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دســتــورات  جــاودانــگــی  لــحــاظ  از  قـــرآن،  جامعیت  چــکــیــده: 
شمولیت  طرفی  از  می  باشد.  زمــان  ادوار  گــذر  به  نسبت  آن 
را  آن  جامعیت  از  دیگری  بعد  نیز  قــرآن  مخاطبان  جهانی 
تعالیم  احاطه ی  از لحاظ  قرآن  آیات  بررسی  هویدا می  سازد. 
مخاطبان  گستره ی  و  بشری  نیازهای  به  نسبت  شده  ارائــه 
از سوی  که همواره  است  قرآن  بر جامعیت  روشنی  دلیل  آن 
در  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  قرآنی  اندیشمندان  جامعه 
همین راستا آیه ی نخست از سوره ی فرقان مورد بررسی قرار 
تحلیلی   - توصیفی  روش  به  اطاعات  ــردآوری  گ با  و  گرفت 
که در این آیه، جامعیت قرآن از لحاظ  این نتیجه حاصل شد 
است.  محرز  مخاطبان  بــودن  جهانی  و  تعالیم  جاودانگی 
دهندگی  انــذار  صفت  انتساب  با  که  دلیل  ایــن  به  نخست 
شمولیت  دارای  که  »عالمین«  به  نسبت  کــرم؟ص؟  ا پیامبر 
کرم؟ص؟ و در نتیجه  جهانی و زمانی است، خاتمیت پیامبر ا
با  این که  دیگر  و  است  شده  اعــام  ایشان  تعالیم  جاودانگی 
گستره ی مخاطبان مورد انذار در مواجهه با وسعت  توجه به 
معنایی »عالمین«، جهان  شمول بودن این انذار از نظر تعدد 
یک  تحقق  جهت  از  انــذاری  تعالیم  گستره ی  و  مخاطبان 
زندگی سعادتمندانه همه جانبه همراه با حفظ تازگی و قوام 

آن به منصه ظهور می رسد.

کلیدواژه ها: قرآن کریم، جامعیت، عالمین، نذیر، جاودانگی، 
جهان شمولی.
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مقدمه.  

جامعیت قرآن، حداقل از دو جنبه قابل بررسی است:

کـه قـرآن،  	ـ  جامعیـت تعالیـم قـرآن بـر اسـاس اهـداف و مقاصـد آن؛ بدیـن معنـی 

اهـداف و مقاصـد خاصـی را دنبـال می کنـد و تعالیـم الهـی موجـود در آن بـر اسـاس 

بدیـن  می باشـد.  دینـی  آموزه هـای  و  موضوعـات  محوریـت  بـا  اهدافـش  و  مقاصـد 

کـه قـرآن، جامعیـت دارد یعنـی تعالیـم و آموزه هـای آن  گفتـه می شـود  ترتیـب، وقتـی 

کـه قـادر اسـت تمامی اهـداف و مقاصد خویش هم چون سـعادت،  بـه گونـه ای اسـت 

کند و در این راسـتا هیچ نقـص و کمبودی ندارد و هر  کمـال و هدایـت آدمـی را تأمیـن 

چـه را در تأمیـن و عینیـت یافتـن مقاصـد و اهـداف دیـن الزم و بایسـته اسـت، بـه طور 

کامـل و همه جانبـه برخـوردار اسـت.

	-جامعیـت قـرآن از نظـر شـمولیت فرازمانـی و فرامکانـی مخاطبـان آن: منظـور 

گیـر همـه ی انسـان ها  کـه تعالیـم قـرآن بایـد فرا از جامعیـت از ایـن منظـر ایـن اسـت 

در سراسـر جهـان و در تمـام ادوار زمانـی باشـد و بـر نیازهـای تمامـی اقـوام و مّلت هـا 

گونـی افـکار، فرهنگ هـا، باورهـا، رفتـار، سـنت ها و راه و رسـم زندگیشـان ـ  گونا ـ بـا 

گذاشـته شـود. زیـرا جامـع األطـراف بـودن تعالیـم قـرآن زمانـی ثابـت می شـود  صحـه 

کـه بتوانـد نیازهـای زندگـی سـعادتمندانه بـرای تمـام افـراد بشـر بـدون محدودیـت از 
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نظـر شـرایط زمانـی و مکانـی، در وضعیت هـای غیـر همسـان اجتماعـی و در رده هـای 

مختلـف سـنی را پوشـش دهـد. 

ع داللت  کـه بر این موضـو بـرای اثبـات جهانـی بـودن تعالیـم قـرآن، بررسـی آیاتی 

کـه ناظـر بـر جهان شـمولی قـرآن و مرزناپذیـری  دارد، ضـروری اسـت. برخـی از آیاتـی 

کـه مخاطبـان قـرآن همـه ی  تعالیـم آن می باشـد و نیـز بیان گـر ایـن حقیقـت اسـت 

کـه  آیاتـی هسـتند  بـه تمامـی آدمیـان اسـت،  انسـان ها هسـتند و احکامـش مربـوط 

گسـتره ی نامحـدود صاحبـان عقـول را مـورد خطـاب خـود قـرار می دهنـد و معمـواًل بـا 

عناویـن بشـر، انسـان، نـاس و … عمومیـت دعـوت خـود را آشـکار می سـازند، ماننـد: 

کان حّیًا< )یس، 0	( >… ان هو ااّل ذکر و قرآن مبین لینذر من 

>… و ما هی ااّل ذکری للبشر … نذیرًا للبشر< )المدثر، 		-		(

>قل یا اّیها الناس إّنی رسول اهَّلل الیکم جمیعا …< )األعراف، 			(

کثر الناس الیعلمون< )سـبأ،  ًة للناس بشـیرًا و نذیرًا و لکّن ا
َ

کاّف >و ما ارسـلنک إاّل 

.)		

در ایـن مقالـه بـه بررسـی چگونگـی اسـتنباط جامعیـت قـرآن از منظـر یکـی از ایـن 

آیـات از رهگـذر اطـاق عمومـی پیـام آیـه بـه جهانیـان می پردازیـم. آیـه ی مـورد نظـر، 

آیـه ی یکـم سـوره ی الفرقـان می باشـدکه مخاطـب آن »کل عالمیـان« هسـتند. 

پیـش از بررسـی و تبییـن جامعیـت قـرآن از لحـاظ جهانـی بـودن مخاطبـان آن در 

آیـه فـوق الزم اسـت بـا مفهـوم و معنـای جامعیـت بیشـتر آشـنا شـویم تـا درک مصـداق 

گردد.  مـورد نظـر تسـهیل 

	. مفهوم لغوی جامعیت 
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مصـدر  کـه  »جمـع«  واژه ی  اسـت.  یافتـه  اشـتقاق  »جمـع«  ریشـه ی  از  جامعیـت 

کـردن )ابن منظـور، 				 ق، ج 	، ص 		(  ثاثـی مجـرد ایـن مـاده اسـت، به جمع 

و پیونـد اجـزای یک چیـز )راغـب اصفهانـی، 				 ق، ص 	0	( معنـا شـده اسـت.

اصطاح جامعیت قرآن از اصطاحاتی است که به طور مستقیم در آثار پیشینیان 

یافت نمی شـود و در عصر جدید وارد حوزه ی علوم قرآنی شـده اسـت. برای مثال در 

کتـاب »االتقـان فـی علـوم القـرآن« فصلـی زیر عنـوان »العلوم المسـتنبطة مـن القرآن« 

کـه مؤلـف در آن می کوشـد بـا اسـتناد به آیـات و روایات، وجـود انواع علوم  آمـده اسـت 

کنـد )سـیوطی، 0			 ق، ج 	، ص 		-		(؛ هم چنیـن اسـتاد  را در قـرآن اثبـات 

کتـاب »التمهیـد فـی علـوم القـرآن« در بحـث  معرفـت، از قـرآن پژوهـان معاصـر، در 

کرده اسـت )همـو، 				 ق، ج  ع جامعیـت قرآن اشـاره  اعجـاز علمـی قـرآن بـه موضـو

گیـر بـودن آیـات  	، ص 		(، اسـتاد مـؤدب مقصـود از جامعیـت قـرآن را شـمول و فرا

اعصـار  و  تمامـی دوران  در  بشـر  زندگـی  بـه همـه ی شـئون  نسـبت  آن  آموزه هـای  و 

می دانـد )همـو، 0			 ش، ص 			(.

کلمـه ی جامعیـت یـا مشـتقات آن، عباراتـی  خداونـد متعـال بـه جـای اسـتفاده از 

چـون هـم، مشـتقات واژه ی جمـع ماننـد: »جمیـع« و »جوامع« آمده اسـت. در روایتی 

از امام رضا؟ع؟ نقل شـده >ِتبیانًا ِلُکل َشـیِء< )النحل، 		( و >ما َفّرطنا ِفی الکتاب 

ِمن َشـیِء< )األنعام، 		( و امثال آن را آورده اسـت. در روایات آمده اسـت که ایشـان 

ـَن فیـه الحـال و الحـراَم و  کل شـیِء بّیَ فرمودنـد: »و انـزل علیـه القـرآن فیـه تبیـان 

الحـدوَد و االحـکاَم و جمیـَع مـا یحتـاج الیِه الناس کمًا …« )شـیخ صـدوق، 	0		 ق، 

ج 	، ص 			(.

