فصلنامه علمي  -پژوهشي«پژوهشهاي ادبي  -قرآني»
سال اول /شماره چهارم /زمستان 2931

اسلوب خطاب و نقش آن در تبیان معارف قرآنی
داود معماری و زهرا غالم زاده
چکیده
یکي از جنبههاي اعجاز قرآن کریم ،اعجاز بیاني و وجه زبان شناختي آن است .بدان گونه که از اسلوبهاي گوناگون
ادبي براي تعلیم و تربیت مخاطبان استفاده کرده ،در خالل این اسلوبها بر قلب ،فکر و رفتار آنها تأثیر گذاشته
است .مقاله حاضر به بررسي اسلوب خطاب وتاثیر این شیوه ادبي  -به عنوان یکي ازمقدمات تفسیر  -بر تبیین معارف
قرآني مي پردازد .معارف قرآني ،مباحث اعتقادي ،اخالقي و احکام شرعي را در بر مي گیرد .ترتب این سه نوع دانش
نیز بسیار با معناست ،یعني در طبقه بندي آموزه هاي دیني ،ابتدا عقاید و نظام بینشي مورد توجه و شناخت قرار
ميگیرد ،پس از آن به نظام ارزشي یعني اخالق و اصول مربوط به آن پرداخته ميشود تا به فوائد آن که سالمت
روان فرد و تقلیل و حل کشمکشهاي جامعه است ،آگاهي الزم حاصل شود و در نهایت نظام عملي و احکام مقرر
شده از جانب خداوند حکیم بررسي ميگردد.
کلید واژه ها :اسلوب خطاب ،معارف قرآني ،اعتقادات ،اخالق ،احکام شرعي

 مقدمهقرآن کریم به عنوان مهمتری ن منبع تبیین معارف ،ارزش ها و احکام الهي ،از شیوه هاي متعدد ادبي در بیداري،
تشویق و انذار آدمیان بهره برده است ،شیوه هایي مانند  :خبر ،انشاء ،قصه ،تشبیه ،تمثیل و گفتگو ( انصاري2129،ق،
ص.)963
در اسلوب خطابي ،آن گاه که مي خواهد انسان را به کار خیري امر کند ،ا و را به اموري ترغیب مي نماید که نسبت به
آن توجه و اقبال بیشتري نشان مي دهد و اگر بخواهد از چیزي بازش دارداو را با اموري که خوشایندش نیست
ترهیب مي کند ،چرا که ترغیب وترهیب یکي از مؤثرترین راه ها براي تثبیت عقیده و نیز تغییر آن است .خداوند با
این دو روش همه قواي مدرکه ي آدمي را که شامل عقل ،عواطف و مشاعر انساني است ،مورد خطاب قرار ميدهد .
خطاب هاي قرآني گاه مستقیم ،یعني رو در رو ،با کمک ضمایر خطاب یا با اسلوب ندا صورت مي گیرد ،و یا غیر
مستقیم است که اگر پیام خطاب ،امري مهم و حیاتي براي جامعه اسالمي باشد از طریق پیامبر (ص) به مردم منتقل
ميشود و در صورتي که مقصود خداوند غیر مؤمنان باشند ،به هدف اعراض از آنها ،با ضمایر غایب یاالتفات از
خطاب به غایب ،ایشان را خطاب ميکند.
- 2- 2پیشینه تحقیق
در زمینه بررسي این شیوه ادبي قرآن ،کتب مختلفي ازجمله کتب بالغت ،علوم قرآني ،اسلوب دعوت قرآن ،اعجاز
بیاني و بررسي زبان شناختي قرآن نگاشته ولي کمتربه تاثیر آن در تبیین معارف الهي پرداخته شده است .محققاني
مانند ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزي (م  735هـ) درکتاب فنون االفنان ،محمدبن عبداهلل زرکشي (م 531هـ )
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درالبرهان وجالل الدین سیوطي (م  322هـ) دراالتقان به موضوع خطاب هاي قرآني پرداخته اند .به تبعیت ازایشان
اندیشمنداني مستقال و یا در ضمن مباحث دیگر ،کتب یا مقاالتي را در این خصوص نگاشته اند؛ افرادي مانند ِآیه اهلل
محمدهادي معرفت درکتاب معرفت قرآني ،سید محمد رادمنش درآشنایي با علوم قرآن ،علیرضا ذکاوتي در قرآنیات،
محمدجواد قاسمي در خطابها و فرهنگ مخاطبه در قرآن و اسماعیل نساجي زواره درمقاله نداها و خطابهاي الهي
در قرآن و ابراهیم زارعي فر در مقاله بالغت التفات درقرآن کریم این موضوع و جوانب مختلف آن راکم وبیش مورد
مداقه عالمانه قرارداده اند .اما با همه این ها در این زمینه جاي تحقیق وبررسي فراواني براي پژوهشگران عرصه علوم
قرآن وتفسیر وجود دارد.
 - 1- 2معناي لغوي خطاب:
ب بر وزن (فَلَسَ) روبرو سخن گفتن ،و
خطاب به معني سخن گفتن به شکل مواجهه ومخاطبه ي رو بروست ،خَطَ َ
مراجعه به وسیله کالم و سخن است ( قرشي ، 2952،ج،1ص ،) 161و نیز خطب به معني شأن و شغل است و یا امري
که در آن گفتگو صورت مي گیرد ( .ابن منظور 2121،ق ،ج ،2ص) 963
 - 9- 2خطاب در اصطالح :
خطاب در اصطالح اصولیین  ،متوجه ساختن امر است از مافوق به مادون ،و اصل آن است که متوجه شخص معین
باشد و گاه از معین به غیر معین متوجه ميشود تا افاده عمومیت کند (قاسمي ،2933 ،ص 6؛ هاشمي
شاهردوي 2116،ق ،ج  ،1ص.)27
در معجم احادیث  ،خطاب به معني سخن ي است که معنایي رابه صورت کتبي یا شفاهي به شنونده منتقل مي نماید،
به نحوي که کلمات را سلسله وار و با ترتیب معنا داري کنار هم قرارداده وموضوع را به بهترین شکل به مخاطب
ارجاع ميدهد ( .العموش 2116،ق ،ص ) 19
 - 1- 2اسلوب خطاب
با توجه به علوم بالغت ،مهمترین ادات ندا جهت خطاب  -لفظ «یا»  -به گوینده کمک ميکند منظور خود را صریح
تر وبهتر به شنونده ارائه نماید ،قرآن هم از بین ادوات ندا فقط از «یا» استفاده نموده و دلیل آن ،اهمیت چیزي است
که پس از این خطاب ها قرار ميگیرد ،مانند :اوامر ،نواهي ،وعده ،وعید ،بازگو کردن ماجرا ها واخبار امت هاي گذشته ،
وچون انسان نسبت به خیلي از این موارد غافل است ،باید با بلیغ ترین ندا مورد خطاب قرار گرفته وبه شأن مورد
مخاطب آگاهي یابد( .زمخشري 2135 ،ق ،ج،2ص 116؛ زرکشي 2123،ق ،ج ،1ص.)911
گاهي حرف نداي دور به دالیلي ،مجازا براي نزدیک استعمال مي شود ،از جمله؛ تعظیم شأن ومقام دعوت کننده،
اشاره به بزرگي شأن کسي که مخاطب است ،تنبیه کسي که غافل است ،ترغیب جهت اقبال ودستیابي به مورد ندا،
زیرا نفس هنگامي که مشتاق به چیزي است قبل از رسیدن به آن ،زمان و مکان را طوالني ودور مي بیند .
(فاضلي ،2956 ،ص )236لذا قرآن از این شیوه ادبي بر اي تاکید بر غفلت ودور بودن انسان از مقام قرب پروردگار
وآیات الهي ،یا بالعکس براي جلب توجه عموم مردم و تشویق آن ها به انجام وامتثال اوامر استفاده کرده است.
 آیات خطابی و انواع شیوه های بیانیقرآن کریم ،خطاب هاي انسان ساز خود را در قالب انواع مختلف شیوه هاي بیاني اظهار داشته است:
الف امر :در بسیاري از موارد ،مخاطبان به چیزي امر شده وحکمي آمرانه ابالغ ميگردد .بهعنوان نمونه   :یا أَیُّهَا
الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ (  ...نساء )297:اي کساني که ایمان آورده اید! همواره برپاکننده قسط و عدل باشید...
ب نهي :در مواردي نیز مخاطبان از چیزي نهي ميشوند ،مانند :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَأْکُلُوا الرِّ بَوا(  ...آل
عمران )293،اي کساني که ایمان آورده اید! ه رگز ربا نخورید...

