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 دهیچک

 های خودژگیهر کدام از ابعاد فطری، عقالنی، عاطفی و اخالقی انسان، نیازهایی متناسب با وی

رای رآن، بقو اوصاف نیازمند وحی است. تحلیل عناوین  هاآندارند. انسان برای تأمین بخشی از 
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، تحلیل اند تا ناظر به تأمین نیازهای مخاطب وحی، یعنی انسانذکر، حکمت و موعظه انتخاب شده
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هه با ر مواجددر بعد عاطفی و اخالقی، به موعظه نیاز دارد تا  ،نیهمچنآنها نیست، حاصل کند. 

 ند، به تعادل برسد.اهایش دخیلگیریو در تصمیم ،گذارتعقل وی اثر ها و هیجاناتی که برکشش

 .اوصاف قرآن، ذکر، حکمت، موعظه وحی، عناوین قرآن، :هادواژهیکل

                                                             
 (hrezaii@ut.ac.irنویسنده مسئول: ) دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، پردیس فارابی دانشگاه تهران ∗
 استاد گروه علوم قرآن و حدیث، پردیس فارابی دانشگاه تهران ∗∗

   .هیات، پردیس فارابی دانشگاه تهرانعلوم قرآن و حدیث، دانشکده االدانشجوی دکتری  ∗∗∗

 18/04/1396تاریخ پذیرش:   10/02/1396اریخ دریافت: ت
 

 ینید یپژوهانسان یپژوهش -یدوفصلنامه علم
 1397 ، پاییز و زمستان40شماره ، همچهاردسال 

 237-260صفحات 

DOI: 10.22034/ra.2019.63143.1948 



 1397 زمستان پايیز و، 40 شماره، ي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

238 

 مقدمه

هاای دینای بار آن مبتنای آموزه ماامت ترین رکن ادیان آسمانی است وکه اساسی ،پدیده وحی

 است. ضارورت وحای یکای از مباحاث کردهرا به خود معطوف  بسیاریحقیقات ت، همواره است

های اثبات ضرورت وحای، تبیاین نیااز انساان باه وحای اسات. یکی از راه است.مهم این حوزه 

از قارآن کاه  هااییویژگیبا تکیه بر عرضاه نیازهاای انساان باه  ،تحلیل عناوین و اوصاف قرآن

 وص باشد.این خصروشی کارآمد در  تواندمی ،کندمیعناوین و اوصافش بر آنها داللت 

کاه  آنهاایی را ،اینکاه نخساتنظر است.  درباره تفکیک عناوین و اوصاف قرآن دو وجه مد

 اًه تبعکرا  آنهاییو  قرآن، «عنوان» توانمی است( به کار رفته نحن نزلنا الذکر)مانند ذکر:  مستقالً

وجاه  ،یگارقرآن قلمداد کرد. باه بیاان د «وصف»است ( به کار رفته القرآن الحکیم)مانند حکیم: 

ست که هر است. وجه دوم این ا بودن آنهاقرآن، در مستقل یا تبعی «اوصاف»و  «عناوین»تمایز 

میه، لحاا  وجاه تسا از، و «عناوان»لحاا  تسامیه،  از اماادارناد. اشاره دو به مصداق واحدی 

 .شوندمیدر نظر گرفته  «وصف»

هایی از قرآن است که نقش تأمین نیازهای وجودی انسان به ویژگی عرضهدر پی  مقالهاین 

ی ها، از طریق تحلیل عنااوین و اوصااف قارآن، شاناختنعهده دارند. این ویژگی بهاین نیازها را 

ز ل وصافی اهستند. با توجه به محدودیت کار، در هر یک از ابعاد روحانی وجود انسان، به تحلیا

نااوین و عاف، متناظر و متناسب با آن است، خواهیم پرداخات. لاذا اوص سایرقرآن که بیشتر از 

عقلای،  عاد فطاری،ترتیب باه بُکه باه کنیمرا تحلیل می «موعظه»و  «حکمت»، «ذکر»اوصاف 

 عاطفی و اخالقی انسان نظر دارند.

الوه بار عاها با نیازهاای ابعااد وجاودی انساان، ل عناوین و اوصاف قرآن و تطبیق آنبا تحلی

تر جلاوه ارکردهایش نیز بیشاکرت آن، آثار و به ضرو بردنیپتر از ماهیت وحی و شناخت دقیق

توان با تحلیل عناوین و اوصاف ذکر، چگونه می پرسش اصلی مقاله حاضر این است:خواهد کرد. 

 حکمت و موعظه، نیاز انسان به وحی را درک کرد؟

در ایان زمیناه صاورت گرفتاه، دو گوناه اسات: شاماری از  تارپیشیقات مرتبطی که تحق

گونه آثار اساتدالل حکیماان، عارفاان و  . در اینانجام شده استضرورت وحی  بارهتحقیقات، در

و نقاد ضرورت وحی، بیان شده و دالیل آنها در این باره بررسی  دربارهوران علوم اسالمی اندیشه
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عنااوین و اوصااف قارآن  درباارهشماری دیگر از تحقیقاات (. 24-19: 1381ی، )دستجرد تشده اس

یابی، وجاه تسامیه، و میازان های لغاوی، ریشاه. این آثار، حاوی اطالعاتی از قبیل بررسیاست

 .(27-14: 1374)حجتی،  استکاربرد عناوین و اوصاف قرآن در قرآن 

آنهاا را باه  تاوانینماست. لذا مربوط ر هر کدام به بخشی از موضوع حاضر وذکم تحقیقات

 و ه عنااوینکاقابل اتکا در نظر گرفت. مقاله پیش رو از این جهت تازگی دارد  یانهیشیپعنوان 

هاای کناد و باین ویژگیقرآن را ناظر به نیازهای ابعاد روحانی وجود انساان تحلیال می اوصاف

 سازد.وحی با این نیازها ارتباط برقرار می

ی( اینکاه وحای در آیاات قارآن در معاانی مختلفای )اعام از تکاوینی و تشاریعبا توجه به 

اسات  به کار رفته، منظور از وحی در این مقاله، همان وحی مصطلحی (56: 13ج، 1360 )مصطفوی،

 ست.اآسمانی از طریق پیامبرانش به مردم ابالغ فرموده  یهاکتابکه خداوند در قالب 

ن و صورت کاه ابتادا مفااهیم عنااویاست. بدین مبتنی تحلیلیروش توصیفی این مقاله، بر

نااظر  هیماین مفاو در ادامه،  ،دشواز جهت لغوی و کاربرد قرآنی تبیین می تحت بررسی اوصاف

 .تحلیل خواهد شدبه تأمین نیازهای وجودی انسان 

 وجه انتخاب اوصاف ذکر، حکمت و موعظه. 1

اتفااق  فهاومم 40 کم راجع بهدستاستخراج شده و  هاکتابعناوین و اوصاف قرآن در برخی از 

ی آن مرباوط باه معناای جنساشماری از عناوین و اوصاف قر(. 173: 1382راد، )مهادوی هستنظر 

باودن  شماری دیگار بیاانگر از ساوی خادا. ...  مانند: کتاب، صحف، حدیث، قرآن و قرآن است،

 رآن در نحاوه بیاانقاشماری دیگر بیانگر ویژگای . ...  ، تنزیل، وحی واهللکالممانند:  ،قرآن است

برشامرد. لاذا  تاوانمیمختلف دیگری که  هایدستهو ؛ ...  مانند: مبین، متشابه، مفصل و ست،ا

 .دشومیمحدودتر  با موضوع مقاله حاضر تناسب دارد دامنه اوصافی که

آن در تأمین نیازهای فطری انسان است. طباق  ویژهبه دلیل اهمیت  «ذکر»انتخاب عنوان 

پیمان گرفت. آنان بر ربوبیات خداوناد  آدمبنیخداوند بر ربوبیت خود از  (،172)اعراف:  آیه میثاق

و عهدشاان را فراماوش کردناد. خداوناد باا انازال  نددچار غفلت شداین، گواهی دادند. با وجود 

. حضارت کنادمیان خود را باا بنادگان تجدیاد هی پیمآسمانی و ارسال پیامبران اال هایکتاب

خداوند پیامبران را میاان ماردم فرساتاد تاا از آناان بخواهناد »: فرمایدمیدر این باره  علی
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اش را باه آناان شادههاای فراموشپیمانی را که خلقتشان بر آن سرشته شده، ادا کنند و نعمت

 (.1خطبه : 1414، البالغهنهج) «یادآوری نمایند

زه ن اسات. انساان در حاوبودن قرآن، ناظر به تأمین نیازهای معرفتای انسااحکمت ویژگی

. حتای ممکان باردینمهی راه به ساعادت رغم برخورداری از علم، بدون هدایت االمعرفت، علی