کـرم؟ص؟ آمده اسـت که ایشـان در بیان فضیلت های  در روایـات زیـادی از پیامبـر ا



۱4۳ تحلیلی بر معنای»عالمین« ذیل آیه ی اول سوره ی فرقان در تأیید …

پیامبـر  خـود  و  الکلـم«  جوامـع  »اوتیـت  فرمودنـد:  دیگـر  پیامبـران  بـه  نسـبت  خـود 

کـرم؟ص؟ در پاسـخ بـه سـؤال حاضـران که مـراد از »جوامـع الکلم« چیسـت، فرمودند:  ا

»مـراد، قـرآن اسـت« )حـّر عاملـی، 				 ق، ج 	، ص 		(.

مویـد  همگـی  کـه  نقل شـده  اهل بیـت؟مهع؟  از  متعـددی  روایـات  ایـن،  بـر  عـاوه 

مضمونـی  دارای  تعبیـر،  در  تفاوتـی  انـدک  بـا  روایـات  ایـن  اسـت.  قـرآن  جامعّیـت 

کرده انـد و تنهـا اختـاف در  کیـد  یکسـان هسـتند و همگـی بـر اصـل جامعیـت قـرآن تأ

ایـن روایـات در زمینـه ی حـّد و مـرز جامعیـت اسـت. 

	. مفهوم اصطاحی جامعیت 

کـه عبارتند از:  در معنـای اصطاحـی جامعیـت قـرآن سـه نظریه، ارائه شـده اسـت 

کثـری، دیدگاه حداقلـی و اعتدالی. دیـدگاه حدا

کـه بـه جامعیـت مطلـق بـاور دارد و اینکـه علـوم اولیـن و  کثـری  دیـدگاه حدا  )	

اسـت. بالفعـل موجـود  بـه صـورت  لفظـی  بـه داللـت  الفـاظ  آخریـن در ظواهـر 

علـوم  بیـان  مقـام  در  اساسـًا  قـرآن  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـر  دیـدگاه حداقلـی   )	

اسـت.  کـرده  بیـان  را  آخرتـی  و  معنـوی  امـور  تنهـا  و  نیسـت  و  نبـوده  بشـری 

کـه قرآن برای اهداف خاصی نازل شـده  دیـدگاه اعتدالـی بـر این ایده اسـت   )	

کامـل برخوردار اسـت و  کـه در آن، حوزه هایـی بـه خصـوص، از جامعیـت الزم و  اسـت 

در بیـان هیـچ -چـه مـادی و چـه معنوی- فروگذار ننموده اسـت )کریم پور قراملکی، 

				 ش، ص 			(.

کثـری مـورد قبـول می باشـد امـا  بـر اسـاس روایـات ائمـه ی دیـن؟مهع؟ دیـدگاه حدا

کـه خداونـد از آنها  طریـق دسـت یابی بـه علـوم جامـع قـرآن به واسـطه ی بیانی اسـت 
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در اختیـار پیامبـر؟ص؟ و بـه تبـع ایشـان ائمـه ی دیـن از اهل بیت آن حضـرت؟مهع؟ قرار 

داده اسـت، چنان چـه امـام باقـر؟ع؟ فرمودنـد: 

»خداونـد آنچـه را امـت تـا روز قیامـت بـدان احتیـاج دارد، در قـرآن آورده و بـرای 

رسـولش بیـان فرمـوده اسـت« )عیاشـی، 0			 ق، ج 	، ص 	، ح 		( بـه عبارتـی 

امـام  بایـد دانسـت تفسـیر علـوم جامـع قـرآن در دسـت صاحبـان علـم قـرآن اسـت. 

صـادق؟ع؟ نیـز دربـاره ی عبـارت >تبیانـا لکل شـیء< که فضیلت قـرآن در خود قرآن 

ح شـده اسـت، فرمودنـد: »خداونـد آیه ی >تبیانا لکل شـیء< را نـازل فرمود و به  مطـر

خـدا قسـم از آنچـه انسـان بـه آن احتیـاج دارد فروگـزار نکـرده اسـت و هیـچ گاه انسـان 

کلینـی،  کـه چـرا فـان مطلـب در قـرآن وجـود نـدارد« )شـیخ  در حسـرت نخواهـد بـود 

				 ق، ج 	، ص 0		(.

کـه منـوط بـه درک  بـا ایـن وجـود در میـان دیدگاه هـای سـه گانه، دیـدگاه اعتدالـی 

گرفته اسـت.  عقلی خود بشـر از قرآن اسـت بیشـتر مورد اسـتفاده و اسـتناد علماء قرار 

زیـرا مسـتند بـه هـدف نـزول قـرآن اسـت. بـر اسـاس ایـن نظریـه هـر آنچـه در هدایـت 

انسـان مؤثر باشـد _ اعم از دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی _ در قرآن بیان شـده 

اسـت. ایـن دیـدگاه نـه ماننـد دیـدگاه اول ادعـا می کنـد همـه ی علـوم و مسـائل علمی 

کـه بگوید قرآن  بـه نحـو تفصیـل در قـرآن وجـود دارد و نـه ماننـد نظریـه ی دوم اسـت 

فقـط در تأمیـن سـعادت اخـروی از جامعیـت برخوردار اسـت. 

بسـیاری از مفّسـران و قـرآن پژوهـان بـا اسـتناد بـه اهـداف و مقاصـد نـزول قـرآن، 

کـه بـرای هدایـت بشـر الزم اسـت.  قلمـروی قـرآن را در محـدوده ی مسـائلی می داننـد 

کریم  بـرای مثـال، عامـه طباطبایـی در مورد جامعیت قرآن می نویسـد: »چـون قرآن 

کار و شـأنی نـدارد، لذا ظاهـرًا مراد از  کتـاب هدایـت بـرای عمـوم مـردم اسـت و جـز این 
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»لـکل شـیء« همـه آن چیزهایـی اسـت که برگشتشـان بـه هدایت باشـد )طباطبایی، 

				 ق، ج 		، ص 			(.

بیـان تمـام  بـه معنـای  قـرآن  کـه جامعیـت  اسـتاد مـکارم شـیرازی معتقـد اسـت 

کـه بـرای تکامـل فـرد و جامعـه در همـه ی جنبه هـای مـادی و معنـوی  امـوری اسـت 

کـه قـرآن دایرة المعـارف بزرگی باشـد که تمـام جزئیات علوم  الزم اسـت؛ امـا نـه چنـان 

گیاه شناسـی و ماننـد آن در آن آمـده باشـد  ریاضـی و جغرافـی و شـیمی و فیزیـک و 

)همـو، 				 ش، ج 		، ص 			(.

گـروی شـناخت اهـداف نـزول  بنابـر این تعریـف، جامعیـت قـرآن از ایـن منظـر در 

قـرآن اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه اصلی تریـن هدف قـرآن، هدایت به طور مطلق اسـت 

هدایـت  نیازمنـد  نیـز  مـادی  مسـائل  در  بلکـه  معنـوی،  مسـائل  در  نه تنهـا  انسـان  و 

اسـت، لـذا قـرآن در هـر دو جنبـه بـه ارائـه ی رهنمـود پرداختـه اسـت. امـا آنچـه مـا 

کـه قـرآن توانمنـدی محقـق نمـودن  در صـدد بیـان آن هسـتیم ایـن حقیقـت اسـت 

ایـن اهـداف هدایتـی و تربیتـی را در همـه ی اعصـار و بـرای تمـام مخاطبـان خـود دارا 

کـه در آیـه یکـم سـوره ی فرقـان  کنـون برانیـم مصادیـق ایـن حقیقـت را  می باشـد. و ا

کنیـم.  ظهـور می یابـد، دنبـال 

	. مفهوم شناسی واژگان آیه 

در ابتـدای بحـث دربـاره ی آیـه ی یکـم سـوره ی فرقـان بـه واژه شناسـی مفاهیـم 

کلیـدی ایـن آیـه می پردازیـم تـا از ایـن طریـق بهتـر بتوانیـم پیـام آیـه را مـورد بحـث و 

بررسـی قـرار دهیـم.

)الفرقـان، 	(  َنِذیـرًا<  ِلْلعاَلِمیـَن  ِلیکـوَن  َعْبـِدِه  َعلـی  اْلُفْرقـاَن  َل  َنـّزَ ـِذی 
َ
اّل >َتبـاَرک 
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کننـده ی  کـه فرقـان )قـرآن جـدا  یعنـی: اال و بـی زوال و پربرکـت اسـت آن )خدایـی( 

میـان حـق و باطـل و جـدا جـدا از حیـث آیـات و سـور( را بـه تدریـج بـر بنـده ی خـود 

فـرو فرسـتاد تـا همـه ی جهانیـان را )از انـس و جـن تـا انقـراض نسلشـان( بیـم دهنـده 

باشـد.

	. 	. تبارک 

کـه دو معنـا دارد: 	. ثبـات و دوام؛ 	.  گرفته شـده  ایـن واژه از ریشـه ی »بـرک« 

زیـادی و رشـد. 

