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چکیده
کتاب از سوی پژوهشگاه قرآن و حدیث )پژوهشکده تفسیر( منتشر شده  به تازگی سه 
که موضوع مشترک آن ها انسان شناسی قرآنی است؛ هرچند هر یک از این سه  است 
کتاب به یک جنبه از این موضوع می پردازد: یکی انسان شناسی به طور خاص، دیگری 
گفت  اخالق فردی و اجتماعی و دیگری روابط اجتماعی از نگاه قرآن؛ بنابراین می توان 
با سه تفسیر موضوعی جدید در حوزه انسان شناسی قرآنی مواجه ایم. در این مقاله، 
کاستی های آن ها بررسی می شود. کتاب، امتیازات و  پس از مروری بر محتوای این سه 

کلیدواژه 
انسان شناسی قرآنی، اخالق در قرآن، روابط اجتماعی در قرآن

مقدمه
کتاب را به طور همزمان و در قالب یک مجموعه  به تازگی پژوهشگاه قرآن و حدیث سه 
کرده است  کتاب زندگی« منتشر  متحدالشکل و در راستای طرحی موسوم به »قرآن، 
کلی می توان آن ها را ذیل عنوان مشترک »انسان شناسی قرآنی« جمع  که در نگاهی 
الفبایی چنین است:انسان  کتاب به ترتیب  کتاب شناختی این سه  کرد. مشخصات 
نگاه  از  اجتماعی  روابط  راد؛  علی  قرآن،  انسان شناسی  در  جستاری  قرآن؛  تراز  در 

کتاب اخالق 1، محمدتقی سبحانی نیا. قرآن، عبدالهادی مسعودی؛ قرآن، 

کتاب زندگی« سه گانه »قرآن، 
کتاب در حوزه انسان و قرآن بررسی سه 

 سید محمدعلی طباطبایی
tabatabae.ma@hadith.ir / پژوهشیار پژوهشگاه قرآن و حدیث، پژوهشکده تفسیر
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هیچ یک از این 
کتاب ها در موضوع 
پژوهش خود 
کامل نیست و 
نویسندگان قصد 
دارند در آینده 
مجلدات دیگری 
را به این مجموعه 
کامل تر  افزوده، آن را 
کنند از این 

موضوع  در  کتاب ها  این  از  هیچ یک  برمی آید،  کتاب  سه  هر  مقدمه  از  چنان که 
را به  آینده مجلدات دیگری  کامل نیست و نویسندگان قصد دارند در  پژوهش خود 

کنند. کامل تر از این  این مجموعه افزوده، آن را 
کتاب ها را نگاشته شده با رویکرد »تفسیر موضوعی«  کلی، می توان این  در نگاهی 
کاربردی را انتخاب و دیدگاه قرآن  کاماًل  دانست. در این راستا، نویسندگان موضوعاتی 
از  گزارشی  ابتدا  می کوشم  مقاله  این  در  کرده اند.  استخراج  را  موضوعات  آن  درباره 
کتاب ها  کنم؛ بعد از آن، نکاتی را درباره مزایا و محاسن این  کتاب ها ارائه  محتوای این 
که متوجه آن هاست، یادآور می شوم؛ هرچند بخش  و همچنین نقدها و آسیب هایی 
کل مقاله برای اختصار  مرور هم، به مناسبت، خالی از نقد و نظر نخواهد بود. ضمنًا در 

کتاب را تنها با انتساب به نام خانوادگی نویسنده اش یاد می کنم. هر 

1. انسان در تراز قرآن
را در هشت عنوان سامان  آغاز«، مطالب خود  از »سخن  کتاب پس  این  در  راد  علی 
داده است: »انسان هیِچ هست یافته«، »نیکوترین آفریده«، »آفرینشی هدفمند«، »راه 

و توشه«، »همراه با راهنمایان«، »ستایش و بندگی«، »مرزهای الهی« و »دشمن«.
در فصل اول: »انسان، هیِچ هست یافته«، نویسنده با استناد به دو آیه از قرآن، 
گروه، یعنی  ح می کند؛ سپس با تقسیم انسان ها به دو  نظریه خلق انسان از عدم را طر
که در آن تردید دارند یا منکر آن  کسانی  گذشته عدمی یقین دارند و  که به این  کسانی 
گروه سامان می دهد. در زیرعنوان »یقین  هستند، مطالب این فصل را حول این دو 
به آفرینش« نویسنده بهترین راه برای رسیدن به این یقین را مشاهده عینی قدرت 
تمثیل،  آن   .)17 )ص  می داند  عقلی،  نیاز  آن  رفع  برای  واقعی،  تمثیلی  در  خداوند 
که خداوند در پاسخ به اظهار شگفتی زکریا)ع( به او پاسخ داد:  آفرینش یحیی)ع( است 

در  جســتاری  قــرآن؛  تــراز  در  انســان   ■
انسان شناســی قــرآن، علــی راد )اســتادیار 
دانشــگاه تهــران(، قــم: ســازمان چــاپ و 
 نشــر دارالحدیــث، 1393 )232 صفحه،

 8200 تومان(.
978-964-493-772-9
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نیست  عدم  از  خلق  از  دشوارتر  خداوند  برای  عقیم(  و  پیر  )هرچند  پدرومادر  از  خلق 
)ص 18(.