ج سوال :گاهي هم ،مخاطبان مورد سوال قرار گرفته اند که این شیوه ،بیشتر در مسائل اعتقادي واخالقي کاربرد
دارد  .مانند :یا أَ یُّهَا الَّذی نَ آمَنُوا هَلْ أَدُ لُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجیكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلیمٍ  ( ...صف )23،اي کساني که ایمان
آورده اید! آیا شما را داللت کنم به تجارتي که از عذابي دردناک رهایتان سازد! ؟
د خبر :گاه مورد خطاب جمله اي خبري است که از حقیقتي ویا حکمي حکایت مي کند .مانند :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا
إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَ أَوْالدِکُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ (  ..تغابن )21،اي کساني که ایمان آورده اید! برخي از همسران و
فرزندانتان دشمن شما هستند ،پس از آنها برحذر باشید...
هـ شرط :گاهي نیز مضمون خطاب به صورت یک جمله شرطیه آمده که مشتمل بر بیان یک حقیقت است .مانند:
یا أَ یُّهَا الَّذی نَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّ هَ یَجْعَ لْ لَكُمْ فُرْقاناً ( ...انفال )13،اي کساني که ایمان آورده اید! اگر تقواي خداوند را
پیشه کنید ،او برایتان بصیرت و روشن بیني قرار خواهد داد( ...عسکري ،2937 ،ص )219- 211
- 3لحن قرآن در آیات خطابی
قرآن کریم عالوه بر بهره گیري از شیوه هاي مختلف ،با الحان گوناگوني نیز مخاطبان خود را گاه تشویق و تکریم
نموده و گاه مورد تهدید و تحقیر قرار داده است.
دایرة المعارف علوم قرآن –االتقان –به این ظرائف اشاراتي دارد « :هدف خداوند از انتخاب پیامبران (ع)  ،ترغیب
مردمان به ایمان ویکي از بهتران روش ها در این مورد ،مخاطب ساختن آن بزرگواران با ذکر صفات وبه تعبیرامروزي
شخصیت حقوقي ایشان است .این شیوه ي بیان ،تشریف وتکریمي است برآن ها واستحقاقشان را به هدایت
ورستگاري در دنیا و بهشت جاودان در آخرت نوید داده وآن ها را به امتثال از اوامري که پس از این خطاب بیان
مي شود ،تشویق ميکند»( .سیوطي2112 ،ق ،ج، 9ص) 233
الزم به ذکر است که خطابها به پیامبر (ص ) با تعابیر ي متفاوت است .وقتي خداوند مي خواهد بر اهمیت مسئله
تاکید نماید ،از تعابیري مانند ( یا ایها الرسول ،یا ایها النبي ،یا ایها المزمل  ،یا ایها المدثر و ) ...استفاده ميکند .که هر
کدام از ای ن الفاظ خطاب  ،براي مفهومي خاص است ،مثال «یا ایها الرسول » نشان دهنده ای ن است که امر یا نهیي که
پس از آن بیان شده فقط مخصوص پیامبر (ص) نیست و ایشان موظف هستند آن را به سایرین نیز ابالغ کند چون
جزو رسالت ایشان است :یاایهاالرسول بلغ ماانزل الیک من ربک  (  ...مائده ) 65،ولي وقتي «یاایهاالنبي» گفته
ميشود :یَأَایها النَّبی لِمَ تحُرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ تَبْتَ غِى مَرْضَاتَ أَ زْوَاجِکَ ..
(تحریم ،)2،بیشتر حکم مخصوص ایشان است ،ی عني در اغلب آنها به مسائل خصوصي ایشان پرداخته است.
(قرائتي، 2939 ،ص 213؛ مکارم شیرازي،2951،ج ،1ص )237ولي البته در برخي از آنها هم ،داللت آیه از باب (ایاک
اعني واسمعي یا جاره) خواهدبود.
و در آیاتي که با تعابیر یا ایها المزمل ویا ایها المدث ر  ا یشان را خطاب مي کند ،با توجه به این که این خطابها از
ابتدایي ترین آیات نازل شده است ،به انجام ماموریت سنگی ن نبوت ایشان و نکاتي از قبیل توحید ،معاد ،ن بوت و
برخي از اصول اخالقي اشاره شده است ( .مکارم شیرازي  ، 2951،ج،17ص) 266
همچنین خداوند با خطاب « یا ایها الذین آمنوا» ضمن بیان شرافت و کرامت مومنان به آن ها مي فهماند که امتثال
اوامر الهي و ترک نواهي او که خطاب به ایشان بیان شده ،از اصلي ترین شرایط ایمان واقعي آن هاست و مفهوم
مخالف این خطاب هاي داللت مي کند که اگر به اوامر و نواهي خداوند پایبند نباشند ،به واقع مومن نیز نیستند،
خطاب « یا ایها الکافرون» نیز عالوه بر وهن و استخفاف ایشان ،مي رساند که تمام عتاب ها و سرزنش هاي الهي که
خطاب به آنها بیان شده است ،از کفر و عنادشان سرچشمه مي گیرد.