ک السـحاب )دوام  کاء )پایداری در جنگ(، إبرا کلماتـی مثـل َبرا معنـای ثبـات در 

کـردن(، ِبرکـة  ک )مواظبـت و مداومـت بـر کاری(، مبارکـة )اصـرار  بـارش ابرهـا(، ابتـرا

کلماتـی مثـل َبرکـة )زیـاده و  )محـل ثبـوت و دوام آب( و هم چنیـن معنـای زیـاده در 

نمـاء(، تبریـک )درخواسـت زیـاده( و َبـرک )شـتران زیـاد( قابل مشـاهده اسـت. حـال 

گفته انـد یعنی: »ثبت  گرفته انـد مثل شـیخ طوسـی  کـه معنـای اول را در تبـارک  آنانـی 

ثابـت اسـت در آن تقـدس و جـال در  یـزال أی تقـّدس و جـّل«  لـم یـزل و ال  فیمـا 

گفته انـد: »ثبـت و دام الخیـر و اإلنعـام مـن عنـده«؛ ثابـت  گذشـته و آینـده و بعضـی 

کـه تبـارک را بـه معنـای تزایـد  اسـت و پایـان ناپذیـر اسـت خیـر و نعمـت در آن و آنانـی 

گرفته انـد یـا بـا ذات و صفـات خداونـد متعـال توضیح داده اند: تزاَیَد عن کل شـیء به 

کمثلـه شـیء<  کـه تعبیـر دیگـری از >لیـس  کل شـیء خواهـد بـود  معنـای تعالـی عـن 

کـه زیـاده داشـتن مسـتلزم علـو اسـت پـس بـه حسـب غایـت  اسـت«. )بـا ایـن توضیـح 

کـه »تزاَیـَد  بـرای خداونـد قابل اثبـات اسـت نـه مبـدأ(؛ و یـا بـا افعـال او بدیـن تفسـیر 

الخیـر و العطـاء منـه« یعنـی عطایـای او زیاد اسـت. )ن. ک: صاحب، 				 ق، ج 	، 

ص 0		؛ جوهـری، 				 ق، ج 	، ص 				؛ واعـظ زاده خراسـانی، 				 ش، 
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ج 	، صـص 	0	-0		( و تمـام ایـن اوصـاف بـرای نشـان دادن اوج برکـت و عظمت 

گـردد.  تعالـی قـرآن می باشـد تـا شایسـتگی اش بـرای هدایـت مسـتدام بشـر نمایـان 

َل  	. 	. َنـّزَ

کـردن، تدریجـی و دفعـه ای بعـد  کـه نـازل  راغـب می گویـد: تنزیـل در آنجـا اسـت 

انـزال تدریجـی و دفعـی اطـاق  بـه  و  اعـّم اسـت  انـزال  باشـد ولـی  از دفعـه ی دیگـر 

می شـود. در صحـاح، ترتیـب را از معانـی تنزیـل شـمرده اسـت ولـی عـّده ای از اهـل 

لغـت مـا بیـن انـزال و تنزیـل فرقـی قائـل نشـده اند کـه صاحب تـاج العـروس دلیل این 

کـه: از آنجـا که دیده انـد تنزیل در موارد  مطلـب را از قـول اسـتادش این گونـه می گویـد 

کـه تنزیـل هـم اعـم از دفعـی و تدریجی  کرده انـد  کمـی بـرای نـزول دفعـی آمـده حکـم 

)قرشـی، 				 ش، ج 	، ص 		؛ جوهـری، 				 ق، ج 	، ص 				؛  اسـت 

راغـب اصفهانـی، 				 ق، ص 			؛ زبیـدی، 				 ق، ج 		، ص 			(. پـس 

کـه منظـور از نـزول قـرآن در ایـن آیـه اعـم از نـزول  کام ایـن تعبیـر بـر می خیـزد  از ایـن 

دفعـی و تدریجـی اسـت. 

	. 	. فرقان

کـردن  جـدا  و  گذاشـتن  َفـرق   .	 اسـت:  معنـا  دو  بـه  لغـت  اصـل  در  »فرقـان« 

گذاشـته می شـود. یکـی از نام هـای  کـه بـه وسـیله ی آن فـرق  )مصـدری(؛ 	. آنچـه 

که فرقان  قرآن نیز فرقان اسـت )البته در بعضی از روایات اشـاره به این مطلب شـده 

که عمل به آنها واجب اسـت( و وجه تسـمیه ی  نام آن دسـته از آیات محکمی اسـت 

کـه آیاتـش بیـن حـق و باطـل جدایـی می انـدازد و یـا از ایـن  آن بدیـن جهـت اسـت 

کـه بـرای وجه تسـمیه ی دوم نیـز روایتی  کـه آیاتـش جداجـدا نـازل شـده اسـت  جهـت 
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وارد شـده اسـت. 

راغـب در مفـردات گفتـه: کلمـه ی »فرقـان« از کلمـه ی »َفرق« بلیغ تر اسـت، برای 

اینکـه فرقـان تنهـا در فـرق نهـادن بیـن حق و باطل اسـتعمال می شـود به خاف فرق 

کـه بـرای حـق و باطـل و غیـر آن اسـتعمال می شـود )جوهـری، 				 ق، ج 	، ص 

0			؛ راغب اصفهانی، 				 ق، ص 			؛ ابن منظور، 				 ق، ج 0	، ص 	0	؛ 

قرشـی، 				 ش، ج 	، صـص 			 و 			(. پـس قـرآن مؤیـد بـه قـوه ی جداسـازی 

کـه هدایـت  حـق از باطـل اسـت. یعنـی فقـط آنچـه قـرآن بیـان مـی دارد و بـه راهـی 

می کنـد حـق اسـت و هـر آنچـه خـاف کام الهـی قـرآن اسـت، باطـل اسـت. 

	. 	. عبد

ـُة« و راهـی 
َ
ّل َغـِة ِهـی الّذِ

ُ
عبـد: مطیـع و بنـده؛ در مجمـع فرمـوده: »اْلِعَبـاَدُة ِفـی الّل

ـٌد« و بـرده را بواسـطه ی  گوینـد: »طریـٌق ُمَعّبَ کـه بـا رفـت و آمـد در آن همـوار شـده  را 

گوینـد. پـس معنـای تذّلـل و طاعـت در آن ملحـوظ اسـت. بنـا  ذّلـت و انقیـادش عبـد 

گوینـد: »رجـٌل َعبـٌد« یعنـی  بـر نقـل ابن منظـور از سـیبویه عبـد در اصـل وصـف اسـت. 

مـرد مطیـع ولـی بعـدًا مانند اسـم اسـتعمال شـده و در قـرآن به دو معنی آمـده: یکی به 

ْنثـی < )البقره، 
ُ ْ
ْنثـی ِباأل

ُ ْ
معنـی بنـده ی مملـوک، مثـل: >اْلُحـّرُ ِباْلُحـّرِ َو اْلَعْبـُد ِباْلَعْبـِد َو األ

			( دیگـری بـه معنـی عابـد و مطیـع خـدا در اخـاص و عبادت و اطاعـت، مثل : >َو 

کاَن َعْبـدًا  ـُه  یـَة َمـْن َحَمْلنـا َمـَع ُنـوٍح ِإّنَ ـا قـاَم َعْبـُد اهَّلِل یْدُعـوُه< )جـن، 		( و >ُذّرِ ـُه َلّمَ ّنَ
َ
أ

َشـکورًا< )اإلسـراء، 	( )قرشـی، 				 ش، ج 	، ص 0		؛ ابن منظـور، 				 ق، ج 

کرم؟ص؟  	، ص 0		(. منظـور از ایـن عبـد مطیـع و خطـاب به عبد در این آیه پیامبرا

ح اسـت.  کـه عبـد بـودن بـه عنـوان باالتریـن مقـام بـرای ایشـان مطـر می باشـد 
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	. 	. عالمین

کـه معنایـش خلـق و آفرینش اسـت و در وجه تسـمیه  »عالمیـن« جمـع عالـم اسـت 

آن دو قـول اسـت:

کـه در  کـه ابن فـارس بـه آن اشـاره کرده چـرا  	. اجتمـاع و مجموعـه بـودن جهـان 

کـه در آن معنـای اجتماع اسـت مـاده ی علم به کار برده شـده مثل  بعـض اسـتعماالت 

کـه محـل جمع شـدن آب اسـت.  َعیَلـم 

کـه بنابرایـن، عاَلـم اسـم آلـت  کـردن  	. نشـانه و وسـیله ی شـناختن و علـم پیـدا 

کـه وسـیله ی ختـم کردن نامه اسـت. بـا توجه به ایـن عاَلم هم  می شـود؛ مثـل خاَتـم 

گـروه و هـم بـرای مجموعـه ی  بـرای یـک شـیء به کاربـرده می شـود و هـم بـرای یـک 

کـه می توانـد اصنـاف  جهـان هسـتی و معنـای عالمیـن اصنـاف و انـواع خلـق اسـت 

نبـات باشـد و حیـوان و انسـان و غیـر ذلـک )ابن فـارس، 	0		 ق، ج 	، ص 0		؛ 

ص   ،	 ج  ق،   				 جوهـری،  			؛  و   			 صـص  ق،   				 اصفهانـی،  راغـب 

				؛ طباطبایـی، 				 ق، ج 	، ص 		(. پـس عالمیـن اعـم از انـواع خلـق اسـت.