 مْعِنْدَهُ بِما حُوافَرِ ناتِیبِالْبَ لُهُمْرُسُ جاءَتْهُمْ فَلَمَّا﴿آیه  کهچنان شود، اشیگروحقاست علم انسان مانع 

م کاارکرد علا ،نیهمچنن معنا دارد. داللت بر ای (،83)غافر:  ﴾سْتَهْزِؤُنَی بِهِ انُواک ما بِهِمْ حاقَ وَ الْعِلْمِ مِنَ

 اةَیحَالْ إِالَّ رِدْی مْلَ وَ رِناکذِ نْعَ یتَوَلَّ مَنْ عَنْ فَأَعْرِضْ﴿آیات  کهچنان انسان محدود به امور دنیوی است،

 هُنمْ آخِرَةِالْن عَننِ هُمْ وَ ایالدُّنْ اةِیالْحَ مِنَ اًظاهِر عْلَمُونَی﴿و  (30-29)نجام:  ﴾الْعِلْم مِنَ مَبْلَغُهُمْ کذلِ (29) ایالدُّنْ

انساان را  د. لذا وحی با ویژگی حکمات، نیازهاای معرفتایناحاکی از این مطلب (7روم: ) ﴾غافِلُونَ

 .(113نساء: ) ﴾تَعْلَمُ نْکتَ مْلَ ما کعَلَّمَ وَ مَةَکوَالْحِ تابَکالْ یکعَلَ اللَّهُ أَنْزَلَ وَ﴿: کندیمتأمین 

ه باوصف موعظه، ناظر به نیازهای عاطفی و اخالقی انساان اسات. انساان در بعاد عااطفی 

 أَنْبناءِ مِننْ ینکعَلَ صُّنَقُن الًّکن وَ﴿ آیهدارد. نیاز  راهکارتسکین و آرامش، و در بعد اخالقی به الگو و 

خاش باشاره به ( 120هود: ) ﴾نَیلِلْمُؤْمِن یکرذِ وَ مَوْعِظَةٌ وَ الْحَقُّ هذِهِ یف کجاءَ وَ کفُؤادَ بِهِ نُثَبِّتُ ما الرُّسُلِ

 ه بخش دوم دارد.باشاره ( 13)لقمان:  ﴾ ... عِظُهُی هُوَ وَ الِبْنِهِ لُقْمانُ قالَ إِذْ وَ﴿اول و آیه 

 ذکر. 2
 ایان آیاه .﴾لَمَجْنُنونٌ کإِنَّن رُکالنذِّ هِینعَلَ نُنزِّلَ یالَّنذ هَنایأَ ای قالُوا وَ﴿: اسات حجر آمدهسوره  6در آیه 

ه توجه ما را به ایان نکتا بودن این آیهی کافران در مقابل قرآن است. مکیگیردهنده جبههنشان

هاای آسامانی، تابعنوان اسمی بارای ک در ابتدای نزول قرآن، به «ذکر» کلمهکند که جلب می

 قُولُونَی وَ رَکالذِّ سَمِعُوا مَّالَ أَبْصارِهِمْبِ کزْلِقُونَیلَ فَرُواک نَیالَّذ ادُیک إِنْ وَ﴿چنانچه در آیه  متداول بوده است،

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

 المیازانر سوره فرقان نیز در تفسای 29شده است. در آیه  «ذکر»آن تعبیر به سوره ص نیز از قر

کار در ذتمامی این آیات که  (.204: 15ج، 1417)طباطبایی،  به قرآن انطباق داده شده است «ذکر»

 آنها به معنای قرآن به کار رفته است، مکی هستند.
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 مفهوم لغوی ذکر .1. 2

، کتاابی کاه در یافتن چیزی به زبان، شرف و بزرگیچیزی، جریانداری در معانی نگه« ذکر» کلمه

ه تفااوت درباار .(346: 5ج، 1410 )فراهیادی،رفتاه اسات  کاارآن تفصیل دین آمده، نماز، دعا و ثنا به 

باه  «ذکار» کلماهشود و به اعتبار احراز اطالق می «حفظ»، گفته شده که کلمه «حفظ»و « ذکر»

 رودیمانیاز باه کاار « قاول». این کلمه باه معناای (328: 1ج، 1412نی، )راغب اصفهااعتبار استحضار 

دانساته  مصطفوی اصل واحد در این ماده را تذکر در قبال غفلت و نسیان (.311: 3ج، 1375)طریحی، 

 .(318: 3ج، 1360)مصطفوی،  و این معنا را اعم از تذکر با قلب یا زبان قلمداد کرده است

ست که در انهفته این  «ذکر»مهمی که در مفهوم کلمه  نکتهه، گفتبا توجه به مطالب پیش

شود. به تعبیر دیگر، برای تحقاق لحا  می ی این کلمه، مسبوق به سابقه بودنگیری معناشکل

لاذا ذکار را  حفظ اولیه وجود داشته باشد تا ذکر بر آن مبتنی شود. یمعنای این کلمه، باید نوع

باه شخصای  وقتای ،شده به صافحه آگااهی دانسات. بناابراینفراموش مطالببازگشت توان می

 شود تا آن را باه یااد آورد، از پیامادگوشزد می او از آن غفلت کرده آنچهشود، داده می« تذکر»

صاول حگفات ذکار باعاث  تاوانیمرو را بر وفق آن ترتیب دهد. از ایان آن آگاه باشد و امورش

وری ادراک و شاناخت در واقاع بازشناسای و یاادآ ،یادگاه. طبق یک ددشویممعرفت در انسان 

سرچشمه شاناخت و معرفات در وجاود انساان از قبال  (.36: 1359)صدر،  معلومات گذشته است

 هی اولیاه ازشاناخت و آگاا ینوع ،اعم از ذکر قلبی یا زبانی ،کند. کسی که خدا را یاد میهست

ا شاناخت فطاری، در وجاودش تاداعی یا ریشه دارد و با ذکر، آن آگاهی و شخداوند در وجود

 شود.تکرار می

 در قرآن «ذکر»مفهوم  دربارهدرنگی در دیدگاه مفسران . 2. 2

ره ن کلمه اشاادر قرآن، به مفاهیمی فراتر از معنای لغوی ای «ذکر»مفسران در مواجهه با کاربرد 

هایی خااص اند. هر کدام از این مفاهیم، در بافت و سیاق مخصوص آیات و ناظر به تناسابکرده

 کلی ترسیم کرد: دستهتوان آنها را در چند است که می

 رُواکناذْ لَیإِسْرائ یبَن ای﴿ هیآذیل « شکر»مانند تفسیر ذکر به الزم و ملزومی:  رابطهناظر به  .الف

هاای ذکر نعمت الزمهتوان گفت می .(237: 1ج، 1408( )ابوالفتوح رازی، 40)بقره:  ﴾میکعَلَ أَنْعَمْتُ یالَّت ینِعْمَتِ
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در ایان آیاه، گفتاه شاده کاه  «رُواکاذْ»که در تفسیر عبارت ست؛ چنانا هی، شکر در مقابل آنهااال

 (.134: 1ج، 1336)کاشانی، آنها و قیام به شکرشان به خاطر آورید  بارهدر هی را با تفکرهای االنعمت

ت ر هام دانساته اسایرا نظاا «تایقظ»و  «تنبیاه»، «ذکر»شیخ طوسی  ناظر به نتیجه: .ب

تاایج و ندادن مفهاوم ذکار باه ، مفسار در ایان موضاع، در نشااندر واقع (.181: 1جتا، )طوسی، بی

 کارکردهای آن توجه داشته است.

ر، است کاه ذکاشیخ طوسی در جای دیگری، در بیان معنای ذکر گفته  ناظر به ماهیت: .ج

تواند کاالم شود و میآن، معنا بر نفس ظاهر می لهیوسشدن چیزی است که به عبارت از حاصل

 (.481: 2ج)همان، یا غیرکالم باشد؛ مانند بیان یا خطور قلبی 

ده: شاگفتاه  (9حجار: ) ﴾لَحافِظُونَ هُلَ إِنَّا وَ رَکالذِّ نَزَّلْنَا نَحْنُ إِنَّا﴿ذیل آیه  ناظر به معنای لغوی: .د

)کاشافی  «اسات خواننادگان شارف موجاب تاابک نیاا یعنی ،دیآیم زین شرف یبه معنا رکذ»

نیز ذکر به شرف تفسیر  (71)مؤمنون:  ﴾رِهِمکبِذِ ناهُمْیأَتَ بَلْ﴿ چنانچه در آیه ،(561: 1ج، 1369سبزواری، 

ین این وجه با تمسخر و تحقیر مشرکان کاه در آیاات پیشا(. 255: 6ج، 1377)جرجانی، شده است 

 مناسبت نیست.بی( 6)حجر:  ﴾رکالذِّ هِیعَلَ نُزِّلَ یالَّذ هَایأَ ای﴿شده  مطرح

 )آل آیاهک گرفته باه جاز یاکه این اسم با بررسی صورتو این گفتهشیپبا توجه به مطالب 

توان به ایان نتیجاه رساید کاه اهتماام باه در آیات مکی قرآن به کار رفته، می تماماً( 58عمران: 

تواند در تقابل با جهل و غفلت مشرکان عصار می های آغازین نزول قرآناسم در سالاطالق این 

 نیااز کردند و در شهوات و لذایذ دنیوی فارو رفتاه بودناد وجاهلیت باشد که آخرت را انکار می

داده  داشتند تا به حیات معنوی و جهان آخرت و تعلق ثواب و عاذاب باه اعماال انساان، تاذکر

به صاورت  در نهاد بشر دهدیمقرآن به آن تذکر  آنچه میبریمبه این نکته پی  ،نیهمچنشوند. 