ح موضوع با استناد به آیات  در فصل دوم: »نیکوترین آفریده«، نویسنده پس از طر
به سراغ دیدگاه های مفسران درباره »تبیین جلوه های  مختلف قرآن )ص 34-33(، 
احسن بودن آفرینش انسان« می رود و آن جلوه ها را در نهایت ایجاز ذیل این عناوین 
تضاد«،  »ترکیب  روح«،  »نفخ  سازواری«،  و  »تناسب  کثیر«،  »خیر  می کند:  ح  طر

»عقالنیت، تکلیف و رستاخیز«، »کرامت و فضیلت انسان )عقالنیت(« )ص 42-34(.
فصل سوم: »آفرینشی هدفمند«، چنان که از عنوانش مشخص است درباره »هدف 
انسان ها  جدی  دغدغه های  »از  نگارنده  به عقیده  که  می کند  بحث  انسان«  آفرینش 
اصل  اثبات  در  قرآن  شیوه  دو  به  سپس  44(؛  )ص  هست«  و  بوده  تاریخ  گستره  در 
هدفمندی آفرینش، یعنی شیوه اثباتی )بیان هدف( و شیوه سلبی )نفی پوچ گرایی(، 
می پردازد و هریک از این دو شیوه را ذیل عناوین مستقل به بحث می گذارد. اهداف 
خداوند«،  »پرستش  برتر«،  »عملکرد  از:  عبارت اند  نخست  عنوان  ذیل  ح شده  طر
نویسنده  بود  بهتر  )هرچند  اختالف«  یا  »رحمت  خداوند«،  علم  و  قدرت  از  گاهی  »آ
گانه ذکر می کرد، ولو هر دو دیدگاه از یک آیه  رحمت و اختالف را ذیل دو عنوان جدا

برمی خیزند( )ص 57-45(.
نگاه  از  انسان  آفرینش  هدف  درباره  مختلف  دیدگاه های  از  گزارش  این  پایان  در 

مفسران، نویسنده می گوید:
که  ارائه شده، روشن نیست  رویکردهای  تفاوت  و  بیان شد  آنچه  به  با توجه 
تعیین  و  تبیین  پیرامون  قرآن  دیدگاه  ارائه شده،  رهیافت های  از  کدام یک 
هدف آفرینش انسان است؛ زیرا اهدافی متعدد در آیات بیان شده و هیچ یک 

از آن ها در ظاهر با دیگری قابل جمع نیستند )ص 58-57(.

کتاب زندگی« سه گانه »قرآن، 

■ روابط اجتماعی از نگاه قرآن، عبدالهادی 
مســعودی )عضــو هیئت علمــی دانشــگاه 
قــم: ســازمان چــاپ و  قــرآن و حدیــث(، 
 نشــر دارالحدیــث، 1393 )240 صفحــه،

 8200 تومان(.
978-964-493-771-2
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تفسیر  در  ذکرشده  جمع  وجه  به نقل  مختلف  راه حل های  میان  از  سپس  نویسنده 
کالم همه را به »عبودیت« بازمی گرداند )ص 59-58(. که در یک  نمونه می پردازد 

می پردازد  قرآن  نگاه  از  سلبی(  )روش  پوچ گرایی  نفی  به  فصل  این  دوم  بخش 
گرد  عبث«  »نفی  و  لعب«  »نفی  عنوان  دو  ذیل  بخش  این  مطالب  )ص 67-59(. 
آمده اند. عنوان نخست بازیچه بودن نظام آفرینش را )با استناد به دو آیه از قرآن( به 
چالش می کشد و عنوان دوم نیز با استناد به یک آیه از قرآن عبث بودن آفرینش انسان 
ح  را رد می کند. به نظر می رسد از نظر منطقی بهتر بود نویسنده برهان سلبی را ابتدا طر
می کرد تا اصل بی هدف بودن آفرینش رد شود و آن گاه به طور اثباتی به مسئله هدف 

