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چکیده
به «سنت تغییر» در آیة  ...إِنَّ اللَّهَ ال یغَیِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّی یغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...اشاره شدهاسـت و
در دوران معاصر ،همواره مورد توجه مفسران اجتماعی نیز بودهاست .این نوشتار بر آن است تا با روش
توصیفی ـ تحلیلی ضمن تبیین دقیم «سنت تغییر» بر اساس آیة  66سورة رعد ،به مقایسة دیدگاه مفسران
اجتماعی بنردازد .بررسی دیدگاهها نشان میدهد تعریف و تبیین دقیم «سنت تغییر» مبتنـی بـر تفسـیری
است كه دربارة «ما»ی موصوله ارائه میشود .در این زمینه ،دو دیدگاه هست :اول آنکه «ما»ی موصولة
اول به «نعمت» و «ما»ی موصولة دوم به «معاصی» بازمی گردد .در نتیجه ،سنت تغییر« ،تبدیل از وضعیت
مطلوب به نامطلوب» معنا می شود .در دیدگاه دوم« ،ما»ی موصـولة اول بـه «نعمـت و نقمـت» و «مـا»ی
موصولة دوم به «معاصی و بازگشت از معاصی» معنا میشود .در نتیجه ،سنت تغییر به «تبدیل از وضعیت
مطلوب به نامطلوب و برعکس» معنا می گردد .از این رو ،در تبیین آیه ،گروه اول این آیه را با آیـة 98
انفال قید زده اند و معنای خاصی ارائـه داده انـد ،ولـی گـروه دوم معنـای عـام و فراسـیاقی از آیـه ارائـه
دادهاند .نتای /نشان میدهد دیدگاه و رویکرد دوم دقیمتـر اسـت؛ زیـرا در برداشـت فراسـیاقی از آیـه،
ثمرات مهمی دریافتنی است؛ از جمله :كشف قوانین اجتماعی از قرآن ،طرح سؤال و ارائـة پاسـخهـای
قرآنی ،ارجاع جامعه به خویش به سبب نامالیمات اجتماعی و مشاهدة نمونههای عملی.

واژگان کلیدی :سنتهای الهی ،سنت تغییر ،آیة  55سورة رعد ،مفسران اجتماعی.
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مقدمه
یکی از مسائلی كه در منظومة جامعهشناسی قرآن مطرح اسـت ،توجـه دادن بـه دالئـل
سقوط جوامع بشری ،آگاهی از سرنوشت آنها و نیـز راههـای تکامـل و پیشـرفت جوامـع
بشری است .شکل گیری دانش علوم اجتماعی و جامعهشناسی به منظـور پاسـخ بـه كشـف
قوانین حاكم بر جامعه بودهاست و در گزارههای قرآنی نیز شواهد فراوانی از سقوط ،رشد
و شکوفایی برخی از جوامـع مطـر ح اسـت كـه بـا تأمـل در ایـن گونـه آیـات درمـییـابیم
پردهبرداری از نقش ایـن كتـاب الهـی در نظریـهپـردازی حاكمیـت سـنن الهـی بـر حیـات
اجتماعی بشر ،امری مهم و حیاتی میباشد .آگـاهی از سـنن تکـوینی جامعـه مـیتوانـد در
حیات فردی و اجتماعی تأثیر بنیادی داشته باشد ،بهویژه در باب تـدوین قـوانین مـیتوانـد
بهترین الگو تلقی شود .جامعهای كه حاكمیت بالمنـازع سـنتهـای خداونـد بـر تـاریخ را
شناخت ،طبـم نظـام ضـروری علیـت ،آن تقـدیری را برمـیگزینـد كـه او را بـه صـالح و
رستگاری می رساند .از این پیشرفت و تکامـل و یـا سـقوط جوامـع در اعصـار مختلـف بـا
عنوان «سنت تغییر» یاد میشود (ر .؛ مرادخـانی تهرانـی887 :6869 ،ــ .)883ایـن سـنت
یکی از مهمترین سنن الهی در نظام اجتماعی بشر اسـت كـه از آن بـه «أمّ السّـنن» نیـز یـاد
شدهاست و در آیات گوناگون قرآن به طور ضمنی بدان پرداخته شدهاست .اما مهـمتـرین
آیهای كه به صورت مستقیم به این سنت پرداخته ،آیة ...إِنَّ اللَّهَ ال یغَیِّـرُ مَـا بِقَـوْم حَتَّـی
یغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ :...همانا خدا تغییر نمیدهد آنچه را در قـومی اسـت ،تـا وقتـی كـه تغییـر
دهند آنچه را در نَفْسهای آنهاست( ...الرعد )66/است.

این آیه از آیات كلیدی در تفاسیر اجتماعی است كـه از ابتـدای شـکلگیـری جریـان
تفسیر اجتماعی مورد توجه مفسران اجتمـاعی بـودهاسـت (ر .؛ نفیسـی99 :6868،ــ.)19
بنابراین ،با توجه به اهمیت آیه كه در بر دارندة یکی از سنن الهـی اجتمـاعی قـرآن اسـت،
نوشتار پیش رو با روش توصیفیـ تحلیلی تالش دارد به این پرسشها بنردازد:
الف) مفسران سـنت تغییـر را بـهویـژه بـا توجـه بـه آیـة  66سـورة رعـد چگونـه تبیـین
میكنند؟
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ب) دربارة سنت تغییر ،تشابهات و تفاوتهای میان مفسران تا چه میزان اسـت و علـت
آن چیست؟
ج) مفسران در باب تالزم میان دو بخش آیه چه دیدگاهی دارند؟ آیا میـان بخـش اول
آیه و بخش دوم آن تالزم وجود دارد؟
د) تا چه میزان میتوان در آیات مربوط به سنن اجتماعی قرآن از سیاق دست كشـید و
معنایی فراسیاقی ارائه داد؟
هـ) تحلیل آیة  66سورة رعد بر اساس تفسیر فراسیاقی چه نتایجی را در پی دارد؟

 .1پیشینة پژوهش
مسئلة تغییرات جوامع از مسائل عمدة جامعه شناسی و فلسفة تاریخ است كه دانشـمندان
هر یک از این علوم با روش های تحقیقی خاص خود بـه بررسـی علـل و عوامـل تغییـرات
جوامع می پردازند .اما در بین مفسران و دانش پژوهان حوزة تفسیر ،عالوه بر اینکه مفسـران
ذیل این آیه بحث های تفسیری را با رویکردهـای متفـاوت ارائـه داده انـد ،محققـان حـوزة
قرآنی هم آیه را از زوایای مختلف تحلیل نموده اند .برخـی از مهـمتـرین مقـاالتی كـه بـه
صورت ویژه دربارة این آیه نوشته شدهاست ،عبارتند از:
ـ مقالة «تحلیل آرای مفسران در تفسیر آیة ...إِنَّ اللَّهَ ال یغَیِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّـی یغَیِّـرُوا مَـا

