
 
 
 

  

  

  

  

  

  »قُل« یگفتگو در کاربرد قرآن يخدا یتجل

 
 احد فرامرز قراملکی    

  

  10/3/1393: دریافتتاریخ 

  21/4/1393تاریخ تأیید: 

  

  : چکیده

 یخطاب نیبار آمده است. چن 332از خطاب قرآن، خطاب با قل است که  يا گونه

اگون است. و مخاطب آن گون امیقل، فراپ امیپ ثیدارد و از ح یبخش ساختار شش

و مخاطب آن و  امیپ نیاست. تناسب ب یمدن اتیاز آ شیب یمک اتیکاربرد قل در آ

حاضر است.  قیتحق لیقل مسا یآنجستجو از سرّ کاربرد قر زیو ن امیرصد کردن فراپ

و  یفقه لیاز مسا یگوناگون يها مضمون ام،یخطاب قل، بر حسب مخاطب آن پ

کافران، مشرکان و  هود،ی يها يریگ و خردهها  مؤمنان تا پاسخ به اشکال یاخالق

. کند یم میخدا و انسان را ترس کینزد يگفتگو يمنافقان دارد. خطاب با قل فضا

 نیاستوار است. مهمتر یکالم یو مبان یبر اصول اخالق کینزد يگفتگو يفضا جیترو

 و ریبص ع،یسه صفت سم ژهیِبو یتعال ياوصاف بار یاسالم هیآن، نظر یکالم يمبنا

گفتگو جمع کرد.  يجامع خدا ریدر تعب توان یسه صفت را م نیمکلّم بودن را است. ا

بودن  يانگاره بشر رد دیو تاک فیچون خطاب تشر گر،ید يها هیفرض دگاه،ید نیا

  .ردیگ یفرا م زیقرآن ن

  

 ،یتعال يگفتگو، اوصاف بار يخدا ام،یو فراپ امیپ ف،یقل، خطاب تشر: ها کلیدواژه

  .فرهنگ گفتگو

                                                 
   دانشگاه تهران. فلسفه و کالم اسالمی گروه استادakhlagh_85@yahoo.com.  
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  مقدمه

آغازند.  هاي  قرآن با قل می برخی از آیات و سوره

شود.  سبب  اي با قل بیان می گاهی در بین آیه، جمله

آمدن قل در آغاز جمله، آیه و سوره چیست؟ وحی 

اسالمی، هویت پیام دارد: پیام خداي متعال به انسان. 

واسطه این پیام، پیغمبر گرامی اسالم (ص) است. قرآن، 

اي از قرآن،  قولِ خدا است. پس در هر جملهسخن و 

نهفته است.  -که بگو یا برسان-فرمان خدا به رسولش 

اما، چرا در برخی از آیات، فرمان بگو به صراحت آمده 

  است؟ نقش و کارکرد زبانی قل چیست؟

مفسران، در برخی از موارد کاربرد قرآنی قل به 

عالمه  عنوان نمونه، اند. به توضیح نقش آن پرداخته

 ...»قل کل یعمل علی شاکلته «طباطبایی در تفسیر 

) آن را پاسخ به سؤال و اعتراض مقدر 84/(اسراء

). چنانچه در تفسیر 13/113: تا یبداند (المیزان،  می

اند: امر قل فرمان  آغازیدن سوره کافرون با قل گفته

» کافران«اعالم از جانب خداوند است تا مخاطبان 

ن حضرت واسطه ابالغ است و نظر و متوجه شوند که آ

مصلحت شخص او در اجراي این امر دخالت ندارد و تا 

پرستی  یکسر امیدشان از هرگونه سازگاري درباره یگانه

). همچنین است بیان 282، 2 :1345قطع شود (طالقانی، 

امر قل اشعار به «سرّ مصدر شدن سوره اخالص به قل: 

مل و جامع خداوند این حقیقت دارد که چون اوصاف کا

برتر از دریافت عقول بشر است، باید از جانب او بیان و 

  ).300 :اعالم شود (همان

هر سه نمونه، سرّ کاربرد قل در مورد خاص را 

توان تفسیري جامع از کاربرد  کند. اما آیا می تفسیر می

طورکلی ارایه کرد که با گوناگونی موارد آن  قرآنی قل به

  سازگار باشد؟

اي از  ی کارکرد زبانی قل را بر پایه گونهسیوط

خطاب قرآن، خطاب تشریف (بزرگداشت) به نحو عام 

در قرآن  ]جمله اي[خطاب تشریف، هر «کند:  تفسیر می

خطاب شده است. چنین خطابی » قل«است که به وسیله 

داشت و ارج نهادن خداوند متعال در  براي گرامی

یز این است خصوص این امت است. سرّ تشریف امت ن

سیوطی، » (کند که امت را بدون واسطه خطاب می

توان یک فرضیه  ). تحلیل سیوطی را می3/115: 1363

هایی چون، انذار،  هاي  محتمل دانست، فرضیه از فرضیه

زاده،  رد انگاره بشري بودن الفاظ قرآن (نک، فقهی

ها را گوناگونی مخاطب در  ). این تحلیل73ص : 1391

  کشاند. لش میخطاب قل به چا

معاصران استاد آیت اهللا سبحانی به تفصیل از از 

تدوین فرضیه تحقیق،  اند. کاربرد قرآنی قرآن بحث کرده

هاي رقیب محتاج استقراء تام  آزمون آن و بررسی فرضیه

همه موارد کاربرد قرآنی قل و عبور از موارد کاربرد .از 

 قل به مواضع آن است. فرضیه تحقیق حاضر این است

که کاربردهاي قرآنی قل، ایجاد فضاي گفتگوي نزدیک 

خدا و مخاطبان وحی، اعم از مسلمان، مؤمن، کافر، 

مشرك، منافق، اهل کتاب و ناس است. ماهیت پیام بودن 

قرآنی خدا یعنی تکلّم، سمع و   وحی اسالمی و سه صفت

بصر با ایجاد فضاي گفتگوي نزدیک به وسیله قل، 

توان با او سخن  دهد که می میخداي گفتگو را  نشان 

بیند و گفتارها،  ها  را می شنود و کنش گفت، او می

  دهد. ها  را با قل پاسخ می باورها و کنش

 اصناف، در تدبر و قل قرآنی کاربردهاي تام استقراء

 پژوهش به نیازمند مسایل موارد، از هریک و  ها گونه

 کوتاه تارنوش این در را، مسایل این. داد نشان را مستقل

 پژوه قرآن محققان براي فهرستی ارایه به آورد، توان نمی

  :کنیم می بسنده

و  مصحف یبقل در دو ترت یفراوان یعتوز ینتب -1

 یمک  يها کاربرد قل در سوره یتفاوت کم - 2 نزول.

ر به قل نسبت به صدم یاتآ یو فراوان ینسبت به مدن
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 یمک  يها سورهآنها آمده است در  یانِکه قل در م یاتیآ

 -3 .یمدن  يها نسبت در سوره ینو کمتر بودن ا

آن  یامِقل در پ ییو کارکرد معنا یامجستجو از فراپ

قل در موارد  یاممخاطب پ یینتع -4 قل). یامِ(فراپ

قل  یاماز قل و پس از آن به مخاطب پ یشبه ب یفراوان

سرّ نهفته بودن مخاطب قل  ییننشده است و تب يا اشاره

خطاب قل با  یقیتطب یبررس -5 موارد. نیدر ا

مختلف چون مسلمان، کافران و مشرکان،   يها گروه

 یسهمقا - 6 و اهل کتاب و ناس. يو نصار یهودمنافقان، 

  خطاب قل در قرآن و تورات

  در قرآن» قل«) بررسی آماري کاربرد 2

را از جهت تعداد، جایگاه آن در » قل«کاربرد قرآنی 

و  مصحففراوانی آن در دو ترتیب سوره و آیه، توزیع 

ي  مکی و مدنی ها نزول و توزیع آن در بین سوره

  توان بررسی کرد. می

  ) فراوانیِ کاربرد2-1

فرمان بگو در قرآن، بر حسب گزارش و استخراج محمد 

)، 575-571 ق:1364،فؤاد عبدالباقیفؤاد عبدالباقی (

سیصد و سی و دو مورد آمده است. این فرمان به سه 

مورد) و مطلقِ  21» (فقل«مورد)،  18» (و قل«ورت ص

آیه  291سوره قرآن و  57مورد) و در  293» (قل«

کار رفته است. در این میان، دو فرمان بگو، به حضرت  به

) و یک 29و28/نوح (ع) خطاب شده است (مؤمنون

مورد نیز در امر به حضرت موسی آمده است 

دستور قل به  مورد) 329). بقیه موارد (18/(نازعات

  پیامبر گرامی اسالم (ص) است.