از آنجا که اوامر و نواهي قرآن کریم همگي حکیمانه و در جهت رشد وتعالي انسان نازل شده ،لذا در راستاي تحقق
این هدف از شیوه ادبي خطاب براي تبیین نکات اعتقادي ،اخالقي واحکام شرعي استفاده ک رده و مخاطبان را براي
پاسداشت این اوامر و نواهي تشویق وترهیب نموده است .اکنون با ارائه آیاتي چند به عنوان نمونه ،به مهم ترین نکات

در این زمینه اشاره مي شود.
 - 4معارف قرآنی
همانگونه که آورده شد معارف قرآني در نگاهي کلي به سه بخش مهم و اساسي معارف « اعتقادي » « ،اخالقي» و
« احکام شرعي» تقسیم مي شود .
 - 2- 1معارف اعتقادي
اگر انسان به توحید الهي معتقد نباشد و عبادتش را براي او خالص نکند و عدل او و حکمتش در امور مختلف را که
متضمن منافع و مصلحت بشر است ،باورنکند و نپذیرد که همان خداي واحد ،واسطه اي را براي بهره مندي بهتر از
معارف الهي به عنوان رسول براي ایشان فرستاده است ،در زندگي دنیوي و هنگامه قیامت در زمره ي خاسران
خواهدبود ،چرا که با قبول نکردن توحید ،نبوت ،عدل و ...هرگز نمي تواند به معاد که تبیین کننده حکمت آفرینش
انسان است ایمان آورده وخود را از هالکت برهاند .بسیاري ازآیات ازاین منظر ،برمخاطبان خودعرضه شده اند .
الف) توحید
خداوند در تاکید بر مسائل اساسي دین ،فقط به خطاب پیامبر (ص ) و مومنان اکتفا نکرده ،بلکه از طریق دیگر انبیاء
وحتي غیر مؤمنان این مسائل را تبیین نموده است ،از جمله  :فَلَمَّا أَتَئهَا نُودِىَ مِن شَ طِى الْوَادِ الْأَیْمَنِ فىِ الْبُقْعَ ةِ
الْمُبَارَکَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن یَامُوس ىَ إِنی أَنَا اللَّهُ رَ بُّ الْعَالَمِین ( ص )93:هنگامي که نزدیک آتش رسید صدایى از کرانه
رود از طرف راست ،از درختى که در قطعه زمینى مبارک واقع بود برخاست که اى موسى! به درستى من خد اوندم،
پروردگار جهانیان .
یا آیهي  إِذْ قَالَ اللَّهُ یَاعِیسىَ ابْ نَ مَرْیَمَ اذْکُرْ نِعْمَت ىِ عَلَیْ کَ وَ عَلىَ وَالِدَ تِکَ إِ ذْ أَیَّد تُّکَ بِرُوحِ الْقُدُ سِ تُكلََّمُ النَّا سَ ف ىِ الْمَهْ دِ
وَ کَهْلًا وَ إِذْ عَلَّمْ تُکَ الْكِتَابَ وَ ال حْكْمَةَ وَ التَّ وْرَئةَ وَ الْانجِیلَ وَ إِذْ تخَ لُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیْةِ الطَّیرْ بِإِذْنىِ فَتَنفُخُ فِیهَا فَتَكُونُ طَیرْا
بِإِذْنىِ وَ تُبرْئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنىِ وَ إِ ذْ تخُرِجُ ا لْمَ وْتىَ بِإِذْنىِ وَ إِ ذْ کَفَفْتُ بَنىِ إِسْرَا ءِیلَ عَن کَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَیِّنَاتِ فَقَا لَ
الَّذِینَ کَفَرُواْ مِنهْمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِ حْرٌ مُّبِین ؛ ( مائده )223،به یاد آور روزى را که خداوند به عیسى بن مریم گفت :یاد کن
نعمتى را که بر تو و مادرت ارزانى داشتم ،زمانى که من تو را به روح القدس تایید کردم ،و توانستى در گهواره و نیز
در بزرگى با مردم تکلم کنى و زمانى که کتاب و حکمت ،و تورات و انجیل تعلیمت دادم ،زمانى که مجسمه اى از گل
به صورت مرغى مي ساختى و در آن مىدمیدى و به اذن من پرنده مىشد ،و کور مادر زاد و بیمار به مرض برص را به
اذن من شفا مىدادى و مردگان را به اذن من زنده و از گور خارج مي ساختي ،ب ه یاد آور روزگارى را که من تو را از
شر بنى اسرائیل حفظ کردم ،همان بنى اسرائیلى کهوقتى برایشان معجزه و بینه مىآوردى ،کفارشان مىگفتند :این
جز سحرى آشکار نیست .
و آیه ي قُلْ یَأَیهُّا النَّا سُ إِن کُنتُمْ فىِ شَک مِّن دِینىِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِینَ تَعْبُدُو نَ مِن دُو نِ اللَّهِ وَ لَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِى یَتَوَفَّئكُ مْ
وَ أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِی ن) یونس )231،بگو اى مردم! اگر در دین من شک دارید ،من کسانى را که شما ،ج ز
خدا مىپرستید نمى پرستم و تنها خدایى را مىپرستم که شما را مى میراند و من مامور شده ام که از مؤمنین باشم .

