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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6931بهمن 61:تاریخ     ةبقر سوره تفسیر موضوع کلی:     

  6393جمادی االول 61مصادف با:  مقدمه: انواع خطابات در قرآن  _آیه بیست و یکم  موضوع جزئی:      

  91جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ  محمد و آهل للی الّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 آیه بیست و یکم

 «تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ قَبْلِکُمْ مِنْ وَالَّذِینَ خَلَقَکُمْ الَّذِی رَبَّکُمُ اعْبُدُوا النَّاسُ أَیُّهَا یَا»

خداوند متعال بعد از تبیین حال سه گروه و سه دسته از مردم یعنی متقین، کفار و منافقین، مردم را به صورت عام به 

ند، ابتدا درباره متقین فرمود آنها مشمول هدایت خداوند متعال شدند و قرآن سبب کمیسوی بندگی خودش دعوت 

پرده آویخته شده است، ای آنها خورده و بر چشم و گوش آنها ههدایت آنها شد، در مورد کافران هم فرمود مهر بر دل

اند و دو مثال هم برای منافقین ذکر کرد و وضعیت أسفناک محیط زندگی منافقین هم که با آن صفات هفتگانه معرفی شده

 منافقین را تشریح کرد.

 النَّاسُ أَیُّهَا یَا»ماید، فرمیند و کمی مردم را به سوی پیوستن به متقین دعوت ،بعد از بیان اوصاف آن سه گروه گاهآن

ند، شاهد آن هم این است که کمیدر واقع اولین گام پیوستن به صنف اول یعنی متقین را عبادت معرفی «  رَبَّکُمُ اعْبُدُوا

، پس اولین گام برای پیوستن به صف متقین عبادت خداست، و «تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ...  اعْبُدُوا النَّاسُ أَیُّهَا یَا»مایدفرمیآخر آیه 

 اند امید به قرار گرفتن در صف متقین را ایجاد کند.تومیاند مایه پیوستن به متقین باشد و تومیاین 

اما مسئله مهم این است که  داد.خواهیم توضیح مطالبی که اینجا بیان شده است ضمن پنج آیه است که این پنج آیه را 

است، این اولین خطاب از را آغاز و طلیعه کالم خود قرار « یا ایها الناس»مردم خطاب از بعد از بیان اوصاف سه دسته 

ند، به حسب ترتیبی کمیخطابات قرآنی است که در کتاب هدایت به کار رفته است، اولین بار است که خطاب به مردم 

مطرح یک بحث کلی راجع به خطابهای قرآنی  خطاب خوب استبه مناسبت ذکر این لذا که در این آیه ذکر شده است، 

 کنیم.

 مقدمه: انواع خطابات در قرآن و فواید آن

 انیم تقسیمات متعددی را برای خطابات قرآنی ذکر کنیم:تومیخطاباتی که در قرآن استعمال شده است انواعی دارد، ما 
 تقسیم اول

یرد، به این اعتبار ما چندین خطاب داریم، گاهی خطاب به عموم گمیخطاب تارة به لحاظ مخاطب مورد توجه قرار 

، که در قرآن شاید حدود بیست مورد استعمال شده است، گاهی خطاب به اهل کتاب «یا ایها الناس»مردم است، مثل 

ارم از ، قسم چه«یا ایها الذین آمنوا» ماید، فرمیند و کمی، گاهی به خصوص مؤمنین خطاب «یا اهل الکتاب»است، 
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، یا در بعضی ازانواع خطاب، خطاب به اولو االبصار «یا اولوااللباب»لوااللباب، خطابات، خطاباتی است که متوجه به او

ند و کمید، یکوقت به خصوص انبیاء خطاب شومیتر بینیم این دایره خاصرویم مید، هرچه جلوتر میشومی

رسد که خصوص پیامبر اسالم را مورد خطاب و حتی به جایی می« الرسل م منیا اولو العز»، «لیا ایها الرسو»مایدفرمی

 «.یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک»مایدفرمی، یا «یا ایها النبی»مایدفرمیقرار میدهد و 

ند، از حیث اینکه دامنه مخاطبین وسیع باشد شومیبندی به لحاظ مخاطبین دستهبندی خطابات گاهی در یک تقسیمپس 

 همگان را شامل شود یا خصوص یک جماعت خاص یا فرد خاصی را مورد خطاب قرار دهد،.و 
 تقسیم دوم