بِأَنْفُسِهِمْ ...بر اساس مفهوم میثاق اجتماعی در ادوار تاریخی» نوشتة احمد بادكوبـه هـزاوه
و یونس دهقانی فارسانی و منتشر شده در مجلة مقاالت و بررسی ها .نویسنده در این مقالـه
تالش نموده این مطلب را اثبات نمایـد كـه مفسـران عالقـه منـد بـه مباحـث اجتمـاعی ،در
تفاسیر خویش تحت تأثیر میثاقهای اجتمـاعی رایـ /در عصـر خـود بـودهانـد .لـذا گـاهی
تفسیر مفسر از یک آیه هم راستا با گفتمان حاكم و متفاوت از دیدگاه هـای رایـ /گذشـته
است.
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ـ مقالة «سنت الهی در تغییرات اجتماعی از دیدگاه مفسران شیعه» از سید رضا مؤدب و
اماناهلل فصیحی در فصلنامة شیعهشناسـی .ایـن مقالـه بـه عوامـل تغییـرات اجتمـاعی در سـه
شاخة شـناختی ،روانـی و رفتـاری پرداختـه اسـت .سـنس دربـارة كـارگزاران تغییـر ،یعنـی
نخبگان و گروههای حاشیهای بحث شدهاست و به دنبال آن به موانع تغییرات اجتمـاعی در
سه حوزة فرهنگی اجتماعی و روانی پرداخته ،در نهایـت ،هـدف تغییـرات اجتمـاعی را بـه
بحث گذاشتهاست.
ـ عنـوان مقالـة دیگـر« ،نظریـة تغییـر و تـأثیر آن در زمینـهسـازی وهـور» از محمـدتقی
سبحانی نیا در مجلة مشرق موعود است .این مقاله ضمن طرح نظریه ای با عنوان نظریة تغییر
از وهور منجی به عنوان مهمترین و اساسـیتـرین تغییـر یادشـده بیـان نمـوده كـه تغییـر در
امتها به دست خداوند ،اما مقدمات آن به دست بشر است.
نویسندگان این پژوهش ضمن پاسداشت زحمـات پیشـینیان برآننـد تـا تبیینـی دقیـم از
دیدگاههای مفسران دربارة سنت تغییر ،به ویژه با تکیه بر تفسیر آیة  66سـورة رعـد و بیـان
اشترا ها و اختالفات میان آنها ،پیگیری علل و عوامل آن و سرانجام ،بیان نتای /حاصل
از این دیدگاهها را ارائه دهد.

 .2مفهومشناسی
هر پژوهشی مبتنی بر برخی مفاهیم و اصطالحات است كه باید تبیین و تحلیل شـود .از
این رو ،در ادامه برخی از مهمترین مفاهیم كلیدی پژوهش بررسی میشود.

2ـ .1سنت
سنت (جمع آن :سنن) در كتب لغت به معنای «سیره ،راه و روش (پسندیده یا ناپسـند)»
آمدهاست .اگر این واژه به خداوند نسبت داده شود ،به معنای «راه و روش استوار» خواهـد
بود (ر .؛ جوهری ،6871 ،ج  .)1683 :9لغتنامة دهخدا به معـانی «راه و روش ،طریقـه،
قانون و آیین» اشاره كردهاست (ر .؛ دهخدا ،6878 ،ج  .)61691 :6مطـابم نظـر عالمـه،
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كلمة «سنت» به معنای «طریقة معمول و رای »/است كه به طبع خـود غالبـاً یـا دائمـاً جـاری
باشد (ر .؛ طباطبائی ،6879 ،ج  .)966 :61این كلمه با تركیبات متفاوت «سُـنَّت اللَّـها» (3
بار) «لاسُنَّتانا» ( 6بار)« ،سُنَن» ( 1بار) و «سُنَّتُ الْأَوَّلاینَ» ( 9بار) در قرآن آمدهاسـت .ایـن واژه
بار معنایی متعددی در حوزة دین ،آداب و رسـوم اجتمـاعی و غیـر آن دارد .در اصـطالح
اندیشمندان دینی« ،سنّت الهی» قانونهایی است كه نظام جهان بر اساس آن اداره مـیشـود
یا روشهایی است كه خدای متعال امور عالم و آدم را بر پایة آنها تدبیر و اداره مـیكنـد
(ر .؛ مصباح یزدی .)919 :6876 ،در علوم اجتماعی ،به معنای رفتاری است كه همـواره
وجود داشتهاست و در اثر ممارستهای طـوالنی ریشـه دوانـدهاسـت (ر .؛ وبـر:6876 ،
 .)66سنت به دو دستة مقید و مطلم (غیرمشـروط) تقسـیم شـدهاسـت .مـراد از سـنتهـای
مطلم ،سنت هـایی هسـتند كـه متوقـف بـر چیـزی نیسـتند ،اسـتثناپذیر نیسـتند ،شـامل همـة
انسانها ،دائمی و همیشگی هستند .سنتهای مقیـد ،سـنتهـایی هسـتند كـه تحقـم آنهـا
متوقف بر مقدماتی است كه فراهم ساختن آن مقدمات در اختیار انسان است .این سنتهـا
قابل تغییر و تبدیل هستند و ممکن است بعضی از آنها بر بعـض دیگـر در شـرایط خـاص
مقدم باشند (ر .؛ مصباح یزدی .)919 :6876 ،عدم تبدیلپذیری سنن (األحـزاب )11 /و
منافات نداشتن با ارادة انسان (الرعد )66 /را میتـوان از ویژگـیهـای سـنن الهـی برشـمرد
(ر .؛ مرادخانی تهرانی.)688 :6869 ،

2ـ .2تغییر
«تغییر» ،مصدر باب تفعیل از ریشة «غیر» میباشد و «غَیَّرَ ،تَغْییراً [غیـر] الشَّـیءَ :آن را بـه
شکلی دیگر درآورد ،آن را دگرگـون و بـا چیـزی دیگـر عـوض كـرد» (معلـوف:6831 ،
 .)918همچنین« ،التغییر تصییر الشّی ء عَلَی خالفا ما كان ممّا لو شوهد شوهد عَلَی خـالف
ما كان :دگرگونی شیء برخالف آنچـه بـودهاسـت ،بـه گونـهای كـه اگـر مشـاهده شـود،
برخالف آنچه بودهاست ،دیده شود» (طوسی ،بیتا ،ج 698 :9؛ طبرسی :6871 ،ج 397 :9
و واع زاده خراسانی ،6833 ،ج  .)891 :69تغییر بر دو وجـه اسـت :الـف) تغییـر صـورت
چیزی بدون تغییر ذات آن .ب) تغییر در معنا ،یعنی تبدیل بـه غیـر آن» (راغـب اصـفهانی،
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 :6816ج  .)717 :1در قرآن كریم ،واژة «غیر» در بـاب تفعیـل بـه صُـوَر مختلفـی اسـتعمال
شده است و یک بار به صورت «مُغَیرا» (األنفال ،)98/دو بار به صـورت «الَ یُغَیِّـر» (األنفـال/
 98و الرّعد ،)66 /یک بار بـه صـورت «یُغَیِّـروا» (الرعـد )66 /و یـک بـار هـم بـه صـورت
«فَلَیغَیـرنَّ» (النسـاء .)666 /تغییـر و دگرگــونی ماهیـت پدیـدههــای اجتمـاعی اسـت ،نَفْــس
دگرگونی اجتماعی پدیده ای مستمر و مستعد تحلیل و بررسی جامعه شناختی است (ر .؛
نیکگهر.)187 :6837 ،

