اصول معرفتی و شیوههای اقناعی قرآن کریم با رویکرد تربیتی

تئــوری کالم جدیــد در غــرب ،وحــی را امــری غیرحقیقــی و
چکیده غیرمعرفتبخــش میدانــد .قــرآن منبــع اصلــی آییــن اســام
اســت و اگــر در حــق بــودن ،معرفتآفرینــی و فهمپذیــری آن،
تشــکیک شــود ،کارکــرد هدایتــی خــود را از دســت خواهــد داد .قــرآن از ســه
شــاخصهی جامعیــت ،جهانــی و جاودانــی بــودن برخــوردار اســت .تکیــه بــر اصول
و منطــق متقــن و اســتوار ،الزم ـهی ایــن اوصــاف اســت .نظــام معرفتــی قــرآن
بــر اصولــی اســتوار اســت کــه مطابــق فطــرت و مــورد وثــوق عقــل اســت .ایــن
اصــول عبارتنــد از :آزادی اندیشــه ،ارائــهی شــناخت علمــی و یقینــی ،تحریــص
مخاطــب بــه تدبّــر ،تف ّکــر و تع ّقــل ،نهــی از متابعــت از شــک و ظــن و نفــی
خرافــه؛ همچنیــن قــرآن ب ـرای دعــوت مــردم و تعلیــم معــارف خــود ،از هم ـهی
شــیوههای اقناعــی عقــا بهــره میگیــرد تــا مخاطــب ،بــا هــر بضاعــت علمــی و
ذائق ـهی معرفتــی کــه دارد ،از آن بهــره بــرد .شــیوههای اقناعــی قــرآن عبارتنــد
از :برهــان و حکمــت ،موعظــهی حســنه ،جــدال احســن و بهرهگیــری از حــس و
تجربــه .الزمـهی اصــول معرفتــی و گفتــان عقالیــی قــرآن ایــن اســت کــه ماهیتی
واقعگــرا و معرفــت بخــش و فهمپذیــر داشــته باشــند.
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بیان مسئله

قــرآن ارائهکننــدهی گزارههــا و آموزههــای الهــی اســت کــه غــرض آن تبییــن حقایــق هســتی و عرضـهی
معرفــت حقیقــی دربــارهی جهــان ،انســان و هدایــت او ب ـرای کــال و ســعادت اســت .رشط تحقــق ایــن
اهــداف ،امــکان فهــم درســت مــن قــرآن و اعتقــاد بــه حــق بــودن آن اســت .تشــکیک در ایــن پیشفرضهــا
بــا روح دی ـنداری ســازگار نیســت .رویکــرد جدیــد غــرب بــه دیــن کــه متأثــر از ماهیــت غیرعلمــی متــون
عهدیــن و دیدگاههــای فلســفی مبتنــی بــر اصالــت مــاده و معرفتشناســی تجربــی اســت ،چالشهایــی را
بـرای متــون وحیانــی ایجــاد کــرده اســت .در ایــن دیــدگاه ،متــون وحیانــی ،غیرمعنــادار ،غیرمعرفتبخــش،
برهانناپذیــر و منطقگریــز تلقــی میشــوند کــه تنهــا ،هویتــی کارکردگرایانــه ،منادیــن ،اســطورهای و...
دارنــد .طــرح ایــن مباحــث ممکــن اســت بــا متــون تحریفشــدهی عهدیــن ســازگار باشــد؛ ا ّمــا تعمیــم
ایــن شــبهات بــه قــرآن ظاملانــه اســت .قــرآن برخــاف دیــدگاه فــوق ،متنــی معنــادار ،معرفتبخــش ،حــاوی
قضایــای برهانــی اســت .آیــات آن ناظــر ب ـ ه واقــع و دارای مدلــول واقعــی هســتند .فهــم قــرآن مبتنــی بــر
اصــول معرفتــی عقالســت و از شــیوههای اقناعــی متــداول میــان عقــا پیــروی میکنــد.

 .1ابتنای قرآن بر ابزارهای معرفتی عقال

قــرآن کتــاب هدایــت و منشــور زندگــی اســت .نــه از نظــر زمــان محــدود بــه عــر خاصــی اســت و
نــه از نظــر مــکان ،حــوزهی جغرافیایــی ویــژهای دارد ،بلکــه قلمــرو رســالت قــرآن ،همـهی اعصــار و امصــار
اســت .قــرآن خــود را ذکــر عاملیــان میخوانــدَ « :و مــا ُه ـ َو إِالَّ ِذكْ ـ ٌر لِلْعالَ ِمی ـ َن (قلــم)52،؛ جــز ذکــری ب ـرای
ـر (مدثــر)36،؛ بیمدهنــدهی
جهانیــان نیســت ».و نیــز خــود را انــذار دهنــدهی بــر میدانــد« :نَ ِذیـراً لِلْ َبـ َ
بــر اســت».
لــذا قــرآن کتابــی جهانشــمول و جاودانــه اســت .جهانــی و جاودانگــی قــرآن اقتضــا میکنــد کــه
بــه شــیوهای معــارف خــود را بیــان کنــد کــه ب ـرای هم ـهی اف ـراد قابلفهــم باشــد؛ یعنــی هرکســی بــا هــر
بضاعــت علمــی ،بتوانــد از آن بهــره بــرد .فهــم قــرآن نیازمنــد زبــان مشــرکی اســت کــه بـرای همـهی ابنــای
بــر و بـرای همیشــه قابلفهــم باشــد .تنهــا زبــان مشــرک انســانها زبــان فطــرت و عقــل اســت .فطــرت،
متــام حقیقــت انســان اســت کــه از آن بــه نــوع آفرینــش تعبیــر میشــود (مطهــری 1370،ش ،ص  .)19چــون
ـم َو ْج َهــكَ لِلدِّیــنِ َح ِنیفـاً ِفطْـ َر َت
فطــرت امــری ذاتــی اســت ،تغییــر و تبدیلــی بــه ســاحت آن راه نــداردَ « :فأَ ِقـ ْ
ـق اللَّ ـ ِه (روم)30،؛ روی خــود را بــه ســوی دیــن حقگ ـرا کــن.
ـاس َعلَ ْیهــا ال تَ ْب ِدیـ َـل لِ َخلْـ ِ
اللَّ ـ ِه الَّ ِتــی َفطَ ـ َر ال َّنـ َ
هــان فطرتــی کــه خــدا مــردم را بــر اســاس آن آفریــد .تغییــری در آفرینــش خــدا ایجــاد منیشــود».
جهــاز معرفتــی انســان از ژرفتریــن آن یعنــی دل و قلــب تــا مراتــب بعــدی ماننــد عقــل ،خیــال و وهــم
و تــا مرتبـهی نازلـهی آن یعنــی حــواس ،در همـهی انســانها مشــرک اســت .رسمایـهی معرفتــی انســان کــه
رش اســت نیــز در همـهی انســانها مشــرک اســت .قــرآن
شــناخت حــق و باطــل و ملهــم بــودن بــه خیــر و ّ
دراینبــاره میفرمایــدَ « :فأَلْ َه َمهــا ُف ُجو َرهــا َو تَقْواهــا (الشــمس)8،؛ بدیهــا و خوبیهــا را بــه او (نفــس)
الهــام کــرد».
(ص)
رسـالت انبیـا کشـف و اسـتخراج این گنجینههای فطری انسـان اسـت .پیامبر میفرماید« :النـاس معادن
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کمعادن الذهب و الفضه (مسـند احمد  24/ 15و مشـکات االنوار 199/1؛ مجلسـی ،1429،ج  ،65ص )58؛ مردم
معادنانـد ،هامننـد معـادن طال و نقـره (باید آنها را اسـتخراج کرد)».
عقـل نیـز بهعنـوان نیـروی تشـخیصدهندهی حـق و باطـل ،ابزار مشترکی برای همهی انسـانها اسـت.
(ع)
معرفتـی کـه از راه عقـل برهانـی حاصـل شـود ،معرفتی حقیقی ،پایـدار و همگانـی خواهد بود .امـام علی
عقـل َمضَ لَّـ ٌة (متیمـی آمـدی 1410،ق ،ص )98؛ هـر
دربـارهی اهمیـت عقـل میفرمایـد« :ک ُُّل علـمٍ ال یُ َؤیِّـ ُد ُه ٌ
دانشـی کـه عقـل آن را تائیـد نکند ،گمراهی اسـت».
بنابرایــن عقــل و فطــرت ،تنهــا راه قابلاعتــاد و یقینآفرینــی هســتند کــه انســانها بــرای تفاهــم
بــا یکدیگــر از آنهــا اســتفاده میکننــد و فاصلـهی زمانــی و جغرافیایــی تأثیــری در عملکــرد آنهــا نــدارد .راز
جاودانگــی و مقبولیــت بعضــی از معــارف ،تکیـهی آنهــا بــر عقــل و فطــرت اســت.
هرچنــد انســانها در فطــرت و رسشــت انســانی وحــدت دارنــد؛ ا ّمــا در بهرهمنــدی از فطــرت خــود
متفاوتانــد :برخــی از افـراد ســادهاندیش و گروهــی حکیــم و ژرف اندیشــند ،عــدهای بــا اســتدالل و برهــان
اقنــاع میشــوند و برخــی بــا موعظــه و نصیحــت مجــاب میگردنــد .ایــن تفـ ِ
ـاوت ذائقههــا موجــب شــده
اســت تــا قــرآن از هم ـهی شــیوههای آموزشــی و تربیتــی اســتفاده کنــد .ایــن زبــان ســهل و ممتنــع قــرآن
اســت کــه موجــب جاودانگــی آن شــده اســت.
قــرآن گاهــی انســان را بــه ســیر در زمیــن و دیــدن و شــنیدن ترغیــب میکنــد و گاهــی براهیــن عقلــی
و اســتدالالت حکیامنــه ارائــه میدهــد و زمانــی از موعظــه و انــذار و تبشــیر بهــره میگیــرد .ایــن تفــاوت
شــیوه در بیــان مطالــب قــرآن ،ناشــی از تفــاوت ســاحتهای وجــودی انســان اســت.
نادیــده گرفــن برخــی از ابزارهــای معرفتــی و انحصــار علــم در یافتههــای تجربــی ،اثــرات ســویی
بــر فهــم انســان داشــته اســت .تجربهگرایــان مــاک حــق و باطــل را در تجربهپذیــری میداننــد و یــا
پوزیتیویســتها بـرای همهچیــز توجیــه مــا ّدی دارنــد و تجربــه را مــاک معرفتبخشــی موضوعــات علمــی
میداننــد .بــر اســاس ایــن ،ریچــارد هیــر 1میگویــد« :زبــان دیــن ،معنــای معــرف بخــش نــدارد» (ســعیدی
روشــن ،1387،ص  )123و یــا ویتگنشــتاین 2دربــارهی منطقگریــزی دیــن میگویــد« :باورهــای دینــی نهتنهــا
منطقــی نیســتند؛ بلکــه مدعــی منطقــی بــودن نیــز نیســتند» (ســاجدی ،1385،ص .)190
بــر تفکــر یادشــده ایــن اشــکال وارد اســت کــه تفــاوت نشــئههای وجــودی انســان را نادیــده گرفتهانــد.
تجربــه در علــوم مبتنــی بــر حــس کارایــی دارد کــه عرصـهی فعالیتــش عــامل ما ّده اســت؛ امــا در حــوزهی عقل
یــا دل قابلاســتفاده نیســت .بالئــی کــه دامنگیــر انســان در حــوزهی علــم و دیــن شــد ،ناشــی از همیــن
انحصارگرایــی بــود کــه در عــر روشــنگری ،یافتههــای اســتداللی بهعنــوان تنهــا راه وصــول بــه حقیقــت
معرفــی شــد و در عــر مدرنیتــه ،حــس و تجربــه مــاک درســتی و نادرســتی ،بلکــه بودونبــود حقایــق قـرار
گرفــت .آیــر 3ســخنگوی پوزیتیویســم میگویــد« :معیــاری کــه مــا ب ـرای ارزیابــی اصالــت گزارههــای ناظــر
1- Richard Heier
2- Ludwig Wittgenstein
3- Ayer
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بهواقــع بــهکار میگیریــم ،معیــار تحققپذیــری (تجربــی) اســت» (ســاجدی ،1385،ص  .)80مفهــوم ســخن
او ایــن اســت کــه هــر چــه قابــل تجربــه نباشــد ،واقعــی نیســت.
تأویــل ناســوتی متــون وحیانــی در غــرب ،نتیجـهی ایــن دیــدگاه تجربهگــر اســت .برخــی از اندیشــمندان
مســلامن در تأویــل قــرآن بــر مبنــای اصالــت تجربــه و انــکار غیــب تــاش میکننــد .ســید احمدخــان هنــدی
قــرآن را بــه شــیوهی روشــنفکران دینــدار عــر روشــنگری اروپــا تفســیر کــرده اســت و بـرای مقوالتــی چــون
نبــوت ،معج ـزات ،فرشــتگان ،بهشــت و دوزخ و هــر امــر غیبــی تأویــل مــا ّدی دارد .او دربــارهی فرشــتگان
میگویــد« :صالبــت کوههــا ،روانــی آب ،نیــروی رشــد گیاهــان و ...بــا کلمــهی َملَــک بیانشــده اســت»
(معرفــت 1385،ش ،ج  ،2ص .)513
قــرآن اصــول معرفتــی و شــیوههای آموزشــی خاصــی دارد کــه فهــم درســت قــرآن در گــرو بــهکار بســن
آنهاست.