هدف خداوند از خطاب به همه مردم ،نیز تأکید وتنبیه بر مسئله اي است که پس از خطاب بیان شده است .در این
آیه خداوند به طور ضمني همه مردم را به توحید دعوت کرده است و با خطاب به پیامبر (ص) مسیر درست را
مشخص کرده است که توجه به آن و پذیرشش موجب دستیابي به کمال است( .عمادي 2122 ،ق ،ج ،2ص)376
صاحب تفسیر « من وحي القرآن » ،توجه ما را به خطاب هاي غیرمستقیم خداون د نسبت به مومنان جلب مي کند :
« قرآن گاه از زبان انبیاء گذشته خطاب به قوم خود ،با مردم اعصار بعد سخن مي گوید  :وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِل ىَ
قَوْمِهِ فَقَالَ یَاقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكمُ مِّنْ إِلَاهٍ غَیرُْهُ أَ فَلَا تَتَّقُون  ( مومنون )19،همانا ما نوح را به رسالت به سوى امتش
فرستادیم ،نوح به قوم خود گفت :خدا را بپرستید که جز آن ذات یکتا شما را خدایى نیست ،آیا هنوز نمىخواهید
خدا ترس شوید .خطاب به «یا قوم» نیز به خاطر تحنن به آنهاست وانگار بااین نوع خطاب به آنها ميگوید که من از
شما هستم و شما هم از من .این لطافت در کالم ،عاملي براي پذیرش فرمان آنها بوده است( .فضل اهلل، 2939 ،
ص) 633
ب نبوت
اهل کتاب به مسائل دین ،نسبت به دیگر مردم ( مشرکان عرب) آگاه تر بودند ولي برخي از حقایقي را که از طریق
کتب خود مطلع شده بودند ،انکار ميکردند ،از جمله این موارد ،نبوت پیامبر (ص) است .یَأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ
رَسُولُنَا یُبَین لَكُمْ کَثِیرًا مِّمَّا کُنتُمْ تخُفُونَ مِنَ ا لْكِتَابِ  (  ...مائده )27،؛ هان اى اهل کتاب! اي! ا فرستاده ما محمد (ص) به
سویتان آمد ،او براى شما بسیارى از حقایق دین را که علمایتان پنهانش مىداشتند بیان مى کن د  ...و حقانیت قرآن :
 یَأَیهُّا الَّذِینَ أُوتُواْ ا لْكِتَابَ ءَامِنُواْ بمِا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم ( . ..نساء ) 15،هان اى یهود و نصارى که کتاب آسمانى
بر ایتان نازل گردیده ،ایمان آورید به قرآني که نازل کردیم ،و مصدق کتابى است که با شما است...
ودر خطابي عام :یاایهاالناس قدجائكم الرسول باالحق (  ...نساء ، ) 253،هان اي مردم! پیامبر ،حق راازسوي
خدابرایتان به ارمغان آورده ،پس به اوایمان آورید  ...شیخ طوسي درتبیان داللت آیه مي گوید « :خداوند در این آیه،
همه مردم اعم از کفاري که به پیامبر (ص ) ایمان نميآورند و منافقان و ...را مورد خطاب قرار داده است وآنها را
متوجه حقانیت رسالت پیامبر (ص ) ميکند و از آنها مي خواهد که به اسالم و آنچه خداوند بر آن راضي است ایمان
بیاورند ( »...طوسي ،بي تا ،ج ،9ص . )933
با دقت در آیات ذکرشده که خطاب به اهل کتاب بوده و برخي دیگر از آیهها که مخاطب مستقیم آنها مشرکا ن ،
کافران و ...اند ،ميتوان به این نکته پي برد که خداوند حتي با خطاب به غیر مؤمنان نیز ميخواهد آنها را متوجه
اموري از قبیل توحید ،ن بوت ،توجه به قرآن و...نماید ،پس مؤمنان باید به مفاد تمام آیهها ،حتي آیاتي که مستقیما با
آنها سخن نمي گوید توجه کنند ،چرا که برخي معارف الهي در خطاب به غیر مسلمانان نهفته است.
 - 1- 1معارف اخالقي
اخالق در اصطالح اندیشمندان هرگونه صفت نفساني است که موجب پیدایش کارهاي خوب یا بد ميشود؛ چه آن
صفا ت نفساني به صورت پایدار و راسخ باشد و چه به صورت ناپایدار و غیر راسخ و چه از روي تامل و اندیشه صادر
شود یا بدون تفکر و تامل  .در عین حال شایع ترین کاربرد اصطالحي اخالق در میان اندیشمندان اسالمي عبارت
است از صفات نفساني راسخ و پایداري که موجب ميشوند افعالي متناسب با آن صفات به سهولت و بدون نیاز به
تامل از آدمي صادر شود ( .مسکویه ،بي تا  ،ص) 72
قرآن کریم هم زمان با تاکید بر مسائل اعتقادي به مباحث اخالقي نیز توجه شایاني دارد ،چرا که رشد و کمال فردي
و اجتماعي انسان مومن ،عالوه بر برخورداري او از بینش ژرف و روشن توحیدي ،به تهذیب نفس و آراستگي وي به

زیورهاي اخالقي نیز وابسته است .به همی ن منظور در آیههاي زیادي با اسلوب خطاب برخي از نکات اخالقي ،اعم از
فردي واجتماعي بیان شده است .مراد از اخالق فردي ،ویژگي هاي روحي و رفتاري است که فرد فارغ از ارتباطش با
دیگران باید شخصا بدان ها آراسته شود ،مانند صبر ،شکیبایي و اراده ي استوار در کوران زندگي؛ و ویژگي ها و
صفات رفتاري شخص در ارتباط و تعامل وي با دیگران نیز اخالق اجتماعي نامیده مي شود .
 - 2- 1- 1اخالق فردي
الف ) توکل بر خداوند