2ـ .3قوم و اجتماع
راغب در مفردات در تبیین واژة «قوم» آوردهاند« :قَـوْم در اصـل بـه معنـای گروهـی از
مردان غیر از زنان است ،ولی در بیشتر آیات قرآن هر كجا بـه قـوم اشـاره شـده ،مـردان و
زنان با هم اراده شده است» (راغب اصفهانی ،6816 ،ج « .)173 :8اجتماع» از مـادّة «جمـع»
و به معنای «گرد آوردن» است و در عرف به معنای گروهی از انسانهاست كـه در جـایی
زندگی می كنند و یک مذهب یا دین واحد دارند ،یا گروهی كه شغل واحدی دارند و یـا
انسانهـایی كـه روی زمـین زنـدگی مـیكننـد (ر .؛ مصـباح یـزدی .)16 :6876 ،اسـتاد
مطهری هم در تعریف این واژه آوردهاند« :مجموعهای از افراد انسانی كه با نظامها ،سـنن،
آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خوردهاند و زندگی دستهجمعـی دارنـد ،جامعـه را
تشکیل میدهند» (مطهری ،6868 ،ج .)886 :1
گرچه كلمة «جامعه» در قرآن به كار نرفته است ،ولی بـا دقـت در مـوارد اسـتعمال واژة
«قوم» و كلماتی از قبیل «امت»« ،ناس» و «مشابه» می توان توجه قرآن را به موضوع اجتمـاع
فهمید .همچنین ،توجه در كاربردهای فراوان جامعه در قرآن كه بیش از سیصد بار بـه كـار
رفته ،اهمیت این مسئله را دوچندان میكند.
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 .3دیدگاههای مفسران دربارۀ مفهوم «ما»ی موصوله
سنت تغییر موضوعی اجتماعی است كه بر جامعه و اجتماع عارض میشود .لـذا سـؤال
این است كه موضوع تغییر در آیة مورد بحث چیسـت؟ در ایـن زمینـه ،دو دیـدگاه وجـود
دارد كه در ادامه بدان پرداخته میشود:

3ـ .1دیدگاه اول
از نظر عالمه طباطبائی« ،مَا بِقَـوْمٍ» در آیـة «...إِنَّ اللَّـهَ ال یغَیـر مَـا بِقَـوْمٍ حَتَّـی یُغَیـروا مَـا
بِأَنفساهِمْ »...ناور به نعمت ها و موهبت هایی است كه خداوند بـه بنـدگان داده اسـت .ایشـان
ذیل آیة مورد بحث آوردهاند:
«خداوند چنین حکم رانده است و حکمش را حتمـی كـرده كـه نعمـت هـا و
موهبت هایی كه به انسان می دهد ،مربوط به حاالت نفسانی خود انسان باشـد كـه
اگر آن حاالت موافم با فطـرتش جریـان یافـت ،آن نعمـتهـا و موهبـتهـا هـم
جریان داشته باشد؛ مثالً اگر مردمی به سبب استقامت فطرت خود به خـدا ایمـان
آوردند و عمل صالم كردند ،به دنبال آن نعمتهای دنیا و آخـرت بـه سویشـان
سرازیر شود ،همچنان كه فرمود :وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَی آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَـیْهِمْ
بَرَکَــاتٍ مِـنَ السَّـمَاءِ وَ الْـأَرْضِ وَ لَکِـنْ کَـذَّبووا فَأَخَـذْنَاهومْ بِمَــا کَــانُوا یَکْسِـبوونَ
(األعراف )61 /و تا زمانی كه آن حالت در دلهای ایشان دوام داشته باشـد ،ایـن
وضع هم از ناحیة خدا دوام یابد و هر وقت كه ایشان حال خـود را تغییـر دادنـد،
خداوند هـم وضـع رفتـار خـود را عـوض مـی كنـد و نعمـت را بـه نقمـت مبـدل
میسازد» (طباطبائی ،6879 ،ج .)918 :66

این دیدگاه ـ تفسیر «ما»ی موصوله به «نعمت» ـ مورد تأییـد بسـیاری دیگـر از مفسـران
قرآن نیز واقع شـده اسـت (ر .؛ طوسـی ،بـیتـا ،ج 113 :1؛ طبرسـی ،6871 ،ج 981 :1؛
زمخشری6987 ،ق ،.ج 967 :1؛ بیضـاوی6963 ،ق ،.ج 638 :8؛ شـوكانی6969 ،ق ،.ج :8
39؛ ابنعربی6911 ،ق ،.ج .)883 :6
در تفسیر المنار هم كه یکی از تفاسیر مهم اجتماعی است ،چنین آمدهاست:
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«این آیه نشان میدهد كه شروع نعمـتهـای خداونـد بـر اقـوام و امـتهـا و
استمرار آن ،منوط به اخالق ،عقاید و اعمال آن هاست .تا زمانی كه شئون انسانی
در میان آنان وجود داشته باشد ،نعمت ها برای آنان ثابت خواهد بود . ...امـا اگـر
عقاید و اخالق آنان دچار تحول و دگرگونی شـود ،خداونـد نعمـت خـود را از
آنان سلب می كند ...این سنت الهی دربارة اقوام و امـت هـا عمومیـت دارد .ولـی
دربارة افراد عمومیت ندارد؛ زیرا عمر بیشتر افراد كوتاه است و نتیجة همة اعمـال
او بهغیت خود نمیرسد» (رشیدرضا6969 ،ق ،.ج .)83 :68