 .2اصول معرفتی قرآن

نظــام معرفتــی قــرآن ،بــر اصولــی اســتوار اســت کــه عبارتنــد از :آزادی اندیشــه ،ارائهی شــناخت علمی و
یقینــی ،تحریــص بــه تدبّــر ،تف ّکــر و تع ّقــل ،نهــی از پیــروی از ظــن و شــک ،نهــی از پیــروی از تقلیــد.

 .2-1آزادی اندیشه

اســام پرچ ـمدار آزادی اندیشــه اســت و ایــن حکــم عقــل و فطــرت را رسلوح ـهی رســالت و دعــوت
پیامــر(ص) قــرار داده اســت .قــرآن بــه مناســبتهای مختلــف تذکّــر میدهــد کــه انســانها در پذیرفــن
دیــن مجبــور نیســتند .رصیحتریــن آی ـهی قرآنــی در بــاب آزادی اندیشــه ،آیــهی  256ســورهی بقــره اســت:
ـی؛ هیــچ اکراهــی در دیــن نیســت .راه هدایــت از گمراهــی
«ال إِكْـرا َه ِفــی الدِّیــنِ َقــدْ تَ َب َّیـ َن ال ُّرشْ ــدُ ِمـ َن الْ َغـ ِّ
متامیــز اســت».
در ایــن آیــه ،اجبــار و اکـراه در دیــن نفیشــده اســت .نفــی اکـراه در دیــن امــری عقلــی اســت و فطــرت
آن را تأییــد میکنــد بهنحویکــه بــا عنایــت بــه دیــن و تص ـ ّور حقیقــت آن ،عقــل و وجــدان ،بــه ممکــن
نبــودن اجبــار در پذیــرش آن حکــم میکننــد؛ زیـرا در بُعــد نظــری دیــن ،قضایایــی هســتند کــه پــس از اقنــاع
عقــل ،از ســوی دل پذیرفتــه میشــوند و انســان نســبت بــه آنهــا اعتقــاد جــازم پیــدا میکنــد؛ بنابرایــن،
حقیقــت دیــن مربــوط بــه حــوزهی عقــل و دل انســان اســت و در حــوزهی عقــل و دل انســان ،اجبــار و اکـراه
راه نــدارد .اجبــار و اکـراه دربــارهی امــور مــا ّدی انســان و حــرکات فیزیکــی او متصـ ّور اســت.
قــرآن در ادامـهی آیــه ،ممکــن نبــودن اکـراه در دیــن را چنیــن تعلیــل میکنــدَ « :قــدْ تَ َب َّیـ َن ال ُّرشْ ــدُ ِمـ َن
ـی؛ راه رشــد و گمراهــی آشــکار اســت ».انســان طبــق حکــم عقــل و فطـ ِ
ـرت حقجــوی خــود ،حــق را
الْ َغـ ِّ
تشــخیص میدهــد و آن را میپذیــرد و یــا تحــت تأثیــر موانــع هدایــت ماننــد جهــل ،لجاجــت ،هــوای نفــس
و  ...از حــق رویگــردان میشــود کــه در هــر دو صــورت ،وجهــی ب ـرای اک ـراه و اجبــار باقــی منیمانــد.
ش ِعبا ِد الَّ ِذی َن َی ْسـ َت ِم ُعونَ
در منطق قرآن ،آزاداندیشـی از نشـانههای حقگرایان و خردمندان اسـت :« َف َب ِّ ْ
ْباب (زمـر 18 ،و )17؛ پس بندگان
ُـم اللَّهُ َو أُول ِئـكَ ه ُْم أُولُـوا ْالَل ِ
الْقَـ ْو َل َف َی َّت ِب ُعـونَ أَ ْح َسـ َنهُ أُول ِئـكَ الَّ ِذیـ َن هَداه ُ
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مـرا بشـارت ده! همان کسـانی کـه سـخن را میشـنوند و بهرتیـن آن را پیـروی میکنند .آنان هسـتند که خدا
هدایتشـان کـرده و آنـان خردمنداناند ».از آیه اسـتنباط میشـود که:
 خداونــد بــا وصــف «عبــا ِد (بنــدگان مــن)» آنــان را تکریــم میکنــد؛ یعنــی اف ـراد آزاداندیــش را بــهخــود نســبت میدهــد .وجــه ایــن نســبت ،ایــن اســت کــه خــدا حــق محــض اســت و انســان آزاداندیــش،
طالــب حــق.
 افـراد آزاداندیــش هــر ســخنی را میشــنوند و جمــود و تعصبــی بــر باورهــا و دانســتههای خــود و یــاآبــا و اجــداد خــود ندارنــد ،بلکــه بــا ســعهیصدر بــه همــهی ســخنان گــوش میدهنــد.
 آزاداندیشــان اهــل نقــد هســتند .الزمـهی آزاداندیشــی ایــن اســت کــه انســان هــر ســخنی را کــه شــنید،نپذیــرد ،بلکــه بــه حکــم فطــرت و عقــل ،هم ـهی ســخنان شنیدهشــده را بــا محــک عقــل و علــوم قطعــی
بســنجد و آنهــا را منصفانــه نقــد کنــد تــا حــق برایــش آشــکار شــود.
 آزاداندیشــان حقجوینــد .متأســفانه کســانی هســتند کــه اقــوال مختلــف را میشــنوند و بــا عقــل وفطــرت خــدادادی ،آنهــا را نقــد و بررســی میکننــد و حــق برایشــان هویــدا میشــود؛ امــا از حــق رویگــردان
میشــوند و ســخن باطــل را پیــروی میکننــد .امــام علــی(ع) دربــارهی ناکثیــن (اصحــاب جمــل) کــه بیعــت
خــود بــا امــام را شکســتند ،میفرمایــد« :و اللــه لقــد ســمعوها و وعوهــا و لکنهــم حلّیــت الدنیــا فــی اعینهــم
و راقهــم زبرجهــا (نهجالبالغــه ،خطبــهی )3؛ بــه خــدا قســم اینــان ســخن حــق را شــنیدند و بهدرســتی آن را
فهمیدنــد؛ ا ّمــا دنیــا در چشمشــان جلــوه کــرد و فریفتــه زر و زیــور آن شــدند».
 آزاداندیشــان انتخــاب احســن میکننــد .ایشــان از میــان ســخنان گوناگــون ،حــق را تشــخیص میدهنــدو از آن پیــروی میکننــد .حســن اندیشــه ســبب عــزت انســان اســت .امــام علــی(ع) میفرمایــد« :مــا َّ
ذل مــن
احســن الفکــر (متیمــی آمــدی ،1410،ص )683؛ کســی کــه نیکــو بیندیشــد ،خــوار منیشــود».
 ایشــان اهــل هدایتانــد .نتیجـهی آزاداندیشــی ،هدایــت شــدن بــه حــق اســت .بهرهگیــری از هدایــتعقــل ،فطــرت ،وحــی و راهنامیــی مصلحــان و ناصحــان در گــرو همیــن روحیـهی حقیقتطلبــی اســت.
 آزاداندیشان خردمندند .خداوند سبحان در پایان این آیه ،برترین وصف را برای این افراد بیانمیکند« :أُول ِئكَ ه ُْم أُولُوا ْالَلْبابِ؛ تنها ایشان صاحب عقلاند».