	. 	. نذیر

کـه بـرای تهدیـد و ترسـاندن  أنـذر در لغـت بـه معنـای ابـاغ و خبـر دادنـی اسـت 

می باشـد. اسـم فاعـل آن ُمنـذر اسـت و نذیـر هـم متـرادف بـا آن اسـت. ایـن واژه از 

ریشـه ی »ن _ ذ _ ر« بـه دو معنـا آمـده اسـت: 	. انـذار )اسـم مصـدر یـا مصـدر( 	. ُمنـِذر 

ابـن منظـور، 				 ق، ج 	،  )اسـم فاعـل( )زمخشـری، 	0		 ق، ج 	، ص 			؛ 

گرفته انـد و دلیـل آنچـه  ص 	0	( غالـب مفسـران نذیـر را در ایـن آیـه بـه معنـای دوم 

کـه نذیـر  کثـرت اسـتعمال نذیـر در ُمنـذر و تبـادر از آن باشـد. راغـب معتقـد اسـت  بسـا 
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گفتـه می شـود، حـال انسـان  کـه در آن هشـداری باشـد  بـه ایـن معنـا بـر هـر چیـزی 

ولـی< )النجـم، 		( 
ُ ْ
ـُذِر األ باشـد یـا غیـر انسـان و بـه آیاتـی ماننـد: >هـذا َنِذیـٌر ِمـَن الّنُ

ع له  کـرده اسـت )راغـب اصفهانـی، 				 ق، ص 			(. امـا بعضی موضو استشـهاد 

آن را وصـف فاعـل انـذار می داننـد و اسـتعمال آن را در مثـل قـرآن مجـاز می داننـد، لذا 

کـه حمـل بـر معنـای حقیقی ممکن اسـت نوبت به مجاز نمی رسـد و نذیر لزومًا  اینجـا 

وصـف عبـد مذکـور )یعنـی پیامبـر؟ص؟( خواهد بـود )فخـر رازی، 0			 ق، ج 		، ص 

کـه همـان پیامبـر؟ص؟ اسـت؛  			(. پـس نذیـر در آیـه یعنـی شـخص انـذار دهنـده 

شـیخ طوسـی انـذار دهنـده را این گونـه توضیـح می دهنـد: »دعوت کننـده ی جهانیان 

گفتـه می شـود  کـه  گمراهـی و سرکشـی آنهـا چـرا  بـه رشـد و پیشرفت شـان و مانـع از 

کـرده باشـد بـه اینکـه او را هنگامی کـه غافـل از خیـر  کـه دعـوت بـه خیـر  »أنـَذَر« زمانـی 

و صـواب و مایـه ی رشـدش بـود از ترکـش ترسـاند« )طوسـی، بی تـا، ج 	، ص 0		(. 

کـه چـه مناسـبتی بیـن تبـاَرَک و  ایـن توضیـح پاسـخگوی ایـن اشـکال نیـز می باشـد 

نذیـر می باشـد در حالی کـه اولـی دال بـر خیـر و منفعـت اسـت و دومـی بـر غـم و تـرس؛ 

کـه هـر چقـدر بیشـتر باشـد  کـردن فرزنـد می باشـد  بـه منزلـه ی ادب  انـذار  ایـن  زیـرا 

گویـا تنبیهـی اسـت بـر اینکـه منافـع دنیـوی در  احسـان بـه او نیـز بیشـتر اسـت و ایـن 

برابـر منافـع اخـروی قابل توجـه نیسـتند )فخـر رازی، 0			 ق، ج 		، ص 			( بـه 

گفته ی طیبی وجه تنها آوردن نذیر )بدون بشـیر( براعت اسـتهال می باشـد به این 

کـه سـیاق سـوره شـامل ذکـر معانـدان و مشـرکان  کـه از همـان اول اعـام می کنـد  معنـا 

و امثـال ذلـک اسـت و تخویفـی اسـت بـرای آنهـا )آلوسـی، 				 ق، ج 	، ص 			(.

	. بررسی و تحلیل واژه ی »عالمین« در تفاسیر 

کلمـه ی »عالمیـن« در آن آمـده  کـه اولیـن بـار  مفسـران در تفسـیر سـوره ی حمـد 
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کلمـه  ایـن  از  بـه توضیـح و تفسـیر آن پرداخته انـد و تقریبـًا تفسـیر مشـابهی  اسـت، 

کلمـه ی »عالمیـن« جمـع عالـم بـه فتـح الم اسـت.  کـه  ارائـه کرده انـد و بـر ایـن باورنـد 

کـه بـه وسـیله ی آن  کلمـه ی »عالـم« نیـز می گوینـد: معنایـش چیـزی اسـت  در مـورد 

می تـوان بـه علـم دسـت یافـت؛ ماننـد قاَلـب، یعنـی آنچـه بـا آن قالـب می زننـد. یـا 

کـه بـه وسـیله ی آن مهـر و مـوم می زننـد. البتـه برخـی نیـز  ماننـد خاَتـم، یعنـی چیـزی 

کـه اشـتقاق »عالـم« از عامت باشـد؛ زیـرا عالم عامـت وجود صانع  احتمـال داده انـد 

اسـت )طبرسـی، 				 ش، ج 	، ص 		؛ راغـب اصفهانـی، 				 ق، ص 			؛ 

قرشـی، 				 ش، ج 	، ص 		(.

ح کرده انـد این اسـت که  کـه مفسـران در مـورد کلمـه ی عالـم مطـر بحـث دیگـری 

کلمـه ی »عالـم« خـود، جمـع اسـت. هرچنـد از نظـر لفـظ مفـرد اسـت، ولـی معنـای آن 

کـه از لفـظ خـود مفـرد نـدارد؛ مثـل لشـکر و مـردم. در  جمـع اسـت؛ یعنـی جمعـی اسـت 

ایـن صـورت هـم می تـوان مجموعـه ی تمـام موجـودات هسـتی را عالـم خوانـد، هـم 

ع آنهـا ماننـد عالـم جمـاد، عالـم نبـات، عالـم حیـوان، و عالـم انسـان، و هـم  ع نـو نـو

صنـف صنـف هـر نوعـی را ماننـد عالـم عرب، و عالـم عجم )طباطبایـی، 				 ق، ج 

	، ص 		(. به بیان دیگر، عالم به معنای مجموعه ای است از موجودات مختلف 

کـه دارای صفـات مشـترک و یـا زمـان و مـکان مشـترک هسـتند، مثـًا می گوییـم عالـم 

گیـاه، و یـا می گوییـم عالـم شـرق و عالـم غـرب، عالـم  انسـان، عالـم حیـوان و عالـم 

امـروز و عالـم دیـروز )مـکارم شـیرازی، 				 ش، ج 	، ص 		(.

گـر لفـظ »عالـم« جمـع  ح می شـودکه ا گذشـته ایـن مسـئله مطـر بـه دنبـال مبحـث 

اسـت، در ایـن صـورت معنـای »عالمیـن« چیسـت؟ آیـا عالمیـن جمـع عالـم اسـت و 

کثـرت بیشـتری را در بـر می گیـرد، یـا بـر عکـس معنـای عالمیـن محدودتـر از معنـای 
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یک سـو  از  می بینیـم  کـه  می شـود  ح  مطـر جدی تـر  زمانـی  بحـث  ایـن  اسـت.  عالـم 

بـر اسـاس قواعـد دسـتور زبـان عربـی، جمـع مذکـر سـالم معمـواًل بـرای جمـع بسـتن 

کـه دارای عقـل هسـتند بـه کار مـی رود. بنابرایـن شـامل تمـام موجـودات  موجوداتـی 

نمی شـود. از سـوی دیگـر لفـظ »عالـم« در قـرآن بـه کار نرفتـه اسـت و فقـط »عاَلمیـن« 

آمـده اسـت. )کلمـه ی عالمیـن هفتـاد و سـه بـار در قـرآن تکـرار شـده اسـت( )قرشـی، 

				 ش، ج 	، ص 		(.

کـه هـر چنـد  گـر مـوارد اسـتعمال عالمیـن را در قـرآن در نظـر بگیریـم خواهیـم دیـد  ا

در  ولـی  آمـده،  انسـان ها  معنـای  بـه  قـرآن  آیـات  از  بسـیاری  در  »عالمیـن«  کلمـه ی 

پـاره ای از مـوارد معنـای وسـیع تری دارد، و انسـان ها و موجودات دیگـر جهان را در بر 

ْرِض َرّبِ اْلعاَلِمیـَن< )الجاثیه، 
َ ْ
ـماواِت َو َرّبِ األ ـِه اْلَحْمـُد َرّبِ الّسَ

َ
می گیـرد، ماننـد: >َفِلّل

کـه مالـک و پـروردگار آسـمان ها و زمیـن،  		( یعنـی: سـتایش مخصـوص خـدا اسـت 

مـال و پـروردگار جهانیـان اسـت. و ماننـد: >قـاَل ِفْرَعـْوُن َو مـا َرّبُ اْلعاَلِمیـَن؛ قـاَل َرّبُ 

گفـت پـروردگار  ْرِض َو مـا َبْیَنُهَمـا< )الشـعراء، 		 و 		( یعنـی: فرعـون 
َ ْ
ـماواِت َو األ الّسَ

گفـت پـروردگار آسـمان ها و زمیـن و آنچـه میـان  عالمیـان چیسـت؟ موسـی در پاسـخ 

ایـن دو اسـت.