 تحلیل و نقد
عالمه توجه به فطرت داده اند .بر این اساس ،جریان دوام نعمت را تا زمـانی كـه انسـان
فطرت الهی خویش كه خداوند در وجود او به ودیعت نهاده ،تغییـر ندهـد ،خـدای حکـیم
هم نعمت خود را از انسان سلب نمیكند .هرگاه جریان فطرت در افـراد تغییـر نمایـد و بـه
سمتی دیگر حركت نماید ،آنگاه نعمت از انسان سلب خواهد شد .آنچه بـه نظـر مـی رسـد
عالمه بیشتر جنبة فردی آیه را در نظر گرفتهاند ،تـا جنـب اجتمـاعی مطـابم نظـر عالمـه در
جای دیگر ،بشریت از آغاز حیات خود و به اقتضای اصل استخدام ،بـه تشـکیل جامعـه رو
آوردهاست .لذا تشکیل جامعه بر اساس اقتضای روحیة استخدام انسان بودهاست ،نـه اینکـه
بر اساس شناخت و محاسـبة مصـالم و مفاسـد آن را انتخـاب كـرده باشـد .پـس از وقـوع
اختالف و نزاع میان بشریت ،ربوبیت خداوند متعـال اقتضـا مـیكنـد كـه بشـر را بـه سـوی
كمال و سعادت ،هدایت نماید و این گونـه خلقـت نـاقص او را كامـل كنـد؛ زیـرا واضـم
است كه ایـن اخـتالف و نقیصـه از جانـب فطـرت انسـان بـوده اسـت و خـود ایـن فطـرت
نمیتواند موجب رفع اختالف شود (ر .؛ طباطبائی ،6879 ،ج .)616 :1
بنابراین ،سنّت تغییر آن است كه جوامع بشری بر اساس دستورهای انبیا حركت نماینـد
و تا هنگامی كه جوامع بر اساس فطرت و دستورهای انبیا حركت كنند ،نعمت ها بر جوامع
تداوم خواهد داشت و اگر از دستورهای فطری و انبیا پیروی ننمایند ،نعمت از ایشان سلب

تحلیل ،مقایسه و نقد دیدگاه مفسران دربارة «سنّت تغییر» /...نبیاهلل صدریفری و ...

913

خواهد شد .بنابراین« ،سنت تغییر» در نظر عالمه عبارت است از «تبدیل وضـعیت جامعـه از
مطلوب به نامطلوب».
دربارة علت قطع این نعمت ها كه در آیه بـا تعبیـر «مَـا بِأَنفساـهِمْ» ازآن یـاد شـده اسـت،
مفسران عموماً آن را معصیت و كفران نعمـت« ،تـر

شـکر»« ،انجـام معاصـی»« ،معاصـی

مستوجب عقاب» و «احوال قبـیم و زشـت» دانسـتهانـد (ر .؛ سـمرقندی6961 ،ق ،.ج :1
166؛ طبرانی1883 ،م ،.ج 68 :9؛ طوسی ،بی تا ،ج 113 :1؛ بیضـاوی6963 ،ق ،.ج 638 :8
و طبرسی ،6871 ،ج .)981 :1
صاحب تفسیر المنار هم در تفسیر این آیه آورده اسـت« :وقتـی مـردم عقایـد و اخـالق
خود را تغییر دادند ،بالطّبع اعمال حسنه انجام نمیدهند .لذا خداوند هم نعمتهای خـود را
تغییر میدهد» (رشیدرضا6969 ،ق ،.ج .)88 :68

3ـ .2دیدگاه دوم
گروه اول از این مفسران« ،ما»ی موصوله را به معانی زیر تفسـیر نمـودهانـد« :از طاعـت
خدا به معصیت یا عکس آن» (سبزواری6981 ،ق ،.ج ( ،)661 :9از معصیت بـه طاعـت) و
نیز در تفسیر «ما»ی موصوله در «مَا بِأنْفساهِمْ» را كلماتی از قبیل «خیر و شر» ،اعمال صـالحه
یا اخـالق مفسـدان (ر .؛ صـادقی تهرانـی6966 ،ق ،.ج 198 :6؛ بقـاعی6917 ،ق ،.ج :9
686؛ دره6988،ق ،.ج  168 :9و دروزه6916 ،ق ،.ج  )919 :9معنا نمودهاند.
این مفسران بخش اول و دوم آیه را عکـس هـم معنـا نمـودهانـد؛ بـدین معنـا كـه اگـر
بخشاول آیه را به «نعمت» و «مطلوب» معنا نمودهاند ،بخش دوم به آنچـه باعـث از دسـت
رفتن نعمت و نامطلوب است (ماننـد عصـیان) گرفتـهانـد .همچنـین ،اگـر بخـش اول را بـه
«نقمت» و وضعیت نامطلوب معنا نمودهاند ،بخش دوم به آنچه سـبب بازگشـت بـه نعمـت
میشود (مانند بازگشت به خدا ،شکر و آنچه مطلوب اسـت )،در نظـر گرفتـهانـد .حاصـل
اینکه سنت تغییر را میتوان «تبدیل وضعیت جامعه از مطلوب به نامطلوب و بـرعکس آن،
یعنی از نامطلوب به مطلوب» دانست.

911

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،9شمارة  ،33تابستان 9397

گروه دیگر ،تحلیلی نزدیک بهآنچه آمد ،ارائه دادهاند ،سید قطب آوردهاست:
«بهدرستی كه خداوند نعمتی و ثروتی یا ناداری و نقمتی را تغییر نمـیدهـد و
عزت یا ذلتی را دگرگون نمینماید و مکانت و منزلتـی یـا تـوهین و تحقیـری را
دگرگون نمیسازد ،مگر زمانیكه مردمان احساسات ،در و فهم ،اعمال ،افعال
و واقعیت زندگانی خود را تغییر دهند» (شاذلی6919 ،ق ،.ج .)1896 :9

مغنیه آوردهاست« :خداوند انسان را در سختی و خواری باقی میگذارد ،تا زمـانی كـه
وی در جمود و ركود خویش بماند و برای رهایی از آن ،در برابر باطل برنخیزد و حركتی
از خود نشان ندهد» (مغنیه ،6873 ،ج  .)188 :9تفسیر مان وحی القرآن هم در سـنت تغییـر،
مسئله را قدرت انسـان دانسـتهاسـت كـه مـیتوانـد بـر خـارج از خـود اثـر گـذارد (ر .؛
فضــلاهلل6966 ،ق ،.ج  .)13 :68در تفســیر نمونــه هــم بــه «سرنوشــت» (مکــارم شــیرازی و
دیگران ،6876 ،ج  )691 :68معنا شدهاست.
از دقت در كالم این دسته از مفسران برمیآید كه رقم زدن آینـده در دسـت ماسـت و
به همت امروزی ما بستگی دارد .همان گونه كه وضعیت فعلی كـه جامعـة اسـالمی در آن
قرار دارد ،محصول عملکرد گذشتة آن میباشد.

