیـدن   اند عبارت

انـد و    بودهاست که گویا آن امور مهم و باارزش پیش روي کالم اهللا سبببه این  »مقاصد« بهاین اهداف 

  براي تحقق آنها در خارج بوده است. ،نزول آیات الهی

ها یا مبانی تفسیر و برداشـت از قـرآن    فرض شناخت درست و متقن اهداف نزول قرآن یکی از پیش

در پرتـو   . بـراي نمونـه  اي براي فهم بهتر آیات به شـمار آیـد   تواند قرینه است. شناخت اهداف قرآن می

اي از آیات در تحقق آن غرض پی بـرد و   توان به جایگاه هر آیه یا مجموعه ، میها شناخت اهداف سوره

اهـداف قـرآن بـا تمرکـز بـر       تر و بهتر فهمید. مطالعه دربارة ناز این طریق مقصود آن آیه یا آیات را آسا

اي هـ  اگر بپذیریم خداوند در مخاطبه با هـر یـک از گـروه    و آن اینکه مهم دیگري دارد ةدیفا ،خود قرآن

و بـه تناسـب ایـن     پرداختـه گـو  و ف با آنها به گفـت اهدااجتماعی اهداف خاصی داشته و متناسب با آن 

پیمـوده اسـت، از رهگـذر شـناخت      ایشان ریا اتمام حجت ب بر آنها ثیرگذاريهایی را براي تأ ف، راهاهدا

  دست آورد.  قرآن را بههاي  توان راهکارهاي ایجاد تغییر و تحول فرهنگی در پرتو آموزه اهداف قرآن می

 ،هاي پـیش  اهداف قرآن یا تعیین بابی در مباحث مقدماتی تفاسیر سده ةاز نگارش کتاب مستقل دربار

 البرهان فـی علـوم القـرآن   هاي مشهور علوم قرآن چون  نگاشته ة. حتی در گستردر دست نیستگزارشی 

اهللا معرفـت بـه ایـن     تـألیف آیـت   التمهید ،اثر سیوطی، و در قرن اخیر االتقان فی علوم القرآناثر زرکشی، 

موضوع پرداخته نشده اسـت. تنهـا گروهـی از متقـدمان و معاصـران بـه صـورت مسـتقل و در ضـمن          

برخـی هـم بـه     :شـوند  اند. این گروه به سه دسته تقسیم مـی  کرده اشاره هاي خود به این موضوع نگاشته

عالمـه   .انـد  اهداف خاص آن سـوره را بیـان کـرده   اند و هم در آغاز هر سوره،  اهداف کلی قرآن پرداخته

فقط اهـداف کلـی    دیگر برخی .است شیوه استفاده کرده) از این 16، ص1ج( المیزان طباطبایی در تفسیر
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، (عبـده و رشـید رضـا   المنـار  توان موارد ذیل را برشـمرد: تفسـیر    از این میان می .اند قرآن را مطرح کرده

، 2ج تـا،  بـی  (زرقـانی،  مناهل العرفـان فـی علـوم القـرآن     )،197- 195ص ،11ج؛ 159ص ،12ج، 1422

، 1ج ،1386 (جـوادي آملـی،   موضـوعی قـرآن  تفسیر ) 49- 47ص، 1385، (حکیم علوم القرآن)، 132ص

 اثـر القـرآن الکـریم    نـدوة بحوث  )،93- 33ص ،1ج ،1380 ،(مصباح یـزدي  شناسی قرآن)، 274- 181ص

 ،1ج ،1390 پـور،  (بهجـت  وحـی تفسیر همگام بـا  و ) 370- 369ص ،1425 (جمعی از علماي عربستان،

انـد. از جملـه    سـوره توجـه داده   ). گروهی نیز در آغاز هر سوره تنها به هدف و غرض نزول آن182ص

الموسـوعۀ   ،عاشور تألیف ابن التحریر و التنویر ،مرحوم کرمی التفسیر لکتاب اهللا المنیرهاي  توان به کتاب می

 ،وهبه زحیلـی  اثر ،التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعۀ و المنهج ،الدین یف شرف، تألالقرآنیه خصائص السور

فـی  اهللا،  تـألیف محمدحسـین فضـل    تفسیر من وحی القرآن ،اثر محمدتقی مدرسی ،تفسیر من هدي القرآن

  اثر سید قطب و غیر آنها نام برد.   ظالل القرآن

تواننـد   مـی  هـا  هدف :گذاري کرد بندي و نام تقسیم ،توان طبق ضوابط مختلف اهداف و مقاصد را می

نهایی است که فاعل مختار در یک فعل در نظر داشـته   ۀهدف نهایی، نتیج .نهایی یا مقدمی و میانی باشند

فـراهم   هـدف نهـایی  رسـیدن بـه   اموري هستند که زمینـه را بـراي   ، میانیاهداف است. در این صورت 

از (سـاز ایـن هـدف     را فالح انسان در نظر بگیریم، امـور زمینـه   اگر هدف نهایی نزول قرآن مثالً .کنند می

طبـق یـک اصـطالح     .آینـد  شمار می  اهداف مقدمی یا متوسط به )بشارت قبیل انذار و تذکر و هشدار و

کـه در   چنان میانی به اهداف خرد تعبیر کرد. توان از هدف نهایی به هدف کالن و از اهداف مقدمی و می

بیان خواهد شد، به نظر نگارنده یکی از معیارهاي معتبر در تقسـیم اهـداف   » اهدافمعیار کالن شمردن «

یعنی هدف کالن را همان هدف نهایی و آرمـان اصـلی بـدانیم     ؛تواند همین امر باشد می ،به کالن و خرد

آید و اهداف دیگر را اهداف جزئی بدانیم که مسیر را براي تحقـق آرمـان    که در نهایت سیر به دست می

 د.نساز نهایی هموار می

مراد از هدفی کلی، هدفی اسـت   .توان اهداف را به کلی و جزئی تفسیم کرد اي دیگر، می طبق ضابطه

شود؛ یعنی بتوان هر یک از مجموع آیات قرآن را مصـداقی از تـالش بـراي     شامل را آیات قرآن ۀکه هم

هـدف   و ،شـود  ات قـرآن تطبیـق مـی   طبق این ضابطه، هدف کلی بر مجموع آی .شمار آورد  تحقق آن به

  ی تنها بر بخشی از آیات قرآن انطباق دارد.  جزئ

توان به اصلی و فرعی تقسـیم کـرد. هـدف یـا اهـداف       اي دیگر، اهداف را می طبق ضابطه

آینـد و اهـداف فرعـی از     ترین هدف یا اهداف قرآن بـه شـمار مـی    ترین و اساسی اصلی، مهم
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توان دو هدف تربیتـی و   اصلی برخوردارند. براي مثال می اهمیت کمتري در مقایسه با اهداف

بندي کـرد و یکـی را اصـلی و دیگـري را      شناختی را با یکدیگر مقایسه و طبق ضوابطی رتبه

توان بر اساس سنخ آن به بینشی،  اي دیگر، اهداف قرآن را می فرعی به شمار آورد. طبق ضابطه

  گرایشی و رفتاري تقسیم کرد.

ویژگـی   .اهداف قـرآن اسـت   ةدد تحلیل و بررسی دیدگاه دانشمندان علوم قرآن درباراین مقاله درص

 ،اهداف قرآن از زوایاي گونـاگون  ةهاي دانشمندان علوم قرآن دربار تحلیل و بررسی دیدگاه ،این پژوهش

ـ  ةها و حاوي نکـاتی دربـار   این دیدگاه ةمعیاري براي داوري دربار ۀو ارائ میـان   اي جـامع  واره نظـام  ۀارائ

  اهداف قرآن است که در آثار پیشین به آن کمتر توجه شده است.