وَ لِلَّهِ غَیْبُ ال سَّمَاوَا تِ وَ الْ أَرْضِ وَ إِلَیْهِ یُرْجَعُ الْأَمْرُ کُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَکَّلْ عَلَیْهِ وَ مَا رَ بُّکَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَ عْمَلُو ن ( هود) 219،
براى خداست غیب آسمانها و زمین و امور همه به سوى او باز مىگردد ،پس او را بپرست و بر او توکل کن ،و
پروردگار تو از آنچه مىکنید غافل نیست.
صاحب تفسیر نمونه خطاب الهي درآیه را نه تنها متوجه پیامبر (ص) که همه ي مومنان
مي داند :آیه شریفه پیامبر (ص) را مخاطب مي سازد که از همه مخلوقات نظر برگیرد و تنها به ذا ت پاک خداون د
چشم بدوزد  .این خطاب نیز از باب ( ایاک اعني واسمعي یا جاره) است ( .مکارم شیرازي ، 2951،ج،27ص.)293
عالمه نیز درتشریح این کاربردخطاب مي گوید :قرآن با کمک از این شیوه بیاني که درمیان مردم متداول است بزرگ
قوم را مورد خطاب قرار ميدهد و از دیگران مي خواهد به تبعیت از ایشان ،به اصول ذکر شده در آیه توجه نمایند .
(طباطبایي 2125،ق ،ج ،117ص) 23
ب )  :اجتناب از گفتار بي کردار

یَأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُو لُونَ مَا لَا تَفْعَ لُو ن( صف( )1،هان اى مومنان! چرا چیزهایى را که خود عمل نمىکنید به
مردم مىگویید« .آیه کریمه درمقام توبیخ و سرزنش ،برخي از اهل ایمان را مخاطب مي سازد :با این که تصمیم
قطعي ندارید عملي را انجام دهید چگونه به آن وعده ميدهید و سپس آن را نقض ميکنید!؟ این رذیله  ،نفاق در
گفتار ونشانه ي نفاق دروني است» ( .حسیني همداني2131،ق ،ج ،26ص ) 927
ج ) نرم خویي

گاه قرآن ،پیامبر (ص) رابراي نرم خویي وحسن خلقش مي ستایدوبه نیکي یادمي کند و بدان گونه ،مومنان رابه
تخلق به اخالق شایسته ي آن حضرت فرامي خواند  :فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ نَ اللَّهِ لِن تَ لَهُمْ وَ لَ وْ کُنتَ فَظًّا غَلِی ظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّو اْ
مِنْحَوْلِکَ فَاعْفُ عَنهُْمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ( ...آل عمران )273،رحمت خدا تو را با خلق ،مهربان و خوش خوى گردانید ،و
اگر تند خو و سخت دل بودى مردم از پیرامون تو متفرق مى شدند ،پس چون برخي به نادانى در باره تو بد کنند از
آنان درگذر و از خدا بر آنها طلب آمرزش کن...
صاحب المیزان درتوضیح این خطاب آورده است« :خطا ب در این آیه ،به منظور امضاي سیره ي پیامبر (ص) است ،و
این امضا اشاره اي است به این که رسول خد ا (ص) بدان چه مامورشده ،عمل ميکند و خداي سبحان از عمل او
راضي است»( .طباطبایي2125،ق ،ج ،3ص) 35
 - 1- 1- 1اخالق اجتماعي
الف ) ادب رهروي

قرآن کریم خطاب به مومنان ،ادب رهروي ورعایت شان رهبروحتي سخن گ فتن با او رابه آنان مي آموزد  :یااَیهُّا
الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَكُمْ فَ وْقَ صَ وْتِ النَّبی وَ لَا ت جَهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْ ضِكُمْ لِبَعْ ضٍ أَن تحَبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَ أَنتُمْ لَا
تَشْعُ رُو ن( حجرات )1،اى مومنان! صداى خود رابي ادبانه بلندتر از صداى پیامبرنسازید و با او گستاخانه ،سخن

مگویید ،آن چنان که با یکدیگر سخن مىگویید ،چه آنکه ندانسته اعمالتان تباه مي گردد .طبرسي معتقد است:
«منظورآیه ،زماني است که در مجلسي از ایشان سوال شود ،پس در جواب دادن به آن شخص ،نباید دیگران پیشي
بگیرند و سخن خود را مقدم بر پیامبر (ص) کنند چرا که توهین به ایشان و در نتیجه موجب کفر ویا حبط عمل -
خواهد شد»( .طبرسي ،2951 ،ج ،3ص  )236با این شیوه ي خطاب ،مؤمنان را هشدار ميدهد که شان پیامبر (ص)
ورهبري مسلمانان با مردم عادي متفاوت است و طریقه ي برخورد بااو نیز باید متناسب با شخصیت وي باشد .
ب ) آداب معاشرت