تَ اِنَّمنا اَننر کذَفَن﴿در آیاه  یآملیجواد کهچنان ؛کندیمرا یادآوری  هافطری وجود دارد و ذکر، آن

باودن معاارفی ؤمنان یا اهل کتاب را نشاانه فطرینداشتن تذکر به ماختصاص (21 )غاشایه: ﴾رٌکمُذَ

 .(72: 1384)جوادی آملی،  استداده شده ذکر به آنها تکه  داندیم

 هیتحلیل نیاز انسان به ذکر اال. 3. 2
 توان بیان کرد:ویژگی ذکربودن قرآن را از سه منظر می ثمرهکارکرد و 
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 زدودن غفلت و نسیان .1. 3. 2

شدن باا مصاا ب و مشاکالتی کاه در زنادگی دنیاوی گریباانگیرش شاد، انسان به دلیل مواجه

و « غفلت»های مهم به نام عارضهنخستین خود را فراموش کرد و به دو  رفته مقام و جایگاهرفته

جایگاه خداوند  کردن، با فراموشکند فراموشرا  شانسان جایگاه خوداینکه شد. دچار « نسیان»

کردن فراماوش .(19)حشار:  ﴾سَنهُمأَنْفُ فَأَنْسناهُمْ اللَّنهَ نَسُنوا نَیالَّنذک ونُواکتَ ال وَ﴿دارد:  یارتباط نزدیک

کناد از تماام انساان خاودش را فراماوش می وقتایکردن خود اسات؛ فراموش مثابهبه  خداوند

 ماند.بهره میهایی که دارد بیقابلیت

از پیامدهایی است که ساکونت در  ،گیرد. در واقعمی 1این دو عارضه، از عالم خلق سرچشمه

این عالم برای انسان به وجود آورده است. به دلیل اینکه معرفت به ابعاد وجودی انسان از ناحیه 

از عاالم امار  بایدخالق، کامل و بلکه اکمل و مطابق واقع و نیاز حقیقی انسان است، سیر هدایت 

لق، وحی است. خداوند از طریاق وحای، به عالم خلق صورت پذیرد. رابط بین عالم امر و عالم خ

آید. زیارا تادبر و تصارف کند که در عالم خلق برای انسان به وجود میکمبودهایی را جبران می

 .(54)اعراف:  ﴾وَالْأَمْر الْخَلْقُ لَهُ أَال﴿در این دو عالم، از شئون پروردگار است: 

شادن آنهاا نیازمناد بارای برطرف، اماا از کمبودهایش پی ببرد برخیانسان بتواند به شاید 

د. عرضه شو جو کند، اما آنچه در پی آن است باید به اووتواند جستهی است. انسان میامداد اال

ن است و ر جستکه تفکر آن است کر و تذکان تفیفرق م»دارد:  باره نیادر لطیفی  اشارهمیبدی 

 (.50: 8ج، 1371 )میبدی،« افتنیر کتذ

و  (،45)ق:  ﴾بِنالْقُرْآنِ رْکفَنذَ﴿قارآن را امار فرماوده:  لهیوستذکردادن به   امبریپخداوند به 

در  (.55)ذاریاات:  ﴾نَیالْمُنؤْمِن تَنْفَعُ یالذِّکر فَإِنَّ رْکو ذَ﴿مفیدبودن آن را برای مؤمنان بیان کرده است: 

 فَنأَعْرَضَ رَبِّنهِ اتِینبِآ رَکذُ مِمَّنْ أَظْلَمُ مَنْ وَ﴿گردانی از ذکر، ظلم قلمداد شده است: دیگری، روی هیآ

                                                             
ای نیز عالم امر را به عالم مجردات شود. عدهعالم خلق به مادون عرش و عالم امر به مافوق عرش گفته می. 1

 از منظور»گوید: (. مکارم شیرازی می360: 3ج، 1412؛ مظهری، 378: 4ج، 1415کنند )آلوسی، اطالق می
 حکومت هستی عالم در پروردگار فرمان به که است نظاماتی و قوانین «امر» از منظور و نخستین، آفرینش «خلق»
 (.207: 6ج، 1374)مکارم شیرازی، « دینمایم رهبری خود مسیر در را آنها و کندمی
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که انسان ناگزیر از توجه به ذکار اسات. باه آن است روشنی بیانگر این آیات، به .(57)کهف:  ﴾عَنْها

 عبارت دیگر، به ذکر نیاز دارد.

ناد شاد: آن بازخواسات خواه دربارههی است و در آخرت اال ییافتن، برای بندگان تکلیفتذکر

انذاری که در آخر این آیه آمده، مفهاوم  (.37)فااطر:  ﴾ریالنَّذ مُکجاءَ وَ رَکتَذَ مَنْ هِیف رُکتَذَی ما مْکنُعَمِّرْ لَمْ أَوَ﴿

اعاراف: ) ﴾مْکنْنذِرَیلِ مْکنْمِن رَجُلٍ یعَل مْکبِّرَ مِنْ رٌکذِ مْکجاءَ أَنْ عَجِبْتُمْ أَوَ﴿دهد: دیگری پیوند می هیآآن را با 

 شزهایاز انادر یکایک بندگان ناگزیرند به منظور متذکرشدن، به قرآن مراجعه کنند و ،بنابراین .(69

شادن برطرف و نسیان است و ایان دو بارایگیرند. با توجه به اینکه ذکر در تقابل با غفلت بعبرت 

 یافتنتوساعه ایان رابطاه، الزماهکند و دا میای مستقیم پینیازمند انذار هستند، ذکر با انذار رابطه

 کلماهذکار » گویاد:عطیاه میلاذا ابن .به تناسب میزان غفلت و نسیان انسان است «ذکر»مفهوم 

 (.417 :2ج، 1422عطیه، )ابن «شودعامی است که شامل مواعظ، اوامر و نواهی می

با ، توان به این نتیجه رسید که تمام قرآن ذکر است و انسان به تمام قرآناز این تعبیر می 

 نیاز دارد. ،این ویژگی

 رساندن انسان به آرامش و اطمینان قلبی .2. 3. 2

 اللَّنهِ رِکبِنذِ أَال﴿ترین دلیل نیاز انسان به ذکار برشامرد: توان مهمرسیدن به اطمینان قلبی را می

را نقل کرده که با این  تأثیر کالم، سخن یکی از مشایخ دربارهفخر رازی . (28رعد: ) ﴾الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ

گونه که کالم دارای تأثیر است، صدور آن کالم از شخصی که همان» مناسبت نیست:موضوع بی

م جریاان کاال کالم، به نفاوذ و ندهیگوبرای آن تعین یافته، نیز دارای اثر است؛ زیرا قدرت نفس 

ی متفااوتی منظور از این عبارت، تأثیر معنو (.447: 26ج ،1420)فخار رازی،  «کنددر روح کمک می

ک جملاه یتأثیر شنیدن  مثالً. گذاردیماست که کالم به تناسب صدورش از هر متکلم، بر جای 

اد عاادی به او دارد، با شانیدن عاین آن جملاه از افار یاژهیوخاص از شخصی که انسان ارادت 

از طریاق  های وتاأثیر کاالم اال باارد و این آرامش، انسان به آرامش قلبی نیاز دا یکسان نیست.