  هاي دانشمندان علوم قرآني اقسام اهداف قرآن از ديدگاه. ۱

تـوان در یـک    هـاي موجـود دربـاره اهـداف نـزول قـرآن را مـی        تر اشاره شد، دیدگاه که پیش چنان

هر دسته نیز با توجه به سـنخ آن،   بندي به دو دستۀ اهداف اصلی و فرعی تقسیم کرد و براي تقسیم

بنـدي، اهـداف    اهداف بینشی (معرفتی)، رفتاري (عملی) و گرایشی تعریف کرد. طبق ایـن تقسـیم  

ـ عملکردي،  . اهداف تربیتی2ـ معرفتی،  . اهداف شناختی1توان به سه دسته تقسیم کرد:  قرآن را می

پژوهـان دربـارة    هـاي قـرآن   گـزارش دیـدگاه  . اهداف بینشی، گرایشی و رفتاري. در اینجا ابتدا به 3

  پردازیم. اهداف قرآن با توجه به این تقسیمات می

  اهداف معرفتي ـ شناختي. ۱- ۱

بر پایۀ این دیدگاه، هدف اصلی قرآن، اموري از جـنس معرفـت و شـناخت هسـتند؛ هرچنـد ایـن       

دار  ایـن دیـدگاه طـرف   ها به عمل منتهی شوند و یا زمینۀ آنها تطهیر و تهذیب عملی باشد.  شناخت

از نخسـتین   مـرآة العقـول  توان محدث مجلسی را نـام بـرد. وي در    چندانی ندارد. از این جمله می

کسانی است که به تحلیل اهداف و مقاصد قرآن توجه کرده است. او به نقل از برخی علما توضیح 

و شـقاوت   دهد که مقاصد [اصلی] قرآن سه چیزند: معرفت خـداي سـبحان، شـناخت سـعادت     می

اخروي، و علم به وسایلی که انسان را بـه سـعادت برسـانند و از شـقاوت دور سـازند (مجلسـی،       

). این دیدگاه که در عبارات برخی از مفسران معاصر نیـز نمایـان شـده اسـت     105، ص5، ج1404

طور خالصه خطوط کلی و بایستۀ اهداف قرآن را بیان  )، به 430، ص27، ج1374(مکارم شیرازي، 

  رده، اما شاید به جهت وضوح، به رابطۀ این سه اشاره نکرده است. ک
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 ،16ج، 1386  موسوي خمینی،نیز به با عنایت به جایگاه انسان در مقام بندگی ( امام خمینی

بر این باور است که هدف اساسی قرآن، معرفی خـدا بـا همـۀ صـفات      )519ص ،18ج؛ 215ص

دن همۀ پیامبران بوده و ایجاد حکومت و عدالت، جالل و جمالش است که این هدف، فلسفۀ آم

» تزکیه«). به نظر ایشان اگر در قرآن 410ـ409ص ،20همان، جاي براي این مقصود است ( مقدمه

)، براي این است که نفوس تا تزکیه نشوند، 2آمده (ر.ك: جمعه:» تعلیم«گفته شده و به دنبال آن 

، 1386موسوي خمینی، ( مۀ امور است، دست یابندتعالی که در رأس ه توانند به معرفت حق نمی

  ).225ص ،19ج؛ 388ص ،14ج

ــه فعلیــت رســاندن انســان (  امــام خمینــی  ،1378همــو، هــدف قــرآن در ایــن مســیر را ب

) و هدایت به سبل سالمت و اخراج از همۀ مراتب ظلمات به عالم نـور و هـدایت   171ـ170ص

آیات قرآن، مراتب سالمت را از مرتبه پسـت (کـه    به راه مستقیم دانسته است. انسان با تفکر در

، 1391همـو،  آورد ( راجع به عالم ملک است) تا نهایت آن (که قلب سلیم است) بـه دسـت مـی   

). نکتۀ مهم در دیدگاه ایشان، توافق اهداف قرآن بـا مقاصـد عالیـۀ موجـود در سرشـت      203ص

که در بـاطن ذات خـود بـه آن توجـه     اي  انسان است. به نظر وي قرآن، انسان را به مقاصد عالیه

). ایـن  506/  12ج، 1386موسـوي خمینـی،   کند ( اند ـ هدایت می  اطالع دارند ـ هرچند از آن بی 

هاي فطري انسان. هرچند در این دیدگاه  گفته، ترسیم درستی است از رابطه بین قرآن و خواست

رسـد   یافته است، به نظر می ها اصالت شناخت و معرفت پروردگار و نیز به فعلیت رسیدن انسان

اي کـه حتـی تشـکیل     دانـد؛ بـه گونـه    ترین این دو را معرفت پروردگـار مـی   حضرت امام اصلی

عنوان دو زمینه و مقدمه رساندن مردم به این  حکومت از سوي انبیا و یا تزکیه و تعلیم افراد را به

  کند.  معرفت قلمداد می

  عملي   ـاهداف تربيتي . ۱- ۲

ر تأثیرات تربیتی و عملی قرآن تأکید بیشتري دارد و در بیان اهـداف قـرآن، جانـب اهـداف     این دیدگاه ب

داران فراوانـی دارد. باورمنـدان    طرف و البته ـ عملی را به لحاظ کمیت یا اهمیت ترجیح داده است تربیتی

بـر تـرجیح   انـد. برخـی    کـرده  ابـراز اهداف عملی اصلی و فرعـی   ةمتفاوتی دربار ، نظراتبه این دیدگاه

اند. برخی نیـز هـر دو مـورد را     و گروهی به عکس آن نظر داده ،اهداف تربیتی فردي بر اهداف اجتماعی

  اند.   اصالت داده یا در این باره سکوت کرده

۱۱۶      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

براي قرآن سه هدف شامل یک هدف اصلی و دو هدف فرعی یا تبعی بـاور   مناهل العرفانزرقانی در 

تـوان آن   مردم است که مـی  ل قرآن، هدایت عام، جامع و گستردةنزوبه نظر وي هدف اصلی  .شمارد می

. وي اهداف تبعـی قـرآن را شـامل    )24- 19، ص2تا، ج ر.ك: زرقانی، بی( ـ عملی دانست را هدفی تربیتی

االنبیا تا روز قیامت اسـت و دیگـري عبـادت     اعجازي که مؤید رسالت خاتم ۀیکی ارائ :داند دو هدف می

  آن. خدا از راه تالوت

دانـد کـه هرچنـد قسـم اول،      می موردمقاصد قرآن را سه  بیان المعانیمالحویش آل غازي در تفسیر 

  د:نـ عملی دار تربیتی ۀآن بیشتر جنب بعدي مورداما دو  ،بینشی دارد ۀجنب

کـه   ،هاي آسمانی و پیامبران و روز رستاخیز اسـت  آنچه مربوط به ایمان به خدا و مالئکه و کتاب .1

  ؛ندا بوط به اصول دینهمگی مر

ل یبرانگیختن انسان بـه کسـب فضـا    زمینۀملکات روحی انسان در  آنچه مربوط به افعال قلوب و .2

  ؛اخالقی است

قـرار  بحـث   کـانون  که در علـم فقـه   است، سنن و اوامر و نواهی ی،آنچه مربوط به افعال جوارح .3

  .)22، ص1، ج1382مالحویش آل غازي، گیرد ( می

است که علوم را سه گونـه شـمرده و    هداف مبتنی بر فهم مشهور از روایتی نبوياین تقسیم ا

همـین   المنیـر بر عقاید و اخالق و احکام تطبیق کرده است. مفسر شیعی معاصر، کرمـی در تفسـیر   

معیار را در تقسیم اهداف قرآن پذیرفته است. وي تنها دربارة هدف اول تفصیلی قایل شـده اسـت:   

د شـو  اي یافـت مـی   ة انبیا و پیامبران است و کمترین سـوره اهداف قرآن، بیان سیر در درجۀ دوم از«

» هاي کوچک) که به این بحث نپرداخته و قصۀ پیامبري از پیامبران را بیان نکرده باشد (غیر از سوره

   ).333، ص1402کرمی، (

، 1425، ي عربسـتان اجمعی از علمـ ( »دفع الغلوو الوسیطۀفی تحقیق آن اثر القر ندوةبحوث «لفان ؤم

  :دانند ترین اهداف و مقاصد قرآن کریم را هفت مورد به شرح ذیل می ، مهم)371- 369ص

  ؛دور از هرگونه شرك هب سبحان. محقق شدن بندگی خداي 1

و اینکه رسالت ایشـان در امتـداد رسـالت سـایر پیـامبرانی اسـت کـه         اکرم . اثبات رسالت پیامبر2