آفرینش می پرداخت.
در فصل چهارم: »راه و توشه«، نویسنده با توجه به اهمیت حیاتی داشتن راهنما 
به  اشاره  با  »راه«  از  بحث  می پردازد.  توشه  و  راه  از  بحث  به  زندگی  مسیر  طی  برای 
نویسنده   .)72-71 )ص  می شود  آغاز  جهل  از  گریز  ضرورت  و  عقلی  معرفت  اهمیت 
ابتدا به سراغ معرفی »راه خدایی« در مقابل »راه جهنمی« )صراط الجحیم یا سبیل 
الطاغوت( می رود و بیش از همه بر دیدگاه عالمه طباطبایی در تفسیر آیه »اهدنا الصراط 
المستقیم« تکیه می کند )ص 75-77(. در پایان بحث از »راه« به ارائه چهار رهیافت 
می پردازد )ص 78(. در ادامه این فصل نویسنده درباره »توشه« بحث می کند؛ او با 
گونه علمی، عملی و  توجه به آیات قرآن، توشه ضروری انسان در مسیر زندگی را به سه 
اخالقی تقسیم می کند )ص 79(. منظور نویسنده از توشه علمی دانستن راه و داشتن 
کتاب به آن اختصاص دارد. منظور از توشه عملی، »سعی«  که فصل پنجم  راهنماست 
که نویسنده در صفحات 82 تا 86 به تبیین آن ها از منظر قرآن  و »عمل صالح« است 
»ایمان«  و  »تالش«  »اراده«،  اساسی  امر  سه  به  انسان  نیاز  آن  حاصل  که  می پردازد 
برای رستگاری است. در بحث از توشه اخالقی هم نویسنده به ضرورت داشتن منش 

محمدتقــی   ،1 اخــالق  کتــاب  قــرآن،   ■
قــرآن  دانشــگاه  )اســتادیار  ســبحانی نیا 
نشــر  و  چــاپ  ســازمان  قــم:  حدیــث(،  و 
دارالحدیث، 1393 )292 صفحه، 10000 

تومان(.
978-964-493-770-5
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و خوی نیک برای تعالی و حرکت در مسیر حیات دینی می پردازد )ص 88-86(.
راهنما  بحث  به  قرآن  اهتمام  نویسنده  راهنمایان«،  با  »همراه  پنجم:  فصل  در 
از قرآن و ذیل دو عنوان »منذر و هادی« و »امام« ساختاربندی  آیه  بر دو  با تکیه  را 
می کند. نویسنده در بحث از »هادی« با استناد به روایات شیعه و اهل سنت مصادیق 
کوشیده  که نویسنده  هدایتگران را معرفی می کند )ص 92(. »امام« نیز موضوعی است 

کند )ص 96-95(. آن را با نقل بیانات عالمه طباطبایی در المیزان تبیین 
که عبارت اند  گی های امامان از نگاه قرآن اختصاص دارد  ادامه این فصل به ذکر ویژ
»عبادت  خیرات«،  »وحی  امر«،  به  »هدایت  الهی«،  »جعل  بشر«،  »همجنس  از: 

مستمر«، »صبر و یقین« )عمدتًا بر مبنای آیه 73 انبیا و برخی آیات دیگر(.
به »سجده«  را  نویسنده عمده بحث خود  بندگی«،  و  در فصل ششم: »ستایش 
اختصاص می دهد؛ زیرا معتقد است: »در فرهنگ اسالمی سجده بهترین نمود و بروز 
کرنش راستین در بارگاه ربوبی و خود نمادی از تحقق ایمان  ستایش خداوند و نشانگر 
نویسنده   .)110 )ص  است«  مؤمنان  دل  و  جان  در  هستی  پروردگار  به عنوان  اهلل  به 
آن و همچنین دسته های مختلف  گونه های  تا  از معناشناسی سجده  این فصل  در 

ساجدان و ستایشگران در جهان هستی سخن می گوید.
یافته  تفصیل  کمی  کتاب  برخالف عمده مباحث  که  بخش معناشناسی سجده 
)111-115(، منابع مختلفی از قاموس های عربی و فارسی تا برخی منابع غربی و حتی 
ادیانی را برای تبیین معنای این اصطالح قرآنی به کار گرفته است. در بخش ستایشگران 
گرفته  گفته، از آسمان و زمین  که قرآن از ستایشگری آن ها سخن  نیز تمام موجوداتی 
تا سایه ها و فرشتگان و نهایتًا انسان، سخن به میان آمده است )ص 116-119( و برای 
آخرین بحث  آورده شده است.  و اهل سنت  تفاسیر مهم شیعه  از  هریک توضیحاتی 
که درباره »تأثیر سجده در پدیدارشدن برخی از  این فصل »نشانگان ستایش« است 

نشانه های خاص در سجده گزاران« بحث می کند )ص 131-129(.
را  انسان  قرآن  که  می پردازد  مرزهایی  از  بحث  به  الهی«،  »مرزهای  هفتم:  فصل 
و  طوالنی ترین  که  فصل  این  در  نویسنده  می دارد.  برحذر  آن ها  به  نزدیک شدن  از 
کتاب است، پس از معناشناسی »حرام« در قرآن به »سبک شناسی  مفصل ترین فصل 
گونه   6 مختلف،  آیات  به  استناد  با  و  می پردازد  شریعت«  مرزهای  بیان  در  قرآن 
عناوین  به  عمل  »توصیف  عمل«،  از  »نهی  از:  عبارت اند  که  می کند  شناسایی  را 
مجرمانه«، »نفی مشروعیت عمل«، »نفی رضایت الهی از عمل«، »تبیین پیامدهای 