 شود.وحی تأمین می
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 رساندن به مراتب توحید .3. 3. 2

هی، توحید است. های االها، و به طور کلی تمام برنامههدف اصلی از ارسال پیامبران، انزال کتاب

گر وند جلوهآن در عبودیت انسان و الوهیت خدا ثمرهمراتب متعددی دارد، اما بازخورد و  توحید

 .(162انعام: ) ﴾نَیالَمالْع رَبِّ لِلَّهِ یمَمات وَ یایمَحْ وَ ینُسُک وَ یصاَلت إِنَّ قُلْ﴿شود: می

 سرشات (30)روم:  ﴾هنایعَلَ النَّنا َ فَطَنرَ یالَّتن اللَّهِ فِطْرَتَ فاًیحَن نِیلِلدِّ کوَجْهَ فَأَقِمْ﴿به فحوای آیه 

حیاد اسات. رکان دیان، تو نیتارمهمهی شکل گرفته است. ات دین اال بر اساس اقتضا هاانسان

. یابی انساان باه مراتاب توحیاد نقاش مساتقیم داردبودنش در دساتقرآن کریم با ویژگی ذکر

د یز گام خواهاد راه توحید را نرَبَراه نَ هی استبه قرآنی که حاوی ذکر اال کس هرگونه که بدین

 هُنمْ أَمْ ؤُالءِهن یعِباد ضْلَلْتُمْأَ أَنْتُمْ أَ ولُقُیفَ اللَّهِ دُونِ مِنْ عْبُدُونَی ما وَ حْشُرُهُمْی وْمَیوَ ﴿که آیات چنان ،کرد

 یحَتَّن آبناءَهُمْ وَ مْمَتَّعْنتَهُ نْکنل وَ اءَیأَوْلِ مِنْ کدُونِ مِنْ نَتَّخِذَ أَنْ لَنا ینْبَغی انَک ما کسُبْحانَ قالُوا .لَیالسَّب ضَلُّوا

قَنالَ »اسات: د. در روایت آماده داللت بر این مطلب دار (18-17 فرقان:) ﴾بُوراً قَوْماً انُواک وَ رَکالذِّ نَسُوا

 یعَلَن فَطَنرْتُهُمْ یفَنالِ فَنإِنِّ حُنُُّّ الْأَ ْفَقَنالَ کدَالْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْن یا رَبِّ أَیهِ السَّلَامُ: یبْنُ عِمْرَانَ عَلَ یمُوسَ

عَبْندِ  یبِنأَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَنْ عَبْدِ ا»: است و در روایت دیگری آمده ،(293: 1جتاا، )برقی، بی «یدِیتَوْحِ

الْفِطْرَةُ قَنالَ  کلْمَا تِ (هایفَطَرَ النَّا َ عَلَ یهِ الَّتِلَّفِطْرَتَ ال) -هِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّیاللَّهِ عَلَ

 (.12: 2ج، 1407کلینی، ) «دیالتَّوْحِ یثَاقَهُمْ عَلَینَ أَخَذَ مِیالْإِسْلَامُ فَطَرَهُمُ اللَّهُ حِ یهِ

داوناد در صورت دوام حضاور خ فقطکه انسان است ذکر، از این منظر با توحید گره خورده 

حفاظ  ستا هی قادر است فضیلت و مقامی را که به او ارزانی شدهوح االدر دلش و پیوستن به ر

 یذْکرُونافن﴿سویه است: در یک سو انسان و در ساوی دیگار خداوناد قارار دارد:  کند. لذا ذکر دو

بارد و مراتاب توحیاد را شود، راه باه توحیاد میآنچه در این بین تبادل می (.152)بقره:  ﴾مکرْکأَذْ

 کند.می فتنییادست

 ،نیچناهمبر اساس بیان قرآن، قرآن ذکر است. ذکر، راه توجه به فطرت و دین قیّم اسات. 

 نیترامالکپس انساان باه وحای و  .به هدایت حقیقی است یابیدست یهاراه نیترمهمذکر از 

 شکل آن که قرآن است نیاز دارد.
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 حکمت. 3

 کرَبُّن یکإِلَ یأَوْح امِمَّ کذلِ﴿کند: را بازگو می  امبریپشدن حکمت به سوره اسراء وحی 39 هیآ

 مْکنعِظُی مَنةِکوَالْحِ تابِکالْ مِنَ مْیکعَلَ زَلَأَنْ ما وَ مْیکعَلَ اللَّهِ نِعْمَتَ رُواکوَاذْ﴿در آیه  ،نیهمچن. ﴾مَةکالْحِ مِنَ

ن دو کلماه تعبیر شده است. طباطبایی ایا «انزال»با  «کتاب»مانند  «حکمت»از  (231)بقره:  ﴾بِه

در آیاه  .(237: 2ج، 1417)طباطبایی، ظاهر و باطن شریعت دانسته است  را در این موضع عبارت از

 مَةٌکحِ. مُزْدَجَرٌ هِیف ما نْباءِالْأَ مِنَ جاءَهُمْ لَقَدْ وَ﴿سوره قمر از قرآن به حکمت بالغه تعبیر شده است:  5

 .(5-4قمر: ) ﴾النُّذُرُ تُغْنِ فَما بالِغَةٌ

 معنای لغوی حکمت .1. 3

و  ،: مناع، داوریاساتاست. سه معنا بارای ایان ریشاه گازارش شاده « حکم» یشهرحکمت از 

به معناای  (.67-66: 3ج، 1410 )فراهیدی،اند . عدل، علم و حلم را مرجع حکمت دانستهاستوارکردن

فارس حکام را دارای ابن باره،معانی توجه شده است. در این  بیش از دیگردر این ریشه،  «منع»

یشاه باا رمشتقات ایان  هایو تناسب هااز کاربرد برخیاصل واحد و به معنای منع دانسته و به 

هال جماانع از «: حکمات»مناع از ظلام؛ و «: حُکام»از جمله:  اشاره کرده است،« منع»مفهوم 

ناد. پذیرارجاعمعنای مناع همان توان گفت معانی دیگر، به یم ،براینبنا (.91: 2ج، 1404فارس، )ابن

)راغاب  را به مفهوم منع افزوده و حکم را مناع بارای اصاالح دانساته اسات «اصالح»راغب، قید 

یا و عمال باه مقتضاای آن را علم به حقایق اشا «حکمت»زبیدی  (.250-248: 1ج، 1412اصفهانی، 

به  را نوع خاصی از حکم و مربوط «حکمت»مصطفوی  (.161: 16ج، 1414)زبیدی،  معنا کرده است

 .(310: 2ج، 1360)مصطفوی،  معقوله دانسته است متقنهمعارف قطعیه و حقایق 

علام، قطعیات، »های توان برخوردار از مؤلفهرا می «حکمت»، گفتهیشپبا توجه به مطالب 

یان ها، به بعد خاصای از مفهاوم ادانست. هر کدام از این مؤلفه« اصالح، بازدارندگی، و استواری

اری، ت و اساتوکلمه ناظر است. علم ناظر به منشأ، و اصالح و بازدارندگی ناظر به نتیجه، و قطعی

 های حکمت است.ناظر به ویژگی

بودن مؤلفه منع و بازدارندگی در مفهوم این کلمه و مقیدبودن این منع به اصاالح، برجسته

است که هدف از حکمت، معرفت صرف نیست؛ بلکه معرفتی است کاه عمال را باا  آنحاکی از 
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در صاحب خود تأثیر عملای باه هماراه دارد و او را از  «حکمت»خود توأم کند. به عبارت دیگر، 

را  «ماتکح»دارد. قرشای در ایان بااره مای مفهوم خود در تضاد است، بازارتکاب اعمالی که با 

 تیاواقع و حق تواندیم آن لهیوسه ب شخص هک دانسته صیتشخ و کدر صهیخص و حالت نوعی

قلمداد کارده  یروح صفت و ینفسان را حالت متکرو حشود. از این فساد از مانع و ندک کدر را

 .(163: 2ج، 1371)قرشی،   است

 حکمت در قرآن دربارهدرنگی در دیدگاه مفسران  .2. 3

وم که مفهاآیاتی : نخست گنجدمیدسته که در دو  در قرآن کاربردهای مختلفی دارد «حکمت»

ت باه سان «حکمات»مانند تفسیر  ،خارج از متن قرآن دانسته شده چیزیدر آنها یا  «حکمت»

)بقاره:  ﴾ةمَنکوَالْحِ تنابَکلْا مُکنعَلِّمُی وَ مْکیکزَی وَ اتِنایآ مْیکعَلَ تْلُوای مْکمِنْ رَسُوالً مْیکف أَرْسَلْنا ماک﴿ذیل آیه 

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

فهام و  ،(421: 1ج، 1424، ( )مغنیاه269 )بقاره: ﴾رایثک راًیخَ یأُوتِ فَقَدْ مَةَکالْحِ ؤْتَی مَنْ وَ شاءُی مَنْ مَةَکالْحِ

 لَقَندْ وَ﴿ذیل آیه  در قول و اصابتفقه در دین، عقل  ،(195: 4ج، 1415)حویزی، عقل ذیل همین آیه 