  ؛»اعبدو اهللا مالکم من اوله غیره«: گویند کردند و همگی می عوت میهمگی به توحید پروردگار د

ومـنْ  «. بیان اینکه دین نزد خداوند تنها اسالم است و هیچ دینی غیر از آن پذیرفته نیست: 3

  )؛85ان:عمر (آل» منَ الْخاسرینَ اْآلخرَةِیبتَغِ غَیرَ اْإلِسالمِ دینًا فَلَنْ یقْبلَ منْه وهو فی 
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. اثبات روز قیامت و جزا و حساب و ثواب و عقـاب بـه وسـیلۀ ادلـه و بـراهین قطعـی و       4

  وجوب ایمان به آن؛

الر کتاب أَنْزَلْناه إِلَیک لتُخْرِج النّاس مـنَ  « :. هدایت مردم و خارج کردن آنها از ظلمات به سوي نور5

 هِمبإِلَى النّورِ بِإِذْنِ ر إِلىالظّلُمات  میدزیزِ الْحالْع راط؛1ابراهیم:( »ص( »    لْنـا لَـهعجو نـاهییتًا فَأَحینْ کانَ ممأَو

 رینَ ما کـانُوا یلْکافنَ لیز کنْها کَذلبِخارِجٍ م سلَی ی الظّلُماتف ثَلُهنْ می النّاسِ کَمف شی بِهما یلُـونَ نُورمع« 

  )؛122انعام:(

وأَنِ احکُم بینَهم بِما أَنْزَلَ اللّه وال تَتّبِع أَهـواءهم  « :ن زندگیئوش همۀکمیت بخشیدن به قرآن در . حا6

کإِلَی ضِ ما أَنْزَلَ اللّهعنْ بع نُوكفْتأَنْ ی مهذَراح؛50- 49مائده:( ...»و(  

در بــرآوردن  تــالشو عــدم  ارر بــر عــدم پیــروي از یهــود و نصــا. توجیهــات و تأکیــدات مکــر7

ولَـئنِ    حتّى تَتّبِع ملّتَهم قُلْ إِنّ هدى اللّه هو الْهـدى   عنْک الْیهود والَ النّصارى  ولَنْ تَرْضى« :هایشان خواسته

  ).120بقره:( »نَصیرٍ اتّبعت أَهواءهم بعد الّذي جاءك منَ الْعلْمِ ما لَک منَ اللّه منْ ولی وال

  ـ عملی است. تربیتی ،شود، غالب اهداف قرآن از نظر نویسندگان این اثر که مالحظه می چنان

 ةدیدگاهی جـامع دربـار   ۀارائ در راه ،از اهداف پرشمارياگرچه صاحبان این دیدگاه با شمردن موارد 

عنـوان   اند که تعیین آنهـا بـه   طرح کردهبرتري دادن اسالم م رةاند، برخی امور را دربا هکوشید ناهداف قرآ

  تأمل است. درخورهدف قرآن 

دیـدگاه دانشـمندانی اسـت کـه      ،شـود  تربیتی شـمرده مـی   ـ دیدگاه دیگري که در ذیل اهداف عملی

اند. به نظر این گروه قرآن کتاب انقالب اجتمـاعی   ها مقدم دانسته اهداف اجتماعی قرآن را بر دیگر هدف

  اند.   حکیم از این دسته شهیدان صدر و ید رضا و، رشاست. محمد عبده

توجـه   کـانون گـذاري قـرآن را    مبسوط، هدف یضمن بیان المنارمحمد عبده و رشید رضا در تفسیر 

انسانی، انقالب و دگرگونی ایجاد کرد و این انقالب در نتیجـۀ   ۀقرآن در جامع ایشان. به نظر اند قرار داده

). به نظـر  199ـ197ص ،11ج ،1422عبده و رشید رضا، (ر.ك:  ربی بودتأثیر قرآن بر روح و جان امت ع

 اسـاس  هدف قرآن کامل کردن فطرت مردم و تزکیه و اصالح مفاسد اجتمـاع بشـري اسـت. بـراین     آنان

گیـري قـرآن    آنها پرداخت. جهت جانبۀ و سپس به تزکیه و تغییر همهاسالم ابتدا مردم را جذب خود کرد 

سازي برادري و وحدت و ترقـی عقـول و تزکیـه نفـس      د بشر و اجتماع و محققدر راستاي اصالح افرا

  :اند مقاصد قرآن را به ده دسته تقسیم کرده ایشانمردم بود. 

  ؛ایمان به خدا، اعتقاد به معاد و پاداش و عقاب و عمل صالح ۀگان اصالح دینی در ارکان سه .1

۱۱۸      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

ط کـه بشـر بـا آنهـا آشـنا نبـود (همـان،        بیان رسالت و وظایف پیامبران و برخی امور مـرتب . 2

  )؛222ـ205و202ص

اشاره به این نکته که اسالم دین فطرت سلیم، عقل و فکر، علـم و حکمـت، برهـان و محبـت، و      .3

  ؛وجدان و آزادي و استقالل است

  )؛257ـ244، ص(همان انجام اصالحات اجتماعی، انسانی و سیاسی .4

  ف شخص مانند عبادات و امور ممنوعه و حرام؛بیان مزایاي عمومی اسالم در تکالی .5

  )؛269ـ257ص ،(همان (نوع، اساس و اصول عمومی آن) بیان حکم حکومتی اسالم .6

  راهنمایی مردم براي اصالح امور مالی؛ .7

  اصالح نظام جنگی و دفع مفاسد آن؛ . 8

  اعطاي همۀ حقوق انسانی و دینی و اجتماعی زنان؛ .9

  داري. بردهبرداشتن   میان از .10

این مقاصد که براي اصالح بشر و تکمیل نـوع انسـان هسـتند، پـس از بـاور بـه رسـالت        

شـوند   و ضرورت پیروي از او براي تأمین سـعادت دنیـا و آخـرت فهمیـده مـی      اکرم  پیامبر

  ). 293و288ـ272(همان، ص

اصـر نـزول بـه    اهللا سیدمحمدباقر صدر هدف از نزول قرآن را تشکیل پایگاه اسالمی مع شهید آیت

بـاره،    دهندة امت اسالمی را بر دوش گیرد. مسئلۀ مهم در ایـن  برنده و تشکیل شمار آورده تا نقش راه

هاي غلط و مشرکانه در موضوع پرستش، نجات عقل انسان از اسارت جهل، و نجـات   اصالح گرایش

اهللا  هید آیـت ). بـه نظـر شـاگرد وي، شـ    245ـ243، ص1428صدر،  انسان از بند شهوات است (ر.ك:

)، اقامـۀ  89)، بیان تمثیل و عبرت (اسراء:19حکیم، در قرآن شش هدف جزئی انذار و پند دادن (انعام:

)، قضاوت و پایـان  89)، دستور و شریعت و تفصیل احکام (نحل:174حجت و برهان و معجزه (نساء:

ین و تأییـد و  هـاي پیشـ   ) و تصـدیق رسـالت  64دادن به اختالفات و جداسازي حق از باطـل (نحـل:  

) بیان شده است. وي معتقـد اسـت کـه اهـداف جزئـی قـرآن در       48تصحیح و مراقبت از آنها (مائده:

اي اجتماعی در جامعۀ بشري است کـه ایـن    راستاي تحقق هدف اصلی نزول، یعنی ایجاد تغییر ریشه

یرُ ما بِقَومٍ حتَّى یغَیرُوا مـا  إِنَّ اللَّه ال یغَ(سورة رعد  11هدف اصلی، در آیۀ نخست سورة ابراهیم و آیۀ 

لَه رَدءاً فَال مومٍ سبِقَو اللَّه إِذا أَرادو هِم50ـ47ص ،1385 ) مورد توجه قرار گرفته است (حکیم،بِأَنْفُس .(