مورد و سهم  227سهم سور مکی در کاربرد قل، 

 102سور مدنی کمتر از نصف موارد سور مکی یعنی 

در سوره مکی انعام » قل«مورد است. بیشترین کاربرد 

هاي  یونس با  مورد و پس از آن، به ترتیب سوره 44با 

مورد  21سراء با مورد و ا 23مورد، آل عمران با  24

کار  است. در برخی از آیات، قل بیشتر از یک مورد به

 16رفته است. بیشترین کاربرد قل در آیه واحد، آیه 

سوره انعام  19مورد) و سپس آیه  5سوره مدنی رعد (

  مورد) است. 4(

  در کاربرد قرآنی» قل«) جایگاه 2-2

در قرآن در سه موضع گوناگون آمده است: یک، » قل«

ز سوره. پنج سوره مکی پس از بسم اهللا الرحمن آغا

آغازند: جن، کافرون، اخالص، فلق و  الرحیم، با قل می

ها ، تدبر در ارتباط  ناس. آمدن قل در آغاز این سوره

آورد،  ها  به میان می معنایی آن را با همه آیات آن سوره

مگر آنکه تنها آیات نخست را مصدر به قل بدانیم و نه 

  شود. . بر این مبنا جایگاه نخست منتفی میسوره را

دو، دومین جایگاه قل، آغاز آیه است و آن شامل 

آیه قرآنی مصدر  190شود.  % کاربرد قرآنی قل می57

 142در میانِ آیه، شامل » قل«به قل است. سه، آمدن 

شود. گاهی در  % کاربرد قرآنی قل می8/42مورد یعنی 

آیه آمده است. چنین  در میان» قل«اي واحد چند  آیه

  کنند. آیاتی فضاي گفتگوي نزدیک را بیشتر ترسیم می

هاي مکی و مدنی  گانه قل در سوره جایگاه سه

دارد: جایگاه نخست، تنها به  یتفاوت قابل تأمل

هاي مکی اختصاص دارد. آیات مصدر به قل در  سوره

% بیشتر از 3/35% به 7/64هاي مکی با نسبت  سوره

که این نسبت در  ر میان آیات است. در حالیکاربرد قل د

هاي مدنی برعکس است. قل در آغاز  مقایسه با سوره

% کمتر از 64% به 36هاي مدنی با نسبت  آیه در سوره

ها  است. در  کاربرد قل در میان آیه در همین سوره

هاي مکی (ملک، جن و فرقان) جایگاه همه  برخی سوره

رین آیات آغازشده با قل موارد قل، آغاز آیه است. بیشت

این وصف مختصر مورد است.  24در سوره مکی انعام با 

نیازمند در قرآن  با چنین توزیعی» قل«دهد که  نشان می

  تبیین است.
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  مصحف) توزیع کاربرد قل در ترتیب 2-3

سوره  80، در آیه مصحفنخستین کاربرد قل در ترتیب 

 25در مدنی بقره و در خطاب با یهود است. همه سور 

مورد یعنی  291جزء نخست قرآن داراي قل با 

% کاربرد قل در قرآن هستند، تنها سوره حمد در 56/87

فاقد قل هستند.  25جزء نخست و سوره دخان در جزء 

تنها در سه سوره محمد (مدنی) و ق  26در جزء » قل«

و ذاریات (هر دو مکی) نیامده است، چه سوره حمد را 

بدانیم و چه سوره علق را آغاز  نخستین سوره نازل شده

 تنها  27هاي  جزء  در سوره» قل«نزول تلقی کنیم. نبود

در چهار سوره نجم (مکی)، قمر (مکی)، رحمن (مدنی) 

به دو  28و حدید (مدنی) است. کاربرد قل در جزء 

% کاربرد 2/1سوره مدنیِ جمعه و تغابن اختصاص دارد. 

تنها در  29زء در ج» قل. «است 28قرآنی قل در جزء 

% 3/3دو سوره مکی ملک و جن آمده است و آن شامل 

شامل  30شود. کاربرد قل در جزء  کاربرد قرآنی قل می

% است و به چهار سوره مکی و مصدر به قل 2/1

(کافرون، اخالص، فلق و ناس) اختصاص دارد. بیشترین 

مورد و تقریباً  32کاربرد قرآنی قل در جزء هفتم شامل 

با دو مورد  27و  14مترین آن در دو جزء % و ک10

  %) است.6/0(

  ) توزیع کاربرد قل در ترتیب نزول2-4

فرمان قل در هفده سوره نخست قرآن در ترتیب نزول 

نیامده است. نخستین کاربرد قل را در سوره هجدهم 

توان دید. قل در سوره نوزدهم نیز نیامده  (کافرون) می

(اخالص، فلق و  22و  21، 20است، اما سه سوره 

آغازند. بنابراین نخستین کاربردهاي  ناس) با قل می

  قرآنی قل، آغازیدن چهار سوره با قل است.

تنها همین چهار  37در ترتیب نزول تا پایان سوره 

% کاربرد 2/1مورد از کاربرد قل وجود دارد که شامل 

به بعد قل با فراوانی  38شود. از سوره  قرآنی قل می

، داراي 63تا  38 هاي  آید. سوره یان میبیشتري به م

در » قل«موردند.  159% کاربرد قرآنی قل یعنی 2/48

نیامده است. در  71و  68، 67، 64 هاي  سوره

مورد  39، کاربرد قل 75تا  72، 70، 66، 65هاي  سوره

%) است. در میانه نزول، یعنی از سوره هفتاد 7/11(برابر 

هاي  فاقد قل بیشتر  و شش تا صد و دو، تعداد سوره

، 85، 84، 81، 77هاي   شوند. در این میان تنها سوره می

داراي کاربرد قل هستند و آنها شامل  96، 92، 90 تا 87

هاي   شوند. در میان سوره %) می2/9مورد قل (برابر  32

فاقد قل  111و  108، 105واپسین نزول تنها سه سوره 

) قل هستند. %12مورد ( 38هستند و بقیه سور داراي 

اي که بیشترین کاربرد قل را داراست، سوره مکی  سوره

انعام است که در ترتیب نزول، پنجاه و پنجمین سوره 

  است.

بر پایه آماري که گزارش شد، فرمان بگو، یعنی 

هاي  آغازین  واژه قل، در ابتداي نزول قرآن و سوره

هاي   سوره نخست). تعداد قل در سوره 17نیامده است (

بسیار کمتر و در حدود  37 تا 18شده در ردیف  زلنا

% کاربرد قل در قرآن است. بیشترین کاربرد قل در 2/1

اند. در  هایی است که در دوره میانی نزل فروآمده سوره

) نیز قل وجود 114 تا 112هاي  قرآن ( آخرین سوره

  دارد. این واقعیت تایخی نیازمند به تبیین است.