تقسیم دوم، به لحاظ استفاده از واسطه یا عدم استفاده از واسطه است، البته بطور کلی قرآن توسط پیامبر بر مردم ارائه 

در خطابات نظر نیست. بلکه به طور کلی خداوند مد وساطت پیامبر در نزول قرآن و ارائه به مردم اینجا شده است، 

ند و کمیص خاصی خطاب یرد، مثال یکوقت به افراد یا گروهها یا شخگمییرد و گاهی واسطه نگمیگاهی واسطه 

 ، یا مثال1«قل یا ایها الناس»ماید به آنها بگوفرمی، یکوقت به پیامبر «یا ایها الذین آمنوا» ، «یا ایها الناس»ماید فرمی

اهل  ماید به مردم یا بهفرمیبه پیامبر  مثال، به این لحاظ خطاب گاهی با واسطه است 2«قل یا اهل الکتاب»مایدفرمی

 کتاب خطاب کن واین چنین بگو و گاهی بی واسطه است.
 تقسیم سوم

مثل ی است، گاهی خطاب به موجوداتی است که در این عالم هستند، سوم،تقسیم خطاب به تکوینی و تشریعتقسیم 

، اینجا 3«أَقْلِعِی سَماءُ یا وَ ماءَکِ ابْلَعِی أَرْضُ یا»مایدفرمیزمین، این در آیات قرآن استعمال شده است، مثال آسمان و 

ند، یا مثالً کمیخطاب ها آن هبوید و گمیخطاب به ارض و سماء شده است، یعنی خداوند با خود آسمان و زمین سخن 

د شومی، اینجا معلوم 4«طَائِعِینَ أَتَیْنَا قَالَتَا کَرْهًا أَوْ طَوْعًا اِئْتِیَا وَلأِلرْضِ لَهَا فَقَالَ دُخَانٌ وَهِیَ السَّمَاءِ إِلَى اسْتَوَى ثُمَّ»در آیه

ها سخن گفته است، پس گاهی خطاب تکوینی است که که خداوند سماء و زمین را مورد خطاب قرار داده است و با آن

اهیم شویم، که این گونه خطاب چگونه خومیوارد ماهیت خطاب تکوینی نفعال د، ما شومیاین شامل همه موجودات 

است که در  وناده خداوند است و همان کن فیکاست، ولی اجماالً خطاب خداوند به موجودات در واقع همان اعمال ار

 یات دیگر به آن اشاره شده است.برخی از آ

ل ذکر کردیم، خطاب تشریعی است، خطابات تشریعی مخصوص انسان است، مثل مواردی که در تقسیم او هم گاهی

 ند.شومییعنی در واقع خطابات تشریعی به حسب سعه و ضیق مخاطبینشان به اقسام مختلف تقسیم 

 
 

                                                           
 .14. سوره حج، آیه  3
 .41. سوره آل عمران، آیه  2
 .11. سوره هود، آیه  1
 .33. سوره فصلت، آیه 1
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 خالصه تقسیمات

انیم ذکر تومیبندی کنیم سه تقسیم برای خطابات قرآن بخواهیم خطابات قرآن را تقسیمگر پس به طور کلی ما اجماالً ا

 :کنیم

بعد خطاب تشریعی که متوجه انسانها است خودش به چند قسم تقسیم به یک اعتبار خطاب تکوینی و تشریعی است، 

وص اهل کتاب است، رابعةً به به خص به خصوص مؤمنین است، ثالثةًد، تارة خطاب به عموم مردم است، اخری شومی

ند یا حتی به خصوص پیامبر کمیرسد به جایی که به انبیاء خطاب خصوص اولواالبصار و اولوااللباب است، تا می

انیم در طول تقسیم خطابات به تکوینی و تشریعی بدانیم، خطابات تکوینی وخطابات تومیاسالم، یعنی این تقسیم را 

 د.شومیهستند و آنوقت خطاب تشریعی تقسیم به این اقسام چندگانه ای که گفتیم تشریعی اولین اقسام خطاب 

 د.شومیخطاب تقسیم به خطاب با واسطه و خطاب بی واسطه  دیگر هم از یک لحاظ

 بندی کلی از انواع خطاباتی است که در قرآن وارد شده است.این یک تقسیم
 فواید مخاطب قرار دادن انسان

فایده مخاطب قرار دادن موجودات و به خصوص نکته دیگر که در این مقدمه باید مورد توجه قرار داد این است که 