 .2-2ارائهی شناخت علمی و یقینی

رویکــرد قــرآن در گفتگــو بــا مخاطبــان ،بــر اســاس علــم و اندیشــه اســت .قــرآن از انســانها میخواهــد
کــه پذیــرش و ر ّد آنهــا بــر مبنــای علــم باشــد .خداونــد از انســانها پیــان گرفتــه کــه جــز بــر مبنــای علــم و
ـم ِمیثـ ُ
ـاب أَنْ ال یَقُولُــوا َعـ َـى اللَّـ ِه إِالَّ الْ َحـ َّـق (اعـراف)169 ،؛
ـاق الْ ِكتـ ِ
ـم یُ ْؤ َخـ ْذ َعلَ ْی ِهـ ْ
حــق چیــزی نگوینــد« :أَ لَـ ْ
آیــا از ایشــان پیــان نگرفتیــم کــه دربــارهی خــدا جــز حــق نگوینــد؟»
قــرآن ب ـرای تحریــص مــردم بــه علــم ،ارزش آن را متذکّــر میشــود و مــاک برتــری انســانها را علــم
ـاب (زمــر)9،؛ بگــو
میدانــدُ « :قـ ْـل َهـ ْـل یَ ْسـ َتوِی الَّ ِذیـ َن یَ ْعلَ ُمــونَ َو الَّ ِذیـ َن ال یَ ْعلَ ُمــونَ إِنَّ ــا یَ َت َذكَّـ ُر أُولُــوا ْالَلْبـ ِ
آیــا کســانی کــه میداننــد بــا کســانی کــه منیداننــد ،برابرنــد؟ تنهــا خردمنــدان آن را میفهمنــد».
نفــی تســاوی عاملــان و غیــر عاملــان امــری بدیهــی اســت؛ امــا بیــان ایــن امــر بدیهــی ،ب ـرای بیــداری
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فطــرت حقجــوی انســان اســت .علــم و اتّــکای بــر حقایــق علمــی راه رســیدن بــه حــق اســت ،هامنطــور
کــه جهــل اینکــه عامــل اصلــی گمراهــی اســت .اگــر کســی زندگـیاش بــر محــور علــم نباشــد ،قطعـاً دچــار
گمراهــی و ضاللــت میشــودَ « :فــا ذا بَ ْعــدَ الْ َحـ ِّـق إِالَّ الضَّ ـ ُ
ُص ُفــونَ (یونــس)32 ،؛ پــس از حــق جــز
ـال َفـأَ َّن ت ْ َ
گمراهــی چیســت؟ چ ـرا از حــق رویگــردان میشــوید؟»
ِ
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قــرآن انســان را از پیــروی چیــزی منــع میکنــد کــه بــه
ْ َ ـكَ
ُ
َ
ٌ
ـر َو الْ ُفــؤا َد ك ُُّل أُول ِئــكَ كانَ َع ْنــهُ َم ْسـ ُؤالً (ارسا)36 ،؛ از آنچــه بــه آن علــم نــداری ،پیــروی
إِنَّ َّ
السـ ْم َع َو الْ َبـ َ َ
مکــن! هامنــا گــوش و چشــم و دل ،دربــارهی همـهی آنهــا ،بازخواســت خواهــی شــد».
حکــم نهــی از متابعــت چیــزی کــه انســان بــه آن علــم نــدارد ،حکــم مطلقــی اســت و بعــد اعتقــادی و
عملــی انســان را در برمیگیــرد .بــر اســاس منطــق قــرآن ،انســان نبایــد بــه چیــزی کــه بهدرســتی آن علــم
نــدارد ،بــاور و التـزام داشــته باشــد و یــا آن را مــاک عمــل خــود قـرار دهــد.
قــرآن در احتجــاج بــا مخالفــان ،از آنــان میخواهــد کــه بــر مبنــای علــم ســخن بگوینــد و دلیــل علمــی
ـم صا ِد ِقیـ َن (انعــام)143،؛ اگــر راســت میگوییــد ،بــا علمــی مرا آگاه ســازید».
بیاورنــد« :نَ ِّب ُئونِــی ِب ِعلْـ ٍـم إِنْ كُ ْن ُتـ ْ
قــرآن باالتریــن درجــهی بندگــی را کــه خشـ ّیت از خــدا اســت ،از آنِ اهــل علــم میدانــد و میگویــد« :إِنَّ ا
ـى اللَّــهَ ِمـ ْن ِعبــا ِد ِه الْ ُعلَــا ُء (فاطــر)28،؛ از میــان بنــدگان خــدا ،تنهــا دانایــان حقیقتـاً از او میترســند».
یَ ْخـ َ
عالمــه طباطبایــی در ذیــل ایــن آیــه میگویــد« :اهــل علــم بهواســطهی شــناختی کــه از حقیقــت هســتی،
خــدای متعــال ،حیــات اخــروی و ثــواب و عقــاب الهــی دارنــد ،نســبت بــه خــدا خشــیت دارند ،بلکه خشــیت
بــه معنــی حقیقــی کلمــه ،تنهــا در علــا یافــت میشــود» (طباطبایــی ،1386،ج  ،17ص .)59
اگــر بــاور و اعتقــادی بــر پایــه علــم و یقیــن نباشــد ،متزلــزل خواهــد بــود و بــا کوچکتریــن شــبههای از
میــان خواهــد رفــت .امــام صــادق(ع) دربــارهی اعتقــاد تقلیــدی کــه اســاس علمــی نــدارد ،میفرمایــد« :مــن
دخــل فــی هــذا الدیــن بالرجــال ،اخرجــه منــه الرجــال (مجلســی ،1429،ج  ،2ص )105؛ هرکــس بهوســیلهی
مــردان وارد ایــن دیــن شــود ،مــردان او را از آن خــارج خواهنــد کــرد».
قــرآن از مراتــب علــم ،علــم یقینــی را توصیــه میکنــد؛ زی ـرا الزم ـهی دی ـنداری ،رســیدن بــه مرحل ـهی
یقیــن اســت .در تعریــف یقیــن گفتهانــد« :یقیــن عبــارت اســت از جــزم بــه ثبــوت محمــول بـرای موضــوع و
جــزم بــه امتنــاع ســلب محمــول از موضــوع و قابـلزوال نبــودن هیچکــدام» (جــوادی آملــی ،1387،ص .)255
منظــور قـران لزومـاً یقیــن منطقــی نیســت ،بلکــه طأمنینــه را هــم شــامل میشــود.
علمــی کــه قاب ـلزوال نباشــد ،هــان یقیــن اســت .در علــم یقینــی هیــچ ریــب و شــکی راه نــدارد.
خداونــد غــرض از تفصیــل آیــات خــود را رســیدن بــه معرفــت یقینــی بیــان میکنــد« :یُدَ بِّ ـ ُر ْالَ ْم ـ َر یُف َِّصـ ُـل
ْالیـ ِ
ـم تُو ِق ُنــونَ (رعــد)2 ،؛ کار را تدبیــر میکنــد و آیــات را بیــان میکنــد .شــاید بــه
ـم ِبلِقــا ِء َربِّكُـ ْ
ـات لَ َعلَّكُـ ْ
مالقــات پروردگارتــان یقیــن پیــدا کنیــد».

 .2-3تحریص به تدبّر ،تفکّر و تعقّل

تکیــه بــر تدبّــر ،تف ّکــر ،تع ّقــل ،تف ّقــه و ...یکــی دیگــر از اصــول معرفتــی قــرآن اســت .قــرآن در یــک
دعــوت عمومــی ،همــگان را بــه تف ّکــر ،تدبّــر و تع ّقــل فرامیخوانــد .تفکــر و اندیشــه از دیــدگاه قــرآن،
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ـاب َأنْ َزلْنــا ُه ِإ َل ْیــكَ ُمبــا َركٌ لِ َیدَّ بَّ ـ ُروا آیاتِ ـ ِه َو لِ َی َت َذكَّ ـ َر أُولُــوا
هدفــی متعالــی و راهــکاری معرفتــی اســتِ « :كتـ ٌ
ـاب (ص)29 ،؛ ایــن کتابــی مبــارک اســت کــه بــه ســوی تــو نازلــش کردیــم تــا در آیــات آن تدبّــر کننــد و
ْالَلْبـ ِ
درنتیجــه ،خردمنــدان متذکّــر شــوند ».بــا وجــود اینکــه خطــاب آیــه بــه شــخص پیامــر(ص) اســت؛ امــا تعلیــل
ارائهشــده ،هــدف نــزول قــرآن را تدبّــر عمــوم مــردم بیــان میکنــد .صاحــب تفســیر املیـزان بــر ایــن نکتــه
تأکیــد دارد و میگویــد« :مقابلــه جملــه لیتدبّــروا بــا جملــه ولیتذکّــروا اولواااللبــاب ،ایــن معنــا را میفهامنــد
کــه م ـراد از ضمیــر جمــع ،عمــوم مــردم اســت» (طباطبایــی ،1386،ج  ،17ص .)300
چــون رســالت قــرآن جهانــی اســت ،بـرای تشــویق و ترغیــب و محا ّجــه بــا مخالفــان ،آنــان را بــه تف ّکــر و
تأ ّمــل در آیــات دعــوت میکنــد« :أَ َفــا یَتَدَ بَّـ ُرونَ الْ ُقـ ْرآنَ َو لَـ ْو كانَ ِمـ ْن ِع ْنـ ِد َغ ْیـ ِر اللَّـ ِه لَ َو َجــدُوا ِفیـ ِه ا ْخ ِتالفـاً
كَ ِثی ـراً (نســاء)82،؛ چ ـرا در آیــات قــرآن تدبــر منیکننــد؟ اگــر از ناحیــهی غیــر خــدا بــود ،اختــاف فراوانــی
در آن مییافتنــد».
لحــن کالم در ایــن آیــه هــم موعظــه اســت و هــم برهــان .پذیــرش و ر ّد هــر امــری بــدون تدبّــر در آن،
خــاف موازیــن عقــل و فطــرت ســلیم اســت و مانــع درک حقیقــت و عامــل انحـراف فــرد در ابعــاد مختلــف
زندگــی اســت؛ لــذا خداونــد کســانی را کــه قــرآن را میشــنوند و در آن دقّــت و تدبّــر منیکننــد ،ایــن
ـوب أَقْفالُهــا (محمــد)24 ،؛ چ ـرا در قــرآن تدبــر
گونــه توبیــخ میکنــد« :أَ َفــا یَتَدَ بَّ ـ ُرونَ الْ ُق ـ ْرآنَ أَ ْم َع ـ 
ى ُقلُـ ٍ
منیکننــد؟ آیــا بــر دلهایشــان قفــل زدهشــده اســت؟»
قــرآن تف ّکــر در آیــات تکویــن (هســتی) و ترشیــع (قــرآن) را از اغ ـراض نــزول بیــان میکنــد« :كَذلِــكَ
ـم ْالیـ ِ
ـم تَ َت َفكَّ ـ ُرونَ (بقــره)266 ،؛ اینچنیــن ب ـرای شــا آیــات را آشــکار میکنــد،
ـات لَ َعلَّكُـ ْ
یُ َب ِّی ـ ُن اللَّــهُ لَكُـ ُ
شــاید تف ّکــر کنیــد».
در قــرآن ،انســانهایی کــه از عقــل خــود در راه شــناخت حــق و باطــل اســتفاده منیکننــد ،بدتریــن
ـم الَّ ِذی ـ َن ال َی ْع ِقلُــونَ (انفــال)22،؛
ـم الْ ُبكْـ ُ
الصـ ُّ
اب ِع ْنــدَ اللَّ ـ ِه ُّ
ش الــدَّ َو ِّ
موجــودات عــامل معرفیشــدهاند« :إِنَّ َ َّ
بدتریــن جنبنــدگان نــزد خــدا کــر و اللهــا هســتند کــه منیاندیشــند ».بــه تعبیــر قرآن کســی که منیاندیشــد،
کــر و الل اســت؛ چــون راه دریافــت و تلقــی حــق ،گــوش و زبــان اســت و کســی کــه اهــل تع ّقــل نیســت،
نــه بــه ســخن حــق توجــه دارد و نــه بــه کلمـهی حــق ســخن میگویــد ،پــس در حقیقــت کــر و الل اســت.
اطاعــت کورکورانــه از نظــر قـران بهشــدت ناپســند اســت ،حتــی خشــوع در مقابــل آیــات الهــی نیــز بایــد بــا
تعقــل انجــام گیــرد .در اواخــر ســورهی فرقــان کــه اوصــاف عبــاد الرحمــن بیــان میشــود ،میفرمایــد« :اذا
ذکــروا بایاتنــا مل یخــروا علیهــا صــا و عمیانــا» (فرقــان.)73 ،