گوار دنیوی و اخروی رفتار« و »اعراض نفرت پیامبران الهی« )ص 142-139(. نا
در »منشأ و خاستگاه حرمت« نویسنده تصریح می کند: »در جهان بینی اسالمی 
راهی جز وحی برای شناخت حالل و حرام نیست و تحریم جز با امر و نهی خدا صورت 
گونه های تحریم در  نگرفته و بر انسان حرام نمی شود« )ص 143(؛ سپس به تفصیل از 

متون دینی بحث می کند )ص 150-143(.

کتاب زندگی« سه گانه »قرآن، 
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موضوع بعدی »گستره حرام در قرآن« است. نویسنده می کوشد مصادیق فراوان 
حرام های ذکرشده در قرآن را ذیل سه عنوان »عقاید«، »گفتارها« و »رفتارها« بگنجاند؛ 
چنین  توصیف  در  که  است  »روشن  می کند:  اذعان  نویسنده  عقاید  بخش  در  البته 
حکم بردار  تعقل  که  چرا نیست؛  مدنظر  حرمت  تکلیفی  معنای  حرام،  به  باورهایی 
کرد...« )ص 152(. در بخش  نبوده و نمی توان خردورزی را به حلیت یا حرمت توصیف 
رفتارها هم نویسنده مباحث را ذیل عناوینی همچون »امنیتی و نظامی«، »جنسی«، 
کرده است؛ البته پس از  »فرهنگی و اجتماعی«، »اقتصادی«، »اخالقی« دسته بندی 
گفتارها و رفتارها  این ها نویسنده مورد چهارمی را هم به سه مورد پیش گفته عقاید، 
بهتر  می رسد  نظر  به  که  حرام  نوشیدنی های  و  خوردنی ها  از:  است  عبارت  که  افزده 
گفتنی است همه مصادیق حرام های  بود ذیل همان عنوان »رفتارها« قرار می گرفت. 
ح شده در این عناوین با استناد مستقیم به قرآن و حتی نقل عین آیات آمده اند و  طر
کوتاهی در باب »فلسفه و  بدون هرگونه توضیح اضافی هستند. این فصل با بحث های 
حکمت حرام« )ص 175-177( و »اضطرار و حرام« )ص 177-178( به پایان می رسد.

تعالی  مسیر  در  موجود  موانع  به  کتاب  فصل  آخرین  »دشمن«؛  هشتم:  فصل 
که در اصطالح شناسی قرآن »دشمن«  انسان و زمینه های انحراف او اختصاص دارد 
گانه به بحث از دشمن بیرونی  نامیده می شوند )ص 181(؛ سپس ذیل دو عنوان جدا
و دشمن درونی انسان می پردازد. در بحث از ابلیس نویسنده به سه مرحله از دشمنی 
و هریک  اشاره می کند  زمین«  و »در  آفرینش«، »در بهشت«  انسان: »در مرحله  با  او 
فصل  این  می دهد.  بسط  مفسران  دیدگاه های  و  مربوط  آیات  ذکر  با  و  گانه  جدا را 
کوتاهی درباره دشمن درونی انسان )هوای نفس( از دیدگاه قرآن،  سرانجام با بحث 

روایات و مفسران به پایان می رسد.
که از  کتاب، فهرست منابع، نمایه آیات و نمایه روایات آمده است. آن گونه  در پایان 
کتابنامه برمی آید مؤلف از نزدیک به 50منبع تفسیری )شامل چندین منبع تفسیری 
روایی شیعه و اهل سنت(، حدود 10منبع حدیثی )عمدتًا منابع اهل سنت(، بیش از 
15 اثر واژه شناسی، اصطالح شناسی یا دائرةالمعارفی به فارسی و عربی و بسیاری منابع 
کرده  کتاب همواره اصل ارجاع به منبع را رعایت  مربوط دیگر بهره برده و در سرتاسر 
که در  کتابنامه با دقت زیادی تهیه شده است، هنوز خواننده ای  است؛ البته هرچند 
کتابنامه  کل  پاورقی با عنوان »مفاتیح الغیب« )مثاًل در ص 106( برخورد می کند، باید 
که این  کند تا شاید نهایتًا آن را با عنوان »التفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب« بیابد  را مرور 

کتابنامه سازگاری ندارد. با فلسفه تنظیم 
قرآن است؛  کل  از  بهره گیری  برای  نویسنده  از تالش  نمایه خوبی  آیات،  فهرست 
کرده و به بسیاری  چنان که بیش از 310آیه قرآنی را از 68سوره مختلف مستقیمًا نقل 
کتابی  کتاب ارجاع داده و به راستی چنین چیزی شایسته هر  دیگر در ضمن مطالب 
که با رویکرد تفسیر موضوعی نگاشته می شود. ضمن اینکه ترجمه تمام آیات در  است 
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فهرست روایات 
کتاب،  انتهای 