  ).61ـ  60پردازد (همان، ص وي در ادامه به بیان رابطۀ اهداف جزئی با هدف کلی می
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دو قرائـت از ایـن هـدف مشـاهده      ،که به هدف اجتماعی توجه ویژه شـد  ورمزب ۀگان در نظرات سه

معاصـر نـزول    ۀخصـوص جامعـ   کتاب انقالب اجتماعی بدون توجـه بـه   . تلقی قرآن به منزلۀ1 شود: می

معاصر نزول به منظور اینکه آنها پایگـاه تشـکیل امـت اسـالمی شـوند.       ۀتحول اجتماعی جامع .2؛ قرآن

قرآن توجه کرده اسـت. بـه    شهید صدر به وضعیت معاصران اولیۀ در آن است کهتفاوت این دو دیدگاه 

 کـانون عربی معاصر نزول را  ۀجامع ،و نزول تدریجی قرآن نظر ایشان قرآن در آغاز ظهور پیامبر اسالم

ه گاه با آیـاتی از قـرآن کـ   ف پیامبر و قرآن بود. این دیدیتغییر و تحول آنها در صدر وظا توجه قرار داد و

  هماهنگ است: اند، مردم مکی و مدنی معاصر نزول توجه داده ةپیامبر دربار به وظیفۀ

 بِالْـآخرَةِ  یؤْمنُونَ والَّذینَ حولَها ومنْ  الْقُرى أُم ولتُنْذر یدیه بینَ الَّذي مصدقُ مبارك أَنْزَلْناه کتاب وهذا«

 فـرو  را آن کـه  اسـت  اى خجسـته  کتـاب  ایـن  و )؛92(انعـام:  »یحـافظُونَ  صـالتهِم   على وهم بِه یؤْمنُونَ

 مـردم  و) همکـ ( »شـهر  مـادر ) «مـردم ( تـا  و شمارد مى راست است بوده آن از پیش را ایم، آنچه فرستاده

  .ندمحافظت کنخویش،  نماز بر و آورند  ایمان واپسین، بدان جهان به مؤمنان و دهى  بیم را آن پیرامون

»قُولُونَ أَمی لْ افْتَراهب وقُّ هنْ الْحم کبر رتُنْذماً لمـا  قَو  مـنْ  أَتـاهـنْ  نَـذیرٍ  مم  ـکلقَب  ـملَّهونَ  لَعتَـدهی« 

 پروردگـار  سـوي  از حق است )قرآن( آن بلکه ،نه ؛است بربافته خود را آن که گویند مى بلکه)؛ 3(سجده:

  گردند. رهیاب که باشد ؛دهى بیم بود نیامده آنان براى اى دهنده بیم تو از پیش که را گروهى تا تو،

»وثَ الَّذي هعی بینَ فیوالً الْأُمسر منْهتْلُوا می هِملَیع  ـهآیات  ـزَکِّیهِمیو  ـمهلِّمعیو  تـابـۀَ  الْککْمالْحإِنْ وو 

 آنـان  خود از ، پیامبرى)عرب( نانویسندگان میان در که اوست )؛2:جمعه(» ینٍمب ضَاللٍ  لَفی قَبلُ منْ کانُوا

 فرزانگـى  و) قـرآن ( کتاب آنان به و گرداند مى پاکیزه را آنها و خواند مى را آیاتش ایشان بر که برانگیخت

  .بودند آشکارى گمراهى در آن از پیش راستى به و آموزد مى

ناخوانده و امی عرب، مخاطب و هدف اصـلی آیـات    مردم درس، در وهلۀ اول، یادشدهآیات  بر پایۀ

قرآن هستند. شهید صدر بر این باور است که این هدف از این نظر اصالت دارد که بـراي تشـکیل امـت    

تأسیس این پایگـاه را مـورد توجـه     ،نزول قرآن در آن مقطع .پیشرو و مؤسس الزم بود یگروه ،اسالمی

اما دیـدگاه محمـد عبـده و شـهید      ؛ت اسالمی بر دوش آنها گذاشته شودقرار داد تا مسئولیت تشکیل ام

زیـرا قـرآن هرچنـد بـا گـروه اول       ؛شـود  فراتر از جامعه معاصر نزول توجیه می یحکیم با نظر به اهداف

شـده دیـده    روشـنی در آیـات نـازل    معاصران نزول سخن گفته و رد پاي تحوالت جامعه معاصر نزول به

مثَل و نمونه براي تغییر است. این جامعـه فرصـتی    عنوان جامعۀ ؛ بلکه بهالت نداردآن جامعه اص ،شود می

نـزل القـرآن بایـاك    «فرماید:  می آفرینی قرآن بر جوامع است. امام صادق براي نشان دادن ظرفیت تحول

۱۲۰      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

ت. در ه اسـ نـازل شـد   »ددیـوار بشـنو   ،گویم به در می« که قرآن به مانند این مثال ؛»اعنی واسمعی یا جاره

  نتیجه از همان آغاز براي اهداف قرآن جنبه کالن اجتماعی مورد نظر بوده است.

معاصر نـزول را کـه در حضـیض انحـراف      ۀاند. قرآن جامع رسد این دو دیدگاه قابل جمع به نظر می

 ؛اشـت اي ایمانی که بتواند امت اسالمی را بر پا کند بنـا گذ  تحول قرار داد و از آن جامعه ، هدف اولیۀبود

پیوسـتند   هایی از جوامع دیگري بودند که به اسـالم مـی   اما در همان حال براي امت اسالمی که مجموعه

 حال کـه نگـاه عینـی و شخصـی بـه جامعـۀ      در همان  ،ت. به عبارت دیگرگرف مشابهی در نظرنیز تدبیر 

هـاي   ل جامعـه بـراي تغییـر و تحـو    ،دکـر  معاصر نزول داشت و از این نگاه اهداف خاصی را تعقیب می

  مشابه نیز تدبیر فرمود.  

بـه هـدف    نخستاهللا جوادي آملی  جمله آیت از .اند برخی بر تقدم تحول فردي تأکید کرده ،درمقابل

  دانسـته و و کمـال شایسـته انسـان را هـدف آفـرینش       اللهیخلیفۀتوجه کرده و رسیدن به مقام  آفرینش

و  برشـمرده شناسـی و راهبـري    شناسـی، راه  ی، هـدف رسیدن به کمال انسانی را خودشناسـ  ۀگاه الزم آن

. وي قـرآن را هـدایت محـض و نـه     کرده استهاي آسمانی را تأمین این نیاز قلمداد  هدف انبیا و کتاب

که کارکردش هدایتگري اسـت. قـرآن انسـان را از خودپرسـتی و خـودبینی       دانستهکتابی داراي هدایت 

). 184ــ 181ص ،1ج ،1386جـوادي آملـی،   (ر.ك:  کنـد  آورد و به نـور معرفـت هـدایت مـی     میبیرون 

هـا   آنچه در تأمین سعادت انسان ۀقرآن هم هدایت تکوینی و هم هدایت تشریعی دارد و هم اساس راینب

ه گشـت به پرورش عقل و جان توجـه   در آن ) و194ـ192، ص(همان در این کتاب بیان شده ،مؤثر است

ضـب و تصـحیح ارادت و   و دفع و تعدیل شهوت و غ ). قرآن براي تنظیم، جذب227ص ،(همان است

 ارت داده و انـذار کـرده اسـت و هسـتۀ    هـا، بشـ   ي انساناو تبر محبت و عداوت و توال کرامت و تسویۀ

). وي هدف اصلی قـرآن و کتـب آسـمانی    245ـ242ص ،(همان ددان کزي هدایت را تبلیغ و انذار میمر

و بـر ایـن    کنـد  میاهداف اجتماعی را اهداف جزئی قلمداد و  شمارد برمیها  سازي انسان دیگر را نورانی

هـا آغـاز    و هـدایت اجتمـاع از هـدایت خـانواده     تقدم داردباور است که هدایت فرد بر هدایت اجتماع 

یـک از اینهـا نیـز از کـانون خـانواده و افـراد        سازد و هـر  شود؛ زیرا جامعه را قوم و قبیله و گروه می می

  ).251ـ250ص همان،( گیرند سرچشمه می

نیازهـاي انسـان و    میـان  ،. در این دو منظـر نزدیک است حضرت امام این نظر استاد جوادي به نظر