 .2-4نهی از پیروی از ظن و شک

معرفــت و ادراک انســان مراتبــی دارد کــه علــم باالتریــن درج ـهی ادراک حقایــق خارجــی اســت .علــم
تصدیــق مطابــق واقــع اســت .ایــن تصدیــق صددرصــدی مانــع تصدیــق ضــد آن اســت؛ یعنــی هنگامیکــه
کســی بــه چیــزی علــم پیــدا کــرد (البتــه علمــی کــه بــر پایـهی برهــان و ابـزار علمــی اســتوار باشــد و در آن
شــائبهی جهــل مرکــب نباشــد) ،تح ّقــق ضــد آن را نفــی میکنــد .ایــن درجــه از ادراک آدمــی هــان علمــی
اســت کــه قــرآن آن را مــاک برتــری انســانها و مایـهی ســعادت آنــان معرفــی میکنــد .خداونــد در قــرآن ،از
اصول معرفتی و شیوههای اقناعی قرآن کریم با رویکرد تربیتی
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بنــدگان خــود و حتــی مخالفــان و منکـران میخواهــد بــر اســاس آن عمــل کننــد .هــرگاه تصدیــق انســان بــه
امــری مســاوی تصدیــق نقیــض آن باشــد؛ یعنــی بــاوری پنجاهدرصــدی داشــته باشــد ،بــه آن شــک گوینــد .در
ایــن حالــت ،شــخص بــه هــان میـزان کــه امــری را تصدیــق میکنــد ،بــه هــان انــدازه نیــز احتــال صحــت
نقیــض آن را میدهــد .گاهــی اوقــات ،درصـ ِـد تصدیــقِ امــری بیشــر از درصـ ِـد احتــا ِل تصدیــقِ ضــد آن اســت
کــه بــه ایــن حالــت ظــن گوینــد .پــس بــاور بیشــر از شــک و کمــر از علــم را ظــن گوینــد؛ و هــرگاه تصدیــق
بــه امــری کمــر از درصـ ِـد تصدیــقِ بــه ضــد آن باشــد ،بــه آن َوهــم گوینــد.
از دیـدگاه قـرآن ،ادراک و معرفتـی معتبر اسـت کـه از نـوع علـم و یـا متکـی به علم باشـد و سـایر انواع
ص َو الْفُؤا َد ك ُُّل أُول ِئكَ كانَ َع ْنهُ َم ْسـ ُؤالً
ادراکات بیاعتبارنـدَ « :و ال تَق ُ
ْـف مـا لَ ْی َ
ـس لَـكَ ِب ِه ِعل ٌْم إِنَّ َّ
السـ ْم َع َو الْ َب َ َ
(ارساء)36 ،؛ از آنچـه علـم نـداری پیـروی مکن! گوش و چشـم و دل (انسـان) نسـبت به آنها مسـئولاند».
بنابرایــن ظــن و شــک و وهــم ،عق ـاً و رشع ـاً ،اعتبــاری ندارنــد .وجــه رشعــی آن ،نهــی شــارع مق ـ ّدس
اســت کــه در آیــهی فــوق بیانشــده اســت و وجــه عقلــی آن ،عــدم وثــوق و اطمینــان اســت .انســانی کــه
دربــارهی حــق بــودن امــری بــه شــک و وهــم دچــار میشــود ،انســان متزلزلــی اســت کــه بــا هــر شــبههای،
ِــم
بــاور او از میــان مــیرود و پیوســته حیــران و مــر ّدد خواهــد بــود« :ا ْرتا َب ْ
ــم ِفــی َر ْی ِبه ْ
ــم َف ُه ْ
ــت ُقلُو ُب ُه ْ
ـر َّددُونَ (توبــه)45،؛ دلهایشــان بــه شــک افتــاده اســت و در شــک خــود رسگردانانــد ».فســا ِد تبعیــت
یَـ َ َ
از وهــم ،بدیهــی اســت و هــر انســانی آن را تصدیــق میکنــد؛ بنابرایــن ،قــرآن متعــرض آن منیشــود؛ ا ّمــا
دربــارهی پیــروی از ظــن و شــک ،رصاحت ـاً بیاعتبــاری آنهــا را بیــان میکنــد و از مــردم میخواهــد کــه از
آنهــا پیــروی نکننــد و مبنــای عمــل خــود قـرار ندهنــد.
ظــن :چــون ظــن احتــال راجــح اســت و از مرحلـهی شــک گذشــته و بــه علــم نزدیکتــر اســت ،ممکــن
اســت ایــن شــائبه پیــش آیــد کــه انســان میتوانــد بــه آن عمــل کنــد .عم ـاً هــم اکــر عــوام ،بــر اســاس
تخمیــن و گــان خــود عمــل میکننــد؛ یعنــی همینکــه احتــال امــری را بیــش از پنجاهدرصــد دادنــد و
از حالــت شــک بیــرون آمدنــد ،بــه معرفــت خــود وثــوق پیــدا میکننــد و ماننــد امــر علمــی و یقینــی ،آن را
معیــار اندیشــه ،قــول و عمــل خــود قـرار میدهنــد .ایــن حالــت بـرای انســان بســیار خطرنــاک اســت .اعتقاد
و عمــل بــر اســاس ظــن ،خســارات جربانناپذیــری را بــه دنبــال دارد و موجــب ندامــت ابــدی میشــود؛ لــذا
قــرآن میفرمایــد« :إِنْ یَ َّت ِب ُعــونَ إِالَّ الظَّ ـ َّن َو إِنَّ الظَّ ـ َّن ال یُ ْغ ِنــی ِم ـ َن الْ َحـ ِّـق شَ ـ ْیئاً (نجــم)28 ،؛ جــز از ظــن
پیــروی منیکننــد ،گــان بـرای رســیدن بــه حــق ،هیــچ اعتبــاری نــدارد».
واضــح اســت کــه امــر بــه اجتنــاب از ظــن ،بــه خــو ِد ظــن ،تعلــق منیگیــرد (زی ـرا حصــول ظــن امــری
غیراختیــاری اســت) ،بلکــه مـراد آیــه ایــن اســت کــه اگــر انســان دربــارهی چیــزی ظــن پیــدا کــرد ،آن را فــورا ً
نپذیــرد و مبنــای کار خــود ق ـرار ندهــد .در مواجهــه بــا ظــن ،وظیف ـهی انســان ایــن اســت کــه تــاش کنــد
تــا بــا بهرهگیــری از عقــل و نقــل معتــر ،از ایــن حالــت بیــرون بیایــد و بــه مرحلـهی علــم برســد .قــرآن در
ـم إِالَّ یَ ْخ ُر ُصــونَ (انعــام)116،؛ جــز از
توبیــخ کاف ـران و منک ـران میفرمایــد« :إِنْ یَ َّت ِب ُعــونَ إِالَّ الظَّ ـ َّن َو إِنْ ُهـ ْ
گــان و تخمیــن پیــروی منیکننــد».
امــوری از قبیــل دشــمنی بــا حــق ،پایبنــدی بــه تقلیــد از آبــا و اجــداد خــود ،تعصــب نســبت بــه باورهای
غیرعلمــی خویــش ،عــادت و خــو گرفــن بــه خرافــات و تصــورات موهــوم خــود زمینههــای پیــروی از ظــن
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هســتند کــه همـهی آنهــا ریشــه در هــوای نفــس دارنــد .ایــن عوامــل ســبب میشــوند کــه آدمــی بــا تکیــه
بــر موهومــات و مغالطــات ،نســبت بــه امــور ،دچــار ظــن شــود و آن را معیــار اعتقــاد و عمــل خــود قـرار
دهــد؛ لــذا قــرآن پیــروی از ظــن و گــان را پیــروی از هــوای نفــس تعبیــر میکنــد« :إِنْ یَ َّت ِب ُعــونَ إِالَّ الظَّـ َّن َو
ـس (نجــم)23،؛ جــز از پنــدار و خواســتهی نفــس پیــروی منیکننــد».
مــا تَ ْهـ َوى ْالَنْ ُفـ ُ
اندیشــمندان مســلامن نیــز در اســتنباط احــکام دینــی ،اعتبــاری بـرای مطلــق ظــن قائــل نیســتند و اظهار
میدارنــد« :أ ّن الظَّـ َّن فــی نَفسـ ِه ال یَ ُکــو َن حجــة ...الظّــا ّن جاهـ ٌـل کَغَیــر ِه فالحج َةلَـ ُه (طباطبایــی قمــی،1371،
ج  ،2ص )57؛ گــان ،ذاتـاً ح ّجــت نیســت...گامنکننده ،جاهلــی اســت ماننــد دیگـران؛ پــس حجتــی نــدارد».
شـک :واژهی شـک و ریـب در قـرآن فـراوان بـهکار رفتـه اسـت و کسـانی کـه از آنهـا تبعیـت میکننـد،
رسزنش شـدهاند .شـک یکی از مراتب ادراک انسـان اسـت که انسـان میان تصدیقِ قضیهای و تصدیقِ نقیض
آن ،متردد اسـت .راغـب شـک را حالـت اعتـدال نقیضیـن نـزد انسـان میداند (راغـب ،1425،ص  .)297شـک
حالـت اضطـراب انسـان در فهـم و شـناخت واقعیـت اسـت .واژهی ریـب نیز مضمونـی قریب به شـک دارد.
زمخشری در کشـاف ،ریـب را نـوع شـدیدی از شـک میدانـد و آن را قلـق و اضطـراب نفـس تعریف میکند
(زمخشری ،1407،ج  ،1ص  .)34چـون ریـب حالـت شـدت شـک اسـت ،در قـرآن ُمریـب وصـف شـک آمـده
ِیـب (سـبا)54،؛ اینها در شـک مضطربی هسـتند».
ـم كانُـوا ِفـی شَ ـكٍّ ُمر ٍ
اسـت« :إِنَّ ُه ْ