 .(43: 21ج، 1412( )طبری، 12)لقمان:  ﴾لِلَّهِ رْکاشْ أَنِ مَةَکالْحِ لُقْمانَ نایآتَ

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

شده از سوی خداوناد باه زلحکمت را وحی و کتاب نا (،125)نحل:  ﴾الْحَسَنَة وَالْمَوْعِظَةِ مَةِکبِالْحِ کرَبِّ

 ینکإِلَ یأَوْحن مِمَّنا کذلِن﴿آیه  وی در ،همچنین (.131: 14ج، 1412)طبری،  دانسته است  یامبرپ

)طباری، زید، حکمت را قرآن دانسته اسات با استناد به روایتی از ابن (،39)اسراء:  ﴾مَةکالْحِ مِنَ کرَبُّ

 دانادنحل، به معنای قرآن می 125بقره و  151طبرسی نیز حکمت را در آیات  (.64: 15ج، 1412

 (.605: 6ج و 430: 1ج، 1372)طبرسی، 

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

داند کاه در آیاات می را اشاره به تفصیل تکالیف« ذلک» (،39)اسراء:  ﴾مَةکالْحِ مِنَ کرَبُّ یکإِلَ یأَوْح

یی، )طباطباااطاالق شاده اسات  «حکمات»است. در این آیه، به احکام فرعیه،  شدهپیشین ذکر 

 (.97: 13ج، 1417
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 هیتحلیل نیاز انسان به حکمت اال .3. 3

 توان بیان کرد:بودن قرآن را از چهار منظر میویژگی حکمت ثمرهکارکرد و 

 شناساندن خیر .1. 3. 3

از حکمات باه  (،269)بقاره:  ﴾راًینثک راًینخَ یأُوتِن فَقَدْ مَةَکالْحِ ؤْتَی مَنْ وَ شاءُی مَنْ مَةَکالْحِ یؤْتِی﴿ یهآدر 

 الَ وَ تنابِکالْ أَهْنلِ مِننْ فَنرُواک نَیالَّنذ وَدُّین منا﴿توان با آیات تعبیر شده است. این آیه را می« خیر»

 ﴾راینخَ واقالُ مْکرَبُّ أَنْزَلَ ذا ما اتَّقَوْا نَیلِلَّذ لَیق وَ﴿و  (105)بقره:  ﴾مکرَبِّ مِنْ رٍیخَ مِنْ مْیکعَلَ نَزَّلَی أَنْ نَکیالْمُشْرِ

صافهانی، ا)راغاب بودن آن اشااره شاده اسات اد. در تعریف خیر، به ویژگی نافعتطبیق د (30)نحل: 

است که خداوناد آن را  که حکمت، همان خیری توان نتیجه گرفتمی ،بنابراین .(300: 1ج، 1412

 فرستاده است. رساندن به انسان از طریق وحی فروبرای فایده

 ت خیار و شار باازدر شاناخ گااهعلم دارد،  ینهزمهایی که در انسان به اقتضای محدودیت

 رٌینخَ وَهُن وَ ئاًیشَ وارَهُکتَ أَنْ یعَس وَ﴿شود: میماند و به تبع آن، رغبتش به خالف واقع انگیخته می

از ختلفای ممصاادیق  .(216بقاره: ) ﴾تَعْلَمُونَ ال مْأَنْتُ وَ عْلَمُی وَاللَّهُ مْکلَ شَرٌّ هُوَ وَ ئاًیشَ تُحِبُّوا أَنْ یعَس وَ مْکلَ

وحای باا  (.171)نساء: و توحید  (170)نساء: از جمله ایمان  ،خیر در آیات متعددی بازگو شده است

شناساند و کمبودهایی را که انسان در بعد معرفتی با آنهاا ها میویژگی حکمت، خیر را به انسان

 کند.شود جبران میمواجه می

 قدرت تعقل و فهم انسان تقویت .2. 3. 3

اصابت در ساخن و عمال  ،(139: 11ج، 1377)حا ری تهرانی، را به فقه  «حکمت»شماری از تفاسیر، 

: 30ج، 1420)فخار رازی، وجاه تمساک باه قارآن (، 80: 1ج، 1369)سالمی، ، فهم (57: 1ج، تابی)مغنیه، 

از ایان قبیال  اموریو ( 166: 1ج، 1419عجیبه، )ابننهد نوری که خداوند در دل بندگانش می(، 538

 وَ مْکیکزَین وَ اتِننایآ مْیکعَلَن تْلُنوای مْکمِننْ رَسُنوالً مْیکف أَرْسَلْنا ماک﴿ قطب ذیل آیه اند. سیدتفسیر کرده

را ماده اصالی آیاات قارآن و ثماره تعلایم کتااب  «حکمت»، (151)بقره:  ﴾مَةکوَالْحِ تابَکالْ مُکعَلِّمُی

برخاورداری از آن  ابااسات کاه شاخص  یاملکاهکاه حکمات است ده کرو خاطرنشان دانسته 

: 1ج، 1412قطاب،  )ساید بسانجدبا ماوازین صاحیح  امور را به نحو شایسته سامان دهد و تواندیم

هاای افتاد، در کتابو آنچاه میاان ماردم اتفااق می با توجه به اینکه تمام تفاصیل احکام (.139
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آسمانی به صورت جز ی بازگو نشده، قرآن کریم تعلیم حکمت را به عنوان یکی از ارکان اصالی 

در آیات متعددی مطرح کرده است. با توجاه باه آیاه  لزومات زندگیرسالت پیامبران، و یکی از 

گاروه خاصای از ماردم از  (269)بقاره:  ﴾رایثک راًیخَ یأُوتِ فَقَدْ مَةَکالْحِ ؤْتَی مَنْ وَ شاءُی مَنْ مَةَکالْحِ یؤْتِی﴿

مسا لشان را حل و فصال  آنهابه  مردم با مراجعهسایر و  شوندیممند د نظر قرآن بهرهحکمت م

، علما نیاز اندبودهگویی به مردم گونه که پیامبران در زمان خودشان مرجع پاسخهمان. کنندیم

کاه چنان کنناد،یمهی، قابلیت مرجعیات را پیادا به طریق وراثت و با برخورداری از حکمت اال

 (.77: 1ج، 1407)کلینی، « اءیإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِ»: است روایت شده

 اصالح عقول بشری .3. 3. 3

 یهاافتهیکردن ترملموسبا روی کار آمدن نهضت ترجمه، شماری از دانشمندان مسلمان، برای 

 هفلسافهای اسالمی با این فلسفه پرداختند. آنان به ایان منظاور فلسفی یونان، به تطبیق آموزه

شناخت و آیات قرآن نیز به آن پرداخته بود، همساان می ترشیپمصطلح را با حکمتی که عرب 

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

کند ایان باشاد کاه در هار دو، فلسفه به حکمت را توجیه می ترجمهرسد آنچه به نظر می

ده، کاه در قارآن مطارح شا. با وجاود ایان، حکمتای اندعقل محوریت دارد و هر دو قابل تعلیم

ترین تفااوت فلسافه و حکمات، در منباع مصطلح دارد. اساسی فلسفههای بسیار جدی با تفاوت

یاز ناین دو است؛ منبع فلسفه صرفاً عقل است اما حکمات، عاالوه بار عقال، از آبشاخور وحای 

را پای  های هستیشود. تفاوت دیگر در هدف است؛ فلسفه صرفاً تفسیر عقالنی پدیدهسیراب می

هاای عقلای در پاذیرش حقاایق، باا اساتفاده از قابلیت خواهدمیحالی که حکمت  گیرد؛ درمی

ساتی کارهاایی اسات کاه در جهاان ه و در گرو پیروی از سااز شانسان را اقناع کند که سعادت

 تدارک دیده شده است.

حکمت کاه » گوید:دادن جایگاهش میهی داشتن حکمت و نشانمنشأ اال بارهعاشور درابن

های باه آن های بشر است، مجموع ارشاداتی است که هدایتگران اهل وحای االاصل اصالح عقل

 (.531: 2ج، 1421عاشور، )ابن «مبدأ ظهور حکمت در ادیان بوده است ،بنابراین .اندرهنمود شده
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گونه که در مباحث تفسیری گذشت، شماری حکمت با نبوت عمیقاً گره خورده است. همان

 تاوان گفات نیازمنادی انساان باهمی ،بنابراین .اندسران، حکمت را عبارت از نبوت دانستهاز مف

 حکمت، به نیازمندی انسان به نبوت اشاره دارد.