یا أَیُّهَا الَّذی نَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُیُو تَ النَّبِیِّ إِالَّ أَنْ یُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَیْرَ ناظِرینَ إِنا هُ وَ لكِنْ إِذا دُعیتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا
طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ ال مُسْتَأْنِسینَ لِحَدیثٍ إِ نَّ ذلِكُمْ کانَ یُؤْذِي النَّبِیَّ فَیَسْ تَحْیی مِنْكُمْ وَ اللَّهُ ال یَسْتَحْیی مِنَ الْحَقِّ وَ إِذا
سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَ لُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُ لُو بِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ  (  ...احزاب )79،اى مومنان! به خانههاى
پیامبر (ص) در نیایید ،مگر آنکه شما را به طعامى دعوت کنند و به انتظار طعام زودتر نروید ،بلکه وقتى شما را
خواندند ،داخل شوید ،و چون طعام خوردید ،متفرق گردید ،و آن جا را محل انس و گفتگو ي خویش مسازید  ،که این
رفتار ناپسند ،پیامبر را ناراحت مىکند ،او از شما حیا مي کند ،ولى خدا از بیان حق ابایي ندارد ،و چون از همسران او
چیزى مى طلبید ،از پشت پرده بخواهید...
آیه اهلل مصباح یزدي بر خالف ظاهر آیه ،مفهوم و پیام آن را عام و فراگیر مي داند  « :خطاب این آیه هرچند برخي
مؤمنان ناآگاه به آداب معاشرت باپیامبر را شامل مي شود ،ولي مسلّماً رعایت موارد ذکر شده در مورد دیگران هم
مطلوب و ارزشمند است ،به ویژه کساني که امتیاز دنیایي داشته باشند» ( .مصباح یزدي ، 2933 ،ج، 9ص )156در
واقع خداوند با این شیوه بیان خواسته است برخي از نکات اخالقي را در جامعه نهادینه نماید.
در مورد طریقه ي معاشرت با مردم آیات دیگري نیز ذکر شده که نشان دهنده اهمیت این مسئله است :یَأَیهُّا
الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا یَسْخَ رْ قَوْمٌ مِّن قَوْ مٍ عَسىَ أَن یَكُونُواْ خَیرا مِّنهْمْ وَ لَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسىَ أَن یَكُنَّ خَیرْا مِّنهْنَّ وَ لَا تَ لْمِزُو اْ
أَنفُسَكمُ وَ لَا تَنَابَ زُواْ بِالْأَلْقَا بِ(  ...حجرات )22،اي مومنان! هرگز کسي از شما دیگري را به استهزاء نگیرد ،شاید
ایشان بهتر باشند ونیز هیچ یک از زنان نباید زنان دیگر رابه تمسخر گیرند ،چه بسا آنان از ایشان بهتر باشندو هرگز از
یکدیگر عیب جویي نکنید...
«آیه ي شریفه در صدد حفظ کرامت انسان و جلوگیري از ابتذال شخصیت او ست ،چرا که تمسخر فرد به اموري
مانند ضعف ،مرض ،ف قر و  ...او را در میان افراد جامعه خوار ميسازد و تاکید خداوند بر خودداري از این اخالق رذیله
ممکن است به این دلیل باشد که این فرد نميتواند آن عوامل را از خود دور کند و درعین حال وجود آنها در او
عاملي براي اسقاط انسانیت اونیست»( .بکري 2936،ق،ص )133و یا آیهي :یَأَیهّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اجْتَنِبُواْ کَثِیرًا مِّنَ الظَّنَّ
إِنَّ بَعْ ضَ الظَّنَّ إِثْمٌ وَ لَا تجَ سَّسُواْ وَ لَا یَغْتَب بَّعْ ضُكُم بَ عْضًا (  ...حجرات )21،هان اى کسانى که ایمان آورده اید! از
بسیارى گمانها اجتناب کنید که بعضى از گمانها گناه است ،و از عیوب مردم تجسس مکنید و غیبت یکدیگر را
مکنید.
« این خطاب نیز مسلمانان را از سه کار زشت منع کرده است :در مرحله نخست از سوء ظن باز داشته ميشوند ،چرا
که سوء ظن باعث تجاوز به شخصیت افراد ميشود و در مرحله دوم مؤمنان را از تجسس منع ميکند ،چون ممکن
است بعضي از عیوب مخفي باشد و با تجسس آشکار شود که تخریب شخصیت افراد را در پي دارد و در مرحله ي
آخر ميگوید اگر عیب کسي را متوجه شدید مبادا آن را براي دیگران باز گو کنید زیرا با این کار آبروي فرد در بین
جامعه از بین ميرود» ( .مصباح یزدي،2935 ،ص )133

ج ) رعایت حریم خصوصي دیگران

یَا أَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُیُوتًا غَیرْ بُیُوتِكُمْ حَتىَ تَسْتَ أْنِسُواْ وَ تُسَ لِّمُواْ عَلىَ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَیرْ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَکَّرُون فَإِن

لَّمْ تجَدُواْ فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتىَ یُؤْذَنَ لَكمُ وَ إِن قِیلَ لَكُمُ ارْجِ عُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزْکىَ لَكُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْ مَلُونَ عَلِیم 
(نور 15 ،و )13اي مومنان به خانه هیچ کس غیر از خانه هاى خود داخل نشوید تا آن که آشنایى دهید و بر اهلش
سالم کنید  ،این براى شما بهتر است ،ا مید است که پند گیرید و اگر کسى را در خانه نیافتید داخل نشوید تا شما را
اجازه دهند ،و اگر گفتند برگردید ،برگردید که این براى شما پاکیزه تر است و خد ا به اعمالى که مى کنید دانا است.
«دلیل این که فرموده است هنگام ورود به خانه دیگران باید از آن ها ا اجازه گرفت این است که احتمال دارد صاحب
خانه آمادگي الزم را براي پذیرش میهمان نداشته باشد و فردي که وارد شده با اجازه خواستن و سالم کردن به او
اطالع ميدهد که ميخواهد وارد خانه شود .در این حال اگر اجازه داد وارد ميشود وگرنه نباید وارد شود» ( .مصباح
یزدي ،2933 ،ج، 9ص) 176
در واقع این خطاب ،مومنان را به نوعي از تجاوز به حریم خصوصي دیگران باز مي دارد.
 - 9- 1احکام شرعي
با توجه به این که احکام شرعي نیز به انواع گوناگوني مانند عبادي و غیر عبادي تقسیم شده اند ،درااین جا ،مواردي
ازآیات خطابي که به تبیین داللت این احکام پرداخته اند ذکر ميشود.
الف ) نماز

 إِنَّنىِ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنىِ وَ أَقِمِ الصَّلَو ةَ لِذِکْرِى ( طه )21،اي موسي! من خداى یکتایم ،معبودى جز من
نیست ،مرا عبادت کن و براى یاد من نماز بگزار .
«آیهي شریفه به دو امر اساسي ،یعني عبادت خدا و نماز فرمان ميدهد و این نشان ميدهد که توحید در رأس همه
عقاید و نماز در رأس همه عبادات قراردارد» ( .قرائتي 2939،ج،5ص.)992
گاه خداوند هنگام بیان احکام شرعي از خطاب به انبیاء شروع ميکند و با این شیوهي بیان ،برخودداري مومنان از هر
نوع مخالفت در رعایت این احکام تاکید مي ورزد.
ب ) روزه