شـود، بـر    هاي انسان بـه هـدایت بیشـتر مـی     و هرچه شناخت ما از نیاز ،اهداف قرآن تناسب وجود دارد

و نور یا یکـدیگر تفسـیر   هدایت  ،استاد جوادي یابیم. در نظریۀ تري می وفیق کاملشناخت اهداف قرآن ت
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طور عمده بر اهـداف تربیتـی قـرآن بـه      شود. استاد جوادي به شوند و قرآن هم عین نور و هدایت می می

ن هـدایت فـردي   بخشـید و با تقدم  ورزد می منظور پرورش عقل و جان آدمیان از راه تبلیغ و انذار تأکید

  کند.   ها قلمداد می هاجتماعی، آغاز هدایت اجتماعی را هدایت خانوادهدایت بر 

  (شناختي، گرايشي، رفتاري)   اهداف جامع. ۱- ۳

ها، اهداف قرآن را به سـه دسـتۀ معرفتـی، گرایشـی و      ترین نظریه اهللا مصباح یزدي در یکی از جامع آیت

. وي نُـه مـورد از   آورد مـی هاي مـذکور شـواهدي قرآنـی     و براي هر کدام از دسته کند میرفتاري تقسیم 

)، ارائـۀ  27:(تکـویر  )، یـادآوري و پنـد  6ــ 5:(یس زدایی کند: غفلت ترتیب بیان می دینرا ب اهداف بینشی

؛ 185:(بقـره  هاي صـحیح و ضـروري   روشن بر بینش ادلۀ)، ارائۀ 89:(نحل هاي صحیح و ضروري بینش

 )، خـردورزي 44:(نحـل  )، تفکـر 29:(ص )، تدبر در آیات قـرآن 64:(نحل باطل و)، تبیین حق 174:نساء

  ).30ـ23ص ،2ج، 1380ر.ك: مصباح یزدي، ( )52:(ابراهیم ) و آگاهی از یگانگی خدا2:(یوسف

 )، انـذار و تبشـیر  57:(یـونس  : پنـد و موعظـه  شـود  مـی وي در بعد گرایش، پـنج هـدف را یـادآور    

؛ ر.ك: مصـباح یـزدي،   28:(زمر ) و تقوا3:(سجده )، هدایت و پندپذیري57:(یونس )، شفابخشی2:(کهف

اند از: شـکرگزاري، داوري   که عبارت کند میدر بعد رفتار به نُه هدف اشاره  . همچنین)36ـ31همان، ص

 )، برپـایی جامعـۀ عادالنـه   102:(نحـل  )، تثبیـت مؤمنـان  213:(بقـره  به حـق در مسـائل مـورد اخـتالف    

)، بیـرون بـردن   28:(فـتح  )، چیرگی دین حق بر همۀ ادیـان 105:(نساء )، حاکمیت قوانین خدا25:(حدید

) و 16ــ 15:(مائـده  هاي امن و صـراط مسـتقیم   )، هدایت به راه1:(ابراهیم ها به سوي نور از تاریکیمردم 

طـور   اهـداف یادشـده بـه    ،). به نظر وي176و174:(نساء ورود به رحمت ویژة الهی و هدایت به ذات او

ز این اهـداف  اند. برخی ا ، نهاییدیگرغالب، مترتب بر یکدیگرند؛ برخی ابتدایی، برخی متوسط و برخی 

اهداف دیگر و مراتـب   و هدایت، چنان وسعتی دارند که همۀها به سوي نور  مانند بیرون بردن از تاریکی

گیرند. وي بر این باور است که قرآن نخسـت انسـان را از جهـت عقلـی و بیـنش       قرب خدا را دربر می

سان در پی تـالش و جهـاد در   بخشد تا ان قلبی او را در مسیر آن جهت می ةکند و سپس انگیز سیراب می

  ).44ـ36ص همان،(ر.ك: مصباح یزدي،  رساند ی مییگاه او را به اهداف نها راه خدا باشد و آن

  اهدف قرآن   ةنظران دربار هاي صاحب ديدگاه . خالصة۲

که مالحظه شد، تعابیر دانشمندان دربارة هدف اصلی نـزول قـرآن متفـاوت اسـت. برخـی       چنان

اند. به باور ایشان، هدف خـداي سـبحان از    برشمرده» هدایت انسان«ن را هدف اصلی و کلی قرآ

۱۲۲      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

چه در قالب هدایت تشریعی و چه در قالب هدایت تکوینی. از این  نزول قرآن هدایت بوده است؛

 ها به سوي نور تعبیر شـده اسـت   هدایت در قرآن گاهی به هدایت به نور یا خروج مردم از تاریکی

  ).11؛ طالق:9؛ حدید:5و1؛ ابراهیم:16(مائده:

هـدف   ،اي از ایشـان  در بـاور دسـته   .اند بندي اهداف هدایتی قرآن پرداخته بندي و سنخ برخی به رتبه

تـرین   ن، شناخت خدا و اسما و صفات او از مهمة اینابه عقید .اصلی هدایت قرآن، از سنخ شناخت است

فعلیـت   و انـد  ها تأکید و توجه کـرده  تعملی این شناخ ۀاهداف نزول قرآن است. برخی بر ثمره و نتیج

از همـین مـورد    ،کـه برخـی   چنان ؛اند هاي نهفته در انسان را هدف اصلی قرآن دانسته بخشیدن به ظرفیت

یـا ایجـاد انقـالب یـا تحـول       بعضی تشکیل پایگـاه امـت اسـالمی   اند.  به نورانی شدن انسان تعبیر کرده

انقـالب   زمـان بـا   هـم  کامـل کـردن فطـرت انسـانی     یعنی، دار اجتماعی، و برخی جمع میان آن دو ریشه

بندي و تفکیک میان اهداف قرآن، اهـدافی را از ایـن    اند. برخی بدون رتبه اجتماعی را هدف قرآن دانسته

ون مختلـف زنـدگی،   ئاند: تحقق بندگی خدا، حاکمیت بخشیدن به قـرآن در شـ   قبیل براي قرآن برشمرده

ممنوعیت پیـروي   ةتوجیه دربارو ه دین مشروع نزد خدا تنها اسالم است، اثبات رسالت پیامبر، تبیین اینک

صـفات جمـال و جـالل، شـناخت خـدا و       همـۀ بـا   سبحانمعرفت و شناخت خداي  ا،از یهود و نصار

  انبیا. ةهاي تحصیل سعادت، شناخت سیر سعادت و شقاوت اخروي و راه

تشکیل حکومـت و تزکیـه    اند: امام خمینی تهبین آنها پرداخ ۀبرخی نیز به بیان مراتب اهداف و رابط

آورد. محمد عبـده، بـراي    میقرآن به حساب  ۀساز و مقدم زمینه ،و تعلیم را که دو هدف انبیا و قرآن بوده

کامل کـردن فطـرت مـردم و تزکیـه و اصـالح       عبارت است از وي توضیح هدف اصلی قرآن که به نظر

بـرد.   مـی ، ده مقصد را نام جانبۀ آنها سپس تزکیه و تغییر همه مفاسد اجتماعی بشر، جذب مردم به قرآن و

عبادي، سپس نجات عقل از اسارت جهل، و نجـات   يها مرحوم شهید صدر به سه عمل اصالح گرایش

ـ که شهید حکیم ضمن توجه به شش هـدف جز  درحالی ؛شهوت توجه داده است ۀبشر از جنب  ،ی قـرآن ئ

جـزه تفصـیل احکـام و قضـاوت و فصـل خصـومت، تصـدیق        انذار و پند، اقامه حجت و برهـان و مع 

هاي پیشین و تأیید و تصحیح و مراقبت بر آنها را مقدمات تحقق هدف نهایی یعنی ایجـاد تغییـر    رسالت

 اهـداف  بشري شـمرده اسـت. اسـتاد مصـباح اهـداف بینشـی قـرآن را بـر         ۀدار اجتماعی در جامع ریشه