تنها با 9روایت، 
منبع مناسبی برای 

قضاوت درباره 
میزان استناد این 

کتاب به روایات 
نیست

کتاب افزوده است. پاورقی ها از ترجمه فوالدوند آمده و این بر محاسن 
کتاب، تنها با 9روایت، منبع مناسبی برای قضاوت  هرچند فهرست روایات انتهای 
را  روایاتی  تنها  این فهرست  نیست )چون  روایات  به  کتاب  این  استناد  میزان  درباره 
کتاب  کتاب آمده است(، از مرور مطالب  که عین الفاظ عربی شان در متن  در بردارد 
کتاب حضور چندان پررنگی ندارند و  هم می توان به این نتیجه رسید روایات در این 

کنار منابع تفسیری دیگر هستند. کثر منبعی در  حدا

2. روابط اجتماعی از نگاه قرآن
کتاب درباره روابط اجتماعی از نگاه قرآن بحث می کند.  عبدالهادی مسعودی در این 
می کند  آغاز  سی صفحه ای  درآمدی  با  را  کتاب  کوتاه،  پیش گفتاری  از  پس  نویسنده 
که شامل مباحثی مقدماتی در باب روابط اجتماعی و نگاه قرآن به این روابط است. 
به اجمال  برشمرده،  را  اجتماعی  روابط  بر  کم  حا اصل   10 درآمد  پایان  در  نویسنده 

توضیح می دهد؛ اما پیش از آن خود تصریح می کند: 
از  برخی  که  شد  منکر  نمی توان  مؤثرند،  و  مهم  همه  اصل ها  این  گرچه  ...ا
گسترده  مطالعات  به  آن  تشخیص  اما  پرکاربردترند؛  یا  کارآمدتر  دیگر  برخی 
که از عهده تحقیق فردی بیرون،  دینی  ـ ــ اجتماعی عمیق و دقیقی نیاز دارد 
کتابی با حجم موجود فراتر است؛ ازاین رو آنچه در اینجا می آید براساس  و از 

سلیقه ای شخصی و ترتیبی ذوقی است و جای نقد و اصالح دارد )ص 32(. 

بنابراین عجیب نیست که در کل این مطالب جز چند ارجاع انگشت شمار به برخی آیات 
قرآن مستند قرآنی دیگری دیده نمی شود؛ البته مستندات روایی فراوان اند. نویسنده در 

کرده است )تا ص 47(. ادامه 10اصل را به اجمال )در حدود 15صفحه( بیان 
که ذیل عنوان »برابری و برادری« آمده، درواقع همان »قاعده زرین«  اصل اول 
کاربرد  که معلوم نیست چرا ذیل چنین عنوانی آمده است؛ مگر اینکه نویسنده  است 
که بعید است چنین باشد؛ درمجموع  این قاعده را در تنها در »برابری و برادری« بداند 
و  مفیدند  و  کاربردی  اصولی  می کند،  ذکر  اینجا  در  نویسنده  که  ده گانه ای  اصول 
کتاب  اصلی  متن  درآمد  از  پس  شده اند.  نگاشته  ایجاز  عین  در  تأثیرگذار  به گونه ای 

شامل دوازده فصل آغاز می شود.
علی  »تعاونوا  آیه  به  استناد  با  نویسنده  اجتماعی«،  »همیاری  اول:  فصل  در 
را  اجتماعی  همیاری  آیه  این  از  طباطبایی  عالمه  تفسیر  و   )2 )مائده:  والتقوی«  آلبر 
پایه واساس سنت اسالمی معرفی می کند )ص 49( و به تفصیل در باب معنای این آیه و 
مصادیق آن در روایات سخن می گوید؛ اما پیش تر معنای »ِبر« را با استناد به آیات قرآن 
کلیدی  تبیین می کند؛ هرچند برخالف وعده اش )ص 49( تبیین قرآنِی دیگر مفاهیم 
که نویسنده با  آن آیه مثل تعاون، تقوا، اثم و عدوان را فرومی نهد؛ از جمله مصادیقی 

کتاب زندگی« سه گانه »قرآن، 
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فصل دوم: 
»همدردی و ایثار« 
فقط درباره ایثار 
است و به نظر 
کلمه  می رسد 
»همدردی« در 
عنوان این فصل 
اضافه است؛ 
 اینکه 

ً
مخصوصا

نویسنده هم ایثار را 
مترادف همدردی 
نمی داند

کرده، »یاری دادخواهان«، »برآوردن  استناد به روایات برای همیاری اجتماعی بیان 
نیاز مؤمن«، »پشیبانی« و »کمک به مصیبت زدگان« است.