 .4تفاوتهای دیدگاه اول و دیدگاه دوم
با مقایسة این دو تفسیر در آیه ،به تفاوتهـایی مـیرسـیم كـه در ادامـه بـدان پرداختـه
میشود:
الف) تفاوت عمدة دیدگاه عالمه و مفسرانی مانند صـاحبان تفسـیر نمونـه ،الکاشـف و
مان وحی القرآن ـ كه از تفاسیر اجتماعی شمرده میشوند ـ این است كه عالمه راه مفسران
پیشین را در پیش گرفتهاست و تفسیر المیزان از تفاسیر اجتماعی است و همان گونه كه در
برخی آیات به بیان گستردة مسائل اجتماعی میپردازد ،اینجا نیز قدرت تحلیل بسـیاری در
مسئله دارد كه بنا به دالیلی كه خواهد آمد ،به آنها وارد نشدهاند.
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ب) مستند دیدگاه عالمه ،آیة  98سورة انفال است كه میفرماید :ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّـهَ لَـمْ

یَکو موغَیِّراَ نِعْمَ ً أَنْعَمَهَا عَلَی قَوْم حَتَّی یوغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ( األنفال.)98/
در این آیه ،سخن از تغییر نعمت به نقمت آمدهاست .این مسئله در واقـع ،بـه مبنـای عالمـه
در تفسیر برمیگردد كه قرآن به قرآن است .اما در اینجا باید گفت كه این آیه را میتـوان
با آیات دیگ ری تفسیر نمود كه در ادامه بدان پرداخته خواهد شد .این در حالی اسـت كـه
گروه دوم ،معنای عام و مطلقی از آیه ارائه دادهاند؛ بدین معنا در تبیین گـروه دوم« ،مـا»ی
موصوله در «مَا بِقَوْمٍ» هم جنبة مثبت (خیر و مطلوب) و هـم جنبـة منفـی (شـرّ و نـامطلوب)
دارد و «مــا»ی موصــوله در «مَــا بِأَنْفسا ـهِمْ» هــم یعنــی بــر وجــه منفــی و مثبــت (مطلــوب و
نامطلوب) هر دو داللت نماید.
ج) مراد از سنت تغییر در كـالم عالمـه آن اسـتكـه خداونـد نعمـتهـا را از انسـان و
جامعه سلب نمی نماید ،تا زمانی كه جامعه بر اساس فطرت حركـت نمایـد .اگـر جامعـه از
یکتاپرستی به شر  ،گناه و عصیان روی آورد ،آنگاه خداوند نعمتها را از جامعه سـلب
مینماید و این یعنی «تغییر از وضعیت مطلوب به نامطلوب».
تعریف دیگری كه از سنت تغییر شدهاسـت و از كـالم مفسـرانی ماننـد مغنیـه ،مکـارم
شیرازی و شهید صدر میتوان دریافت كرد ،عبارت است از اینکه خداوند اوضـاع جامعـه
را تغییری نمیدهد ،مگر اینکه خود جامعه برای تغییر اوضـاع تـالش نمایـد .ایـن وضـعیت
ممکن است خوب یا بد باشد .لذا در جامعهای كه نعمت باشد ،باید آنچه باعـث از دسـت
رفتن نعمت میشود ،از جامعه دور شود و در جامعهای كه در ركود و عقبماندگی است،
باید با ارادة خود تصمیم به تغییر وضعیت موجود دهد .تغییر اوضاع و شئون اجتمـاعی هـر
قومی ،تغییری روبنایی است كه از یک تغییر بنیـادی سرچشـمه گرفتـه اسـت و آن تغییـری
است كه درون خود آن قوم باید به وجـود آمـده باشـد .تـا زمـانی كـه تغییـری در حالـت
روحی عمومِ افراد ملت ایجاد نشود ،اوضاع خارجی و نهادهای اجتمـاعی حـاكم بـر ملـت
نیز تغییر نمییابد (ر .؛ صدر.)697 :6836 ،
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د) برخی تفاوت دو دیـدگاه تفسـیری ایـن گونـه آیـات را بـا عنـوان میثـاق اجتمـاعی
پیشنهاد دادهاند و بر این نظرند كه مسئلة تحول آرای مفسران در برخی عبارتهای قرآنی،
در اثرپذیری مفسر از میثاقهای اجتماعی ،عادتهای فکری رای /در عصر حیات مفسـران
است كه به گونه ای ناخودآگاه بر تفسیر او از متن قرآنی اثر میگذارد و موجب مـیشـود
كه تفسیر مفسر متناسب با گفتمان رای /در عصر حیات او باشـد (ر .؛ بادكوبـه هـزاوه و
دهقانی فارسانی.)66 :6837 ،
هـ) آنچه از كالم عالمه دریافت میشود ،عبارت است از« :مراقبت نمـودن از رفتارهـا
و اعمال خویش برای از دست نرفتن نعمتها» .اما آنچه از كالم مفسـران دیگـر بـه دسـت
میآید ،این است كه «همه چیز در دست ارادة انسـان اسـت تـا وضـعیت خـود را از وضـع
نامطلوب به مطلوب تغییر دهد» .چنانچه مغنیه میگویـد« :خداونـد وضـعیت بردگـی مـا را
دگرگون نمیسازد ،مگر اینکه علیه ستمکاران و بیدادگران قیام كنیم .خداوند اختالفهـا
و پراكندگی ما را دگرگون نمیكند ،مگر اینکه نیتهای خود را خالص كنـیم و مرزهـا و
موانع را از بین ببریم» (مغنیه ،6873 ،ج .)188 :9
و) تفاوت دیگری كه مبتنی بر تفاوت دوم (تفاوت ب) میباشد ،تالزمـی اسـت كـه از
برداشت گروه دوم مفسران میتوان دریافـت كـرد ،بـرخالف عالمـه طباطبـائی كـه تبیـین
ایشان تالزمی در بر ندارد.
مراد از تالزم در آیه این است كه هرگاه «ما»ی موصـولة اول را بـه «خیـر»« ،نعمـت» و
«وضعیت مطلوب» تفسیر نماییم« ،ما»ی موصـولة دوم را بـه «كفـر»« ،عصـیان» و «وضـعیت
نامطلوب» معنا خواهیم كرد و هرگاه «ما»ی موصولة اول را به «شرّ» و «نقمـت» معنـا كنـیم،
«ما»ی موصولة دوم را به «تر كفر و عصیان» و كلمات همگروه آن معنا خواهیم نمود.
با توجه به این دو تبیین در آیه ،سؤال این است كه آیـا آیـه عـالوه بـر معنـای خـاص،
تالزم و در نتیجه ،معنای عامی دارد؟ آیا نمیتوان «ما»ی موصوله در «مَا بِقَوْمٍ» را به «نعمت
و نقمت» معنا كرد ،در مقابل «ما»ی موصوله در «مَا بِأَنْفساـهِمْ» كـه بـه «ایمـان و كفـر» معنـا
میشـود .بـدین بیـان ،اگـر مردمـی صـاحب ایمـان ،اطاعـت و شـکر باشـند ،خداونـد هـم
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نعمتهای واهری و باطنی خود را به ایشان ارزانی میدارد و همین كه ایشـان وضـع خـود
را تغییر دادند و كفر و فسم ورزیدند ،خداوند هم نعمت خود را به نقمت مبدل می كنـد و
همین طور دچار نقمت خواهند بود تا اینکه خود را تغییر دهند .همین كه تغییر دادنـد و بـه
اطاعت و شکر بازگشتند ،باز هم نقمت آنان به نعمت مبدل شود .مفسران در تفاسـیر خـود
بحث وجود یا نبودا تالزم را به صورت استداللی متعرض نشدهاند ،گرچه تالزم از فحـوای
كالم این مفسران استفاده میشود .در میان این تفاسیر ،تنها عالمـه طباطبـائی متعـرض ایـن
اشکال شدهاست و با استدالل بر این نظرند كه در آیه ،عمومیت و تالزمـی نیسـت (ر .؛
طباطبائی ،6879 ،ج  .)919 :66لذا با توجه به اینکه پذیرش این دیـدگاه اثـرات مهمـی در
چگونگی برداشت از آیه دارد ،در ادامه ،ابتدا به بحـث آیـات سـنن اجتمـاعی و برداشـت
فراسیاقی از این آیات ،و آنگاه به دالیل عالمه و نقد آن میپردازیم.