  اب قلبخشی خط ) ساختار شش3

وحی به مثابه پیام خدا، ارتباط کالمی خدا با انسان به 

 "قول"واسطه نبی (ص) است. به همین جهت همه قرآن 

کار  به» قل«است وقتی در ارتباط کالم خدا با انسان 

یابد. زیرا در  بخشی می رود، این ارتباط ساختار شش می

) 2) خداوند به (1این ارتباط شش عنصر وجود دارد: (

دهد و او را مأمور  ) با لفظ قل فرمان می3خود (نبی 

اي بگوید. بود و  ) عده5) سخن وي را به (4سازد تا ( می

نبود قل در رساندن پیام خدا یکسان نیست پس آمدن 
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) فراپیامی را به میان 6قل در این ارتباط کالمی (

آورد و آن تأثیر معنایی قل در دو عنصر سخن و پیام  می

  ) است.5و  4و مخاطب سخن (

عنصر نخست، صاحب سخن و امرکننده به قل، در 

همه کاربردهاي قرآنی قل، خداوند متعال است. اما 

ند. عنصر دوم، کسی ا مصداق در سایر عناصر، گوناگون

که مأمور گفتن پیام است، چنانچه اشاره شد، در دو 

) و در یک 29و28/مورد حضرت نوح (ع) (مؤمنون

) است و در بقیه 18/عاتمورد حضرت موسی (ع) (ناز

 329موارد، پیامبر گرامی اسالم (ص) است. در میان 

مورد فرمان قل به پیامبر اسالم (ص) تنها در سه مورد از 

وي به صورت منادي، صریحاً یاد شده است. عنصر سوم 

و » و قل«، »فقل«نیز چنانچه بیان شد به سه صورت 

  آمده است.» قل«

پیام آن است، یعنی  چهارمین عنصر در قل، مخاطبِ

کسی که نبی مأمور رساندن سخن خدا به اوست. 

مخاطبِ امر قل، پیامبر گرامی (ص) است (عنصر دوم) 

اما پیامبر باید به کسی خطاب کند تا مضمون قل را 

برساند و این عنصر چهارم است و آن در واقع مخاطبِ 

مخاطبِ قل است و هدف از قل، خطاب به اوست. این 

خوانیم تا از مخاطب امر  خاطبِ پیامِ قل میعنصر را م

عنوان نمونه در آیه  قل (مأمور به گفتن) متمایز گردد. به

) امر قل فرمان اعالم از 1/قل یا ایها الکافرون (کافرون

است تا مخاطبین و کافرین  ]عنصر اول[جانب خداوند 

متوجه شوند که آن حضرت واسطه ابالغ  ]عنصر پنجم[

  ). 1/282: 1345... (طالقانی،  ]عنصر دوم[است 

نصر پنجم، مفاد یا مضمونِ سخن خدا است که ع

اي بگوید. این مضمون یا  یابد آن را به عده نبی فرمان می

خوانیم. پیام خدا یا با قل همراه  مقولِ قول را پیام می

است یا نه، صورت نخست را که مورد بحث ماست، پیامِ 

هاي  آنی قل صورتخوانیم. پیام در کاربرد قر قل می

بسیار گوناگون، مانند دعا، بشارت، توصیه اخالقی، 

گیري و  پاسخ به پرسش فقهی و کالمی، جواب به خرده

افکنی، اعالم موضع،  آوري منکران، مقابله با شبهه بهانه

انذار و تهدید است. این گوناگونی تابع عنصر پنجم در 

  خطاب با قل است.

ب با قل در پیام ششمین عنصر، نقشی است که خطا

آورد. آن را براي  به وجود می ]عنصر پنجم[و سخن 

عنوان نمونه در سوره  خوانیم. به تمایز از پیام، فراپیام می

کافرون که برخی از عناصر قل را در خطاب با قل در 

پرستید و نه  پرستم آنچه می نمی«آن اشاره کردیم، اینکه 

ام  من پرستنده پرستم و نه شما پرستندگانید آنچه را می

پرستیدید و نه شما پرستندگانید آنچه  آنچه را که شما می

، »پرستم و براي شما دین شما و براي من دین من را می

پیام قل است چرا این پیام با قل آمده است. آیا آمدن 

قل نقش انذار و تهدید [عنصر ششم] دارد؟ بر مبناي 

ن است برخی از مفسران (نک، همان) فرمان قل براي آ

که مخاطبان متوجه شوند که نبی تنها واسطه ابالغ است 

و نظر و مصلحت شخصی او در اجراي این امر دخالت 

ندارد و تا یکسر امیدشان از هرگونه سازشکاري درباره 

مخاطبان [پرستی قطع شود. قطع امید کردن کافران  یگانه

از هرگونه سازش در قطع امري  ]پیام قل در این سوره

از پیام قل است و البته آمدن قل آن را نیز همانند فراتر 

خوانیم. گاه فراپیام  رساند و آن را فراپیام قل می پیام می

تأکید است و گاه حرمت نهادن و ... داللت آیه بر پیام، 

(لفظی) است اما داللت قل در آیه بر  داللت زبانی

  فراپیام، داللت عقلی است.

ر (مأمور به قل، تنها در سه آیه قرآنی چهار عنص

لفظ قل، مخاطبِ پیام قل و پیام قل) به صراحت آمده 

) و در بقیه موارد یا 59و28/؛ احزاب70/است (انفال

 329عنصر دوم یعنی مأمور به قل حذف شده است (

براي عنوان نیامده است.  مورد) و یا عنصر مخاطب به
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کنیم و  نمونه یکی از سه آیه یادشده را مالحظه می

گانه در ساختار خطاب با قل را نشان  شعناصر ش

  سوره انفال 70دهیم. در آیه  می

دهنده به  عنصر نخست، فرمان[فرماید:  ) خداوند می1(

 ]قل و صاحب پیام که به داللت التزامی آمده است.

 ]عنصر دوم، مأمور به فرمان قل[! یا ایها النبی) 2(

  ]عنصر سوم، امر بگو[ قل) 3(

عنصر چهارم، مخاطب [ ن األسريلمن فی ایدیکم م )4(

 ]پیام قل

منکم و  أُخذَإن یعلم اهللا فی قلوبکم خیراً یؤتکم لما  )5(

پنجم یا پیام  رعنص [...  لکم و اهللا غفور رحیم یغفر

 یابد. که در آیه بعدي نیز ادامه می] قل

) عنصر فراپیام نشان دادن این است که طرف حساب 6(

ه آنان فراتر از شخص نبی کنش وفادارانه و یا خائنان

(ص) و مسلمانان، یعنی خود خدا است. این گفتگوي 

نزدیک خدا با اسیران آنان را نسبت به دعوت نبی 

  1نماید. تر می جدي

  ) گوناگونی مخاطب پیام قل4

مخاطبان پیام قل در کاربرد قرآنی، هم از جهت تعبیر از 

  ند.ا آنان و هم از جهت مصداق گوناگون

  خطابی گونی در تعبیر) گونا4-1

مخاطبان پیام قل از جهت داللت آیه بر آنان یا آشکارند 

و یا بیش و کم پنهان، زیرا داللت آیه بر مخاطبِ پیام قل 

به لحاظ وضوح و ابهام سطوح مختلفی دارند: یک، گاه 

پس از قل به صراحت از مخاطب آن سخن رفته است و 

ا صنفی بگوید. کند که پیامبر به چه کسی ی آیه روشن می

نشان دادن مخاطبِ پیام قل پس از لفظ قل یا با استفاده 

) و یا با 53/از الم تبلیغ است، مانند قل لعبادي (اسراء

                                                 
مورد)  332قل (در  يها از خطاب کیدر هر امیجستجو از فراپ.  1

  است. يگریبه پژوهش مستقل د ازمندین

است، مانند قل یا اهل الکتاب » یا«استفاده از نداي 

است، مانند قل » یا ایها«(موارد فراوان) و گاهی با نداي 

  .یا ایها الکافرون، قل یا ایها الناس

دو، گاه پس از قل، مخاطب پیام قل به صراحت 

آید که  آید اما قل در جواب سؤال یا ادعایی می نمی

قرآن دو گزارش آن ادا و سؤال، در همان آیه و یا در 

آیه پیشین به مخاطب (صاحب ادعا و سؤال) اشاره کرده 

دهد که مخاطب  نشان می» قل«است. توجه به قبل از 

یقول السفهاء من الناس ... قل پیام قل کیست، مانند س

... قل  قالت طائفه من اهل الکتاب) و مانند و 142/(بقره

  ).73و 72/(آل عمران

سه، در موارد فراوانی نه پیش از قل و نه پس از 

اي نشده است مانند قل  قل به مخاطب پیام قل اشاره

اعوذ برب الفلق. در این حالت شناختن مخاطب پیام قل 

سیري، استفاده از تحلیل سیاق، اسباب به ابزارهاي تف

نزول، روایات و سایر ادله و قراین نیازمند است. چنین 

مواردي از حیث ابهام یکسان نیستند و استقصاي کامل 

مخاطبان پیام قل در همه کاربردهاي قرآنی قل نیازمند 

  به پژوهش مستقل است.