کلمه  می رسد  نظر  به  و  است  ایثار  درباره  فقط  ایثار«  و  »همدردی  دوم:  فصل 
را  ایثار  هم  نویسنده  اینکه  مخصوصًا  است؛  اضافه  فصل  این  عنوان  در  »همدردی« 
و  عمیق  احسانی  »ایثار  می گوید:   66 ص  در  چنان که  نمی داند؛  همدردی  مترادف 
پرگستره، و از مواسات و همدردی نیز بزرگ تر است«؛ ضمنًا به نظر می رسد نویسنده 
تعریف درستی از احسان و ایثار ندارد؛ زیرا بخشش در عین نیاز را »ارزشمندترین ایثار« 
)ص 67( می داند؛ درحالی که به نظر می رسد بخشش در عین نیاز، تازه آغاز ایثار است؛ 
که مستند این  چون بخشش در بی نیازی را باید مصداق احسان دانست. روایتی هم 
)یعنی  می گوید  سخن  صدقه«  »ارزشمندترین  از   )68 )ص  است  نویسنده  برداشت 

صدقه ایثارگرانه( و نه ارزشمندترین ایثار.
اجتماعی« )ص 68-69( است  رابطه  در  ایثار  »پیامد  این فصل  ازجمله مطالب 
کوتاه بودن حاوی نکات  ح شده است. این فصل باوجود  که بسیار زیبا پرداخت و طر
بسیار مفیدی در باب ایثار است و می توان آن را نمونه خوبی از ایجاز بلیغ دانست. در 
این فصل همچنین از پیامدهای اجتماعی ایثار )ص 68( و ادب ایثار )ص 72( سخن 

گفته شده است.
در فصل سوم: »همراهی، مدارا و نرمی«، نویسنده از داستان )ص 80( و تمثیل 
کلمه  هم  فصل  این  عنوان  در  البته  می گیرد؛  کمک  مطالبش  تفهیم  برای   )81 )ص 
»همراهی« زاید به نظر می رسد و درواقع همه چیز حول مدارا و نرمی است؛ از جمله 
از مدارای زبانی )ص 77( هم سخن به میان آمده و مدارا مقتضای حکمت دانسته 

شده است )ص 79(.
از چرایی و فلسفه  با استناد به آیات قرآن  در فصل چهارم: »احسان«، نویسنده 
احسان به دیگران سخن می گوید )ص 84-85( و همچنین با استناد به آیات و روایات 
به  »پرسش«  عنوان  ذیل   .)86-85 )ص  می گوید  سخن  احسان گران  محبوبیت  از 
چگونگی احسان به بدکاران می پردازد )ص 86-89( و سرانجام از »گونه های احسان« 

بحث می کند )ص 90-89(.
در فصل پنجم: »حلم و بردباری«، نویسنده ابتدا نمونه های بسیاری از مشکالت 
تصویر  است  دوطرف  از  یکی  نسنجیده  رفتار  حاصل  که  را  اجتماعی  درگیری های  و 
بردباری«  و  را »حلم  این مشکالت  راه حل همه  یگانه  می کند )ص 92-94( و سپس 
معرفی می کند )ص 94-95( و آن را مصداق »هوش هیجانی« در دانش روان شناسی 
نوین می خواند )ص 95(. ادامه فصل به معرفی اسوه های بردباری )ص 96( و تبیین 

»مرز بردباری« )ص 98( اختصاص دارد.
گذشت«، نویسنده سخن را با حق انسان برای انتقام آغاز  در فصل ششم: »عفو و 
گذشت از انتقام و اثر آن بر بهبود روابط  می کند )ص 102-104(؛ اما پس از آن به برتری 
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سپس یگانه راه حل 
همه این مشکالت 
را »حلم و بردباری« 
معرفی می کند و آن 
را مصداق »هوش 

هیجانی« در دانش 
روان شناسی نوین 

می خواند

و  زیبا،  عفو  عفو:  گونه  دو  تشریح  با  فصل  پایان   .)106-104 )ص  می پردازد  اجتماعی 
گذشت سامان دهنده سامان یافته است.

روش  و  راه  درباره  مباحثی  شامل  راهنمایی«،  و  »خیرخواهی  هفتم:  فصل 
خیرخواهی برای دیگران )ص 114-118( و روش برخورد با نصیحت و خیرخواهی )ص 

118-122( است.
آداب  باب  در  قرآن  آیات  از  را  مطالبی  نویسنده  »همنشینی«،  هشتم:  فصل  در 
ازجابرخاستن،  ورود،  ادب  گشودن،  جا قرارند:  این  از  که  کرده  استخراج  همنشینی 
)توصیه شده(،  همنشیناِن  افراد(،  برخی  )از  همنشینی  ارتباط  بریدن  نجوانکردن، 