مربوط بـه یکـی    و بین هر دسته از اهداف داند میري مقدم و اهداف گرایشی را بر اهداف رفتا ،گرایشی

پـرورش عقـل و    کند. استاد جوادي آملی نیز به میتناسب و تقدم اجمالی برقرار  ،از این سه هدف کالن

 .دهد میجان و بشارت و هشدار براي تحقق هدف قرآن توجه 
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  نظران هاي صاحب بررسي ديدگاه. ۳

. فـراوان وجـود دارد  اختالف برداشـت   هستند،مستند به آیات قرآن  که همگی گفته پیشهاي  در گزارش

  :  ت داردپاسخ به چند پرسش ضرور ،براي تشخیص کمال و نقص نظرات مزبور

 ی چیست؟  بندي اهداف قرآن به کالن یا جزئ ممعیار اصلی در تقسی. 1

 آیا امکان تعیین چندین هدف کالن براي قرآن وجود دارد؟  . 2

 به ظاهر کالن در یک عنوان هست؟   جمیع اهدافآیا امکان ت. 3

 شود؟ . آیا هدف قرآن تنها به مؤمنان اختصاص دارد یا شامل مخالفان و منکران و حتی معاندان نیز می4

 ؟  گیرد را دربر می متوجه انسان است یا غیرانسان آیا اهداف قرآن صرفاً .5

 اسب با مراحل رشد و تحول مخاطبان وجود دارد؟ . آیا امکان در نظر گرفتن اهدافی خُرد و کالن، متن6

آیا قرآن براي توزیع اهداف خود در ضمن نزول تدریجی قرآن، روش مشخصی داشته اسـت کـه   . 7

  اهداف قرآن پرداخت؟   ةوار بر اساس آن بتوان به تبیین و ترسیم نظام

  معيار کالن شمردن يک هدف  . ۴

هداف کـالن، نتـایج   تصور است. ا  ي مختلفی قابلبراي تقسیم اهداف به خرد و کالن، معیارها

رو  آینـد. ازایـن   هاي بلند بـه دسـت مـی    و آرمان انداز تحقق چشمسیر با  پایان که دراند  نهایی

گیرنـد و نشـان    وضعیت نهـایی و مطلـوب قـرآن را در نظـر مـی     اهداف کالن، توان گفت  می

خواهد شـد. در کنـار ایـن اهـداف،      دهد، چه دهند که سرانجام اقداماتی که قرآن انجام می می

هایی هستند کـه رسـیدن بـه     شوند. این اهداف برنامه اهداف عملیاتی یا جزئی قرآن مطرح می

هاي مشخصی از اهـداف کـالن    کنند. اهداف عملیاتی یا جزئی نقطه هدف نهایی را تسهیل می

لی قرآن انجام شوند. اند که باید براي دستیابی به هدف ک کنندة اقداماتی قرآن هستند و مشخص

اند که در صورت عملکرد صحیح و مناسب، کارآمدي  این اهداف مانند اجزائی از یک دستگاه

کننـد.   سازند و مآالً حصول هدف یا اهداف کالن آن دستگاه را تضمین مـی  قرآن را نمایان می

نها صورت بنابراین بجاست که در هر مورد از اهداف جزئی قرآن و اقداماتی که براي تحقق آ

سازد که در تعیین هدف کالن باید  گفته روشن می گیرد، دقت الزم اعمال شود. مطلب پیش می

دید حاصل عمل کردن به قرآن از سوي فرد و جامعۀ هدف قرآن چه خواهد بود. این هدف را 

تر شد، باید بررسـی کـرد    باید هدف کالن قرآن شمرد و اگر این هدف تبدیل به اهداف جزئی

۱۲۴      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

یـک از اهـداف    نسبت و تناسبی بین آنها برقرار است. سپس باید روشن کرد کـه کـدام  که چه 

  قرآن، اهداف جزئی و عملیاتی براي تحقق آن هدف کالن هستند. 

عبـارت   عباراتی همچونزرقانی یا در ظاهر  مناهل العرفانآنچه در (مانند  گفته پیشدر برخی از انظار 

، هدف کالن قرآن دانسته شده است. هـدایت در قـرآن داراي دو   »هدایت« )استاد جوادي آملی آمده بود

 و دیگـري ایصـال بـه مطلـوب     ،طریـق و راهنمـایی بـراي رسـیدن بـه مقصـد       ۀیکی ارائ :کاربرد است

راهنمـایی   ا طبق کاربرد متعـارف آن بـه معنـاي   که هدایت ر یدر صورت .)34ص، 1ج، 1417، (طباطبایی

توان گفت که هدایت خود هـدف اصـلی و نهـایی     گاه می بدانیم، آن(معناي اول)  براي رسیدن به مقصود

بـه کـار    یجی ویـژه براي تحقـق نتـا   سبحاناز نزول قرآن نیست، بلکه راهبرد و مسیري است که خداي 

ه وضعیت مطلـوب نامیـد. در نتیجـ    سمت توان حرکت از وضعیت موجود به گرفته است. هدایت را می

. اسـت بلکه هدف مقدمی براي تحقق هدف قرآن  ،هدف نهایی نیست طریق، خود هدایت به معناي ارائۀ

شـود کـه    اسـتفاده مـی   )2:(جـن ) أَحداً بِرَبنا نُشْرِك ولَنْ بِه فَآمنَّا الرُّشْد إِلَى یهدي(از ظاهر عبارت جنیان 

نـی  یع و هدف آن از نگـاه جنیـان رشـد اسـت؛     دیگر است یاي براي رسیدن به هدف هدایت خود مقدمه

بخشـی و سـود قـرار دهـد.      هایش را در مسیر نتیجـه  بیابد و سرمایهاینکه انسان بتواند هدف و مقصود را 

  وإِلـى  الْحـقِّ  إِلَـى  یهـدي « ی همچـون چنین کسی تازه از شرك اجتناب خواهد کرد. نیز از ظاهر عبـارات 

 هـی   للَّتی الْقرآن یهدي هذَا إِنَّ« ،)6فاطر:( »حمیدالْ الْعزیزِ صراط  إِلى یهدي« ،)30:(احقاف »مستَقیمٍ طَریقٍ

شود که هـدایت بـه    روشن می )،16(مائده: »السالم سبلَ رِضْوانَه اتَّبع منِ اللَّه بِه یهدي« ) و9(اسراء: »أَقْوم

م و آیینـی  ، رسیدن بـه صـراط مسـتقی   هدایت ؛ بلکه نتیجۀتواند هدف اصلی باشد این اصطالح خود نمی

هـدف   ،پردازنـد  بشارت یا موعظـه مـی   و است. بنابراین هدایت در آیاتی که به تهدید یا هشدار استوارتر

  آید.   مقدمی به شمار می

  وحدت يا تعدد هدف کالن نزول قرآن  . ۵

عـرض اسـت. عبـارات     گفته، قرآن داراي چند هدف کالن یا هـم  هاي پیش بر پایه برخی از گزارش

سی در ذیل دیدگاهش مبنی بر وجود سه هدف بـراي قـرآن، یـا دیـدگاه زرقـانی      کسانی چون مجل

دربارة سه هدف اصلی و تبعی، و نیز دیدگاه جمعی از علماي عربستان که هفت هـدف در عـرض   

اند، و نیز نظر مالحویش که سه هدف و نظر مرحـوم کرمـی کـه چهـار      هم را براي قرآن بیان کرده

سـازند   بین آنها تناسب و نسبتی برقرار نکرده بود، همگی روشن میهدف براي قرآن شمرده بود و 



   ۱۲۵ نظران در تبيين اهداف قرآن ارزيابي ديدگاه صاحب

تـوان گفـت برخـی افـراد      عرض باور داشـت. البتـه مـی    توان به اهداف متعدد و هم که در قرآن می

اند، بلکه اساساً نسبت میان اهداف قـرآن را   عرض بودن اهداف مزبور نداشته یادشده اصراري بر هم

ویژه دربارة اهدافی همچون توحید یا اعتقادات که بـه نظـر غالـب     اند؛ به از این منظر بررسی نکرده

  دانشمندان بر اهداف دیگر اخالقی و فقهی و حقوقی تقدم دارند.  