کـه معنـای »عالمیـن« گسـتره تر از عالم  کثـر مفسـران بـر ایـن باورنـد  در اینجـا نیـز ا

کلمـه ی »عالـم« خـود بـه تنهایـی معنـای جمـع دارد، ولـی  اسـت. بنابرایـن هـر چنـد 

هنگامی که به صورت »عالمین« جمع بسـته می شـود، اشـاره به تمام مجموعه های 

ایـن جهـان دارد )مـکارم شـیرازی، 				 ش، ج 	، ص 		( البتـه ممکـن اسـت در 

کلمـه عالمیـن بـه لحـاظ مـوارد خـاص بیـن مفسـران  مـورد دایـره و وسـعت معنـای 

اختـاف نظـر وجـود داشـته باشـد. چنان کـه عامـه طباطبایی، کلمـه ی »عالمین« در 
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گروه هـای انسـان ها معنـا می کنـد، ولی در تفاسـیر دیگر  سـوره ی حمـد را بـه اصنـاف و 

بـه مجموعـه ی موجـودات جهـان هسـتی تفسـیر شـده اسـت )همـان(.

امـا در مـورد اینکـه بـا توجـه بـه قواعـد دسـتور زبـان عربـی، جمـع بـا »یـن« معمـواًل 

گـر عالمیـن  بـرای جمـع بسـتن موجوداتـی دارای عقـل هسـتند بـه کار مـی رود؛ حـال ا

بـه معنـای مجموعـه ی موجـودات جهـان باشـد، بـا توجـه اینکـه همـه ی عالم هـای 

کـه چگونه این  ایـن جهـان صاحبـان عقـل نیسـتند؛ مفسـران در پاسـخ به این سـؤال 

کرده انـد: تفسـیر بـا زبـان سـازگار خواهـد بـود، چنـد راه حـل را بیـان 

از  یکـی  باشـد.  و شـعور بی بهـره  از عقـل  کـه  نیسـت  عالـم  ایـن  در  	. موجـودی 

مفسـران در این بـاره چنیـن می گویـد: »در محـّل خـود ثابـت و محقـق اسـت بـه نـّص 

کـه جمیـع موجـودات حّتـی حیوانـات  آیـات شـریفه و اخبـار متواتـره بـه تواتـر اجمالـی 

و نباتـات و جمـادات بهـره از عقـل و شـعور دارنـد و بـه همـان انـدازه خـدا بلکـه اولیـاء 

 …< آیـه ی شـریفه ی  او را می نماینـد ماننـد  حـق را می شناسـند و تسـبیح و تحمیـد 

)اإلسـراء، 		(  َتْسـِبیَحُهْم …<  َتْفَقُهـوَن  ال  لِکـْن  َو  ِبَحْمـِدِه  ُح  ُیَسـّبِ  
َّ

ِإال َشـْی ٍء  ِمـْن  ِإْن 

یعنـی: چیـزی نیسـت مگـر اینکـه تسـبیح و تحمیـد خـدا را می کنـد ولـی شـما تسـبیح 

کـردن تسـبیح را در ایـن آیـه بـر تسـبیح تکوینـی یعنـی  آنهـا را نمی فهمیـد. و حمـل 

کـردن وجـود آنهـا بـر علـم و قـدرت و حکمـت حق با جملـه >َو لِکـْن ال َتْفَقُهوَن  داللـت 

َتْسـِبیَحُهْم< مناسـبت نـدارد، زیـرا هـر صاحـب شـعوری ایـن معنـی را درک می کنـد 

)طیـب، 				 ش، ج 	، ص 	0	(.

کـه ایـن جمـع بـه خاطـر  کردنـد  ح  	. برخـی دیگـر از مفسـران ایـن احتمـال را مطـر

صفـات  صاحبـان  از  مجموعـه ای  کـه  اسـت  ایـن  تغلیـب  از  )منظـور  باشـد  تغلیـب 

کنیـم(. البتـه بعضـی از مفسـران بـه دلیـل  مختلـف را بـا وصـف صنـف برتـر توصیـف 
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از  مجموعه هایـی  و  گروه هـا  بـه  اشـاره  را  »عالمیـن«  کلمـه ی  عربـی  قواعـد  همـان 

صاحبـان عقـل می داننـد؛ ماننـد فرشـتگان، انسـان ها و جن )مکارم شـیرازی، 				 

ش، ج 	، ص 		(.

	. بررسی تحلیلی داللت واژه ی »عالمین« بر جامعیت قرآن 

ح باشـد، چـه جمیـع ذوی العقـول و چـه  واژه ی »عالمیـن« بـه هـر معنایـی مطـر

کـه جامعیت  ع خداونـدی، بـه هر حال واضح اسـت  مجموعه هـای مخلوقـات مصنـو

کـه مخاطـب قـرآن در  قـرآن تحـت واژه ی عالمیـن مربـوط بـه صاحبـان تعقـل اسـت 

بـا  بـه سـوی حـق  اینکـه منطقـًا دعـوت  از تعالیـم آن هسـتند. چـه  جهـت اسـتفاده 

کلمه ی »تنذیر« همراه اسـت،  که مسـتقیمًا با  تبشـیر و تنذیر به خصوص در این آیه 

تنهـا می توانـد صاحبـان عقـل و اندیشـه را هـدف قـرار دهد نـه موجوداتـی را که عاری 

از قـوه ی تفکـر هسـتند. ماننـد حیوانـات و یـا حتـی بـدون اعمـال ارادی هسـتند مانند 

گیاهـان و جمـادات. و بـا توجـه بـه اینکـه ایـن واژه، جمـع محّلـی به أل اسـت بالوضع 

کـه  عمومیـت دارد و شـامل تمـام ذوی العقـول می شـود، در هـر زمـان و هـر مکانـی 

باشند.

کلمـه ی عالمیـن از چنـد وجـه فـرا انسـانی، فرامکانـی و فرازمانی بـودن قابل توجه 

کلیـه ی صاحبـان تعقـل از انـس و جـن  کـه مشـخص شـد مخاطـب قـرآن  اسـت؛ چـرا 

و ممکن الوجودهـای صاحـب عقـل دیگـر در تمـام عوالـم وجـود و تـا انتهـای زمـان 

بـرای  آن  تعالیـم  بـودن  بیـان جهان شـمول  بـه دیگـر  بـود.  برپایـی جهـان خواهنـد 

تمـام ذوی العقـول روشـن شـد و امـا تـداوم اثـر بخشـی و مفیـد بـودن تعالیـم آن بدون 

محدودیـت زمانـی بـه سـوی آینـده ی بشـریت تـا پایـان ایـن عالـم از طریـق مسـأله ی 

خاتمیت قابل بررسـی اسـت تا جاودانگی دسـتورات جهان شـمول قرآن روشن گردد. 
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کریـم بـا وجـود انعطـاف طیـف مخاطبـان  حـال بایـد دیـد چگونـه امـکان دارد قـرآن 

خـود حیـات و تازگـی خـود را بـدون دسـتبرد عوامـل محـرف، جاودانـه حفـظ نمایـد. 

کریم 	. 	. جهانی بودن قرآن 

کـه اسـام دیـن جهانـی  کریـم، ایـن اسـت  ک هـای بـارز جامعیـت قـرآن  یکـی از ما

خاصـی  نـژاد  و  جامعـه  گـروه،  طبقـه،  بـه  کریـم  قـرآن  دسـتورات  و  تعلیـم  و  اسـت 

اختصـاص نداشـته اسـت و مطالـب آن مختـص امتی خاص نیسـت، بلکـه با طوایف 

بـه  کریـم  قـرآن  در  کـه  از جملـه خطاب هایـی  نیـز سـخن می گویـد.  اسـام  از  ج  خـار

کـه مخاطبـان خـود را بـه >یـا َبنـی آَدم<  گیـر آمـده، آیاتـی اسـت  صـورت عمومـی و فرا

کـه هدایـت را شـامل  )األعـراف، 		( یعنـی: ای فرزنـدان آدم، یـاد می نمایـد. و آیاتـی 

ـاس  الَعالمیـَن< دانسـته اسـت )تکویـر، 		 و 		؛ األنعـام، 		؛ الشـعراء،  همـه ی >الّنَ

 .)			

مـا اسـت  مـورد بحـث  کـه  هم چنیـن خطاب هایـی من جملـه ی واژه ی عالمیـن 

کـه مخاطبـان خـود را تمـام اهـل عالـم معرفـی می کننـد  گیـر هسـتند چـرا  عمومـی و فرا

مـا نندخطاب هـای: >ذکرللعالمیـن< )التکویـر، 		( و >للعالمین نـذی را< )الفرقان، 

گیـر بـودن قـرآن در تأمیـن  	( بـا توجـه بـه دامنـه ی مخاطبـان آنهـا نشـان گر عـام و فرا

گـر  ا کـه  نیازهـای مختلـف و متفـاوت تمـام طبقـات بشـری می باشـند. بدیـن معنـا 

ح سـعادتی قـرار اسـت تمـام و تـا انتهـای عالـم را تحـت پوشـش قـرار دهـد بایـد راه  طـر

کنـد. پـس  را بـرای تمـام افـراد ایـن عالـم در جهـت نیـل بـه آن سـعادت ابـدی همـوار 

وجـود خطـاب عالمیـن در قـرآن بـه معنـای جهانـی بـودن پیـام آن اسـت. 