 .5لزوم تفسیر فراسیاقی در تبیین آیات سنن اجتماعی
از مباحثی كه در بین مفسران و پژوهشگران حوزة تفسیر وجـود دارد ،بحـث محـدودة

كاربرد سیاق و كاربردهای فراسیاقی آیات است .یکی از قواعد مهم در تفسیر آیات قرآن
كریم ،توجه به بافت و سـیاق آیـات اسـت؛ چراكـه «قـرآن بـهتـدری /و در مناسـبتهـای
مختلف نازل شدهاست و گاهی مجموعهای از آیـات در مناسـبت خاصـی نـازل شـده كـه
الزمة آن ،وجود رابطة ذاتی بین آنهاست كه در اصطالح ،سیاق آیه مـیباشـد» (معرفـت،
6969ق ،.ج  )186 :9و قرینهای برای رهیافت به حقیقـت معنـای لفـ (ر .؛ رشیدرضـا،
6969ق ،.ج  )11 :6و كشف صحیم مراد خداوند متعال است (ر .؛ نکونام.)99 :6873 ،
مفهوم سیاق به چگونگی تکوین كالم و وهور نصوص مرتبط اسـت و از ایـن رو ،ارتبـاط
محکمی با تفسیر و فهم متون دارد .اما آیا همیشـه مـیتـوان ایـن قاعـده را بـه كـار بسـت؟
پژوهشگران مقاالتی را در نقد تکیه بر سیاق نگاشتهاند و درصدد اثبات ایـن معنـا بـودهانـد
كه تکیه بر سیاق در همة موارد ،اشکالهـایی را در اسـتفاده از مفـاهیم گسـتردة قرآنـی بـه
دنبال خواهد داشت .لذا درصدد اثبات این معنا بـودهانـد كـه بـا روشـی قاعـدهمنـد معنـای
فراسیاقی از آیات ارائـه ،و مـدلول آیـات را بـا تعیـین ضـوابطی تعمـیم دهنـد (ر .؛ راد،
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 .)7 :6869برخی از تفاسیر معاصر مانند تفسیر نور یـا تفسـیر راهنمـا نیـز سـعی در دریافـت
معانی و پیامهای آیه خارج از محدودة سیاق داشتهاند .این مسئله در دانش اصول و فقه كه
برخی آیات را به صورت یک قاعدة اصولی یا فقهی بدون لحاظ سیاق مطرح مـینماینـد،
امری شایع است .شایستة یادآوری و تذكر است كه برای اثبات و تعمـیم معـانی فراسـیاقی
بین آیات باید تفکیک نمود .در این راستا ،آیات قرآن به دو گونة زیر تقسیم میشوند:
الف) آیـاتی كـه ورای زمـان ،مکـان و افرادنـد و بـه لحـاظ سـاختاری و محتـوایی بـه
گونهای هستند كه میتوان آنها را به همة اعصار تطبیم داد .موضـوع ایـن آیـات عبارتنـد
از :خداشناسی ،انسانشناسی ،سنن اجتماعی و موارد دیگر .این نوع از آیـات از آن لحـاظ
كه موضوع آنها اموری ثابت است ،خوانندة آن ،دریافتهای معرفتی و رفتـاری از آنهـا
فارج از زمان و مکان به دست میآورد .به گزارههای مربوط به این دسته آیـات« ،قضـایای
حقیقیه» گفته میشود (ر .؛ مظفر.)618 :6833 ،
ب) آیاتی كه از لحاظ موضوعی و یا سـاختاری ،مخاطبـان اولیـهای دارد كـه آنـان در
زمان و مکانِ خاصی با فرهنگ و زندگی ویژة خود بودهاند كه با شرایط ما متفاوت است.
آیات این بخش چند نوع است :آیاتی كه موضوع و یا مخاطب آن انبیا هستند ،آیـاتی كـه
مخاطب اولیة آن ،مردم زمان نزول هسـتند ،و آیـاتی كـه دربـارة اقـوام گذشـته اسـت .بـه
گزارههای مربوط به این دسته« ،قضایای خارجیه» گفته میشود (ر .؛ همان.)618 :
با توجه به اینکه موضوع بحث ما آیات سنن اجتماعی میباشد ،دسـتة دوم از بحـث مـا
خارج است .آیات مورد بحث ،آیات سنن الهی اجتماعی اسـت كـه پـیش از ایـن تعریـف
شد و برای بهرهبرداری كامل از آیات سنن اجتمـاعی بایـد در برخـی مـوارد ایـن دسـته از
آیات از ذیل سیاق خارج ،و تفسیری فراسیاقی از آن ارائه شود .حاصـل چنـین رویکـردی
به قرآن ،استخراج بسیاری از قواعد جامعهشناسی از البهالی آیات اسـت .برخـی از آیـات
ناور به سنن اجتماعی عبارتند از:
* سنت بازتاب اعمال :مَنْ عَمِلَ صَالِحاَ فَلِنَفْسِهِ ،وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَیْهَا( الفصلت.)91 /
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* سنت وهور و سقوط جوامع :وَ لِکُلِّ أُمَّ ٍ أَجَل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهومْ الَ یَسْتَأْخِرُونَ ساعَ ً وَ

الَ یَسْتَقْدِموونَ( األعراف.)89 /

* سنت ارسال رُسـل :وَ لِکُلِّ أُمَّ ٍ رَسوول فَإِذَا جَاءَ رَسوولُهومْ قُضِی بَیْنَهومْ بِالْقِسْطِ وَ هومْ الَ

یَظْلَموونَ( یونس.)97 /

بنابراین ،حاصل سخن این است كه آیات سنن الهی و اجتماعی را باید فراسیاقی تبیـین
نمود تا به مدالیل كاملتری از آیه رهنمون شد .حال بـه آیـة مـورد بحـث مـیرسـیم و بـه
كنکاش در دالیل عالمه و نقد آن میپردازیم.