ند به انسانها یا به خصوص کمیما عمدتاً با خطابات تشریعی کار داریم، چرا خداوند خطاب البته انسانها چیست، 

ها و قضایای کلی است که مواد قانونی در آن ذکر گزارهبلکه های قانون به صورت مخاطبه نیست، مؤمنان، معموالً کتاب

آیند و یک به یک تکالیف و الزامات و حقوق ها پشت سر هم میهای قانون مراجعه کنید اصلند، اگر به کتابشومی

ی کلیه به صورت قضایابلکه گروه خاصی یا عموم مردم د، دیگر در آن نه قصه است و نه مخاطب قرار دادن شومیبیان 

ند، اما قرآن در این میان ضمن اینکه کتاب کمیحقیقیه آن قوانین و مقرراتی که برای مردم الزم االجرا است را بیان 

قانون و هدایت است و مشتمل بر احکام و عقاید و اخالقیاتی است که یک انسان برای رسیدن به سعادت به آنها 

ند، گاهی از روش تخاطب استفاده کمیبینید که قصه نقل گاهی مینیازمند است اما شیوه این کتاب متفاوت است، 

 فائده در این مقام قابل ذکر است:ند که این ثمرات و فوائدی دارد، حداقل چهار کمی

فائده اول این است که وقتی انسان را مورد مخاطبه قرار میدهد این شخصیت دادن و تکریم انسان است، وقتی  .6

ماید: ای مردم، این نوعی تکریم انسان است، انسان وقتی فرمیند و کمیخداوند متعال خودش مستقیماً انسان را خطاب 

وید این باعث گمیگذار مستقیم با او سخن گرفته و خود قانون عال مورد خطاب قرارببیند که از ناحیه قادر ال یزال مت

 د و خود این یک گام بسیار مهم تربیتی است.شومیشخصیت پیدا کردن و باعث احساس کرامت 

است، شما وقتی ببینید از ناحیه یک بزرگی به طور خاص مورد خطاب قرار این خطاب تعهدآور و مسئولیت ساز  .2

نید، یعنی یک تعهدی در شما نسبت به مفاد آن کمیکننده پیدا ساس مسئولیت نسبت به پیام آن خطاب گرفته اید قهراً اح

و چیزی به شما بگوید که  بدهدقرار  کننده پیدا د، فرض کنید یک بزرگی شخص شما را مورد خطابشومیکالم ایجاد 

ویید: فالنی با من حرف زد و من را مورد خطاب قرار داد، این سبب یک نوع تعهد و گمیاصال انتظار آن را هم ندارید، 
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با مخلوقات و انسانها سخن  ،د، وقتی خداوند متعال با آن فاصله غیر متناهی که با مخلوقات داردشومیمسئولیت 

 ند.کمیوید این یک نوعی مسئولیت واحساس تعهد در وجود انسان ایجاد گمی

د، و باعث شومیمخاطبه ایجاد م قرابت با مخاطب است، پیوستگی و نزدیکی که بین خدا و انسان در این فایده سو .9

 د.شومینزدیکی 

فایده چهارم جاذبه ای که خطاب دارد در امور دیگر بسیار مؤثر است، خطاب از ناحیه خداوند برای انسان ایجاد  .3

د، لذا شومیهایی در انسان اذبه و محبت منشاء تحوالت و دگرگونیآورد و این جند و محبت به دنبال میکمیجاذبه 

دهد یا خداوند متعال در آیات بسیاری از این روش مخاطبه استفاده کرده است، یا عموم مردم را مورد خطاب قرار می

بیتی بسیار مهم دهد، این یک روش تررسد به اینکه یکوقت خود پیامبر را مورد خطاب قرار میهای خاصی، تا میگروه

هایی که د که یک تفاوت ما هوی بین این کتاب به عنوان کتاب هدایت و کتابشومیاست و آثار مهمی دارد و باعث 

 مبین قوانین کلی هستند ایجاد شود.

مطالب بیشتری را در این توانیم ارائه دهیم میتری درباره خطابات اگر بخواهیم یک بحث کلی و جامععرض کردیم 

نیم که به هر حال بدانید این خطابات چه کمیاختصار است به همین مقدار اکتفاء  راما چون بنای ما بکنیم رابطه بیان 

جا با خطابی مواجه شدید این تقسیم بندی ها و نکاتی که اند راهگشا باشد و شما هرتومیاقسام و آثاری دارد و این 

 مد نظر داشته باشید.ید توانمیگفته شد را 

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ» 