شــک بهخودیخــود ،ناپســند نیســت ،بلکــه شــک ،بــاب تف ّکــر و اندیشــه اســت و نتیج ـهی آن علــم
اســت .پیــروی از شــک و مبنــای عمــل قــرار دادن آن ،موضوعــی اســت کــه قــرآن بهطــور قاطــع بــا آن
برخــورد میکنــد و نتیجــهی همــهی کجفکریهــا ،موضعگیریهــای باطــل ،گرفتــاری و اضطرابهــای
انســان را پیــروی از شــک میدانــد .امــام علــی(ع) ایــن نــوع شــک را مخــرب دیــن میدانــد و میفرمایــد:
«الشَّ ــکُ یُ ِ
فس ـ ُد الدی ـ َن (متیمــی آمــدی ،1410،ص )43؛ شــک دیــن را فاســد میکنــد».
قــرآن معرفــت یقینــی را ارائــه میدهــد و هرگونــه شــناخت مبتنــی بــر شــک را نفــی میکنــد« :ذلِــكَ
ـدى لِلْ ُم َّت ِقیـ َن (بقــره)2،؛ ایــن کتــاب کــه شــکی در آن نیســت ،هدایتــی بـرای اهــل
الْ ِكتـ ُ
ـاب ال َریْـ َ
ـب ِفیـ ِه ُهـ ً
تقــوی اســت ».خداونــد در ایــن آیــه ،پیــش از بیــان موضــوع هدایــت ،از قــرآن رفــع شــک میکنــد .قــرآن در
همـهی ابعــاد و جوانبــش ،بــدون شــک اســت .هــم از نظــر نــزول و اعجــاز ،هــم از نظــر هدایتگــری و هــم
از حیــث معــارف و علــوم ،رسارس حــق اســت و باطلــی در آن راه نــدارد« :ال یَأْتِیـ ِه ال ِ
ْباطـ ُـل ِمـ ْن بَ ْیــنِ یَدَ یْـ ِه
َو ال ِمـ ْن َخلْ ِفـ ِه (فصلــت)42،؛ هرگــز از پیــش و پــس (گذشــته و آینــده) ،باطــل بــه آن (قــرآن) راه نــدارد».
قــرآن در مــواردی کــه منک ـران ،ادعــای شــک میکننــد ،ضمــن تأکیــد بــر قابلتردیــد نبــودن موضــوع،
بــه اقامـهی برهــان میپــردازد .مهمتریــن موضوعــات قــرآن کــه منکـران اعــان میدارنــد کــه در آنهــا شــک
دارنــد ،خــدا ،قیامــت ،کتــب آســانی و قــرآن اســت؛ مث ـاً دربــارهی خداونــد ،کفــار خطــاب بــه پیام ـران
ـب (ابراهیــم)9،؛ آیــا مــا را از
میگفتنــد« :أ تَن َهانَــا أن نَع ُبــدَ ابَا َءنَــا إِنَّــا لَ ِفــی شَ ــكٍّ ِمـ َّـا تَدْ ُعونَنــا إِلَ ْی ـ ِه ُمرِیـ ٍ
آنچــه پدرامنــان میپرســتیدند ،منــع میکنــی؟ مــا نســبت بــه آنچــه (خدایــی کــه) مــا را بــه ســوی او دعــوت
میکنــی ،در شــک هســتیم».
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پیامـران در جــواب آنــان،
ِ
ـكٌّ
َّ
ْالَ ْر ِض (ابراهیــم)10،؛ آیــا در وجــود خــدا شــک داریــد؟ او آفریننــدهی آســانها و زمیــن اســت».
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پاســخ پیامـران در قالــب برهانــی متقــن و درعینحــال ســاده و رســا بیانشــده اســت .چگونــه ممکــن
اســت در ربوبیــت خــدا شــک کــرد؟ ربوبیــت خداونــد آن انــدازه مربهــن و یقینــی اســت کــه امــکان انــکار
آن نیســت .جملـهی «فاطــر الســاوات و االرض» ،برهانــی بــر اثبــات توحیــد اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه هــر
انســانی بــا فطــرت و عقــل ســلیم خــود میفهمــد کــه موجــودات ایــن عــامل قائمبـهذات خــود نیســتند .اگــر
قائمبـهذات بودنــد ،دســتخوش تغییــر و تبدیــل و نابــودی منیشــدند .الجــرم قامئــی دارنــد کــه بــر او تکیــه
میکننــد و هستیشــان از آن اوســت.
کفــار دربــارهی شــک در معــاد و قیامــت نیــز اظهــار تردیــد میکننــد .تردیــد آنــان نســبت بــه قیامــت،
ناشــی از اســتبعاد و ناممکــن دانســن آن اســت و ایــن اســتبعاد ،نتیج ـهی قیــاس قــدرت خــدا بــا قــدرت
خودشــان اســت؛ لــذا هنگامیکــه بــا مســئلهی حــر و قیامــت مواجهــه میشــوند ،در مقــام انــکار
میگوینــد« :أَ إِذا ِم ْتنــا َو كُ َّنــا تُرابـاً َو ِعظامـاً إِنَّــا لَ َم ْب ُعوثُــونَ (مومنــون)82،؛ هــرگاه مــا مردیــم و تبدیــل بــه
اســتخوان و خــاک شــدیم ،آیــا زنــده و برانگیختــه میشــویم؟»
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خداونـد در پاسـخ بـه ایـن تردیـد و انـکار میفرماید« :یـا أَ ُّی َه َّ ُ
اب (حـج)5،؛ ای مردم! اگر دربارهی قیامت در شـک هسـتید ،پس شما را از خاک آفریدیم».
ُـم ِمـ ْن تُـر ٍ
َخلَقْناك ْ
قــرآن در جــواب ایــن شــبهه ،بــه آفرینــش اولیــهی انســان اشــاره میکنــد کــه چگونــه قیامــت بعیــد
اســت؟ خداونــد هــان کســی اســت کــه شــا را آفریــده اســت .آفرینــش دوم (در قیامــت) ســختتر از
آفرینــش اول نخواهــد بــود .آفرینــش اول شــا از خــاک بــود ،بعــث و حــر دوبــارهی شــا نیــز از خــاک
خواهــد بــود.
(ص)
ِ
ِ
ــم فــی
دربــارهی شــک در قــرآن و رســالت پیامــر  ،قــرآن خطــاب بــه آنــان میفرمایــدَ « :و إنْ كُ ْن ُت ْ
ى َع ْب ِدنــا َفأْتُــوا ب ُِســو َر ٍة ِمـ ْن ِم ْثلِـ ِه (بقــره)23 ،؛ اگــر نســبت بــه آنچــه بــر بنــدهی خــود
ـب ِمـ َّـا نَ َّزلْنــا َعـ 
َر ْیـ ٍ
فرســتادیم ،شــک داریــد ،ســورهای هامننــد آن بیاوریــد».
مهمتریــن شــبههای کــه دربــارهی قــرآن مطــرح بــود ،بــری بــودن آن اســت؛ لــذا گفتــه میشــد ایــن
قــرآن ،شــعر ،ســحر و یــا قــول بــر اســت .قــرآن بـرای رفــع ایــن تردیــد ،برهــان اقامــه میکنــد و از مخالفــان
میخواهــد کــه اگــر شــک دارنــد در اینکــه قــرآن از جانــب خداســت و احتــال میدهنــد کــه از ناحیــه
خــود پیامــر(ص) باشــد ،پــس بایــد افـراد دیگــری از شــا هــم بتوانــد هامننــد آن را بیاورنــد .هــرگاه شــا از
آوردن آن عاجــز باشــید ،غیــر بــری بــودن آن اثبــات میشــود و ایــن اســتدالل در قالــب قیــاس اســتثنائی
اقامهشــده؛ امــا ب ـرای بهرهگیــری هم ـهی مــردم بــه زبــان موعظــه بیــان گردیــده اســت.
ذکــر ایــن نکتــه رضوری اســت کــه علــت شــک و تفکــر شــکاکانه ،محصور کــردن هســتی در ماده اســت.
قــرآن حسگرایــی کفــار را عامــل اصلــی بیایامنــی و تردیــد آنــان بیــان میکنــد« :لَـ ْن نُ ْؤ ِمـ َن لَــكَ َح َّتــى نَـ َرى
اللَّــهَ َج ْهـ َر ًة (هــان)55 ،؛ هرگــز بــه تــو ایــان منیآوریــم ،مگــر اینکــه خــدا را آشــکارا ببینیــم».
بــاور بــه اینکــه تنهــا هــر چیــزی حــق اســت کــه در حــس و تجربــه بگنجــد ،راه یقیــن بــه امــور ماورایــی
و مجــرد را میبنــدد .مشــکل بــزرگ فلســفهی غــرب در امــروز نیــز همیــن اســت .بنیــانِ سســتی کــه از
گذشــته ،بــر تصـ ّور باطــلِ محصــور بــودن عــامل هســتی در مــاده اســتوار بــود ،بــا آغــاز عــر روشــنگری از
ســوی دیویــد هیــوم  ،فلســفهی دیــن را تحــت تأثیــر خــود قـرار داد و تــا بــه امــروز بــر فلســفهی دیــن در
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غــرب ســیطره دارد .دیویــد هیــوم 1بهرتیــن کار دربــارهی امــور ماوراءالطبیعــه را خــودداری از قضــاوت و
الادریگــری میدانســت (رشــاد ،1389،ص  .)482اثــر ســوء ایــن تفکــر در حــوزهی دیــن و معــارف وحیانــی،
تفســیر ناســوتی و تجربــی از دیــن و آیــات قــرآن اســت.