  ) گوناگونی در مصداق4-2

ان دارد. در یک مورد هاي  فراو مخاطب پیام قل مصداق

که فرمان قل به حضرت موسی (ع) است، مخاطب پیام 

) و در دو مورد که فرمان 18/قل فرعون است (نازعات

بگو به حضرت نوح (ع) است، مخاطب پیام قل خود آن 

). درموارد خاصی 29و28/حضرت است (مؤمنون

مخاطب پیام قل، خود پیامبر گرامی اسالم (ص) است. 

ن موارد، در هیچ کاربرد قرآنی قل، صرف نظر از ای

مخاطب پیام قل، شخص خاص (امر جزیی منطقی) 

نیست بلکه مخاطب، کلی (صنف و گروه معین) است. در 

اي شده است،  همه این موارد، اگر به مخاطب اشاره

کننده  کننده (و نه اسم خاص ارجاع عنوان کلی توصیف
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 به شخص) آمده است. گاهی یک گروه به تنهایی و

گاهی دو یا چند گروه به صورت جمع مخاطب پیام قل 

  گیرند. قرار می

  هاي  مخاطب عبارتند از: گروه

همسرانی نبی، دختران نبی و همسران ، همسران نبی

مؤمنان و مؤمنات  ،صورت مطلق) مؤمنان (به، مؤمنان

قوم و امت  ،عبادي (بندگانم) ،(مردان و زنان اهل ایمان)

 ،به جهاد (قاعدان و مخلفون)کنندگان  پشت ،نبی (ص)

یهود، یهود و ، کافران و مشرکان، گردانان از وحی روي

، طاغیان، ظالمان، سفیهان، نصاري، اهل کتاب

  اسیران بدر، منافقان، اسرائیل بنی

  ) نسبت بین پیام قل و مخاطب آن5

آید و مخاطبان آن پیام  بین پیامی که با قل به میان می

اربردهاي قرآنی قل وجود نسبت معناداري در همه ک

دارد. تحلیل این نسبت در هریک از اصناف مخاطب قل 

نیازمند به پژوهش مستقلی است، در اینجا به بیان کوتاه 

دهیم که ساختار  کنیم. در این گزارش نشان می بسنده می

لفظی خطاب با قل نیز مخاطبِ قل و پیام آن نسبت 

ان از موارد تو با تحلیل این نسبت می .معناداري دارد

  .ادامه مقاله)نک: ( کاربرد قل به مواضع آن دست یافت

) گاهی مخاطب پیام قل، خود پیامبر گرامی 5-1

اند که امرهاي قل  اي گفته اسالم است. برخالف آنچه عده

هایی است از جانب خداوند به پیغمبر اکرم (ص)  فرمان

عنوان مقام نبوت باید به دیگران اعالم شود تا  که به

یگران به مضمون مورد فرمان آگاه شوند. شایسته مقام د

هاي  ابدي قرآن نیست که گفته شود این  نبوت و فرمان

اوامر راجع به زندگی خصوصی پیامبر اکرم (ص) یا 

دستور ذکر و عددي باشد که به زبان آورده شود 

)؛ در مواردي هم فرمان قل به 306: 1345(طالقانی، 

ل به آن حضرت است. نبی (ص) است و هم پیام ق

ها  متعدي نیستند یعنی به پیامبر گفته  گونه خطاب این

» قل«شود که سخن را به کسی بگوید بلکه پیامی با  نمی

شود. این امر به معناي امتناع  به خود او رسانده می

  استناد به آیه و یا نفی استفاده از مفاد آیه نیست.

ل در غالب مواردي که خود نبی (ص) مخاطبِ ق

» واو«گیرد، امر به بگو به لحاظ لفظی با پیشوند  قرار می

آید. مفاد چنین پیامی اخبار و  (و قل یا فقل) می» فاء«یا 

  یا پاسخ به سؤال نیست بلکه یکی از موارد زیر است:

 ماًیاز سخن گفتن: و قل لهما قوالً کر یخاص وهیش -

  )23/(اسراء

  )24/پدر و مادر (اسراء يدعا برا -

در قرآن است و » قل« ایش یکی از مواضع کاربرد نی -

شود. واژه  هاي غیر متعدي قل می آن شامل خطاب

متعدي را در اینجا به معناي مقابل الزم به کار 

بریم بلکه مراد تعدي یا عدم تعدي خطاب از نبی  نمی

به غیر نبی است. گفتار نیکو و یا مؤثر از دیگر 

  مواضع کاربرد قرآنی قل است.

) 29/و مؤمنون 80/ا در خصوص خود (اسراءدع -

  )118/همانند خطاب به حضرت نوح (ع) (مؤمنون

  ، فلق و ناس)97/به خدا (مؤمنون يآور دستور پناه -

  و مانند آن). 46/خدا (زمر شیایو ن شیستا -

) همسران و دختران پیامبر گرامی اسالم (ص) 5-2

). 59و28/گیرند (احزاب نیز مورد خطاب با قل قرار می

در هر دو مورد پیام قل، بیان تکالیف شرعی (فقهی) و 

توصیه اخالقی است. فراپیام در این خطاب نشان دادن 

حاکمیت اوامر و نواهی الهی بر خود پیامبر و همسران 

شخصی نبی نیست. خواست ها  اوست و اینکه این توصیه

بیان وظایف شرعی و بایدهاي اخالقی سومین موضع 

که محدود به همسران و دختران پیامبر کاربرد قل است 

  نیست.

) مسلمانان در موارد فراوانی مخاطب پیام قل 5-3

هاي گوناگونی  اند. جامعه مسلمانان شامل گروه واقع شده
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است و به تبع آن گوناگونی، پیام قل نیز گوناگون است. 

گاهی پیام قل بشارت الهی بر مؤمنان راستین است: و 

ا بایتنا فقل سالم علیکم کتب ربکم إذا جاءك الذین آمنو

). گاهی تعبیر صمیمی 54/علی نفسه الرحمه ... (انعام

نوازد:  بندگانم، پیام بشارت و امید، مؤمنانِ خطاکار را می

من تقنطوا قل یا عبادي الذین أسرفوا علی انفسهم ال 

ها   گونه خطاب ). فراپیام در این53/... (زمر رحمه اهللا

  فس است.ترغیب به اصالح ن

اي اخالقی و یا دستوري  گاهی پیام قل، توصیه

) و در 31و30/آورندگان است (نور ی به ایمانهفق

گیرد تا بر اساس آن  مواردي اصل کلی پیام قل قرار می

توصیه اخالقی و فرمان فقهی ضمانت اجرایی پیدا کنند: 

قل الیستوي الخبیثُ و الطیب و لو اعجبک کثره 

 یا اولی االلباب لعلّکم تفلحون الخبیث فاتقوا اهللا

). فراپیام در چنین خطابی، ترغیب مؤمنان 100/(مائده

به خودآگاهی و بصیرت درونی در پرتو مطالعه استوار 

  بر مقایسه است.