 رساندن انسان به لذت ذاتی .4. 3. 3

اعاث کاردن بعادی از کمبودهاای انساان نقاش دارد و بکه حکمت در فراهماین دربارهصدرا مال

ای از قاوت و غریازه ساان مجموعاهان ،وی به نظرشود، تعبیر رسایی دارد. رسیدنش به لذت می

یاده یابی باه آنهاا آفربرای دست آنچهشدن ا و غرایز درونی انسان، با فراهماست و هر کدام از قو

 :گویدیموی شود. ن رنج حاصل میرسند و در صورت فقدانشااند، به لذت میشده

های دیگر برتار دانند که لذتی در معرفت و حکمت وجود دارد که از لذتهای بصیر میانسان

ین ااست. کسی که قادر به درک این نیست که در حکمت، لذت و در ترکش رنج وجود دارد، به 

ت ی ایجاد نشده اساسبب است که در قلب چنین فردی بُعد این غریزه نورانی و بصیرت باطن

 (.42-40: 7ج، 1366، دین شیرازی)صدرال

 ،ه داردبه رابطه متناظر حکمت، و استعداد درونی انسان به کسب آن اشاار اسخنان مالصدر

 .دانجامیمبه کامیابی انسان  ،که در صورت تحقق

 موعظه .4

دُ یفِن لِمنا شِنفاءٌ وَ مْکنرَبِّ مِنْ مَوْعِظَةٌ مْکجاءَتْ قَدْ النَّا ُ هَایأَ ای﴿موعظه در آیه   مَنةٌرَحْ وَ یهُند وَ ورِالصنُّ

باه اینکاه عماوم  به عنوان یکی از اوصاف قرآن به کار رفته است. باا توجاه (57)یونس:  ﴾نَیلِلْمُؤْمِن

ن به از منظر نیازمندی انسا «موعظه»مفهوم  بارهاند، مطالعه درمردم مخاطب این آیه قرار گرفته

مانند  ،تتعبیر شده اس «موعظه»در آیات دیگری، از قرآن به  ،دارای اهمیت است. همچنین ،آن

 وَ نااتٍیمُبَ اتٍیاآ مْیکإِلَ أَنْزَلْنا لَقَدْ وَ﴿و ( 138)آل عمران:  ﴾نیلِلْمُتَّق مَوْعِظَةٌ وَ یهُد وَ لِلنَّاسِ انٌیبَ هذا﴿آیه 

 .(34)نور:  ﴾نیلِلْمُتَّق مَوْعِظَةً وَ مْکقَبْلِ مِنْ خَلَوْا نَیالَّذ مِنَ مَثَالً

 مفهوم لغوی موعظه .1. 4

است. فراهیدی معنای آن را یادآوری خیر و مانند آن « یعظ« »وعظ»اسم مصدر فعل  «موعظه»

. راغاب از آن باا عباارت (228: 2ج، 1410)فراهیدی، ای که قلب شخص را نرم کند دانسته، به گونه

منظاور آن را باه ابن (.876: 1ج، 1412)راغاب اصافهانی،  کارده اساتتعبیر « زجر مقترن بتخویف»
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، «عِظنة کألَجْعلنن»و با اشاره باه حادیث  معنای خیرخواهی )النصح( و یادآوری عواقب دانسته

طریحای آن را ترسااندن  (.466: 7ج، 1414منظور، )ابنمعنای عبرت را نیز برای آن قا ل شده است 

باه تقاوا، تشاویق باه عباادات، امه، معانی دیگاری از قبیال توصایه از فرجام کار دانسته و در اد

، 1375)طریحای، شدن به دنیا و ... برای آن برشمرده است برحذرداشتن از ارتکاب معاصی، فریفته

آوردن اقوال مختلف لغویان، اصل یگانه در این ماده را ارشااد باه  مصطفوی نیز بعد از (.292: 4ج

تذکرهای مفید و تنبیهات نافع و مناسب دانسته و مفااهیم دیگار را از آثاار  لهیوسسوی حق به 

های فارسی، این واژه را با پناد و فرهنگ (.148: 13ج، 1360)مصطفوی،  این اصل قلمداد کرده است

 (.228: 7ج، 1371)قرشی، اند اندرز معنا کرده

بندی رسید که موعظاه، هادایت باه راه راسات و توان به این جمعمی گفتهیشپاز عبارات 

 بازداشتن از انحراف، از طریق برانگیختن عواطف انسانی است.

 موعظه در قرآن دربارهدرنگی در دیدگاه مفسران  .2. 4

 هاای لغات باه آنهاا اشاارهبه کار رفته که در کتاب ایدر آیات قرآن نیز موعظه در همان معانی

موعظه به  (66بقره: ) ﴾نَیقلِلْمُتَّ وْعِظَةًمَ وَ خَلْفَها ما وَ هایدَی نَیبَ لِما االًکنَ فَجَعَلْناها﴿در آیه . مثالً شده است

ز ایعنای کساانی کاه در روز شانبه  (.62: 1ج، 1373)شریف الهیجی، پند و عبرت تفسیر شده است 

ت . حکایت سرگذشاندشدن، مایه عبرت دیگران قرار گرفتهد، با مسخفرمان خدا تجاوز کرده بودن

 رود.این افراد نافرمان، حاوی تخویفی است که یکی از ابزارهای موعظه به شمار می

بودن قارآن، مخاتص موعظاه (،138عمران: )آل ﴾نَیلِلْمُتَّق مَوْعِظَةٌ وَ یهُد وَ لِلنَّا ِ انٌیبَ هذا﴿ یهآدر 

یرازی، شا)حساینی اسات موعظه در این آیه، به ارشاد تفسیر شاده پرهیزگاران دانسته شده است. 

ر و هاا، لطافات مشااعضمن اینکه ذیل این آیه، موعظه باعث نرمی و فراخای دل(، 78: 1ج، 1423

ایان  (.278: 6ج، 1419، اهللفضال)ها به سوی راه راست دانساته شاده اسات احساسات، و توجه گام

 بودن عواطف و احساسات انسان در تحقق موعظه تصریح دارد.تفسیر، به دخیل

 مْأَنَّهُن لَوْ وَ مِنْهُمْ لٌیقَل إِالَّ فَعَلُوهُ ما مْکارِیدِ مِنْ جُوااخْرُ أَوِ مْکأَنْفُسَ اقْتُلُوا أَنِ هِمْیعَلَ تَبْناک أَنَّا لَوْ وَ﴿ یهآدر 

های تعبیار باه هاا و اوامار االفرمان از (،66)نسااء:  ﴾تناًیتَثْب أَشَندَّ وَ لَهُنمْ راًیخَ انَکلَ بِهِ وعَظُونَی ما فَعَلُوا

 (.131: 1ج، 1381)ابوعبیده، شده است  «موعظه»
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تضاای با توجه به اق، (138عمران: آل) ﴾نیلِلْمُتَّقِوَ مَوْعِظَةٌ  یانٌ لِلنَّا ِ وَ هُدیهذا بَ﴿فخر رازی در آیه 

ا کاالم ر« موعظاه»را بیاان راه رشاد، و « هدی»را دارای مفهوم عام، « بیان»مغایرت در عطف، 

ناده، باا منحصردانستن موعظاه در کاالم بازدار (.370: 9ج، 1420)فخر رازی،  بازدارنده دانسته است

فخار  توجه به تلقی عامی که از مفهوم این کلمه گزارش شد، محل نظر است، مگر اینکه ساخن

 کاربرد موعظه در کالم بازدارنده حمل کنیم. غلبهرازی را در این موضوع، بر 

باه   حضارت لقماان موعظاهزیبای موعظه که در قرآن حکایت شاده،  مصادیقیکی از 

های در ایان آیاات، موعظاه. (13)لقماان:  ﴾... یعِظُنهوَ إِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِنهِ وَ هُنوَ ﴿فرزند خویش است: 

و  (17)لقمان:  ﴾رکالْمُنْ عَنِ انْهَ وَ عْرُوفِبِالْمَ أْمُرْ وَ الصَّالةَ أَقِمِ﴿ عملی (،13)لقمان:  ﴾بِاللَّه کتُشْرِ ال﴿اعتقادی 

اند. باا ن شادهبه زیبایی بیاا (18ن: )لقما ﴾مَرَحا الْأَرْضِ یفِ تَمْشِ ال وَ لِلنَّا ِ کخَدَّ تُصَعِّرْ ال وَ﴿ اخالقی

پای  ساتاتعبیار شاده  ﴾عِظُنهیوَ هُوَ ﴿ «موعظه»با  توجه به اینکه از اندرزهای حضرت لقمان 

های می توصایهشاود؛ بلکاه تمااهای اخالقای خالصاه نمیبریم که موعظه صرفاً در توصایهمی

توان آنها را که می آیاتی دامنه ،بنابراین .گیردقرار می «موعظه»عملی نیز ذیل عنوان  و اعتقادی

 رچهاار درا  اهلل ماواعظ لقماان رد، بسیار گسترده خواهد بود. فضالمواعظ قرآن به شمار آو