 .2-5نهی از متابعت از تقلید

انســان بــه حکــم فطــرت ،در جســتجوی حقیقــت اســت .بــا هــر حادثـهای کــه مواجــه میشــود و یــا هــر
پدیــدهای را کــه میبینــد ،در تــاش اســت تــا علّتــش را بفهمــد .ایــن کشــش فطــری موجــب میشــود کــه
انســان بــه فعالیتهــای فکــری و عملــی بپــردازد .درصورتیکــه از ســامت روان و عقــل برخــوردار باشــد،
حــارض نیســت خــود را بــه آرای بــدون پشــتوانه و خرافــی تســلیم کنــد و یــا کورکورانــه از دیگـران پیــروی
منایــد .زندگــی علمــی و معرفتــی انســان همیشــه بــر مــدار عقــل و فطــرت منیگــردد ،بلکــه چهبســا خرافــه
و تقلیــد بــر اندیش ـهی او حاکــم میشــود و از درک حقیقــت عاجــز میمانــد.
بــه ســخن مضحــک و دروغ خرافــه میگوینــد .خرافــه پذیــرش و ر ّد بــدون دلیــل هــر امــری اســت.
هامنطــور کــه پذیــرش امــور غیرحقیقــی و موهــوم خرافــه اســت ،محــدود کــردن علــم در حــس و تجربــه و
نفــی علــوم عقلــی و شــهودی از مصادیــق خرافــه اســت .در بُعــد عملــی هــم اگــر انســان عملــی انجــام دهــد
کــه مغایــر بــا حکــم عقــل و ســعادت او باشــد ،نیــز از مصادیــق خرافــه اســت؛ همچنیــن پیــروی کورکورانــه
از دیگـران هــم از مصادیــق خرافــه و عمــل بــدون علــت اســت.
قــرآن تقلیــد باطــل را ســبب گرفتــاری ک ّفــار و بتپرســتان میدانــد و ح ّجــت آنــان در انــکار حــق و
ـم ال یَ ْعلَ ُمــونَ
پیــروی از باطــل را چنیــن بیــان میکنــدَ « :ح ْس ـ ُبنا مــا َو َجدْنــا َعلَ ْی ـ ِه آبا َءنــا أَ َو لَ ـ ْو كانَ آبا ُؤ ُهـ ْ
شَ ـ ْیئاً َو ال َی ْه َتــدُونَ (مائــده)104،؛ کافــی اســت ب ـرای مــا روشــی کــه پدرامنــان را بــر آن یافتیــم .اگرچــه
پدرانشــان چیــزی منیدانســتند و هدایــت منیپذیرفتنــد؟»
در امــوری کــه انســان علــم و آگاهــی الزم را بــه آن نــدارد ،بــه حکــم عقــل و رشع ،بایــد بــه خــره
و آگاه مراجعــه کنــد کــه ایــن هــان تقلیــد ممــدوح اســت .مبنــای عقلــی ایــن قســم از تقلیــد ،لــزوم
مراجعـهی جاهــل بــه عــامل و مبنــای رشعــی آن قــرآن اســت کــه میفرمایــد« :فَسـ َئل ُوا أهـ َـل ال ِذکـ ِر إن کُن ُتــم َل
تَعلَ ُمــونَ (انبیــا)7 ،؛ اگــر منیدانیــد از اهــل ذکــر بپرســید ».عالمــه طباطبائــی دراینبــاره میفرمایــد« :تقلیــد
اصطالحــی ،معنایــش اعتــاد کــردن بــه دلیــل اجاملــی هــر مســئلهای اســت کــه دسرتســی بــه دلیــل تفصیلــی
آن از ح ـ ّد و حیط ـهی طاقــت او بیــرون اســت» (طباطبایــی ،1386،ج  ،1ص .)311
کسـانی کـه زندگیشـان بـر اسـاس تقلیـد و پذیرش بدون سـبب اسـتوار اسـت ،انسـانهای مسخشـدهای
هسـتند کـه حقیقـت انسـانی خـود را گمکردهانـد .ابنسـینا دراینبـاره میگویـد« :هرکس عادت کرده اسـت
بـدون دلیـل تصدیـق کنـد ،از فطرت انسـانی به در شـده اسـت» (حسـ نزاده ،1383،ص .)30
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قــرآن ب ـرای گفتگــو بــا مخاطبــان ،از روشهــای اقناعــی عقــا اســتفاده میکنــد .شــکی نیســت کــه
همــهی مــردم یــک ســطح فکــری یکســان ندارنــد و از لحــاظ روحــی و ادراکــی ،ذائقههــای متفاوتــی
دارنــد .برخــی بــا نصیحــت ناصـ ِح مشــفق ،تســلیم میشــوند و گروهــی دقیــق و نکتهســنج بــه دنبــال درک
حقایقانــد کــه بــا برهــان قانــع میگردنــد و طایف ـهای ،نــه موعظــه در آنــان اثــر دارد و نــه بــه اســتدال ِل
برهانــی گــوش میدهنــد و جــز از راه جــدل منیتــوان بــا آنــان ســخن گفــت .قــرآن در قبــال هم ـهی ایــن
اف ـراد متعهــد اســت و بایــد ح ّجــت را بــر آنــان متــام کنــد؛ لــذا از هم ـهی شــیوههای متــداول اقناعــی در
ســیرهی عقــا بهــره میگیــرد .نبــی اکــرم(ص) دراینبــاره میفرمایــد« :امرنــا معــارش االنبیــاء ان نکلّــم النــاس
علــی قــدر عقولهــم (طربســی ،1406،ج  ،6ص )605؛ مــا گــروه انبیــاء مأمــور شــدهایم تــا بــا مــردم بهانــدازه
عقلهایشــان ســخن بگوییــم».
خــدای ســبحان پیامــر خــود را مأمــور کــرده اســت کــه بـرای دعــوت مــردم از شــیوههای اقناعــی عقــا
اســتفاده کنــد .خــود قــرآن نیــز در بیــان مطالــب ،از روش تفهیمــی عقــا پیــروی کــرده اســت .قــرآن خطــاب
ـی أَ ْح َسـ ُن
بــه پیامــر(ص) میفرمایــد« :ا ْد ُع إِىل َسـبِیلِ َر ِّبــكَ بِالْ ِحكْ َمـ ِة َو الْ َم ْو ِعظَـ ِة الْ َح َسـ َن ِة َو جا ِدلْ ُهـ ْ
ـم بِالَّ ِتــی ِهـ َ
(نحــل)125،؛ بــا دالیــل اســتوار و انــدرز نیکــو ،مــردم را بــه راه پــروردگارت دعــوت منــا و بــا مخالفــان بــه
طریــق نیکوتــر مجادلــه کــن».
(ص)
قــرآن ســه راه را ب ـرای دعــوت بــه دیــن و اقنــاع مــردم ،ف ـراروی پیامــر ترســیم میکنــد :حکمــت،
موعظــه حســنه و جــدال احســن .دعــوت بــه دیــن منیتوانــد ،خالــی از یکــی از ایــن شــیوهها باشــد.