اسـت کـه    آن در کلمات حضرت امام خمینی ۀبرخی بر وحدت هدف اصرار دارند. نمون ،درمقابل

دانـد و دیگـر اهـداف فـردي و      مـی  قرآن شناخت اسما و صفات خـدا را هـدف اصـلی خـود     معتقدند

روند. نظر دیگر از محمد عبده و رشید رضاسـت. آنهـا بـر ایـن      شمار میه آن ب ، مقدمه و زمینۀاجتماعی

را پیگیـري کـرده اسـت.     یزمان کامل کردن فطرت انسانی و انقـالب اجتمـاع   طور هم باورند که قرآن به

و یـا   دانـد  مـی ی شدن انسان را هدف اصـلی قـرآن   که نوران است کلمات استاد جوادي تر از اینها صریح

دار  کند و یا شهید حکـیم کـه تحـول ریشـه     اشاره می ایجاد پایگاه تشکیل امت اسالمی به شهید صدر که

دیگـر   وکنـد   داده است. طبق این نظر قرآن یک هدف را تعقیـب مـی   توجه قرار کانونانسانی را  ۀجامع

  خواهند بود. آن اهداف فرع بر آن یا زمینه و مقدمۀ

تـر و بـا نظـام     دفاع رسد دیدگاهی که قایل به وحدت هدف اصلی و کالن قرآن است، قابل به نظر می

معارف قرآن سازگارتر است. بنا بر نظر برخی اندیشوران، نظام معارف قرآن بـر توحیـد اسـتوار اسـت و     

، 2، ج1417اطبـایی،  انـد (طب  دیگر معارف قرآن، راهکارهایی براي تحقق ایـن هـدف اصـلی و محـوري    

کند تـا در تشـخیص هـدف کـالن دچـار       ). از سویی وحدت هدف به مخاطبان قرآن کمک می210ص

انـد از انسـان و جـن بـا باورهـا و رفتـار        اشتباه نشوند. منتهی باید توجه داشت که مخاطبـان قـرآن اعـم   

توجـه بـود و    طبان قرآن بـی عنوان بخشی از مخا وارة اهداف نباید به جنیان به گوناگون و در طراحی نظام

شـود و تـا معانـدان و کـافران      یا نباید وضعیت ایمانی افراد را که از پیامبر و همراهـان ایشـان آغـاز مـی    

  توجه بود.   که نباید به ابعاد اجتماعی در کنار ابعاد فردي بی یابد، نادیده گرفت؛ چنان گسترش می

  عاندانشمول اهداف قرآن به مخالفان و منکران و حتي م. ۶

در بیان اهداف قرآن، برخی از اهداف همچون انذار و تذکر و تالش براي رفـع غفلـت و نیـز ایجـاد     

انگیزه براي تدبر و تفکر، متوجه افراد غیرموافق اعم از جاهل، مشـرك، مکـذب و حتـی کـافر شـده      

وه از سازند که قرآن براي خارج کردن ایـن گـر   نظران یادشده روشن می است. برخی عبارات صاحب

هـا را مـد نظـر قـرار      ها و بردن آنها به روشنایی جهل و غفلت کوشیده و خارج کردن مردم از تاریکی

 ،شود. با این همه داده است؛ نظیر آنچه در کلمات شهید صدر، شهید حکیم و محمد عبده مالحظه می

۱۲۶      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

مالً به موضع موافق اهداف قرآن تنها به آن دسته از مواردي که سرانجام رویکرد مخالف یک فرد را کا

شود کـه هـدف قـرآن شـامل      شود؛ بلکه در مطالعۀ اهداف نزول روشن می کند، خالصه نمی تبدیل می

کنند. خداي سبحان در مواجهه بـا مخالفـان،    کسانی نیز بوده است که در برابر هر تغییري مقاومت می

یژه استفاده کرده است و ایـن  هایی و گیري ایشان، در هر مرحله از روش به تناسب افکار و نوع موضع

اند. این جنبـه نیـز    آمیز و سخن نرم تا مرز تهدید و اتمام حجت پیش رفته ها از دعوت مسالمت روش

  بندي میان آنها کانون توجه قرار گیرد. باید در تعیین اهداف قرآن و رتبه

  موجودات مختار   همةشمول اهداف قرآن به . ۷

  ذکْـرى  إِالَّ هـو  إِنْ«دن فـرد و اجتمـاع جهانیـان اسـت. آیـاتی چـون       تردید هدف قرآن به کمال رسان بی

 عبـده   علـى  الْفُرْقـانَ  نَـزَّلَ  الَّـذي  تَبارك« و )104:یوسف ؛90:انعام ؛87:ص ؛27:تکویر ؛52:قلم( »للْعالَمینَ

و یـا پیـامبر را    انـد  دانسـته  که نزول قـرآن را یـادکردي بـراي جهانیـان     )1:فرقان( »نَذیراً للْعالَمینَ لیکُونَ

موجودات مختـار و   ۀهم دربرگیرندةد که هدف قرآن سازن ، روشن میاند جهانیان شمرده ۀهم ةانذاردهند

زیرا مراد از نزول قرآن دعوت موجودات مختار بـه پـذیرش    ؛شود مکلف هستی اعم از جن و انسان می

 انسان و جنیـان هسـتند.   ،که تکلیف دارند اطاعت و بندگی اختیاري است و تنها موجودات مختار جهان

 قُـلْ «طور صریح از ایمان جنیان بـه قـرآن یـاد شـده اسـت:       به ،ها در قرآن رو در کنار دعوت انسان ازاین

یأُوح إِلَی أَنَّه عتَمنَ نَفَرٌ اسنا إِنَّا فَقالُوا الْجِنِّ معمباً قُرْآناً سجع ديهإِلَى ی نَّـا فَآ الرُّشْدم  ؛)2- 1:(جـن  »بِـه 

 آور شـگفت  قرآنى ما راستى: گفتند و داشتند فرا گوش یانجن از چند تنى که است شده وحى من به بگو

  آوردیم. ایمان آن به پس. کند مى هدایت راست راه به]  که[شنیدیم 

  آمده است.   29 ، آیۀاحقاف ةهدف قرآن به جنیان در سور شمولآیه در اثبات این  نظیر

دف سخن گفتـه باشـد مشـاهده    صراحت از این گستردگی ه موردي که به گفته پیشنظرات  میاندر 

توجـه   کـانون ی قرآن باید این مطلـب نیـز   هاي کالن و جزئ رسد در تبیین هدف رو به نظر می این نشد. از

  هاي قرآن به انسان نشود. نظران موجب انحصار پیام قرار گیرد و انصراف ذهنی صاحب

  ي متناسب با مراحل رشد و تحول مخاطبانهداف کالن و جزئ. تقطيع ا۸

بندي میان اهداف قرآن، ضـروري و شایسـتۀ    بندي و رتبه ویژه از جهت سطح از دیگر مواردي که به

رسد، امکان تقطیع یک هدف به اهداف مقطعـی متناسـب بـا فراینـد      نظران به نظر می توجه صاحب

هدایت که از شمول و گستردگی برخـوردار اسـت، در    ،رشد و یا سقوط مخاطبان است. براي مثال



   ۱۲۷ نظران در تبيين اهداف قرآن ارزيابي ديدگاه صاحب

هاي مکی تقطیع شده و به تناسـب مخاطبـان و حـاالت آنهـا یـا در ضـمن تعیـین         سیر نزول سوره

است: قرآن براي نخستین بار با عنوان هـدایت و رحمـت بـه      اهداف براي مخالفان ایمان بیان شده

افزاي قرآن براي عموم  بحث دربارة نقش بصیرت )، پس از آن به مناسبت52ورز (اعراف: قوم ایمان

) از 2)، و سپس به مناسبت گفتار جنیان، بـا عنـوان هـدایت بـه رشـد (جـن:      203مشرکان (اعراف:

گاه از هدایت مؤمنانی با سه ویژگی اقامه نماز، پرداخت زکات و یقین  هدایت سخن گفته است. آن

ي مؤمنان در ضمن بیـان نقـش قـرآن در کنـار     )، در ادامه از هدایت و رحمت برا1به آخرت (نمل:

)، سپس از هدایت و رحمـت نیکوکـاران بـا سـه ویژگـی      77-76اسرائیل (نمل: زدن اختالفات بنی

)، هدایت بندگان به 44) به طرح سخن پرداخته است. نیز هدایت و شفاي مؤمنان (فصلت:1(لقمان:

)، هدایت و بشـارت بـراي   2(جاثیه:)، هدایت و رحمت براي قوم اهل یقین 52راه مستقیم (شوري:

) در 103-102) و نهایتاً ثبات قدم مؤمنان و هدایت و بشارت مسـلمانان (نحـل:  89مسلمانان (نحل:

  هاي مکی کانون توجه بوده است.  فرایند نزول سوره

(قوم مـؤمن، مؤمنـان، محسـنان،     تنوع مخاطبان ها و هاي این تقطیع شایسته است محققان به حکمت

افزایـی و رفـع اختالفـات     (بصـیرت  مسـلمان) یـا اهـداف ضـمنی     و ، مؤمنان با سـه ویژگـی،  اهل یقین

 هـدف شـریک هـدایت    (رشـد، راه مسـتقیم) یـا حتـی تفـاوت در      اسرائیل) و حتی به متعلق ایمـان  بنی

  .  کنند(رحمت، شفا، بشارت) توجه 

  انواع مخاطب ةاهداف مشترک قرآن دربار. ۹

داف مشترکی که قـرآن بـراي خـود شـمرده اسـت، و موافقـان و       گفته به اه در میان نظرات پیش

طور خاص دربر گرفته، توجه نشده اسـت. از محققـانی    طور مشترك و یا به مخالفان هر دو را به

رود تا به حکمت اشتراك اهـداف   کنند انتظار می وجو می که اهداف قرآن را در خود قرآن جست

قرآن، مخاطب دو هدف انذار و تذکر، تنها عموم مردم یا و افتراق آنها توجه کنند. براي مثال در 

؛ 1؛ فرقـان: 6- 5؛ یـس: 2مخالفان نیستند؛ بلکه هشدار افزون بر مخالفان و عمـوم مـردم (اعـراف:   

)، 2- 1؛ سجده:53؛ ابراهیم:4- 1؛ کهف:12؛ احقاف:7؛ شوري:92؛ انعام:196- 195؛ شعراء:113طه:

 ).4-1؛ فصلت:70-69دالن: یس: بوده است (هشدار زندهطور خاص متوجه موافقان و مؤمنان  گاه به

نیز مطلب از همین قرار است. در غالب موارد تذکر متوجه عموم مـردم و مخالفـان   » ذکر«دربارة 

)؛ اما درخصوص مؤمنان نیز از تـذکر  58؛ دخان:51؛ قصص:29؛ ص:40و32، 22، 17است (قمر:

  ).51؛ عنکبوت:53؛ ابراهیم:52و2؛ اعراف:50عنوان هدف قرآن یاد شده است (ق: به

۱۲۸      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

  اهداف آن   ةوار قرآن در ترسيم نظام ةکشف هندس. ۱۰

هایی براي اهداف قـرآن یـا    واره د تا نظاموشنک که می هستیم شاهد بیان نظریات جامعی مزبوردر نظریات 

هـداف  ترتـب ا  مبنی بر استاد مصباح یزدي ، نظریۀاتینظراین  ۀند. نموننهایی براي آنها گزارش ک روش

ـ آنها بر اهداف شناختی و حتی ترتب اکثري بین اهـداف جز  ترتب رفتاري بر گرایشی و ی موجـود در  ئ

ـ  است(شناختی، گرایشی، رفتاري)  گانه هر یک از اهداف سه تقـدم فردسـازي بـر     ه. استاد جوادي نیـز ب

تـوان   نیـز مـی  . از ظـاهر کـالم شـهید صـدر     معتقدندسازي  سازي از خانواده و آغاز جامعه ،سازي جامعه

بـر آزادي عقـل از اسـارت     ،هاي نادرست در بـاب پرسـتش   برداشت کرد که به نظر وي اصالح گرایش

محمـد عبـده    همچونبر نجات انسان از بند شهوات مقدم است. گروهی  نیز خودو آن  تقدم دارد جهل

  اند.   ها توجه نکرده به بحث این نظام و رشید رضا نیز اصوالً

) و 58:آل عمـران  ؛1:یـونس  ؛2:احقـاف  ؛2:جاثیـه  ؛1:زمر :(ر.ك قرآن ۀول حکیماندیگر آنکه نز نکتۀ

کنـد کـه قـرآن بـراي      ) اقتضا می106:اسراء :(ر.ك دستور به خواندن تدریجی قرآن بر مردم توسط پیامبر

هایی را مد نظر داشته باشد و روش نزول آیات اهـداف   ها حکمت نزول تدریجی و طبیعی آیات و سوره

توجـه قـرار گیـرد.     کـانون باشد که باید در جـاي خـود    ویژههایی  ها و مراد واجد پیام ،ب خاصدر ترتی

تقدم و تأخرهـایی کـه    نیزمنطق توزیع اهداف در سیر نزولی آیات توجه ویژه شود و  به شایسته است تا

  د.  نمستند شوبه تعالیم قرآن  ،ها واره بندي نظام مده است و روش تقسیم و رتبهآنظران  در کلمات صاحب

آمـده و   بر ایشان فرو مـی  سال رسالت پیامبر اکرم 23قرآن نزول تدریجی داشته و در طول 

). اهـداف  19- 16خوانده است (ر.ك: قیامت: آن حضرت در هر مرتبۀ نزول، آیات را بر مردم می

د. اگر آمدند، بر مردم خوانده ش هایی که به تدریج فرو می نزول قرآن در ضمن این آیات و سوره

المقـدور بـا سـیر     کنیم، باید حتی اي را ترسیم می واره دهیم و یا نظام روشی را به قرآن نسبت می

نزول قرآن و تعالیم آن سازگار باشد، و عقل نقش کاشف آن روش و نظام را داشته باشد. گذر از 

اسـت؛  منطق تدریجی نزول و روي آوردن به تأمالت عقلی، پس از فحص و یأس از قرآن مجاز 

رسـد یکـی از    ویژه هنگامی که اهداف قرآن را از قرآن استخراج و بیان کرده باشیم. به نظر می به

هـاي اسـتخراجی، توجـه     واره نظران در کشف اهداف و ترسیم نظـام  جهات بایستۀ توجه صاحب

ویژه به سیر نزول تدریجی قرآن است که از رهگذر آن، اهداف قرآن متناسب بـا هـر مرحلـه از    

شوند. اثبات این ضرورت و فوایـد آن و نیـز    بندي می تر، استخراج و رتبه اي شفاف گونه  ل بهنزو

  طلبد. چگونگی استخراج اهداف قرآن متناسب با این روش، مجال دیگري را می



   ۱۲۹ نظران در تبيين اهداف قرآن ارزيابي ديدگاه صاحب

 گيري   نتيجه

مشخص که با حقیقت عینی قـرآن و روح   يباید معیار ،براي تعیین مصداق اهداف کالن و خرد قرآن. 1

 ظر گرفته شود؛سازگارتر است، در ن آنلیم تعا

در  .اهداف خداي متعال و مراتب میان آنها نیسـت  ۀاهداف قرآن، کاشف هم ةهاي مطرح دربار دیدگاه .2

باید عواملی چون طیف وسـیع مخاطبـان قـرآن و     ،تبیین اهداف قرآن افزون بر آنچه بدان توجه شده

از مخاطبـان نیـز در   داف قرآن در مواجهه با هـر دسـته   تفاوت موضع آنان در برابر قرآن و تناسب اه

  نظر گرفته شود؛

 عالوه بر نگاهی جامع به اهـداف قـرآن و مراتـب آن بایـد     ،واره اهداف قرآن تر نظام . براي ترسیم دقیق3

توجـه دقیـق    کـانون معاصر نزول قرآن در آیات مکی و مـدنی   سیر نزولی قرآن و سیر تحول جامعۀ

  قرار گیرد.
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