سالوک.  ت، و تهذیب اجتماعی دراعتقادی، عبادی، مسئولیت و ثبا: بندی کرده استدستهحوزه 

ند اید چگونه باشد تا بتواپی ببریم که جریان موعظه ب توانیممیدر پرتو این آیات »: گویدمیوی 

 (.199 :18ج، 1419اهلل، )فضال« افتاد در بار بگیارداتفااق می هاعرصاهکه در ایان را تمام قضایایی 

تفاده منظور اس ای از مواعظ لقمان دانسته که خداوند آنها را بهسبزواری نجفی این آیات را نبذه

 حساینی (.418: 1ج، 1419)سابزواری نجفای، به آن حضرت وحی کرده اسات  امت رسول اکرم 

آنها را به  گذاری کرده و تعدادرا از لحا  موضوعی شماره نیز مواعظ لقمان  عبدالعظیمیشاه

 (.350-340: 10ج، 1363، عبدالعظیمیشاه )حسینیرسانده است  تاده 

 هیتحلیل نیاز انسان به موعظه اال .3. 4

 توان بیان کرد:بودن قرآن را از سه منظر میویژگی موعظه ثمرهکارکرد و 

 تداوم تنبه و آگاهی .1. 3. 4

« شاودگاه نزول آیه از روی یادآوری و موعظاه تکارار می» که: کندحصار نقل میسیوطی از ابن

 توان نتیجهاند، میکه بسیاری از آیات در قرآن تکرار شدهبا توجه به این. (140: 1ج، 1421)سیوطی، 
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گرفت که آنچه در مفهوم تذکر و موعظه نمود دارد، صرفاً بیان حکم نیست و تکرار یاک مطلاب 

بخشیدن و تلنگرزدن به مخاطب است. در آیاات قارآن و ادن، تنبهدد خاطر، توجهبه سبب تجدی

احادیث نبوی، به قرا ت مستمر قرآن امر شده و برای قرا ت آن، پاداش اخاروی در نظار گرفتاه 

 تواند خود باعث تداوم تنبه و آگاهی مخاطب شود.می ده است. قرا ت مداوم و تکرارگونهش

 گرقرآن بر اساس اعتماد به موعظه موعظهبودن . مؤثر2. 3. 4

 فَنال أَ تنابَکلْا تَتْلُنونَ نْنتُمْأَ وَ مْکأَنْفُسَ تَنْسَوْنَ وَ بِالْبِرِّ النَّا َ تَأْمُرُونَ أَ﴿: است سوره بقره آمده 44در آیه 

 فارااست رکند. کسی که مردم را به راه این آیه یکی از اصول دعوت و تبلیغ را بیان می .﴾تَعْقِلُونَ

بااره  ر ایاند  علایهایش عمال کناد. حضارت پیش از دیگران به گفته خواند، باید خودمی

 :ایدفرممی

کنم، مگر اینکه پیش از شما آن را ای مردم! سوگند به خداوند! شما را به طاعتی تشویق نمی

ز آن اجتنااب کانم کاه قبال از شاما اکنم، مگر ایناز معصیتی منع نمی انجام دهم. و شما را

 (.175: خطبه 1414، البالغهنهج)

 کند. انسان زمانی که خود مرتکابهی را نمایان میاین اصل، نیازمندی انسان به موعظه اال

. شود، ناگزیر از الگویی است که از اخالق رذیله برحذر باشداعمال خالف فطرت سلیم بشری می

خاورده  هی، صیانت آنهاا رقامند که طبق اراده و مشیت االاکسانی از رذایل اخالقی مصون فقط

 .(24یوسف: ) ﴾بِّهِرَ بُرْهانَ رَأی أَنْ ال لَوْ بِها هَمَّ وَ﴿باشد و به برهان خداوند متصل باشند: 

 آیاه. ﴾مَنةکالْحِ مانَلُقْ نایآتَ لَقَدْ وَ﴿سوره لقمان، به عطاشدن حکمت به وی اشااره دارد:  12 آیه

 (.13)لقماان:  ﴾عِظُنهی هُنوَ وَ هِالِبْنِن لُقْمنانُ قالَ إِذْ وَ﴿کند: بعدی، شروع موعظه از جانب وی را بیان می

طبرسای، )باشد  ﴾مَةَکلْحِا لُقْمانَ نایآتَ لَقَدْ وَ﴿در این آیه متعلق به  «اذ»که است ز دانسته طبرسی جای

گر باید از حکمات توان برداشت کرد که شخص موعظهمی ارتباط این دو آیه از (.495: 8ج، 1372

هماان  باشد. هر چه برخورداری واعظ از حکمت بیشتر باشد، جایگااه موعظاه نیاز باهبرخوردار 

وناد باودن خداوناد پیباا صافت حکیم «موعظاه»این منظار، وصاف میزان باالتر خواهد بود. از 

 دارد.نقش مستقیم گر، در تأثیر موعظه موعظهاعتماد به یعنی خورد و این می

، (231)بقاره:  ﴾بِنه مْکنعِظُی مَنةِکوَالْحِ تنابِکالْ مِنَ مْیکعَلَ أَنْزَلَ ما وَ مْیکعَلَ اللَّهِ نِعْمَتَ رُواکاذْ وَ﴿در آیه 

در  ،ست. همچناینشده که خداوند از طریق وحی به مردم ارزانی داشته ادانسته موعظه نعمتی 
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نُ وَ سَنبَبُهُ یعِظْ أَحَداً بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ حَبْنلُ اللَّنهِ الْمَتِنی لَمْوَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ : » علیکالم حضرت 

بودنش ریسمان محکم و وسیله قرآن کریم با ویژگی موعظه (،176، خطباه 1414، البالغهنهج)« الْأَمِین

 وَ﴿زدن به ریسامان الهای: چنگ راجع بهتوجه به امر خداوند  است. باامین خداوند معرفی شده 

 نَیالَّنذ هَنایأَ ای﴿و همچنین اتخاذ وسیله به سوی خداوند:  (103)آل عمران:  ﴾جمیعاً اللَّهِ بِحَبْلِ اعْتَصِمُوا

اهمیت و جایگاه واالی موعظه و مسئولیت انسان در  (،35)ما اده:  ﴾لَةَیالْوَس هِیإِلَ ابْتَغُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا

 .شودمیهی نمایان خصوص توجه به این نعمت اال

 هیقرآن بر اساس عطوفت اال موعظهمؤثربودن  .3. 3. 4

کناد. فایک کاشاانی تصاغیر را در خطاب می« بُنَیا ی»فرزندش را با عبارت   لقمانحضرت 

یان اقرشی نیاز اساتعمال (. 968: 2ج، 1418)فیک کاشانی، این محل به منظور اشفاق دانسته است 

عطوفات و  ایان عباارت، نهایات (.248: 8ج، 1377)قرشای،  دانادمیکلمه را برای رأفت و مهربانی 

کند که پادر رساند؛ نوعی مهربانی ذاتی که بین پدر و پسر برقرار است و اقتضا میمهربانی را می

مراتب، در موعظه خداوند به بنادگانش نیاز جریاان سلهفرزندش خیرخواه باشد. این سل در حق

هاایی اسات کاه بندگانش، برتر از تمام محبتدر حق دارد. لطف، مهربانی و خیرخواهی خداوند 

در روز قیامات  که خداوناد متعاالاست که در روایتی آمده  گونههمانبندگان به یکدیگر دارند؛ 

 وناه عیادتات کانم در: خادایا چگگویادمیی؟ بنده ای فرزند آدم! چرا عیادتم نکرد» :فرمایدمی

بیماار شاده باود و اگار باه  امبناده: فاالن گویادمیهستی! خداوند  هاجهانحالی که پروردگار 

 (.630: 1414)طوسی،  «یافتیمیمرا نزد او  رفتیمیعیادتش 

ضا توان گفت موعظه، با شأن ربوبیت پروردگار گره خورده است؛ ربوبیتی که اقتمی ،بنابراین

سایم کند مربوب را راه بنماید تا در مسیری گام بردارد که برای رسیدن به مقصود برای او ترمی

 شده است.