در مواردي خطاب قل با مؤمنان مسبوق به پرسش 

آنان و در مقام جواب به آن پرسش است. ساختار لفظ 

گزارش سؤال با تعبیر خطاب با قل در این موارد 

(و در دو مورد فقهی یستفتونک) و بیان جواب یسألونک 

در همان آیه با قل است. در دو مورد یستفتونک پاسخ 

). 176و127/آمده است (نساء قل اهللا یفتیکمبه صورت 

. گاهی مؤمنان در مقام مشخص ندا ها  گوناگون این سؤال

شدن تکالیف شرعی و یا بایدهاي اخالقی خود، 

پرسند. موضوعاتی چون میگساري، قمار، کارزار در  می

ماه حرام، ایتام، محیض، ارث، انفال و حالل و حرام امور 

گیرند و خداوند عین سؤال و جواب  مورد سؤال قرار می

کند.  ن میآن را در فضاي گفتگوي نزدیک و صمیمی بیا

چهارمین موضع به کار رفتن قل پاسخگویی به پرسش 

  فقهی و اخالقی مومنان است.

ن، به اموري در جهان بر در مواردي سؤال مؤمنا

شناختی،  هاي  انسان پرسش این آیاتدر بین  گردد. می

شناختی و اجتماعی را به میان  شناختی، هستی جهان

القرنین.  امت، ذيآورند. مانند پرسش از روح، اهله، قی می

اي عالوه بر تقسیم سؤال مؤمنان به دو قسم یادشده  عده

هاي  تکوینی و تشریعی، آنها را از جهت  یعنی سؤال

کنند:  کننده نیز تقسیم می مدخلیت انگیزه سؤال

ی محض که مهاي صرفاً علمی و استفها پرسش

هایی  یابی ندارد و پرسش اي جز معرفت کننده انگیزه سؤال

: 1393هاي  شخصی. (جوادي آملی،  ه از انگیزهبرخاست

هاي مومنان در امور  ). پاسخگویی به پرسش32/55

  شناختی، موضع پنجم خطاب قل است. هستی

هاي مسبوق به پرسش مؤمنان با  خطاب

هاي مسبوق به پرسش کافران، اختالف در  خطاب

ساختار لفظی گزارش سؤال وجود دارد. زیرا در قسم 

شود  یسألونک و یستفتونک گزارش مینخست سؤال با 

و در قسم دوم سؤال با یقولون، قالوا و یستنبئونک 

اي از مفسران یسألونک را به  شود. عده گزارش می

)، این سخن 32/57 :اند (همان معناي یسألوننی دانسته

اگرچه در تفسیر یسألونک عن االنفال آمده است اما 

ا با قل شود که جواب انه شامل همه پرسشهایی می

آید. خطاب قل مسبوق به پرسش مؤمنان در ساختار  می

  % کاربرد قرآنی قل) است.5مورد ( 16بیان شده شامل 

اي در میان مسلمانان  گاهی پیام قل جواب انگاره

است. در چنین مواضعی قل مسبوق به یسألونک و یا 

یستفتونک نیست بلکه مسبوق به گزارش انگاره با واژه 

است. چنین اسلوبی را در خطاب قل با  قال و مانند آن

(از کافران و مشرکان تا منافقان) نیز  فگروه مخال

بینیم. نمونه آن گزارش انگاره اعراب است که  می

قالت االعراب امنّا قل لم اند:  پنداشتند ایمان آورده می

). گاهی پیام 14/... (حجرات تؤمنوا ولکن قولوا أسمعنا
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خی از مسلمانان است. قل جواب رفتار خاص نزد بر

یمنون علیک أن أسلموا قل ال تمنّوا علی اسالمکم مانند 

 بل اهللا یمنّ علیکم ان هدیکم لالیمان ان کنتم صادقین

). نقد انگاره برخی از مسلمانان موضع 17/(حجرات

  ششم کاربرد قرآنی قل است.

کنندگان به جهاد، گروهی سست ایمان  ) پشت5-4

اند.  ه مخاطب پیام قل واقع شدهاز مسلمانان هستند ک

گوید.  خداي گفتگو، با مخلقون و قاعدین نیز سخن می

ها ،  ها  و انگیزه پیام قل در این مواضع تحلیل انگاره

استدالل رهگشا، تمایز دادن بین علت و بهانه، انذار و 

سوره نساء پس  77و  76تهدید است چنانچه در دو آیه 

رسشان از مردم به از گزارش وضعیت روحی آنان، ت

جاي ترس از خدا، اعتراض آنان به فریضه جهاد به بیان 

فرماید: متاع دنیا ناچیز است و آخرت براي  روشنگر می

کسی که تقوي کند نیکوتر است. پس گفتگوي مستدل و 

قل فرماید:  یابد و در خطاب به آنان می روشنگر ادامه می

یفقهون ن کل من عنداهللا فمالِ هوالء القوم ال یکادو

یابد که امیدي به  . فرایند گفتگو تا آنجا ادامه میحدیثاً

رود. نمونه دیگر در سوره  تفقّه آنان در سخن از بین می

توبه است که شامل انذار، جواب عذرآوري و 

رذیلت ترس و هشدار است (آیات افشاي جویی،  بهانه

). نمونه دیگر در سوره فتح آمده است که 94و  83، 81

و  15، 11جویی آنان است (آیات  اسخ به بهانهشامل پ

اند و  ). این هر سه سوره (نساء، توبه و فتح) مدنی16

ساختار گزارش انگاره انان به صورت قالوا، یعتذرون و 

آید. آگاهی بخشی و هشدار  ... است که در پی آن قل می

به پشت کنندگان به جهاد، هفتمین موضع کاربرد قرآنی 

  قل است.

ی از مواضع پیام قل به یهود، نصاري و ) یک5-5

عنوان بخشی از  گردد. آنان به برمیطورکلی اهل کتاب  به

جبهه مخالف و کارشکن در دعوت پیامبر گرامی اسالم 

کردند. تعداد فراوانی از کاربرد  (ص) در مدینه فعالیت می

ها  و  قرآن قل، گزارش دیدگاه، شبهات، ادله، پرسش

قالوا (و سایر مشتقات قول) و عملکرد آنان در قالب 

پاسخ به آنها و اعالم موضع در قبال آنان است. نخستین 

) در 81/(بقره مصحفکاربرد قرآنی قل در ترتیب 

خطاب با یهود است. پیام قل در خطاب با یهود، نصاري 

و اهل کتاب شایسته بررسی مفصل و مستقل است. از 

، افشاي ها مواضع عمده کاربرد قرآنی قل، رد انگاره

گیري و شبهات کالمی  ها، انذار، پاسخ به خرده توطئه

). این 8یهود به ویژه در باب نبوت و قرآن است (موضع 

موضع خود شامل مواضع فراوانی است که در اینجا به 

  کنیم: بیان برخی مواضع بسنده می

یک، جواب حصرگرایی و نجات شناختی. یهود، به 

که سراي آخرت نزد پنداشتند  گزارش قرآن، چنین می

خدا، مخصوص آنان است. قرآن در رد انگاره آنان 

استداللی بر صورت قیاس استثنایی رفع قالی و بر پایه 

کانت لکم الدار االخره  قل إنبرد:  کار می هراسی به مرگ

عنداهللا خالصه من دون الناس فتمنّوا الموت ان کنتم 

در آیه بعد ). رفع قالی این استدالل 94/(بقره صادقین

هراسی یهود بر پایه عملکرد  آمده است. در ادامه مرگ

شود. پندار  آنان و حرص و دنیازدگیِ آنان تبیین می

عنوان  حصرگرایانه ورود به بهشت در موضع دیگر به

شود و با تأکید بر اینکه  باور یهود و نصاري گزارش می

اساس نیست، با خطاب قل  بی یچنین باوري جز آرزوی

شود تا بر اعداي خود برهان آورند  ان خواسته میاز آن

اساس  ). فراپیام در این خطاب تمایز باور بی111/(بقره

و ناشی از آرزو از معرفت یا باور موجه مطابق با واقع 

تواند وجدان علمی آنان را  است. توجه به این تمایز می

  از رذیلت معرفتی (علم پنداري آرزو) رها سازد.