 .6دالیل عالمه طباطبائی در عدم وجود تالزم و نقد آن
پیش از این اشاره شد كه عالمه قائل به نبودا تالزم در آیه بود .ایشان بـرای ایـن مطلـب
دالیل چندی برشمردهاند كه در ادامه به آنها اشاره میكنیم و پس از آن ،نقد آنهـا بیـان
میشود:

6ـ .1وجود سیاق در آیه
عالمه در المیزان بارها به تفسیر آیه بر اساس سیاق پرداختهاست .آیة مورد بحث هم از
این موارد است .ایشان در ردّ تالزم آوردهاند كه واهر سیاق با این عمومیت مساعد نیست،
بهویژه در دنبالة آن آمدهاست :وَ إِذَا أَرَادَ اللَّهو بِقَوْم سووْءاَ فَالَ مَرَدَّ لَـهو؛ زیـرا ایـن دنبالـه
بهترین شاهد است بر اینکه مقصود از «مَا بِقَوْمٍ» ،نعمت قبلی ایشان است ،نه اعـمّ از نعمـت
و نقمت ،چون جملة مذكور تغییر را توصیف مـیكنـد و از اینکـه در توصـیف معنـای آن
میفرماید وضع آنان را به عذاب و بدبختی تغییر میدهیم ،فهمیده میشـود كـه مقصـود از
وضع قبلی ،نعمت و خوشی ایشان است (طباطبایی ،6879 ،ج.)918 :66

991

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،9شمارة  ،33تابستان 9397

 نقد
آیة مورد بحث از آیات سنن اجتماعی است .پیش از ایـن اشـاره شـد كـه آیـات سـنن
الهی از جمله آیاتی است كه میتوان با برداشتهای فراسیاقی ،معانی كاملتری را از آنان
ارائه داد .آیة  66سورة رعد از همین آیات است و قابلیت ،داللت بر معانی دیگـری فراتـر
از سیاق دارد .بهعالوه ،استفاده از سیاق در صورتی است كه یک عبارت از خود اسـتقالل
نداشته باشد و پیام معینی دنبال نکند ،در حالیكه آیه ،عنـوان كلـی و حکـم مسـتقلی بیـان
میكند .اگر آیه از سیاق خارج شود ،معانی گستردهای از آن برداشت مـیشـود .مشـاهده
میكنیم كه مفسـرانی همچـون مکـارم شـیرازی و صـادقی تهرانـی در نگـاه تجزیـهای ،بـا
وحدت غرض سورهها مخالفاَند و با عبارتهـای مختلـف و اسـتناد بـه دالیـل متفـاوت،
هماهنگی و پیوستگی آیات یک سوره را به شـکل مطلـم نفـی كـردهانـد و بـرای بنـدها و
دستههای آیات در یک سـوره ،پیوسـتگی موضـوعی قائـل نیسـتند .همچنـین ،مفسـران در
تفسیر آیات تاریخی از قاعدة «العبرة بعموم اللّف البخصوص المورد :اعتبار به گسـتردگی
لف است ،نه خصوصیت مورد» (ر .؛ معرفت11 :6861 ،ـ ،)17استفاده نمودهاند و آیات
را خارج از مورد نزول شرح میدهند.

6ـ .2در نظر گرفتن آیات دیگر
یکی از شاخصههای ممتاز تفسیر المیزان ،تفسـیر قـرآن بـه قـرآن بـودن آن اسـت ،امـا
گاهی همین دلیل باعث شده كه عالمه دیدگاهی متفاوت را در آیه ارائه دهـد .آیـة مـورد
بحث هم یکی از این آیات است كه عالمه به آیة  98سورة انفال نظر دارد .عالوه بـر ایـن،
به آیة وَ مَا أَصَابَکُمْ مِنْ مُصِیبَ ٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیدِیکُمْ وَ یَعْفُوا عَنْ کَثِیر استدالل نمودهاند و
نتیجه گرفتهاند كه خداوند بسیاری از سیئات را عفو و آثار آنها را محو میكند .این خـود
دلیل است بر اینکه در جانب شر ،مالزمهای میان اعمال انسان و آثار سوء خـارجی نیسـت،
به خالف جانب خیر كه میان آن و آثار حسنة آن مالزمه هست (ر .؛ طباطبـائی،6879 ،
ج .)919 :66
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 نقد
گرچه عالمه بهآیة فوق اشاره نموده ،نبودا تالزم را نتیجه گرفتهاست .اما اگر آیـة فـوق
را در كنار آیات دیگری قرار دهیم ،نتیجة دیگری حاصل میشود؛مثالً با توجه بـه آیـة 61

سورة اعراف ،ایمان و تقوی شرط نزول بركات آسمانی معرفی میشود :وَ لَـوْ أَنَّ أَهْـلَ
الْقُرَی آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ لَکِنْ کَذَّبووا فَأَخَـذْنَاهومْ بِمَـا

کَانُوا یَکْسِبوونَ( األعراف .)61 /این آیـه بیـانگر تغییـر از وضـعیت نـامطلوب بـه مطلـوب
است .اما با توجه به آیة  19سورة انفال ،اگر بیشتر افراد جامعهای راه كفر ،شر

و ولم را

در پیش گیرند ،عواقب و تبعات تکوینی بد و نامطلوب دامنگیر همة افراد ،اعم از مـؤمن و
صالم خواهد شد :وَ اتَّقُوا فِتْنَ ً الَ تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمووا مِنْکُمْ خَاصَّ ( األنفال.)19 /
حاصل آیات ایـن اسـت كـه سرنوشـت جامعـه بـه عنـوان نظـام اجتمـاعی ،بسـتگی بـه
عملکرد بیشینة افراد جامعه دارد و جامعه میتواند راه سعادت یـا گمراهـی و سـقوط را در
پیش گیرد .آیـتاهلل مصـباح یـزدی بـا اشـاره بـه ایـن آیـات ،اصـل فـوق را یـک «قـانون
جامعهشناختی» دانسته كه در هر دو جنبة پیشرفت و سقوط این قانون حـاكم اسـت (ر .؛
مصباح یزدی617 :6876 ،ـ .)616لذا كنار هم قرار دادن این دو آیه همان را بیان مینمایـد
كه در آیة مورد بحث ما بیان نمودهاست.

 .7ثمرات اجتماعی آیه در پرتو تفسیر فراسیاقی
آیة مورد بحث اگر خارج از سیاق تجزیه و تحلیل شود ،ثمرات بسیاری بر آن مترتـب
میشود كه در ادامه به برخی از این ثمرات پرداخته میشود.