 .3-1حکمت

زمخرشی حکمت را دلیل روشـنی معنی کرده اسـت که هر شـبههای را رفع میکند (زمخرشی ،1407،ج
 ،2ص  .)644راغـب در مفـردات ،حکمـت را رسـیدن بـه حق بهوسـیله علم و عقل میدانـد (راغب ،1425،ص
)142؛ بنابرایـن ،حکمـت ح ّجتـی اسـت که هدف آن کشـف حقیقت اسـت .بهوسـیلهی حکمت ،حق آشـکار
و هرگونـه ابهـام و شـبههای از آن برطـرف میشـود .حکمـت موجـب قطـع و یقیـن اسـت .در قـرآن ،حکمت
ـاس َقدْ
معـادل بـا واژهی برهـان بـهکار رفتـه اسـت .قـرآن رصاحتـاً خود را برهـان معرفـی میکند« :یـا أَیُّ َها ال َّن ُ
ُـم (نسـاء)174،؛ ای مـردم! از جانـب پروردگارتـان برهانی بر شما آمده اسـت ».چون
ُـم ُب ْرهـانٌ ِمـ ْن َر ِّبك ْ
جا َءك ْ
بنـای برهـان بـر عقـل اسـت و یقین ّیـات مقدمـات آن هسـتند و این امـور مرشوط بـه رشطی نیسـتند؛ لذا به
طایفـهی خاصـی اختصـاص ندارنـد .ایـن اصطالحـات بـا فاصلـه طوالنـی از نـزول قـران جعلشـدهاند .منظور
قـران از برهـان ،برهـان بـا تعریـف منطـق نیسـت .طبری در روایـات تفسـیری ایـن آیـهی رشیفـه ،برهـان را
حجـت و دلیـل و بینـه معنـا کـرده اسـت (طبری ،ج  ،9ص  .)428حتی آنچـه دربارهی حکمت گفته میشـود
بیشتر معنـای اصطالحـی متأخر اسـت و مفرسین متقدم ایـن الفـاظ را اینگونه منیفهمیدنـد؛ بهعنوانمثال،
طبری در تفسـیر حکمـت گویـد« :بِال ِْح ْك َمـ ِة یقـول بوحـی اللـه الذی یوحیـه إلیك وكتابـه الذی ینزلـه علیك»
(همان ،ج  ،17ص  .)321در اینجـا حکمـت را مسـاوی محتـوای وحـی میداند.
اصــول دعــوت قــرآن بــر ا ّدلـهی قطعــی و برهــان ،اســتوار اســت .قــرآن هــم خــود بـرای تفهیــم معــارف
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و اثبــات دعــاویاش برهــان اقامــه میکنــد و هــم از مخالفــان برهــان میطلبــد .قــرآن بـرای اثبــات توحیــد
ایــن گونــه برهــان اقامــه میکنــد« :لَـ ْو كانَ ِفی ِهــا آلِ َهـ ٌة إِالَّ اللَّــهُ لَف ََســدَتا (انبیــاء)22،؛ اگــر در آســان و زمیــن
دو خــدا حکومــت میکــرد ،موجــب فســاد آنهــا میشــد».
صورت قیاس آن بدین رشح است:
مق ّدم :اگر در آفرینش و اداره جهان ،دو خدا دخالت داشتند ،جهان فاسد و تباه میشد.
تالی :اما جهان فاسد و تباه نیست (دقیق و حکیامنه در گردش است).
نتیجه :پس در آفرینش و ادارهی جهان ،بیش از یک خدا دخالت ندارد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه نفــی تالــی یعنــی عــدم فســاد جهــان (آســان و زمیــن) هــم از بدیهیــات اســت
کــه دشــمن ،خــود آن را وجــدان میکنــد و هــم در آیــهی  3ســورهی ملــک بــه آن ترصیحشــده اســت« :مــا
تَــر ى ِفــی َخلْــقِ ال َّر ْحمــنِ ِم ـ ْن ت َفــا ُو ٍت؛ هیــچ بینظمــی و کمبــودی در آفرینــش خــدا منیبینــی ».قــرآن از
ـم إِنْ
مخالفــان میخواهــد تــا دربــارهی ادعاهایشــان برهــان بیاورنــد« :أَ إِلــهٌ َمـ َـع اللَّ ـ ِه ُقـ ْـل هاتُــوا بُ ْرهانَكُـ ْ
ـم صا ِد ِقیـ َن (منــل)64،؛ آیــا خدایــی جــز اللــه اســت؟ ای پیامــر! بگــو اگــر راســت میگوییــد ،دالیلتــان را
كُ ْن ُتـ ْ
بیاورید».
شــأن حکمــت ،وصــول بــه حــق از راه عقــل اســت و حاصــل آن قطــع و تصدیــق کامــل بــه موضــوع
اســت .بــه خاطــر اهمیتــی کــه ارائـهی حکمــت دارد ،قــرآن پیامــر(ص) را ابتــدا بــه آن ســفارش میکنــد .بیــان
حکمــت ،مقیّــد بــه هیــچ قیــدی نیســت .درصورتیکــه دربــارهی شــیوههای دیگــر ،یعنــی موعظــه و جــدال،
قیــد حســن و احســن ذکرشــده اســت .وجــه ایــن اطــاق ایــن اســت کــه علــم و برهــان ذاتـاً نــور هســتند
و هم ـهی حقایــق در پرتــو آنهــا ظهــور پیــدا میکننــد؛ لــذا حکمــت ،مطلق ـاً ممــدوح اســت ،درحالیکــه
موعظــه و جــدال ،اعــم از حســن و قبیــح هســتند و پیامــر(ص) مأمــور شــده اســت تــا از اقســام موعظــه ،نــوع
حســن را برگزینــد و از انــواع جــدال ،نــوع احســن را انتخــاب کنــد.

 .3-2موعظه

موعظــه راه دیگــری اســت کــه در قــرآن بـرای دعــوت مــردم و اقنــاع آنــان ارائهشــده و پیامــر مأمــور
بــه انجــام آن اســت .موعظــه عبــارت اســت از :یــادآوری امــور خیــر بهنحویکــه قلــب شــنونده از شــنیدن
آن رقّــت پیــدا کنــد (راغــب ،1425 ،ص .)600
عالمـه طباطبائـی نیـز موعظـه را منطبـق با خطابـهی منطـق میدانـد (طباطبایـی ،1386،ج  ،2ص .)534
موعظـه ،طریقـهی اقنـاع کسـانی اسـت کـه قـدرت درک اسـتداللهای برهانـی را ندارنـد یـا در پی اقنـاع دل
هسـتند .در ایـن شـیوه ،دعوتکننـده بـا بیـان عواقب و نتایج سـوء اعامل ناپسـند و ذکر آثار اعامل شایسـته،
مخاطـب را بـه تـرک و یـا انجـام آنهـا ترغیـب میکنـد .رشط اساسـی موعظـه این اسـت که مخاطب ،شـخص
موعظهگـر را بپذیـرد و او را خیرخـواه و مشـفق خـود بدانـد؛ زیـرا هـدف موعظـه وادار کـردن قلبهـا بـه
خشـوع و متکیـن در مقابـل حق اسـت.
ِ
ُـدى َو َم ْو ِعظَـ ٌة لِلْ ُم َّت ِقی َن (آلعمـران)138 ،؛
کنـد:
قـرآن خـود را موعظـه معرفـی می
ه
و
اس
ِ
ن
ل
ل
یـانٌ
ب
«هذا
َّ َ
َ
ً
ایـن بیـان روشـنی برای مـردم و بـرای اهل تقـوی ،هدایت و موعظه اسـت».
(ص)
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بـرای اینکــه شــخص از موعظــه ،از جملــه مواعــظ قــرآن تأثیــر بپذیــرد ،بایــد مت ّقــی باشــد .ایــن مرتبــه از
تقــوا غیــر از مرتبـهی عالیـهای اســت کــه نتیجـهی اعتقــاد و التـزام بــه دیــن اســت .این مرحلــه از تقــوا ،امری
فطــری اســت کــه بــه انســان حکــم میکنــد نصیحــت ناصــح امیــن و مشــفق را بپذیــرد؛ لــذا قــرآن بــا بیــان
ـم تَ َذكَّـ ُرونَ (نحــل)90،؛ خــدا شــا را موعظــه
ـم لَ َعلَّكُـ ْ
موعظــه و تذکّــر ،انســان را هدایــت میکنــد« :یَ ِعظُكُـ ْ
میکنــد تــا شــاید متذکّــر شــوید».
بههرحــال ،قــرآن موعظــه اســت و کســانی را کــه غافــل شــده و گرفتــار تاریکیهــای شــک ،جحــد،
تعصــب و لجبــازی بــا حــق شــدهاند و یــا بــه انــواع رذایــل اخالقــی آلودهشــده و دلهایشــان بیــار گشــته
اســت ،تذکّــر میدهــد و بیــدار میکنــد و از افــکار ،نیــات و اعــال زشــت بازمـیدارد و بــه ســوی ســعادت
ترغیبشــان میســازد.