همنشینی با عالمان، همنشینی با محرومان )ص 144-125(.
فصل نهم: »هم سخنی«، با آیات ابتدایی سوره الرحمان آغاز می شود. نویسنده 
کاربرد  کاربردهای زبان و سخن در زندگی،  پس از مقدمه ای درباب اهمیت سخن، به 

نیکوی زبان، بدگویی، نرمی و شیرینی سخن می پردازد )ص 156-145(.
از  باید  که  کسانی  ابتدا درباره  نویسنده  و فرمان پذیری«  در فصل دهم: »پیروی 
کسانی می پردازد  کرد )پیامبران و امامان( سخن می گوید و بعد به بحث از  آن ها پیروی 
)ص  گمراه کننده(  بزرگان  و  سران  منافقان،  )کافران،  نیستند  فرمانبری  شایسته  که 

.)182-156
فصل یازدهم: »ارتباط علمی«، با نقل آیه ای از داستان خضر و موسی آغاز می شود. 
کوتاه مدت  از مباحث این فصل این هاست: افراد شایسته رابطه علمی، ارتباط علمی 
کدام آیه  که مشخص نیست قیِد »کوتاه مدت« در آن از  )درباره علم آموزی از نااهالن 

گرفته شده است(، نقد داده های علمی، آداب ارتباط علمی )203-183(. یا روایت 
چنین  را  خانواده  بر  کم  حا اصول  نویسنده  »همسرداری«،  دوازدهم:  فصل  در 
فهرست می کند: موّدت و رحمت، اخالق نیکو، تربیت دینی، ادای حقوق، استمداد 
به  نویسنده  ادامه  در  است(.  قرآن  به  مستند  نخست  مورد  دو  تنها  )که  غیب  از 
که »با پژوهش های میدانی  ح می کند  آسیب شناسی خانواده می پردازد و عواملی را طر
تحمیل،  از:  عبارت اند  بیرونی  عوامل   .)212 )ص  شده اند«  سنجیده  حوزه  این  در 
ازدواج در سن پایین، ازدواج خویشاوندی، و مهریه سنگین. نویسنده سپس عوامل 
که عوامل مربوط  درونی را در بخشی مربوط به مرد و بخشی مربوط به زن آورده است 
به مرد این هاست: آزاردادن همسر، بدخویی، بخل و خّست، بی تدبیری، تنوع طلبی، 
آزاردادن  نعمت،  کفران  است:  قرار  این  از  هم  زن  به  مربوط  بخش  ناروا.  ارتباطات 

شوهر، انتظارات بیجا از شوهر، تنوع طلبی و خیانت، و مدارانکردن با شوهر.
کمی عجیب به نظر می رسد؛ چون  البته این تفکیک عوامل مربوط به زن و مرد 
که نویسنده برای هر  کل عواملی  کمی دقت نشان می دهد، دست کم در جامعه امروز، 
یک از زن و مرد برشمرده است، میان هر دو مشترک است و مثاًل بدخویی چه از جانب 

گسست در روابط خانوادگی می شود. مرد و چه از جانب زن، موجب 

کتاب زندگی« سه گانه »قرآن، 
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کتاب قبلی در پایان  کتاب با این مطالب به پایان می رسد و مانند  به هر روی، متن 
عمدتًا  کتابنامه  در  ذکرشده  منابع  است.  آمده  روایات  نمایه  و  آیات  نمایه  کتابنامه، 
فراوانی  می خورد.  چشم  به  آن  در  نیز  اخالقی  و  تفسیری  منابع  شماری  و  روایی اند 
کتاب  این  روایی  رویکرد  از  خوبی  معّرف  است،  مشهود  پایانی  نمایه  در  که  روایات 
است. حیف است در پایان از قلم زیبا و شیوای نویسنده و صمیمیت او با خواننده یاد 

کرده است. کتاب را صدچندان  که لذت مطالعه این  نکنم 

کتاب اخالق 1 3. قرآن 
کتاب را پس از مقدمه و درآمدی ده صفحه ای، در دو  محمدتقی سبحانی نیا این 
فصل عمده سامان داده است: »فضایل اخالقی فردی« و »فضایل اخالقی اجتماعی«. 
نفس«،  »عزت  شده اند:  گذاشته  تفصیلی  بحث  به  عناوین  این  نخست،  فصل  در 
»توکل«، »صبر«، »حیا«، »عفت«. در فصل دوم هم این عناوین آمده اند: »تواضع«، 
کتاب از پنج فضیلت فردی  »مهربانی«، »خوش گمانی«، »عفو«؛ یعنی در مجموع، این 

و چهار فضیلت اجتماعی بحث می کند.
کتابش را چنین معرفی می کند:  نویسنده در مقدمه خود 