خداوند در تبیین آیات االحکام ،هرچند همه جزئیات را توضیح نداده ولي در اکثر موارد دلیل آن حکم را بیان کرده
است ،حال اگر براي بیان این نکات از شیوه مناسبي مانند شیوه ادبي خطاب استفاده ميکند ،براي ترغیب به پذیرش
آن عمل در عین سختي است ،زیرا لذت مورد ندا و خطاب واقع شدن ،س ختي و مشقت عبادت را بر طرف ميکند .
این نکته در مورد روزه نمودبیشتري دارد :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَل ىَ الَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُ مْ
تَتَّقُون (بقره )239،اى کسانى که ایمان آوردهآید! روزه بر شما واجب شده همانطور که بر اقوام قبل از شما واجب
شده بود ،شاید با تقوا شوید.
عالمه با تاکید بر همین امر مي گوید« :با توجه به این که روزه ،سختي و مشقت دارد ،در دو آیه قبلش ای ن آمادگي
را ایجاد کرده است و سپس مي خواهد اضطراب ذهن مخاطب را در مورد روزه از بی ن ببرد  ،در نتیجه او را عالقمند به
روزه کند تا با اشاره به تخفیف و تسهیلي که در تشریع ای ن حکم رعایت شده ونیز با ذکر فوائد و خیر دنیوي و
اخروي که در آن است ،حدّ ت و شدّ ت استکبار او را بشکند» ( .طباطبایي 2125،ق ،ج،1ص)7
ج ) جهاد

آیاتي که خطاب به پیامبر (ص) و مومنان آنان را به جهاد دعوت ميکنند ،متضمن معاني گوناگون است( .مصباح
یزدي،2935 ،ص ،) 211گروهي از آنها در مقام تشویق مؤمنان به جهاد در راه خداست مانند :یَأَیهُّا النَّبی حَرِّ ضِ
الْمُؤْمِنِینَ عَلىَ الْقِتَالِ إِن یَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَبرِونَ یَغْلِ بُواْ مِاْئَتَینْ (  ...انفال )67 ،هان اى پیغمبر! تحریض کن مؤمنان
را بر کارزار ،اگر از شما بیست نفر خویشتندار یافت شوند بر دویست نفر غلبه مىیابند » ...بنا بر ای ن آیات ،مجاهد
چه مغلوب و کشته شود و چه غالب و پیروز گردد ،خداوند اجري عظیم به وي عطا ميکند .گروهي دیگر از ای ن آیات
در مقام تشریع جهاد و وجوب آن براي مسلمانان است :وَ جَاهِدُواْ فىِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ(  ...حج)53،؛ و در راه خدا
کارزار کنید ،چنان که سزاوار کارزار کردن براى او است...
درخطابي دیگر ،کیفیت عمل مسلمانان در میدان جنگ و پس از خاتمه قتال بیان ميشود  فَإِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُواْ
فَضَرْبَ

الرِّقَابِ

حَتىَّ

إِذَا

أَثخْنتُ مُوهُمْ

فَشُدُّواْ

الْوَثَاقَ

فَإِمَّا

مَنَّا

بَعْدُ

وَ

إِمَّا

فِدَاءً(  ...محمد)1،
وقتى به کفار برخوردید ،اسیر بگیرید وآن گاه یا بر آنان منت نهاده ،آزادشان کنید و یا فدیه بگیرید و آزادشان سازید .
د ) نوشتن وصیت

یَأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ شهَادَةُ بَیْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَیرْکُمْ 
( مائده ) 236 :اى مومنان! شهادتى که براى یکدیگر در حال احتضار و هنگام اداى وصیت تحمل مى کنید ،مىباید که
دو تن از شما یا دیگران آن ر اگواهي کنند  « ...خداوند خطاب به مسلمانان آنان رابه انجام وصیت ترغیب نموده است،
چرا که با نوشتن وصیت از بسیاري اختالفات پس از مرگ متوفي جلوگیري ميشود»( .حسیني همداني2131 ،ق،
ج ،7ص  ) 259و « با بیان شرایط نوشتن ،بر اهمیت این مسئله تاکید کرده است ،یعني نوشتن وصیت تا آنجا اهمیت
دارد که اگر به مسلمان دسترسي نداشتند اهل کتاب (یهودو نصاري) را براي شهادت به کار گیرند ».
(زرکشي 2123،ق ،ج ،1ص)957
ه ) زکات

 خُذْ مِنْ أَمْوَالهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِم بهِا وَ صَلَّ عَلَ یْهِمْ إِنَّ صَلَوتَکَ سَكَنٌ لهَّمْ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیم ( توبه )239:از
اموالشان زکات بگیر  ،تا بدین وسیله پاکشان کنى و ( اموالشان را) نمو دهى  ،و در باره آنان دعاى خیر کن که دعاى تو
مایه آرامش آنان است ،و خدا شنوا و داناست.
« این آیه اگرچه به پیامبر (ص) خطاب شده است ولي حکم آن کلي ومربوط به حاکم اسالمي است یعني مؤمنان
درهمه ي دوران ،باید مقداري از اموال خود را به عنوان زکات بپردازند که با این کار از دنیا پرستي و بخل و امساک
دور شده و نهال نوع دوستي و سخاوت و توجه به حقوق دیگران در آنها پرورش یابد» ( .مکارم شیرازي ،2951 ،ج : 3
)225
و ) احکام ارث

یُوصِیكمُ اللَّهُ فىِ أَوْلَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَینْ  ...مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصىِ بهِا أَوْ دَیْنٍ   ...نساء )22،حکم خدا در حق
فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث برند ... ،این هاهمه بعدازپرداخت موارد وصیت و قرضي است
که به مال میت تعلق گرفته...
«در این خطاب ،وصیت مالي میت ( برخالف ترتیب فقهي آن) برقرض او مقدم شده است تا مومنان را تشویق کند که
نه تنها در زندگي از مال خویش احسان و نیکي کنند ،بلکه براي پس از مرگ نیز وصیت نمایند که بخشي از اموال
آن ها در خیرات و امور عام المنفعه و گشایش حال تنگ دستان و بینوایان صرف شود»( .فراستخواه،2956 ،ص، )122