کریـم و تعالیـم و  امـام سـجاد؟ع؟ دربـاره ی بهـره بـردن عمـوم جهانیـان از قـرآن 
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ِتِه، َو ال َتَنـاُل  ّمَ َقْصـَد ُسـّنَ
َ
 َمـْن أ

ُ
 یِضـّل

َ
آموزه هـای آن می فرماینـد: »… َو َعَلـَم َنَجـاٍة ال

ـَق ِبُعـْرَوِة ِعْصَمِتـه« )صحیفـه سـجادیه، دعـای 		، فـراز 	( 
َ
یـِدی اْلَهَلـکاِت َمـْن َتَعّل

َ
أ

گمـراه نگـردد، و  کنـد  کـه آهنـگ سـنت راسـتین آن  کـه هـر  یعنـی: و پرچـم نجاتـی 

کـت و نابودی هـا بـه آنکـه بـه دسـتاویز محکمـش چنـگ زده نرسـد. دسـت ها

اسـتاد مطهری، در این باره می گوید: »قرآن قسـط و عدالت را برای کل جامعه ی 

انسـانی می خواهـد نـه فقـط بـرای ایـن طبقـه یـا آن قـوم و قبیلـه، قـرآن بـرای جلـب 

انسـان ها بـه سـوی خـود بـر خـاف بعضـی مکتب هـا مثـل نازیسـم، بـر روی تعصبـات 

کـه بـرای وجـدان عقلـی انسـان اصالـت  آنهـا انگشـت نمی گـذارد … قـرآن همان طـور 

قائـل اسـت، بـرای او یـک اصالـت وجدانـی و فطری نیز قائل اسـت و بر اسـاس همان 

کـه انسـان ها را بـه سـیر و حرکـت وا مـی دارد  فطـرت حق جویـی و عدالت طلبـی اسـت 

یـا محـروم و مسـتضعف  کشـاورز  یـا  کارگـر  بـه طبقـه ی  از ایـن رو پیامـش منحصـر  و 

کـه بـه راه حـق بیاینـد.«  نمی شـود. قـرآن بـه ظالـم و مظلـوم هـر دو خطـاب می کنـد 

)همـو، 				 ش، ج 	، صـص 		 و 		(. 

غیـر  موحـد  امت هـای  از  »تعبیـر  می گویـد:  این بـاره  در  نیـز  آملـی  جـوادی  اسـتاد 

کتـاب بـه منظـور جـذب و همـراه بـا حمایـت و مهربانـی و  اسـامی بـه عنـوان اهـل 

از تحریـف و بیـان  آنهـا اسـتعمال می شـود و هنگامی کـه سـخن  تشـویق نسـبت بـه 

یـاد می شـود  آنهـا  از  بـا عناویـن یهـود و نصـاری  آنهـا اسـت  ضالـت و عـدم هدایـت 

 .)	0	 ص  ش،   				 )همـو، 

	. 	. 	. رمز پایداری حیات قرآنی 

کـه زیـر مجموعـه ی جهانـی بـودن آن  کریـم  ک هـای جامعیـت قـرآن  از دیگـر ما
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می باشـد، پایـداری حیـات قرآنـی در هـر عصـری اسـت. در بحـث از جامعیـت قـرآن 

کریـم شایسـتگی عمومیـت و جاودانگـی دارد، از ایـن رو از  کـه قـرآن  کریـم روشـن شـد 

گسـترش خاصـی برخـوردار اسـت و در تمـام عصرهـا بـا توجـه بـه مقتضیـات زمـان و 

تحـول جامعـه ی بشـری از پویایـی خاصـی بهره منـد اسـت. هدایـت الهـی همان گونه 

کـه مفسـر و مبیـن کتاب  کتـاب بـه وسـیله ی انبیایـی  کـه بـا رحلـت پیامبـران صاحـب 

محمـد  ختمی مرتبـت  حضـرت  شـهادت  از  بعـد  می کـرد،  پیـدا  تـداوم  بودنـد،  آنهـا 

مصطفـی؟ص؟ اسـام نیـز از حرکـت خـود بـاز نمانـده اسـت و سـیر آن در تمـام مراحـل 

تاریـخ در مواجهـه بـا عالمیـان ادامـه دارد.

	. 	. 	. 	. وجود امام معصوم؟ع؟

یکـی از رمـوز پایـداری حیـات قرآنـی در هـر عصـری وجود امام معصوم؟ع؟ اسـت، 

هم چنیـن خداوندهیـچ گاه زمیـن را از حجـت خالـی نمی گـذارد و بـر اسـاس تحـوالت و 

کارشناسـان دینی الزم اسـت.  نیازهـای جدیـد بشـر، وجـود عالمان و 

کـرم؟ص؟ و امامـان معصـوم؟مهع؟ شـاهد و برهانـی اسـت  لـذا وجـود مبـارک پیامبـر ا

آنـان بـه خاموشـی نمی گرایـد و نیـز پیـروان آنهـا در حفـظ حـدود و  کـه هیـچ گاه نـور 

کـرده و در جهـت زنـده  کـرم؟ص؟ و امامـان معصـوم؟مهع؟ تـاش  شـرایع و سـنن پیامبـر ا

مانـدن دیـن و شـریعت اسـام، انجـام وظیفـه می نماینـد.

گران دینی در عصر غیبت  	. 	. 	. 	. وجود احیا

علمـا و مجتهـدان واقعـی یکـی از ارکان خاتمیـت بـه شـمار می رونـد و در شـریعت 

ِسـمت  نـه  دارنـد،  را  عظیـم  کارخانـه ی  ایـن  اداره ی  مهندسـی  ِسـمت  ختمّیـه، 

سـازنده ی آن را، و مـا در اصطـاح بـه آنهـا »مجتهـد یـا فقیـه« می گوییـم )مطهـری، 
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.)			 ص  ش،   				

اسـتاد سـبحانی در ایـن رابطـه می گویـد: »قـرآن مجیـد یکـی از دو یـادگار رسـول 

که قرآن را برنامه ی اساسـی  کرم؟ص؟ )قرآن-امامان( می باشـد و مردم وظیفه دارند  ا

کـه در این کتاب آسـمانی آیاتی وجود دارد  گفته پید اسـت  زندگـی خـود قـرار دهنـد، نا

کـه احتیـاج بـه توضیـح و تفسـیر دارد و چـون خدای متعـال، قرآن را برای اسـتفاده ی 

کـرم؟ص؟ نازل سـاخته اسـت، باید برای  همـه ی مسـلمان ها و اهـل جهـان بـه رسـول ا

کرم؟ص؟ شـخصی را قرار داده باشـد تا مسـلمانان  تفسـیر و توضیح آنها پس از رسـول ا

گرفتـار انحـراف نشـوند. البتـه مقصـود، تفسـیر تمـام  در فهـم قـرآن و اسـتفاده از آن 

کـه پیرامـون احـکام  آیـات قـرآن نیسـت بلکـه برخـی از آیـات قـرآن مخصوصـًا آیاتـی 

و موضوعـات حقوقـی و جزایـی وارد شـده اسـت، شـدیدًا نیـاز بـه بیـان دارد« )همـو، 

				 ش، ص 			(.

پس خداوند هیچ گاه زمین را از حجت حق خالی نگه نمی دارد و سعادت بشری 

لـذا آئیـن اسـام در تشـریع و قوانیـن، در خـود احسـاس نیـاز  را تضمیـن می فرمایـد. 

کـه متصـل بـه منبـع وحـی، قـرآن و عتـرت، اسـت، و ایـن نشـانه ی  کـرد چـرا  نخواهـد 

کمـال دیـن اسـام اسـت و رمـز پایـداری حیـات قرآنـی در وجود مسـتمر  جامـع بـودن و 

آنـان در جامعـه ی اسـامی و بهره گیـری آنـان از منبـع عظیـم قـرآن اسـت. 

کریم 	. 	. جاودانگی و تحریف ناپذیری قرآن 

و  اسـت  آن  تعالیـم  و  پیام هـا  مبانـی،  جاودانگـی  بـه  وابسـته  قـرآن  جاودانگـی 

هم چنیـن میـزان توانایـی رهنمودهـای آن در جهـت تأمیـن نیازهـا و خواسـته های 

انسـان ها در هـر عصـر و زمانـی اسـت. بـه عبـارت دیگـر، هـرگاه پیام هـا و آموزه هـای 
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گـذر  اثـر  قـرآن، مطابـق بـا خواسـته ها، نیازهـا و انتظـارات انسـان نباشـد، الجـرم بـر 

زمـان مهـر تحجـر خواهـد خـورد.

وقتی قرآن، حضرت محمد؟ص؟ را به عنوان آخرین پیامبرمعرفی می کند:

ِبییـن <  الّنَ خاَتـَم  َو  اهَّلِل  َرُسـوَل  لکـْن  َو  ِرجاِلکـْم  ِمـْن  َحـٍد 
َ
أ بـا 

َ
أ ـٌد  ُمَحّمَ کاَن  >مـا 

او  بلکـه  شـما،  مـردان  از  یکـی  هم چـون  محمـد؟ص؟  نیسـت  یعنـی:   )	0 )االحـزاب، 

اسـت. پیامبـران  خاتـم  و  خـدا  رسـول 

کـه همـواره و در هـر  در واقـع اعـام می کندکـه ایـن قابلیـت و شایسـتگی را دارد 

عصـر و زمانـی زنـده و پویـا بمانـد و هـر چـه زمـان پیـش رود، بـاز هـم نیازهـای مـردم 

بـرای رسـیدن بـه خداونـد را در سراسـر جهـان جواب گـو باشـد. چـرا که خـاف حکمت 

الهـی اسـت، پیامبـری را بـا مجموعـه ای از رهنمودهـا بـرای بشـر تـا انتهـای برقـراری 

کافی  کنـد در حالی کـه ایـن رهنمودهـا بـرای هدایـت همه ی انسـان ها  جهـان معرفـی 

مخاطبانـش  شـئون  تمـام  پاسـخگوی  کـه  کنـد  عرضـه  فرامینـی  قـرآن  گـر  ا نباشـد. 