7ـ .1کشف قوانین اجتماعی از قرآن
برای ارائة مفاهیم قرآنی و نشـان دادن جامعـهشناسـی قرآنـی بایـد بـه دنبـال اسـتخراج
قوانین اجتماعی از قرآن و منابع اسالمی و تحلیل آنها با دانشهای نو و ارائة دیدگاههـای
قرآنی به جامعة جهانی باشیم و به این طریم ،اعجاز اجتماعی قرآن نشان داده خواهد شـد؛
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چراكه قرآن در بُعد اجتماعی ،قوانین و سنتهایی را به جهانیان معرفـی و ویژگـیهـایی را
بیان میكند كه قبل از آن سابقه نداشتهاست (ر .؛ ایروانی76 :6861 ،ـ .)61همـان گونـه
كه امروزه كشف قوانین قطعی در علوم تجربی بر اعجاز قرآنی افـزودهاسـت( ،بـا رعایـت
قواعد و ضوابط تفسیری )،در دانش جامعهشناسی و علوم اجتماعی نیز باید بـر ایـن مطلـب
تأكید فراوان نمود .در مرحلة اول ،میتوان قوانین جامعهشناسی را تبیین و در مرحلـة دوم،
قوانینی را كه بر اساس دیدگاههای سکوالریسمی برای جوامع تدوین شدهاست ،به چالش
كشید (ر .؛ مکارم شیرازی ،6876 ،ج .)699 :68

7ـ .2طرح پرسشهای جدید و کشف معانی آن از قرآن
هدف از تفسیر قرآن باید حل مشکالت و پاسـخگویی بـه پرسـشهـایی باشـد كـه در
زمینة مسائل اسالمی مطرح است .در جامعة امروزی ،فرایند تفسیر آیـات الهـی و برداشـت
از آنها باید همگام و متناسب با تغییرات روز پیش رود تا بتواند پاسخگوی نیـاز مخاطبـان
خود باشد .این امر ،بازنگری و نوآوری در شـیوههـا و روشهـای ارائـة تفسـیر از قـرآن را
ضروری مینماید .نمونهای از آن ،پرداختن به تفاسیر موضوعی است .در آیة مورد بحـث،
اگر از رویکـرد اول در آیـه دسـت بکشـیم ،آیـه مسـتقالً تحلیـل مـیشـود و پرسـشهـای
متعددی مطرح میگردد كه با توجه به دیگر آیات الهی و دانشهای نو میتوان پاسخهای
مفیدی از آن به جامعة اسالمی عرضه كرد و كارآمدی قرآن را در عرصـههـای اجتمـاعی
نشان داد .برای اینکه به تفسیر به رأی مبتال نشویم ،نگاه به دیگر آیات الهی كه هـممعنـا بـا

این آیه هستند ،باید لحاظ شود و وقتی كه بـه آیـاتی از قبیـل وَ أَنْ لَـیْسَ لِلْإِنْسـانِ إِالَّ مَـا

سَعی( النجم )86 /نگاه میكنیم ،معنایی مشابه آیة سورة رعد ارائه میدهد.

7ـ .3توجه به خویشتن و بازگشت به جامعة خود
یکی از ثمرات این تأمل در نگاه كالن و خروج از سیاق آیه ،این است كه هـر انسـانی
به تفکر و تأمل در مسائل جامعة خویش بنردازد ،بـه دنبـال چرایـی عقـبافتـادگی جامعـة
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اسالمی میرود و راز این مسئله را كشف مینماید؛ زیرا مشـکل عقـبمانـدگی در قـوانین
اسالمی نیست ،بلکه مشکل را باید در نگرشهای جوامع اسالمی مطالعه نمود .مغنیـه ذیـل
این آیه آوردهاند« :خداوند انسان را در سختی و خواری باقی میگذارد ،تا زمانی كـه وی
در جمود و ركود خویش بماند و برای رهایی از آن در برابر باطـل برنخیـزد و حركتـی از
خود نشان ندهد» (مغنیه ،6873 ،ج .)188 :9

7ـ .4مشاهدۀ نمونههای عملی تغییر
آیاتی از قرآن تأكید بر این دارد كه در حـواد تـاریخی اسـتقراء بـه عمـل آوریـد و
دقت و تأمل و تدبر كنید (ر .؛ یوسف686 /؛ الح 99 //و  91و محمد ،)68 /تا از طریم
استقراء ،نوامیس طبیعت و سنن جهان ،حقایقی در زمینة علم تاریخ و سنن تاریخی بر شـما
روشن شود (ر .؛ صدر .)11 :6836 ،این دستور قرآنی مخـتص همـة اعصـار اسـت و از
طرف دیگر« ،قوم» در آیه به صورت نکره بهكار رفتـه كـه داللـت بـر عمـوم مـینمایـد و
اختصاص به ملتی خاص ندارد ،بلکه شامل هر قوم و ملتی میشود .لـذا بـا كنـار هـم قـرار
دادن این دو مطلب و اینکه آیة مورد بحث كه یک قانون را بیان مینماید و اجرای قـانون
اثرات وضعی خود را در عالم هستی دارد ،با مطالعه در تاریخ معاصـر ،بـهوضـوح مشـاهده
مینماییم در كشورهایی كه در دورانی بر اثر جنگ نـابود شـدند ،بـا ارادة خـود توانسـتند
وضعیت خویش را در امور اقتصادی و پیشرفت ،به وضعیت مطلوبی برسـانند و آیـة مـورد
بحث نیر همین را بیان داشتهاست.

نتیجهگیری
الف) در قرآن قواعد جامعهشناسی زیادی وجود دارد كه پژوهشگران و محققـان بایـد
درصدد استخراج و تبیین آنها به روش علمی باشد.
ب) «سنت تغییر» را با توجه به رویکردهای موجـود در تفسـیر آیـه مـیتـوان دو گونـه
تفسیر كرد :اول استمرار نعمت ،تا زمانی كه كفر و عصیان از جامعـه سـر نـزده باشـد و در
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صورت ارتکاب جامعه به كفـر و عصـیان ،نعمـت از دسـت خواهـد رفـت .دوم ،اسـتمرار
نعمت تا زمانی كه كفر و عصیان از جامعه سر بزند كـه در ایـن صـورت ،نعمـت از دسـت
خواهد رفت و جامعه بـه حـال خـود بـاقی اسـت تـا آنگـاه كـه دوبـاره بـه سـمت توحیـد،
یکتاپرستی و شکر نعمت تغییر جهت دهد كه در این صورت ،نعمت دوباره برقرار خواهد
شد.
ج) برای ابهامزدایی از «ما»ی موصـوله در آیـة  66سـورة رعـد ،دو رویکـرد تفسـیری
هست :رویکرد عالمه طباطبائی كه در یافتن معنای «ما» بر سـیاق آیـه تأكیـد نمـودهاسـت.
رویکردی كه برخی تفاسیر عصر آن را برگزیده بودند ،معنای آیه را بدون در نظر گـرفتن
سیاق ارائه دادهاند.
د) اشکاالتی بر سیاق در آیه وجود داشت كه مهمترین آن ،محدودیت در برداشت از
آیه است ،برخالف وقتی كه آیه جداگانه بحث شود.
هـ) همان گونه كه در دانش اصول از آیات الهی كمک گرفتـه مـیشـود و قـوانین آن
وضع میگردد ،میتوان از این آیه و آیات سنن الهی نیز قوانین عام جامعهشناسی قـرآن را
كه در آیات الهی بدان استشهاد شده ،از سیاق خارج نمود و جداگانه بررسـی و بـه جامعـة
علمی عرضه كرد.
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