پندارند که آتش آنان را  ود میدو، برخی از یه

گیرد. این پندار مصونیت از عذاب الهی در قرآن  فرانمی
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) 80/شود (بقره گزارش و با خطاب قل نقد می» قالوا«با 

هاي  عام براي بازشناختن اهل آتش از  و سپس مالك

  ).81/شود (بقره اهل بهشت ارایه می

سه، یهود حصرگرایانه خودشان را دوستان خدا 

دارند. خداوند با خطاب قل پندار آنان را بر پایه پن می

هراسی نقد و دروغین بودن آن  استدالل استوار بر مرگ

). این استدالل نیز به شکل 5/کند (جمعه را آشکار می

قیاس استثنایی رفع قالی است و رفع قالی آن 

آوردشان  هراسی یهود) بر اساس کنش و دست  (مرگ

رسد. پندار  ذار به پایان میگردد و خطاب با ان تبیین می

یهود و نصاري در دوستی و فرزند بودن براي خدا، در 

موضع دیگر گزارش و با استدالل به شکل قیاس 

استثنایی رفع قالی مرخَّم و بر پایه اهل عذاب شدن آنان 

هایشان و نیز بر پایه نفی هرگونه محیض  به سبب بیان

گردد  یقومی و تمایز آنان از دیگر مخلوقات رد م

  ).18/(مائده

چهار، صداقت یهود در ایمانشان به آنچه بر این قوم 

قل «نازل شده است، موضوع خطاب دیگر با آنان است. 

با ارجاع » فلم تقتلون انبیاء اهللا من قبلُ إن کنتم صادقین

به عملکرد تاریخی این قوم، دروغین بودن ادعایشان 

  ).91/گردد (بقره افشا می

رایانه یهود در خصوص یهودي یا پنج، پندار حصرگ

انگاري پیامبرانی چون ابراهیم (ع)، اسماعیل (ع)،  نصاري

یعقوب (ع) و اسباط (ع) با خطاب قل گزارش و نقد 

). 140/رسد (بقره شود و خطاب با انذار به پایان می می

صورت فراپیام  تمایز پندار و علم در همین خطاب نیز به

  شود. منتقل می

پاسخ محاجه یهود با رسول  شش، خطاب دیگر

این خدا (ص) در خصوص عرب بودن رسول خدا است. 

گرایی استوار  پندار یهود بر قومنکته قابل توجه است که 

  ).139/است (بقره

برد و امور  هفت، یهود در احکام الهی دست می

کرد. قرآن در خطاب با قل از آنان  حالل را حرام می

) و در 93/عمران لخواهد (آ سند شرعی از تورات می

آیه بعد ستمگرانه بودن دروغ بستن به خدا را یادآور 

  شود. می

هشت، برخی از نصاري، مسیح بن مریم (ع) را خدا 

پنداشتند. قرآن با گزارش این باور کفرآمیز، استداللی  می

را بر پایه فناپذیري مسیح بن مریم و مادرش و هر آنچه 

  ).17/. (مائدهآورد غیرخدا است (به خواست خدا) می

نه، مواضع فراوان دیگري از خطاب با یهود وجود 

ورزانه و  دارد که شامل هشدار، انذار، افشاي رفتار کینه

بازداشتنشان از راه خدا است. آیه معروف مباهله 

) نیز در خطاب قل به اهل کتاب و پاسخ 32/عمران (آل

  محاجه آنان است.

و غالب آیات خطاب قل به اهل کتاب، یهود 

(از بقره تا  مصحفهاي آغازین در ترتیب  نصاري سوره

هاي  متأخر، سوره جمعه داراي  اند. در میان سوره مائده)

ها در این خطاب،  خطاب قل به یهود است. همه سوره

  اند. مدنی

) کافران و مشرکان مخاطب پیام قل در موارد 5-6

ند. آنان در مکه جبهه مخالف با رسالت نبی (ص) ا فراوان

ها که غالباً در  گونه خطاب دادند. این ا تشکیل میر

اند، مواضع گوناگون دارند. غالب  هاي مکی آمده سوره

صورت قالوا و  آیات با گزارش دیدگاه و کنش آنان به

پردازند. در مواردي گزارش  مانند آنها، به نقد و پاسخ می

نیست و پیام آیه به انذار، تهدید و یا » قالوا«مسبوق به 

م موضع است. بیشترین موارد کاربرد قل در خطاب اعال

با کافران در سوره مکی انعام آمده است. در مواردي 

پیام قل دعوت به مطالعه و تفکر در عاقبت 

) و گاهی گفتگوي از 11/کنندگان است (انعام تکذیب

نزدیک و هدایتگر با خطاب مکرّر قل در آیه واحد 
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هاي  گیري و اشکال ). رد خرده19/(انعام یابد تحقق می

کافران بویژه شبهات آنان در مسأله معاد از مواضع 

  ).9قل است (موضع  یکاربرد قرآن

یکی از مواضع قل در خطاب با کافران، مسأله 

گیري آنان و تهمت اینکه قرآن  نبوت است. گاهی خرده

وحی خدا نیست و بر ساخته نبی (ص) است گزارش و 

). 88/؛ اسراء13و12/؛ هود35/شود (یونس نقد می

مفسران در تفسیر اینکه آیا در این آیات مخاطب پیام، 

کافران به معناي مشرکان است یا یهودیان از آن حیث که 

کنند، اختالف نظر دارند. قول  نبوت و قرَآن را انکار می

به عمومیت اولی است مگر قرینه مخصص در میان 

باشد. در چنین مواضعی پاسخ تحدي به قرآن است. 

گیري کافران در  هی خطاب قل، جواب به خردهگا

؛ 135/؛ طه16/است معجزه است (رعدودرخ

) و گاهی انکار رسالت پیامبر گرامی 50عنکبوت/

گیري آنان در  ) و خرده43/موضوع گفتگو است (رعد

اینکه چرا پیامبران ملک نیستند در موضع دیگر پاسخ 

و ). به هر روي مسأله نبوت 95/شود (اسراء داده می

  ترین مواضع کاربرد قرآنی قل است. قرآن از مهم

دومین موضع عمده، در خطاب قل با کافران، معاد 

و » قالوا«است. گزارش انگاره، سؤالها و شبهات آنان با 

مانند آن، ارایه پاسخ مستدل و رهگشا در موارد فراوانی 

و  3/؛ سبا92و 72، 69/؛ نمل51و50/آمده است (اسراء

  ).26/و ملک 18/ت؛ صافا79/؛ یس30

گفتگوي با کافران و مشرکان در خصوص خدا و 

اي دیگر است. در موضعی، بیان استداللی  توحید گونه

). اما 42/گیرد (اسراء ، پیام قل قرار میاهللادر نفی تعدد 

هاي   غالباً گفتگویی با خطاب مکرّر قل، طرح سؤال

برانگیزنده فطرت و ارایه جواب سؤالها، تالش براي 

؛ 36، 31/رو کردن آنان با فطرت است (یونسروب

). این موضع از 9/؛ فصلت72و 71/؛ قصص16/رعد

ذهنی براي کافران  کاربرد قرآنی قل، گفتگویی درون

سازي وجدان و بیداري فطرت  کند تا با فعال ایجاد می

  آنان را به ایمان خدا فراخواند (موضع دهم)