پیامبـر؟ص؟  باشـد، خاتمیـت  نداشـته  اسـتغفاده  قابلیـت  زمـان  گذشـت  بـا  یـا  نباشـد 

بـا هـدف پوشـش جهانـی و علـی الـدوام اسـام زیـر سـؤال خواهـد رفـت و بـه عبارتـی 

کـه از وجـود مدبـر خداونـد بـروز خـاف  نقـض غـرض هدایت گـری قـرآن خواهـد بـود 

حکمـت محـال اسـت. بنابرایـن قـرآن کریـم سـند نبـوت و آخرین پیام الهی اسـت که 

بـر حضـرت محمـد؟ص؟ بـه عنـوان پیامبـر خاتم وحی شـده اسـت، به ایـن لحاظ کام 

کریـم کهنـه  الهـی قابـل تحریـف و دگرگونـی نخواهـد بـود و تعالیـم و آموزه هـای قـرآن 

ـُه  ِإّنَ َو   …< نمی گـردد، بلکـه روز بـه روز بـا پیش رفـت علـم، جدیدتـر می شـود. آیـه ی 

تیـِه اْلباِطـُل ِمـْن َبیـِن یَدیـِه َو ال ِمْن َخْلِفِه َتْنزیٌل ِمـْن َحکیٍم َحمیٍد< 
ْ
َلکتـاٌب َعزیـٌز؛ ال یأ

کـه هیچ گونـه  کتابـی اسـت قطعـًا شکسـت ناپذیر  )فصلـت، 		 و 		( یعنـی: و ایـن 
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که از سـوی خداوند  باطلی، نه از پیش رو و نه از پشـت سـر، به سـراغ آن نمی آید؛ چرا 

کریـم  حکیـم و شایسـته سـتایش نـازل شـده اسـت. نیـز داللـت بـر جاودانگـی قـرآن 

کتابـی و دسـتورالعملی جامعیـت نداشـته باشـد، قابـل دوام و جاودانـه  گـر  دارد، زیـرا ا

نخواهـد بـود و نسـخ و دگرگونـی خواهـد شـد.

کریم 	. 	. 	. روشن گری و هدایت گری قرآن 

کریـم، جنبـه ی هدایتی آموزه های آن می باشـد. قرآن  از عوامـل جاودانگـی قـرآن 

کـه هرگـز خامـوش نمی شـود. تابـش وحـی، هـم راه را می نمایانـد  کریـم، نـوری اسـت 

کمـال  ایـن  بـه  بسـیاری  آیـات  کریـم  قـرآن  در  می آرایـد.  نظـر  در  را  مقصـد  هـم  و 

کریـم نـور هدایـت اسـت، یعنـی در مقـام راهبـری تمامـی  پرداخته انـد، از ایـن رو قـرآن 

انسـان ها، ظاهـر و آشـکار اسـت و نیـز هـادی و راهبـر اسـت. در عیـن حال، قـرآن کریم 

کـه خـود  کـه آن هـم نـور اسـت، یعنـی به وسـیله ی قرآنـی  بـه امـری هدایـت می کنـد 

کـه  کـه سراسـر روشـنایی هدایـت اسـت  نـور اسـت بـه نـور می تـوان متصـل شـد، نـوری 

کریـم اسـت.  کمـال و جامعیـت قـرآن  بیان گـر 

کـه منبـع عظیم الهی اسـت و جامـع قوانین و دسـتورات  کریـم  گـر قـرآن  بنابرایـن ا

بلکـه  نباشـد،  کلمـات خداونـد  نیازمندی هـای زندگـی بشـری اسـت، وحـی و  بـرای 

سـخن بشـری باشـد، شایسـتگی عمومیـت و جاودانگـی نـدارد. دانشـمندان اسـامی 

کـه قـرآن مجیـد از روز نـزول تـا امروز پیوسـته حفـظ و نگه داری شـده و  بـر ایـن نظرنـد 

کنون در دسـت م اسـت، همان  کـه هم ا ورد زبـان مسـلمانان بـوده اسـت. ایـن قرآنـی 

کـرم؟ص؟ به تدریـج نـازل شـده اسـت  کـه چهـارده قـرن پیـش بـر پیامبـر ا قرآنـی اسـت 

)طباطبایـی، بی تـا، ص 			(.
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	. 	. 	. جذابیت و اثربخشی آموزه های قرآنی

کریـم راهنمایی برای عموم جهانیان اسـت و >ِللَعالمیَن نذی را<  در اینکـه قـرآن 

کریـم بـا بیـان الفـاظ و سـبکی روان و عمقـی پـر محتـوا  شـکی وجـود نـدارد، زیـرا قـرآن 

کـه انـذار و بـر  یـک دوره از اعتقـادات، احـکام، اخـاق و بـه خصـوص تمـام امـوری 

حذر داشتنشـان به سـعادت بشـری منجر می گردد، عموم جهانیان را به سـوی خود 

گفتـه اسـت و صمیمیـت  کریـم دربـاره ی هـر موضوعـی سـخن  فـرا می خوانـد. قـرآن 

گرمابخـش  گفتـه، همـه دل کـش و دل پذیـر،  کریـم  و مانـدگاری دارد، هـر چـه قـرآن 

دل هـای مؤمنـان بـوده، هسـت و خواهـد بـود. 

گذشـت هـزار و چهارصـد سـال از نزولـش  کـه قـرآن بـا  ایـن از اعجـاز قـرآن اسـت 

کـه در زمـان عصـر نـزول، تازگـی داشـت. همـان انـدازه  همـان انـدازه نـو و تـازه اسـت 

بـه  امـروز  انـدازه بشـر  بـود، همـان  کـه آن زمـان نجات بخـش  نجـات بخـش اسـت 

کـه بشـر آن زمـان بـه دسـتورات و احـکام و قوانیـن آن نیازمنـد بـود  آن احتیـاج دارد 

.)		 ص  ش،   				 )مطهـری، 

اثـر بخـش  آدمیـان  قلـب  و  بهتریـن عبارت هـا در دل مخاطبـان  بـا  کریـم  قـرآن 

اسـت. شـیوایی ایـن کام و زیبایـی الفـاظ و عبـارات آن و هـزار نکتـه ی باریک تر از مو 

کـه در سـخن گویی وحـی اسـت، مؤثرتـر از هـر منطق برهان بوده اسـت. این جذابیت 

کـه دگرگونـی  از زمـان نـزول تـا زمـان حاضـر بـوده و هسـت، عقیـده و بـاور قلبـی اسـت 

فریـادی  هم چنـان  زمـان  گـذر  در  و  می لرزانـد  را  آدمـی  وجـود  تارهـای  می آفرینـد، 

کام الهـی  جاودانـه خواهـد مانـد. سـهل و آسـان بـودن عبـارات قـرآن و نیـز شـیوایی 

کـه انسـان ها از عمـق محتـوای  گونـه ای  در قلب هـای آدمیـان بسـیار موثـر اسـت بـه 

کریـم از ابتـدای نـزول  کـه قـرآن  عبـارات قـرآن، پنـد می گیرنـد و ایـن خاصیتـی اسـت 
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آن  عبـارات  و  الفـاظ  جذابیـت  و  زیبایـی  از  و  نمی گـردد  کهنـه  هیـچ گاه  و  بـوده  دارا 

نمی شـود.  کاسـته 

نتیجه گیری

	. یکـی از راه هـای شـناخت جامعیـت قـرآن، از لحـاظ جاودانگـی دسـتورات آن 

گـذر ادوار زمـان می باشـد. از طرفـی شـمولیت جهانـی مخاطبـان قـرآن نیـز  نسـبت بـه 

بعـد دیگـری از جامعیـت آن را هویـدا می سـازد.

گـروی شـناخت اهـداف نزول قرآن اسـت. با توجه به اینکه  	. جامعیـت قـرآن در 

اصلی تریـن هـدف قـرآن، هدایـت بـه طـور مطلـق اسـت و انسـان نه تنهـا در مسـائل 

معنـوی، بلکـه در مسـائل مـادی نیـز نیازمنـد هدایـت اسـت، لـذا قـرآن در هـر دو جنبه 

بـه ارائـه ی رهنمـود پرداخته اسـت.

ح باشـد، چـه جمیـع ذوی العقول و چه  	. واژه ی »عالمیـن« بـه هـر معنایـی مطـر

کـه جامعیت  ع خداونـدی، بـه هر حال واضح اسـت  مجموعه هـای مخلوقـات مصنـو

کـه مخاطـب قـرآن در  قـرآن تحـت واژه ی عالمیـن مربـوط بـه صاحبـان تعقـل اسـت 

جهـت اسـتفاده از تعالیـم آن هسـتند.