ازآن جا که گاه اداي وصیت برخالف دین ،ازطرف وارثان در معرض کوتاهي ورزیدن است بر دِین مقدم شده است تا
ایشان را به وجوب آن آگاه و به شتاب در اداي آن به همراه دِین تشویق نماید ( .الکواز،2956،ص)139
ز ) نکاح و تشویق به آن

وَ أَنكِحُواْ الْأَیَامَى مِنكمُ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکمُ وَ إِمَائكُمْ(  ...نور )91،؛ ز مینه ي ازدواج دختران و پسران و غالمان و
کنیزان خود را اگر شایستگى دارند فراهم سازید  ...بنابراین آیه و خطاب در آن ،مستحب بلکه واجب است که پدر،
فرزندش را و مولي ،بنده اش را همسر دهد زیرا اینان بدون کمک ،توانایي ازدواج ندارند ( .مدیرشانه چي، 2933 ،
ص)119
ح ) طالق وپرهیزازآن

یا أَیهُّا النَّبىِ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتهِنَّ وَ أَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تخُرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَ لَا یخَرُجْ نَ
إِلَّا أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ(  ...طالق )2،اى پیامبر! وقتى زنان را طالق مىدهید در زمان عده طالق دهید و حساب
عده را نگه دارید و از خدوند ،پروردگارتان بترسید ،آنان را از خانههایشان بیرون مکنید ،خودشان هم بیرون نشوند،
مگر این که گناهى علنى مرتکب شوند...
عالمه درتبیین داللت آیه آورده است« :قوانین و مقررات الهي ضامن مصالح خود مکلفان است و تجاوز از آن ،از
ناحیه مرد یا زن ،به سعادت خود آنان لطمه ميزند ،از این رو خداوند با وجود این که حکم طالق و شرایطش را بیان
ميکند ،از همان ابتدا حکم را نمي گوید و شرایطي را قرار ميدهد که بین آن ها صلح ایجاد شود وبه طالق نیانجامد .
هرچند این آیه خطاب به پیامبر (ص) اس ت اما متوجه مردم است ،گویي خداوند بزرگ قومي رابرانجام کاري امر کرده
و از دیگران هم خواسته است که آن را رعایت کنند»( .طباطبایي2125،ق ،ج،23ص)929
ط ) خوردني هاي حرام

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنزِیرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیرْ اللَّهِ(  ...بقره( )259،خداوند ،مردار ،خون ،گوشت
خوک و گوشت حیوانى که براى غیر خدا ذبح شده را حرام کرده است...
«صاحب مجمع البیان درتبیین فلسفه ي خطاب خداوند به مومنان در تحریم برخي از اطعمه واشربه ،آورده است:
«تحریم هاي الهي تنها به جهت مسائل طبي و بهداشتي نیست مثل تحریم مردار و خون ،بلکه گاه به دلیل حرمت
مسائل اعتقادي ،فکري و تربیتي تشریع شده است ،مانند تحریم گوشت حیواني که نام غیر خدا بر آن برده شده
باشد ،آن چنان که این آیه خطاب به مؤمنان ،شرک زدایي نموده وبه آن ها مي آموزد که بردن نام خداوند در هنگام
ذبح حیوانات باعث مي شود اعمال شما از مدار توحید خارج نگردد» ( .طبرسي ،2951 ،ج ) 165 :2
ي ) حرمت قتل نفس

وَ لَا تَقْتُلُو اْ النَّفْسَ الَّت ىِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقَّ  (  ...اسراء )99،خونى را که خدا محترم شمرده مریزید  ،مگر آنکه کشتن
او حق باشد...
فخر رازي در مفاتیح الغیب ،داللت این خطاب الهي به مومنان رااین گونه تبین مي کند« :آیهي کریمه با مخاطب
ساختن مسلمانان ،آنها را از کشتن نفس محترمه نهي مي کند مگر در صورتي که مستحق کشتن باشد ،خداوند با
نهي از قتل نفس خواسته است از فسادي که به همراه قتل ایجاد مي شود جلو گیري نماید و آن فساد ،چیزي نیست
مگر دور شدن انسان از هدف اصلي خود یعني عبودیت»( .رازي2113 ،ق ،ج،13ص ) 999
نتیجه گیری

 - 2قرآن کریم درکنار دیگر شیوه هاي ادبي ،از اسلوب خطاب درتبیین مفاهیم ومعارف الهي استفاده شایاني کرده
است.
 - 1خداوند ،برخي ازمعارف واحکام اساسي و مهمتر را با مخاطب ساختن پیامبر (ص)  ،غ یر مستقیم به مردم ابالغ مي -
کند تا آنان با الگوگیري از ایشان ،آن معارف را شناخته وآن اعمال را انجام دهند وگاهي نیز مردم را متناسب با
شرایطي که در آن واقع شده اند ،مستقیماً خطاب مي نماید.
 - 9بسیاري ازآیات قرآن با مخاطب قراردادن انبیا و اقوام گذشته ،غیرمستقیم پیامبر (ص) و مومنان را مورد خطاب
قرار مي دهند .
- 1داللت برخي از آیات خطابي قرآن ،خاص است یعني شخص پیامب ر (ص) یاشماري ازمومنان یا غیرمومنان را در بر
مي گیرد و برخي دیگر عموم مخاطبان خود را شامل مي شود.
 .7ناب ترین معارف قرآني اعم از اعتقادي ،اخالقي و احکام شرعي بابهرهگیري از اسلوب خطاب ،به مومنان عرضه
شده است.
 - 6قرآن در خالل آیات خطابي ،به منظور ایجاد انگیزه در مخاطبان ،ضمن ترغیب و ترهیب آنان  ،گاه به بیان دالیل و
فلسفهي احکام و معارف الهي نیز پرداخته است.
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