 .3-3جدال احسن

جــدال ،ســخن گفــن از راه نـزاع و غلبهجویــی اســت (راغــب ،1425 ،ص  .)100جــدال اســتداللی اســت
کــه رصفـاً بـرای باطــل نشــان دادن آنچــه دشــمن بــر آن اعتقــاد دارد ،اقامــه میشــود .ایــن تعریــف ،مطابــق
جــدل منطقــی اســت کــه غایــت آن غلبــه بــر دشــمن اســت .ا ّمــا گفتــان جدلــی قــرآن ،شــیوهای هدایتــی
و مبتنــی بــر حــق و واقــع اســت .امــام صــادق در بیــان جــدل قرآنــی میفرماینــد« :جدالــی کــه خــدا از
پیامــر(ص) خواســت تــا بــا منکـران انجــام دهــد ،چــون بـرای قطــع عــذر کافـران و از میــان بــردن شــبههی آنهــا
بــود ،جــدال احســن اســت» (العروســی ،1384،ج  ،4ص .)163
(ص)
قــرآن مکــررا ً بــا مخالفــان احتجــاج و جــدل میکنــد و از پیامــر میخواهــد کــه بــا آنــان بــه بهرتیــن
ـی أَ ْح َس ـ ُن (نحــل)125،؛ بــا ایشــان بــه بهرتیــن نحــو جــدال کــن».
وجــه مجادلــه کنــد« :جا ِدلْ ُهـ ْ
ـم بِالَّ ِتــی ِهـ َ
قــرآن جــدال را بــا وصــف احســن بیــان میکنــد .از ایــن قیــد فهمیــده میشــود کــه جــدال اعــم از قبیــح،
حســن و احســن اســت .جــدال قبیــح ،ناپســند اســت و مـراد از آن ،پافشــاری بــر باطــل و اعـراض از حــق،
پــس از روشــن شــدن حــق اســت .قــرآن ایــن نــوع جــدال را رد میکنــد« :یُجا ِدلُونَــكَ ِفــی الْ َحـ ِّـق بَ ْعــدَ مــا
تَ َب َّی ـ َن (انفــال)6،؛ پــس از روشــن شــدن حــق ،بــا تــو دربــارهی آن جــدال میکننــد».
ایــن معنــا از جــدال ،معــادل مـراء اســت کــه امــری مذمــوم و ناپســند بهشــار مــیرود و در رشیعــت
از آن نهــی شــده اســت .پیامــر اســام دربــارهی نهــی از مـراء و مجادلـهی ناصــواب میفرمایــد« :الیســتکمل
عبــد حقیقــة االیــان حتّــی یــدع املـراء و ان کان محقـاً (شــعب االیــان ،ج  ،6ص  ،242ریشــهری ،1383،ح
)18834؛ هیــچ بنــدهای بــه حقیقــت ایــان نرســد ،مگــر اینکــه مـراء را رهــا کنــد ،اگرچــه بــر حــق باشــد».
ـی أَ ْح َسـنُ؛ بــا اهــل کتــاب
در ذیــل آیــهی  46ســورهی عنکبــوت « َو ال تُجا ِدلُــوا أَ ْهـ َـل الْ ِكتـ ِ
ـاب إِالَّ بِالَّ ِتــی ِهـ َ
جــز بــه پســندیدهترین شــیوه جــدال مکــن» ،عالمــه طباطبائــی میفرمایــد« :مجادلــه هنگامــی نیکــو اســت
کــه بــا درشــتخوئی و طعنــه و اهانــت هم ـراه نباشــد .پــس یکــی از خوبیهــای مجادلــه ایــن اســت کــه
بــا نرمــی و ســازش هم ـراه باشــد و خصــم را متــأذّی نکنــد و غــرض از مجادلــه روشــن شــدن حــق باشــد»
(طباطبایــی ،1386،ج  ،16ص .)205
دربــارهی جــدال احســن ،بهرتیــن منونــهی آن در قــرآن بیانشــده اســت .اهــداف ،رشایــط و آدابــی کــه
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بـرای ایــن نــوع جــدال ذکــرشــده ،عبارتنــد از:
 در جــدال احســن ،هــدف روشــن شــدن حــق اســت؛ نــه غلبــه بــر خصــم و بــه کرســی نشــاندن ســخنخــود .امــام صــادق(ع) دراینبــاره میفرمایــد« :اگــر در جــدال ســعی کنــی از تــرس غلب ـهی خصــم ،حــق را
انــکار کنــی ،ایــن جــدال غیــر احســن و حـرام اســت» (العروســی ،1384،ج ،4،ص .)163
 مخاطـب نبایـد احسـاس کنـد کـه نظر دیگـری به او تحمیل میشـود و یا اینکه درسـتی سـخن گوینده،پیشفـرض دانسـته شـود ،بلکـه بایـد بـه شـیوهای گفتگـو کنـد کـه مخاطب خود بـه حقیقت برسـد .قـرآن از
ُـدى أَ ْو ِفـی ضَ لالٍ ُمبِیـنٍ (سـباء)24 ،؛ ما یا شما بر
ُـم لَ َعل 
زبـان پیامبر(ص) بـه کفـار میگویـدِ « :إنَّـا أَ ْو إِیَّاك ْ
ىه ً
هدایـت یـا گمراهـی آشـکار هسـتیم ».پیامبر(ص) نفرمود من بر حقم و شما بر باطل هسـتید ،بلکـه فرمودند
یـا مـا درسـت میگوییـم یـا شما تا طـرف مقابل بیندیشـد و خـود به حق برسـد.
 در مجادلــه نبایــد خــارج از نزاکــت و ادب ســخن گفــت و بایــد از آنچــه موجــب لجاجــت و مقاومــتطــرف مقابــل میشــود ،پرهیــز کــرد .خداونــد در احتجــاج بــا بتپرســتان بــه مؤمنــان ســفارش میکنــد:
« َو ال ت َُسـ ُّبوا الَّ ِذیـ َن َیدْ ُعــونَ ِمـ ْن دُونِ اللَّـ ِه َف َی ُسـ ُّبوا اللَّــهَ َعــدْواً ِب َغ ْیـ ِر ِعلْـ ٍـم (انعــام)108 ،؛ شــا مؤمنــان بــه
آنچــه آنــان بهجــای خــدا میخواننــد (بتهــا) دشــنام ندهیــد! مبــادا آنــان از روی دشــمن و نادانــی ،خــدا
را دشــنام دهنــد».
 در جــدال احســن ،مقابــل درشــتی و کینهتــوزی و ســوء ادب دشــمنان لجــوج ،بایــد از مقابلهبهمثــلـی أَ ْح َس ـ ُن َف ـإِ َذا الَّ ـ ِذی بَ ْی َنــكَ َو بَ ْی َنــهُ
خــودداری کــردَ « :و ال ت َْس ـ َتوِی الْ َح َس ـ َن ُة َو ال َّ
الس ـ ِّی َئ ُة ا ْد َفـ ْـع بِالَّ ِتــی ِهـ َ
ـم (فصلــت)34،؛ چــون معلــوم اســت کــه خوبــی و بــدی یکســان نیســت ،الجــرم تــو
ـی َح ِمیـ ٌ
َعــدا َو ٌة كَأَنَّــهُ َولِـ ٌّ
بدیهــای مــردم را بــا بهرتیــن عکسالعمــل دفــع کــن تــا آن کســی کــه میــان تــو و او دشــمنی اســت ،چنــان
دســت از دشــمنی بــردارد کــه گویــی دوســتی مهربــان اســت».
 در جــدال بایــد جانــب اعتــدال و انصــاف را رعایــت کــرد .اگــر در ســخنان طــرف مقابــل ،مطلــب حقــیوجــود داشــت ،آن را بــا اقبــال پذیرفــت تــا اعتــاد او جلــب شــود و مخاطــب مطمــن باشــد کــه کســی قصــد
تحمیــل مطلبــی را بــه او نــدارد.
مخاطبــان قــرآن در بــاب مجادلــه ،بیشــر مــرکان و بتپرســتان ،منکـران معــاد ،قــوم یهــود و مســیحیان
بودنــد .عمــده موضوعاتــی کــه محــور مجادلــه بــا آنــان بــود ،عبارتنــد از :توحیــد و ربوبیــت ،معــاد ،نبــوت
و خرافــات.
یکـی از مـوارد احتجـاج پیامبر اسلام بـا مسـیحیت در موضوع توحید اسـت؛ به سـبب آنکـه روح تعالیم
قـرآن بـر توحیـد اسـتوار اسـت و فهـم آیـات قـرآن ،تنهـا در پرتـو بـاور توحیـدی میسر اسـت و از سـویی،
مسـیحیان قائـل بـه تثلیـث هسـتند؛ لـذا قرآن بهشـدت با عقیـدهی تثلیث مبـارزه میکنـد و میگویـد« :لَقَد
کَفَـ َر ال ِذیـ َن قالُـوا إنَّ اللـهَ ثَالِ ُ
ـث ثَالثَـ ٍة (مائـده)73،؛ کسـانی کـه گفتنـد خدا سـه تا اسـت ،کافرند».
(ع)
ــم ّإل َر ُس ٌ
ــول...یَأکُالنِ
ســیح ابــ ُن مریَ َ
قــرآن در نفــی تثلیــث و الوهیــت عیســی میگویــدَ « :مــا امل َ ُ
الطَعــا َم (مائــده)75 ،؛ مســیح پــر مریــم ،جــز پیامــری نیســت...او و مــادرش غــذا میخورنــد ».قــرآن
مخلــوق بــودن ،زاییــده شــدن و غــذا خــوردن مســیح را یــادآور میشــود تــا اهــل کتــاب دریابنــد کــه مســیح
مخلوقــی نیازمنــد اســت و الوهیــت بــا نیازمنــدی ســازگار نیســت .اعتقــاد بــه تثلیــث بهطــور رصیــح ،در
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انجیــل یوحنــا بیانشــده کــه از هم ـهی اناجیــل متأخــر اســت« :زی ـرا خــدا جهــان را اینقــدر محبــت منــود
کــه پــر یگان ـهی خــود را داد تــا هــر کــه بــر او ایــان آورد ،هــاک نگــردد» (یوحنــا.)16 ،3 ،
البتــه در موضــوع توحیــد و تثلیــث در خــود اناجیــل ،تناقضاتــی وجــود دارد .در بعضــی از اناجیــل ،بــه
توحیــد خداونــد ترصیحشــده اســت .در انجیــل مرقــس ( )30 ،14آمــده اســت« :ا ّول هم ـهی احــکام ایــن
اســت کــه بشــنو ای ارسائیــل! خداونــد ،خــدای مــا ،خــدای واحــد اســت ».بههرحــال ،در هنــگام نــزول قــرآن،
بیشــر مســیحیان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه خداونــد ،حقیقتــی ســه وجهــی (پــدر ،پــر و روحالقــدس) اســت
و عیســی(ع) را فرزنــد خــدا میدانســتند.
براهیــن زیــادی در قــرآن در ر ّد گفتــار کســانی اقامهشــده اســت کــه ب ـرای خداونــد فرزنــد قائلانــد؛
از جملــه اینکــه یهــود و نصــاری ادعــا میکردنــد کــه مــا فرزنــدان خــدا و مــورد محبــت او هســتیم .قــرآن
ضمــن بیــان ایــن ادعــا ،آن را ر ّد میکنــدَ « :و قالَـ ِ
ـم
ـت الْ َی ُهــو ُد َو ال َّنصــار ى نَ ْحـ ُن أَبْنــا ُء اللَّـ ِه َوأَ ِح َّبــا ُؤ ُه ُقـ ْـل َفلِـ َ
ـر ِم َّمـ ْن َخلَـ َـق (مائــده)18،؛ یهــود و نصــاری خــود را پـران خــدا و دوســتان
ـم بَـ ْـل أَنْ ُتـ ْ
ـم ِب ُذنُو ِبكُـ ْ
یُ َع ِّذبُكُـ ْ
ـم بَـ َ ٌ
او میداننــد .بگــو اگــر ایــن عقیــدهی شــا درســت اســت ،پــس چـرا خــدا شــا را بــه خاطــر گناهانتــان کیفــر
میکنــد؟ نــه درســت نیســت بلکــه شــا نیــز بــر هســتید ،ماننــد دیگــر مخلوقــات ».حاصــل ایــن احتجــاج
ایــن اســت کــه اگــر شــا پــر و یــا دوســت خــدا هســتید ،بایــد از عــذاب او ایمــن باشــید ،درحالیکــه چنیــن
نیســت و شــا گرفتــار عذابهــای بســیاری در ایــن دنیــا هســتید و در آخــرت هــم بــه شــا وعــدهی عــذاب
دادهشــده اســت.

نتیجه

برونــداد مطالــب یادشــده ایــن اســت کــه علیرغــم ادعاهــای مســترشقان و تئوریهــای کالم جدیــد
کــه متــون دینــی را غیرمعنــادار و غیرمعرفتبخــش میداننــد و مدعــی هســتند کــه کتــب آســانی ناظــر
بهواقــع نیســتند و از منطــق علمــی پیــروی منیکننــد ،قــرآن در بیــان حقایــق خــود ،رویکــردی حقگ ـرا و
معرفــت بخــش دارد و درصــدد تبییــن برهانــیِ عالَــم و ارائــهی آموزههــای مبتنــی بــر واقــع اســت .بدیــن
منظــور ،بــر اصــول معرفتــی خاصــی مبتنــی اســت کــه مــورد وثــوق عقــا اســت .اهــم آنهــا عبارتنــد از :آزادی
اندیشــه ،تکیــه بــر علــم و نفــی شــک ،وهــم ،تقلیــد و خرافــه؛ همچنیــن قــرآن در تبییــن معــارف خــود از
هم ـهی شــیوههای اقناعــی (برهــان ،موعظــه و جــدل) اســتفاده میکنــد .واقعگرایــی و معرفــت بخشــی
قــرآن الزم ـهی ایــن اصــول و شــیوهها اســت.
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