	. واژه ی عالمیـن از دو وجـه قابل توجـه اسـت؛ یکـی جهان شـمول بـودن تعالیـم 

آن بـرای تمـام ابنـاء بشـر و دیگـری از نظـر تـداوم اثـر بخشـی و مفیـد بـودن تعالیـم آن 

بـدون هیـچ محدودیـت زمانـی بـه سـوی آینـده بشـریت تـا پایان ایـن عالم.

کـه اسـام، دیـن جهانـی  کریـم، ایـن اسـت  ک هـای بـارز جامعیـت قـرآن  	. از ما

خاصـی  نـژاد  و  جامعـه  گـروه،  طبقـه،  بـه  کریـم  قـرآن  دسـتورات  و  تعلیـم  و  اسـت 

اختصـاص نداشـته اسـت و مطالـب آن مختـص امتی خاص نیسـت، بلکـه با طوایف 
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ج از اسـام نیـز سـخن می گویـد. خـار

حیـات  پایـداری  آن  جاودانگـی  و  کریـم  قـرآن  جامعیـت  ک هـای  ما دیگـر  از   .	

کـه بـه وجـود امـام معصـوم؟ع؟ وابسـته اسـت، از همیـن  قرآنـی در هـر عصـری اسـت 

رو خداونـد هیـچ گاه زمیـن را از حجـت خـود خالـی نمی گـذارد و رمـز دیگـر جاودانگـی 

کـه بـر اسـاس تحـوالت و  کارشناسـان دینـی اسـت  دسـتورات قـرآن وجـود عالمـان و 

نیازهـای جدیـد بشـر، احـکام مطابـق آموزه هـای قرآنـی را اسـتخراج می نماینـد.

کریـم سـند نبـوت و آخرین پیام الهی اسـت که بر حضرت  کـه قـرآن  	. از آنجایـي 

کام الهـی قابـل تحریـف و دگرگونـی  محمـد؟ص؟ وحـی شـده اسـت، بـه ایـن لحـاظ 

کهنـه نمی گـردد، بلکـه روز بـه روز بـا  کریـم  نخواهـد بـود و تعالیـم و آموزه هـای قـرآن 

پیشـرفت علـم، هماهنـگ می شـود.

آن  آموزه هـای  هدایتـی  جنبـه ی  کریـم،  قـرآن  جاودانگـی  عوامـل  دیگـر  از   .	

کـه هرگـز خامـوش نمی شـود. هم چنیـن در بیـان  کریـم نـوری اسـت  می باشـد. قـرآن 

ِللَعالمیـَن< شـکی وجـود  >َرحَمـٌة  بـرای عمـوم جهانیـان اسـت و  کریـم  اینکـه قـرآن 

کریـم بـا بیـان الفـاظ و سـبکی روان و عمقـی پرمحتـوا یـک دوره از  نـدارد، زیـرا قـرآن 

کـه بـه سـعادت بشـری منجر می گـردد، عموم  اعتقـادات، احـکام، اخـاق و هـر امـری 

جهانیـان را بـه سـوی خـود فـرا می خوانـد.

	. جهان شـمول بـودن قـرآن بدیـن معنا اسـت که تمام افـرادی که از جن و انس 

در ایـن عالـم زندگـی می کننـد، در هـر شـرایط سـنی، قومـی، ملیتـی، فرهنگـی، علمـی 

و جغرافیایـی می تواننـد از معـارف هدایت گـر قـرآن بهره منـد شـده و بـه سـوی تعالـی و 

کـه هـدف اصلـی خلقـت بشـر اسـت رهنمـون شـوند. جهـان شـمولیت و  کمـال روحـی 
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فرازمانـی بـودن آن نیـز یعنـی اینکـه ایـن فرامین سـعادت بخش تنها مربـوط به مردم 

گذشـته روشـنی بخش راه تکامـل  کـرم؟ص؟ نبـوده و نیسـت. نه تنهـا در  زمـان پیامبـر ا

بشـر چهـارده قـرن پیـش بـوده، امـروزه هـم می توانـد راهگشـای هدایـت بشـر متمدن 

و روشـن فکر پسـت مدرنیـزم باشـد.

منابع

کریم، ترجمه: مشکینی اردبیلی، علی، قم: نشر الهادی، چاپ دوم، . 	 قرآن 
				 ش.

چاپ . 	 الهادی،  نشر  قم:  حسین،  ولی،  استاد  ترجمه:  سجادیه،  صحیفه 
چهارم، 				 ش.

االعام . 	 مکتب  قم:   اللغة،  مقاییس  معجم  فارس،  بن  احمد  ابن فارس، 
االسامی، چاپ اول، 	0		 ق .

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: دار صادر، چاپ سوم، . 	
				 ق .

آلوسی، محمود بن عبداهَّلل، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع . 	
المثانی، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 				 ق.

جوادی آملی، عبداهَّلل، شریعت در آینه ی معرفت، تهران: مرکز نشر فرهنگی . 	
رجاء، چاپ دوم، 				 ش.

جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت:، . 	
دار العلم للمایین، چاپ اول، 				 ق .

بی جا، . 	 االئمة،  اصول  فی  المهمة  الفصول  حسن،  بن  محمد  عاملی،  حّر 
انتشارات موسسه معارف اسامی امام رضا؟ع؟، 				 ق.

القرآن، دمشق-. 	 راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب 
بیروت: دارالعلم- الدار الشامیة، چاپ اول، 				 ق.



۱65 تحلیلی بر معنای»عالمین« ذیل آیه ی اول سوره ی فرقان در تأیید …

دار . 0	 بیروت:  القرآن،  ألفاظ  مفردات  محمد،  بن  حسین  اصفهانی،  راغب 
القلم، 				 ق.

دار . 		 بیروت:  القاموس،  العروس من جواهر  تاج  زبیدی، محمد بن محمد، 
الفکر، 				 ق. 

زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون . 		
األقاویل فی وجوه التأویل، بیروت: دار الکتاب العربی، چاپ سوم، 	0		 

ق.
سبحانی، جعفر، خاتمیت از دیدگاه عقل و قرآن، ترجمه ی رضا استادی، . 		

تهران: دارالکتب االسامیة، 				 ش.
سیوطی، عبدالرحمن، االتقان فی علوم القرآن، قم: نشر فخر دین، 0			 . 		

ق.
صاحب، اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغة، بیروت: عالم الکتب، 				 . 		

ق. 
بیروت: . 		 الرضا؟ع؟،  اخبار  بابویه، عیون  بن  شیخ صدوق، محمد بن علی 

مؤسسه االعلمی للمطبوعات، 	0		 ق.
جامعه . 		 قم:  القرآن،  تفسیر  فی  المیزان  حسین،  محمد  سید  طباطبایی، 

مدرسین حوزه ی علمیه  ی قم، 				 ق.
ع، بی تا. . 		 همو، قرآن در اسام، تهران: انتشارات طلو
ناصر . 		 تهران:  القرآن،  تفسیر  فی  مجمع البیان  حسن،  بن  فضل  طبرسی، 

خسرو، چاپ سوم، 				 ش.
إحیاء . 0	 دار  بیروت:  القرآن،  تفسیر  فی  التبیان  حسن،  بن  محمد  طوسی، 

التراث العربی، بی تا.
القرآن، تهران: اسام، چاپ . 		 البیان فی تفسیر  طیب، عبدالحسین، اطیب 

دوم، 				 ش.



، سال پنجم، شماره ی نهم، بهار و تابستان ۱66۱۳۹۷

عیاشی، محمدبن مسعود، تفسیر العیاشی، تهران: المطبعة العلمیة، چاپ . 		
اول، 0			 ق.

دار . 		 بیروت:  الغیب(،  )مفاتیح  الکبیر  التفسیر  عمر،  بن  محمد  رازی،  فخر 
إحیاء التراث العربی، چاپ سوم، 0			 ق.

الکتب . 		 دار  بیروت :  المحیط،  القاموس  یعقوب،  بن  محمد  آبادی،  فیروز 
العلمیة، 				 ق .

چاپ . 		 اإلسامیة،  الکتب  دار  تهران:  قرآن،  قاموس  کبر،  علی ا سید  قرشی، 
ششم، 				 ش.

قرآنی، . 		 پژوهش های  مجله ی  قرآن«،  »قلمرو  علی،  قراملکی،  پور  کریم 
شماره 		-		، 				 ش.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، قم: دار الحدیث، چاپ اول، 				 . 		 شیخ 
ق. 

دوم، . 		 چاپ  الهادی،  نشر  قم:  قرآن،  ترجمه ی  علی،  اردبیلی،  مشکینی 
				 ش.

مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن )شناخت قرآن(، تهران: انتشارات صدرا، . 		
چاپ بیست و دوم، 				 ش.

همو، خاتمیت، تهران: انتشارات صدرا، چاپ دهم، 				 ش.. 0	
النشر . 		 مؤسسه  قم:  القرآن،  علوم  فی  التمهید  هادی،  محمد  معرفت، 

االسامی، 				 ق.
		 . 				 االسامیة،  الکتب  دار  تهران:  نمونه،  تفسیر  ناصر،  شیرازی،  مکارم 

ش.
باغته، . 		 سر  و  القرآن  لغة  فقه  فی  المعجم  محمد،  خراسانی،  زاده  واعظ 

مشهد: آستان قدس رضوی، چاپ دوم، 				 ش .