قالوا و  گاهی سؤال کفار که جنبه استفهامی دارد با

یا با یستنبؤنک (و نه یسألونک) طرح و با قل پاسخ داده 

  شود. می

) منافقان، جریان مخالف در درون جامعه 5-7

گیرند. این گفتگوها  اسالمی نیز مخاطب پیام قل قرار می

هاي  مدنی آمده است. گاهی پیامبر (ص)  در سوره

یابد که با آنان به گفتار بلیغ سخن بگوید  دستور می

)، گاهی پیام قل جواب سوگند منافقانه آنان و 63/ساء(ن

) و در آیه بعدي، هشدار، 53/نفاقشان است (نورافشاي 

گیرد. در  دعوت به طاعت و روشنگري پیام قل قرار می

سوره مدنی احزاب توطئه و انگاره منافقان و همدستی 

شود و علت پشت کردن آنان به  آنان با کفار افشا می

گردد و در  ی و ترسویی آنان اعالم میهراس جهاد، مرگ

یابد: اگر  خطاب دیگر با قل، گفتگو جهت بیدارباش می

خدا به شما اراده بال و شرّ کند و یا اراده لطف و رحمت 

و 16/شود (احزاب کند، چه کسی از اراده خدا مانع می

17.(  

بیشترین گفتگو با منافقان در سوره مدنی توبه آمده 

ایمانی  ان از مرگ که ناشی از بیاست: ماجراي ترس آن

هاي  آنان به تفصیل در دو  آنان در باطن است و توطئه

شود و آنگاه در دو آیه مصدر  گزارش می 50و  45آیه 

یابد. و در آیه  به قل خطاب شکل هدایت و انذار می

شود که انفاق شما (چه اجباري و چه  دیگري نیز بیان می

ذیرفته نیست و دو آیه اختیاري) به سببِ فسقِ نفاق پ

سوره توبه، آزار  61شود. در آیه  دیگر سرّ آن تبیین می

آنان نسبت به نبی (ص) و زودباور پنداشتن نبی گزارش 

ها به منافقان،  شود. پیام غالب خطاب و جواب داده می

  . ان، انذار و تهدید استآمیز آن افشاگري باطن نفاق
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مخاطب به طورکلی نیز  ها به ) ناس یا انسان5-8

گیرند. چنین خطابی در واقع گفتگوي  پیام قل قرار می

جهانی و ارایه رسالت جهانی اسالم است. بیشترین 

کاربرد قل در خطاب به ناس در سوره مکی یونس (سه 

مورد) آمده است. دو مورد دیگر در سوره مدنی حج 

) وجود دارد. 108) و نیز سوره مکی انعام (آیه 48(آیه 

وره احزاب پیام قل به لفظ براي ناس آمده س 63در آیه 

اند که درباره معاد  گروهی از مردمآن است اما مراد از 

پرسند. اعالم جهانی رسالت پیامبر گرامی (ص) یکی  می

  ).12از مواضع عمده در کاربرد قرآنی قل است (موضع 

  ) مواضع کاربرد قرآنی قل 6

توان بر  یبر پایه آنچه بیان شد، کاربرد قرآنی قل را م

بندي  حسب حداقل یازده موضع عمده خطاب قل طبقه

  کرد:

  نیایش -1

  گفتار نیکو و مؤثر -2

  بیان وظایف فقهی و اخالقی مؤمنان -3

هاي فقهی و اخالقی  پاسخگویی به مسایل و پرسش -4

  مؤمنان

شناختی  هاي هستی پاسخگویی به مسایل و پرسش -5

  مؤمنان

  نبرخی مسلمانا  نقد انگاره -6

  کنندگان به جهاد آگاهی بخشی و هشدار به پشت -7

رد انگاره، افشاي توطئه، انذار و پاسخگویی به  -8

  گیري و شبهات یهود بویژه در نبوت و قرآن. خرده

شخصی براي کافران جهت  ایجاد گفتگوي درون -9

  سازي وجدان و فطرت آنان براي ایمان به خدا فعال

ان و مشرکان بویژه در گیري و اشکال کافر رد خرده -10

  مسأله معاد.

  هاي منافقان افشاي نیات و توطئه -11

  اعالم جهانی رسالت پیامبر گرامی اسالم (ص) -12

  ) پیشینه کاربرد قل در دعوت انبیاء7

آیا خطاب با قل خاص وحی اسالمی است؟ بر اساس 

ها از  آیات قرآنی، کاربرد قل در خطاب خدا به انسان

 .صاص به اسالم و زبان قرآن نداردطریق پیامبر، اخت

شود که به موسی فرمان دادیم  زیرا در قرآن گزارش می

تا به سوي فرعون برو که سخت به طغیان رفته است، 

پس به او بگو آیا بر آن هستی که پاك و پاکیزه شوي 

). آنچه امروزه از تورات مانده است، 18و  17/(نازعات

ز دو تعبیر استفاده داراي کاربرد فرمان بگو است که ا

  شده است.

  אמד. گاهی از این تعبیر استفاده شده است 7-1

باشد. این فعل  که فعل امر است و به معناي بگو می

توان به آیه  شود: امر. از جمله می گونه خوانده می این

  ششم از بخش ششم کتاب خروج اشاره کرد:

ا را از اسرائیل را بگو، من یهوه هستم، و شم بنابراین بنی«

هاي  مصریان بیرون خواهم آورد، و شما را  زیر مشقت

از بندگی ایشان رهایی دهم، و شما را به بازوي بلند و 

  .»هاي  عظیم نجام دهم به داوري

فعل ماضی این فعل عبارت است از آمر. البته آ به 

  אמדشود. این فعل، ثالثی مجرد است:  سرعت تلفظ می

  דבדشود  تفاده می. گاهی از این تعبیر اس7-2

باشد. این فعل  که فعل امر است و به معناي بگو می

» ر«شود: دبر. کسره باید مثل حرف  گونه خوانده می این

توان  در کلمه معارف کمی کشیده تلفظ شود. از جمله می

 به آیه دوم از بخش هفدهم کتاب الویان اشاره کرد:

ب کرده، اسرائیل را خطا هارون و پسرانش و جمیع بنی«

فرماید و  ي که خداوند میبه ایشان بگو: این است کار

  »گوید می

فعل ماضی این فعل عبارت است از دیبر. این فعل 

شبیه باب تفعیل در زبان عربی است و در زبان عبري 

جا نیز کسره باید  گویند بر وزن پیعل است. در این می
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گونه نوشته  کمی کشیده تلفظ شود. عبري آن این

  1 דבדشود.  می

  ) تحلیل اخالقی خطاب قل8

هاي گوناگون دارد. اما  ها و فراپیام خطاب قل پیام

گفتگوي «فراوانی کاربرد آن با تنوع مخاطبان فضاي 

کند: گفتگوي اثربخش و استوار بر  را ترسیم می» نزدیک

هوش هیجانی باال با هر کسی که در جامعه اسالمی 

ازنده یا مخرب نظر از س سخنی و نقشی دارد، صرف

  بودن آن. 

شنیدن سخنان و دیدن عملکرد همه آنان و گزارش 

شود و  آنها در وحی که سبب ماندگاري آنها نیز می

جواب دادن به آنها پیام خطاب قل در همه 

کاربردهاست. تبین خطاب قل با آنچه سیوطی به نام 

گوید و با آنچه جمهور مفسران به نام  تشریف امت می

شود (فضاي  گویند با تفسیري که ارایه می یتأکید کالم م

گفتگوي نزدیک) ناسازگار نیست زیرا این تفسیر در 

سطحی فراتر قرار دارد. نکات فراوانی در این گفتگوي 

  نزدیک قابل استفاده است:

) به رسمیت شناختن حقّ سخن گفتن، اقبال 8-1

به سخنان (نه به معناي پذیرفتن) قرآن با گزارش آراء 

نافقان، کافران و مشرکان در عمل، شعار مشهورِ سخیف م

  الکفر یموت بترك ذکره را کنار نهاده است.