 هاایجاد تعادل بین عقل و عواطف درونی انسان .4. 3. 4

نحال: ) ﴾أَحْسَننُ یهِ بِالَّتی جادِلْهُمْ وَ الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ مَةِکبِالْحِ کرَبِّ لِیسَب إِلی ادْعُ﴿: آیهبغوی در تفسیر 

 مجادلاه»را نافع به حاال عاوام، و « حسنه موعظه»خواص امت،  کنندهرا اقناع« حکمت» ،(125

تقریار بغاوی، ماا را  این (.245: 3ج، 1420)بغوی، با معاندان دانسته است  مواجهه شیوهرا « احسن
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کاار دارد. باه بیاان دیگار،  و ها سرحسنه، بیشتر با عواطف انسان موعظهکند که یآن ممتوجه 

هاای متعالیاه را درک کنناد، اماا هماه از عواطاف، ها فهم عمیق ندارناد تاا حکمتانسان همه

ها را انسان های ذاتیلذا موعظه، این بخش از قابلیت .های درونی برخوردارنداحساسات و کشش

  دهد.هدف قرار می

، البالغاهجنه) «دلت را با موعظه زنده گردان!» :دیفرمایمدر وصیتی به فرزندش   یعلحضرت 

هاا ی قلبها و جاالدل دهندهقلیصمواعظ، » :است و در روایت دیگری فرموده؛ (31: خطبه 1414

و عواطاف  د کاه موعظاه، قلابدهنشان می روایات گونهاین (.1354: 1366)تمیمی آمدی،  «هستند

داشتن به عواطف و احساسات : آیا توجهاین است که حال پرسشدهد. ها را هدف قرار میانسان

 یگر، آیااده شده است؟! به بیان شتدر موعظه، به معنای این است که عقالنیت و منطق کنار گذا

آن نیست، پذیرش ه کشف یا بادر های دینی را که عقل قدرصدد است آن بخش از گزاره موعظه

 با توسل به عواطف و احساسات انسانی توجیه کند؟

خواهاد باود کاه اوالً  اعتناا گامی در خورهنگیری در قبال روش تربیتی موعظه، این موضع

مداراناه و صارفاً بار هیجاناات و عواطاف بشاری گونه مطالب منطقی و عقل مواعظ، خالی از هر

ها، تنبهات و تلنگرهای عاطفی نباشاد و تماام گاه نیازمند یادآورینسان هیچا ،باشد. ثانیاًمبتنی 

 شدنی باشد.کالتش با تکیه بر عقالنیت صرف حلمش

مند اسات، هر دو منتفی است؛ موعظه، مطالب و حقایقی را که عقل نیز به حقانیت آنها باور

عاالوه بار قادرت تعقال،  هدر موعظا ،کند. به بیان دیگربا عواطف و احساسات بشری درگیر می

انساان  ،همچناین شاود.های دیگر بشری نظیر احساس و عاطفه نیز باه کاار گرفتاه میقابلیت

های انساان گیریبلکه نقاش عواطاف و احساساات، در تصامیم ،کندهمیشه از عقل پیروی نمی

 انکارناپذیر است.

فاراوان دارد. ایان های شدن احساس و عالقه بر عقالنیات در وجاود بشاری، مصاداقچیره

های آن که ؛ مانند تعلق خاطر انسان به دنیا و زینتاست مصادیق در آیات قرآن تذکر داده شده

بیند، این توهم در مند میانسان خود را از متاع دنیا بهرهوقتی شود انسان فریفته شود. باعث می

 ﴾أَخْلَدَهُ مالَهُ أَنَّ حْسَُُّی﴿ر باشد: آید که قرار است برای همیشه از این کاالها برخوردااو به وجود می

 الْمالُ﴿کند: له متنبه میئشود و انسان را به این مسدر این هنگام، موعظه وارد عمل می .(3همزه: )
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 النَّنا ُ هَایأَ یا﴿ و (46کهف: ) ﴾أَماَلً رٌیخَ وَ ثَواباً کرَبِّ عِنْدَ رٌیخَ الصَّالِحاتُ اتُیوَالْباقِ ایالدُّنْ اةِیالْحَ نَةُیز وَالْبَنُونَ

 .(5فاطر: ) ﴾الْغَرُورُ بِاللَّهِ مْکغُرَّنَّی ال وَ ایالدُّنْ اةُیالْحَ مُکتَغُرَّنَّ فاَل حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ

شدن به قوای عقالنی از مغلوب قوهطور عقالنی محدود نیست و همین قوهسرشت بشری به 

لاذا  .تباطنی دیگری که بالقوه در وجود آدمی نهاده شده و اجازه فعالیات دارناد، مصاون نیسا

. باه بیاان مخاطب قرار گیرد اشبشر متناسب با قوای درونی کهکند حکمت خداوندی اقتضا می

تواناد اقتضاا ات نمیدیگر، تا زمانی که عواطف بشری با قدرت تعقل وی هماهنگ نباشد، عقال 

گونه که مشهور است، از عقال باه پیاامبر )حجات( درونای اجرا درآورد. همان مرحلهخود را به 

شاود کاه اماتش باه او در صورتی تبعیت می پیامبر این (.16: 1ج، 1407)کلینای،  تعبیر شده است

دهاد کاه میعقل را تشاکیل  ،ایمان داشته باشند و همین قوای درونی و اقتضا ات طبیعی امت

 ند و باید مرتب به آنها اندرز داده شود.ادا م در کشمکش

ه صاورت آن است که کل آیات قارآن با اشالزمه شودمیوصفی به کل قرآن اطالق  وقتی

ل کاباه  وقتایدهی مفهوم یا هدف این وصف دخیل باشند. لذا مستقیم در شکلمستقیم یا غیر

هادف  و، باید تأثیرات مختلف آیاات قارآن بارای تحقاق مفهاوم شودمیاطالق  «موعظه»قرآن 

ات و آیا ،کنندمیموعظه را در نظر داشت. آیات اعتقادی جایگاه واعظ و خطاناپذیری او را بازگو 

، انساان یگارد. باه بیاان کشندمیعملی راهکارهای اجرایی برای تحقق آثار موعظه را به تصویر 

ه دارای کارو آیااتی را خصوصیات رفتااری خاود دارد. از ایانپذیری نیاز به اصالح برای موعظه

ه در شامار ماواعظ قارار داد کااز ایان لحاا  در  تاوانمی اساتمضامین حکمی یاا اعتقاادی 

 ند.اپذیری انسان دخیلناسب برای موعظهسازی زمینه مفراهم

 نتیجه

ل و باا تحلیا لذا .ناظرندشماری از عناوین و اوصاف قرآن، به تأمین نیازهای ابعاد وجودی انسان 

 ا تبیین کرد.توان ضرورت وحی رمی ها با نیازهای انسانتطبیق آن

د متعاال شاناخت دارد؛ به خداون تاًبه بعد فطری انسان ناظر است. انسان فطر «ذکر»وصف 

شاود. آیاات وحای باا شدن غفلت و نسیان، به این شناخت فطاری خدشاه وارد میاما با عارض

، نقش زدودن این دو عارضه از ساحت وجودی انسان را به عهاده دارناد. باه ویژگی ذکربودنشان
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یاباد. باه ایان نیز توساعه می «ذکر» کلمهتناسب شدت غفلت و نسیان در وجود انسان، معنای 

تعبیر که ممکن است برای زدودن غفلت و نسیان از وجود انساان، ذکار، از بااب اناذار، تبشایر، 

نکردن ی از مراحل دعوت قرآن است و توجاهذکر از منظر دیگر، یکموعظه و وعد و وعید درآید. 

تاوان گفات ذکار، اتماام انجامد. از این منظر، میهی میبه آن، به محرومیت انسان از هدایت اال

گردانای از آن باعاث ایجااد حجااب باین هی است و رویحجتی برای انسان در قبول دعوت اال

 شود.انسان و شناخت حقایق می

 حوزهدر  شهایمحدودیت دلیلبه بعد معرفتی انسان ناظر است. انسان به  ،«کمتح»وصف 

ز خطا اخود، خداوند و جهان هستی، نیازمند منبعی است که صیانت  ستهیباعقل، برای شناخت 

انساان را در  الزمهاای ترین منبعای اسات کاه آگاهیترین و مصاونداشته باشاد. وحای عاالی

بخشای باه کند. وحی با ویژگی حکمات، عاالوه بار آگاهیمین میهای مختلف معرفتی تأزمینه

 کند.انسان، مسیر سعادت وی را نیز ترسیم می

ود ی محد، به بعد عاطفی و اخالقی انسان ناظر است. انسان به بعد عقالن«موعظه»وصف 

 ها و رفتار انسان دخالت ندارد، بلکه عواطف انسانیگیریعقل در تصمیم فقط ،نیست. همچنین

کند و می توجه لذا قرآن با ویژگی موعظه، به بعد عاطفی انسان نیز .ندادخیل امورنیز در این 

به  گیرد. انسان در بعد عاطفی از این نظرهای آن را برای تفهیم بهتر حقایق به کار میقابلیت

ا به ر وف و لطیف، محتوایی ر ،صدور از حکیم مطلق به سببوحی نیازمند است که وحی، 

هیجانات روحی  تواندیمو است و ا یهاتیقابلو  وضعیتکه متناسب با  کندیمانسان عرضه 

 انسان را به بهترین نحو ممکن مدیریت کند.
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