) به رسمیت شناختن حق چون و چرا براي 8-2

  شنونده پیام وحی، اقبال به آنها و پاسخ وابسته به آنها.

ها  و  ) مواجهه استداللی و روشنگر با کنش8-3

  .ها انگاره

رویج اخالق گفتگو ) ایجاد فضاي گفتگو و ت8-4

  به ویژه صراحت در آن مدنظر است.

                                                 
. این توضیحات را وامدار دوست دانشمندم جناب دکتر رضا 1

 اکبري هستم.

  ) خداي گفتگو9

کاربرد  332فضاي گفتگوي نزدیک خدا و انسان در 

قرآنی قل بر پایه اعتقادي و کالمی استوار است و آن به 

گردد.  برمیهاي  دینی  تعالی در آموزه اوصاف باري

اوصاف خدا در ادیان آسمانی با نظریه فیلسوفان یونانی 

در اوصاف واجب الوجود تفاوت دارد. فیلسوفان بر 

کنند که به  اوصاف تنزیهی چنان حصرگرایانه تأکید می

ن ژیلسون با نقد طنزآلود یانجامند. ات الهیات سلبی می

شاید ما مجبور «گوید:  خداشناسی فیلسوفان یونانی می

باشیم خداي ارسطو را دوست بداریم اما چه فایده، چون 

). 43: 1374، ژیلسون» (ا دوست ندارداین خدا ما ر

رخنه اصلی در خداشناسی فلسفی یونانیان، ارتباط خدا 

و انسان است. الهیات سنتی مسیحی این رخنه را از 

کند با هزینه  طریق دو آموزه تجسد و تثلیت حل می

آمیز بودن تلقی از خدا. این رخنه در کالم  تعارض

، سمع و 2تکلیماسالمی بر پایه تعالیم قرآن، سه صفت 

گردد.  بصر یعنی مکلّم، سمیع و بصیر بودن خدا، رفع می

شنود  کنند که می هر سه صفت خداي گفتگو را معرفی می

گوید. همه موارد کاربرد قل در  بیند و سخن می و می

قرآن تجلی خداي شنوا، بینا و گوینده است. به همین 

ر شنوایی، سبب نباید شنوا و بینا را به عالم تحویل داد. د

بینایی و گوینده بودن خدا، بین هیچ مخلوقی و هیچ 

بیند،  ها را می ها  و کنش انسانی فرقی نیست. او انگاره

شنود و به آنها با  ها  و نیازها را می سخنان، پرسش

  دهد. خطاب قل پاسخ می

پس فضاي گفتگوي نزدیک خدا و انسان بر تلقی 

یع، بصیر و قرآن از خدا استوار است، خدایی که سم

توان در تعبیر خداي  مکلّم است و این سه اسم را می

گفتگو جمع کرد. در فضاي گفتگوي نزدیک خداي 

                                                 
دهد متکلم داللت بر انفعال دارد و  . چنانچه شیخ مفید توضیح می2

   تکلیماً.آموزه قرآنی مکلّم بودن خداست . کلّم اهللا
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دهد و  سخن، عیب کار بد را نشان می رازدادنِ خوش

  کند. بندگان را در فرایند گفتگو هدایت و تربیت می

  رازدان خوش سخن يخدا يا

  ما پنهان مکن کار بد ز بیع

)1353، بیت 4دفتر  :1381 ،مولوي(  

کند  مولوي از خداي گفتگو با تعبیر سلطان سخن یاد می

آموزد و  دهد و دعا می هاي دقیق یاد می که به ما سخن

، 2دفتر  :1381 ،مولوي .دهد (نک دعا را پاسخ می

  )694-693هاي   بیت

فضاي گفتگو نزد خداي گفتگو با انسانِ ناطق، 

به خطاب خدا به خطاب خدا به نبی و پیامبر قل را 

واسطه  کند. به تعبیر سیوطی امت بی انسان تبدیل می

). این کارکرد گفتگوییِ 115 و 3/شوند (انفاق خطاب می

دهد: در قرائت یا تالوت آیات زمینه  قل نتیجه مهمی می

آید تا هر فردي خود را در معرض  مناسبی به میان می

رچند بیابد و ه» من، اکنون، اینجا«خطاب، در موقعیت 

به میزانی اندك در تجربه نبوي شریک گردد. این تجربه 

هاي فراوانی  در معرض وحی قرار گرفتن، چنانچه نمونه

تواند به تحول وجودي  در تاریخ اسالم وجود دارد، می

  بیانجامد.

  گیري نتیجهو بحث 

مورد با ساختار  332. کاربرد قرآنی قل در 1

به  بخشی به امرکننده به قل (صاحبان پیام)، مأمور شش

قل (نبی)، واژه قل، پیام قل (مقول)، مخاطب پیام قل و 

 شود. فراپیام تحلیل می

. پیام و فراپیام قل بر حسب مخاطبان آن گوناگونی 2

یابند. این گوناگونی با ساختار لفظی خطاب قل هم  می

 سازگار است.

. توزیع کاربردهاي قرآنی قل در دو ترتیب نزول و 3

ها، در آغاز یا میان  وره، مکی و مدنی بودن سمصحف

 بودن قل در دو آیه نسبت معناداري دارد.

. تشریف امت، تأکید کالم، نشان دادن اینکه آیات 4

هایی از فراپیام در  سخن خود خداست، ترغیب، نمونه

  اند. خطاب با قل

. مواضع عمده خطاب قل عبارتند از: نیایش، گفتار نرم 5

قهی و اخالقی براي و مؤثر، نقد انگاره، بیان وظایف ف

مؤمنان، هشدار به پشت کنندگان به جهاد، رد انگاره، 

گیري  هاي منافقان، جواب خرده مافشاي نیات و اقدا

گیري و  یهودیان بویژه در امر نبوت، جواب خرده

هاي کافران و مشرکان بویژه در معاد، ایجاد  اشکال

سازي  شخصی در کافران جهت فعال گفتگوي درون

 رت آنان، اعالم جهانی رسالت نبی (ص)وجدان و فط

. کاربردهاي قرآنی قل فضاي گفتگوي نزدیک خدا و 6

کند. این فضا علم بر اصول اخالقی و  انسان را ترسیم می

الم بر مبناي کالمی (از جمله سمیع، بصیر و مکلّم بودن 

 خدا) استوار است.

  منابع

قرآن  ریتفس میتسن )1393( عبداهللا ،یآمل يجواد -

  .اسراء :، قممیکر

، ترجمه خدا و فلسفه .)1374( نیات ،لسونیژ -

  .قتیحق :تهران ،یشهرام پازوک

علوم  یاالنقان ف .)1363( نیالد جالل ،یوطیس -

  .داریب :قم م،یمحمد ابوالفضل ابراه قی، تحقالقرآن

، از قرآن يپرتو .)1345( محمود دیس ،یطالقان -

  .انتشار یشرکت سهام :تهران

 یف زانیالم .)تا یب( نید حسمحم دیس ،ییطباطبا -

الحوزه  یف نیجامعه المدرس :، قمنآالقر ریتفس

  .هیالعلم

 ریبر تفس يدرآمد .)1391( يعبدالهاد ،زاده یفقه -

  .تالوت :، تهرانو اصول و مقدمات میقرآن کر
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المعجم  .)ق1364(محمود ، یفؤاد عبدالباق -

 ۀمطبع :ةالقاهر ،میالمفهرس اللفاظ القرآن الکر

  .ۀیالمصر دارالکتب

 يمثنو .)1381( محمد نیالد جالل ،يمولو -

 .زوار :تهران ،یاهتمام برزگر خالقبه ، معنوي

جواهر البالغۀ فی المعانی  ).تاهاشمی، احمد. (بی -

 . بیروت: دار احیاء التراث العربی.و البیان و البدیع