کتاب  ح و بسط معارف اخالقی این  کوششی خرد و ناچیز در شر کتاب حاضر 
و  و معارف اهل بیت)ع(  پیامبر)ص(  احادیث  از  بهره گیری  با  که  سترگ است 
این  در  است.  رسیده  انجام  به  بزرگ  مفسران  دیدگاه های  از  استفاده  با  نیز 
ح شده است.  کبر با بهره گیری از بیانات ثقل اصغر شر اثر، آیات اخالقی ثقل ا
گستردگی آیات اخالقی، نگارنده را بر آن داشت هم از نظر موضوعی و  گرچه  ا
گی ها  گام نخست، با تقسیم ویژ کند و در  گزینشی عمل  هم در انتخاب آیات، 
و صفات اخالقی به دو دسته فضایل و رذایل، ابتدا به بحث درباره برخی از 
مهم ترین فضایل اخالقی بپردازد. ... استفاده از قلمی ساده و روان به قصد 
بهره مندی عموم جامعه نیز از جمله رویکردهای نگارنده بوده است )ص 14(.

در درآمد نویسنده به تعریف و تبیین مفاهیم اساسی بحث می پردازد. ابتدا تعریف های 
کالسیک اخالق  از منابع لغت شناسی و منابع  را به نقل  لغوی و اصطالحی »اخالق« 
و  السعادات  جامع  و  ناصری  اخالق  تا  گرفته  جاحظ  االخالق  تهذیب  از  اسالمی 
ادامه،  در  می کند.  ح  طر وأسسها  االسالمیه  األخالق  مانند  جدید  آثار  برخی  حتی 
درباره »فضایل اخالقی«، »رابطه دین و اخالق« و »رابطه اخالق و قرآن« توضیحاتی 
کله« توضیح می دهد  بسیار اجمالی می دهد و سپس چندصفحه ای درباره مفهوم »شا

)ص 27-23(.
او  نظر  از  که  را  فضیلت  پنج  نویسنده  فردی«  اخالقی  »فضایل  اول:  فصل  در 
ح می کند. فضیلت نخست »عزت نفس« است. پس  بیشتری داشته اند طر اهمیت 
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کاربردشناسی، نویسنده به انواع عزت انسان  کوتاه درباره واژه شناسی و  از بحث هایی 
به عقیده  که  می رود  عزت نفس  عوامل  به سراغ  آن  از  بعد   .)36-33 )ص  می پردازد 
گاهی از  گاهی از حرمت نفس«، »آ گذشته از ایمان این سه عامل هستند: »آ نویسنده 
توانمندی های خداداد« )بدون هیچ استناد قرآنی و غیرقرآنی(، »عقل و خرد« )بدون 
بود،  داده  وعده  آنچه  برخالف  نویسنده  البته  حدیث(؛  با  تنها  و  قرآنی  استنادهای 
ح می کند. سه عامل دیگر  به جای سه عامل غیر از ایمان )ص 37(، شش عامل را طر
از  اول  نظر می رسد در درجه  به  نیز  این سه عامل  توکل.  و  تقوا  از: دانش،  عبارت اند 

گرفته شده و سپس با آیات قرآنی تقویت شده اند. روایات 
عامل آخر )توکل( خود موضوع مستقل دیگری در این فصل است؛ نویسنده پس 
از ارائه توضیحاتی تفصیلی درباره معنای لغوی و اصطالحی توکل و جایگاه آن، عوامل 
توکل را در ذیل دو عنوان »لوازم معرفتی توکل« و »لوازم عملی« می آورد. لوازم معرفتی 
از  گاهی  آ  .1 قرارند:  این  از  شده اند  داده  توضیح  صفحه  یکی دو  در  یک  هر  که  توکل 
گاهی خدا از خیر و صالح بنده؛ 3. باور به خیرخواهی خداوند  مهربانی خدا؛ 2. باور به آ
برای بندگان؛ 4. باور به توانمندی و قدرت خدا؛ 5. ]اعتقاد به[ ناتمام نماندن وکالت 

کامل وکالت از سوی خداوند )ص 60-51(. خداوند؛ 6. ]اعتقاد به[ انجام درست و 
اما لوازم عملی توکل عبارت اند از: 1. تالش و حرکت؛ 2. ناامیدی از مخلوق؛ 3. باور 
کار؛ 6. خشنودی  به توانمندی های خود؛ 4. صبر و شکیبایی؛ 5. نترسیدن از سرانجام 
کار )البته به نظر می رسد بهتر بود نویسنده مورد سوم را جزو عوامل معرفتی  از سرانجام 

ذکر می کرد، نه لوازم عملی( )71-60(.
کرده  که نویسنده چنین احصا  ح درباره توکْل رهاورد توکل است  آخرین بحث مطر
کفایت کردن خداوند؛ 2. آرامش و طمأنینه نفس؛ 3. توانمندی و بی نیازی؛  است: 1. 

4. تضمین مصالح و منافع )ص 84-77(.

فضیلت فردی سوم »صبر« است؛ پس از مباحث مقدماتی به انواع صبر می رسیم 
عمل بر  صبر   .2 ترک؛  بر  صبر   .1 شده اند:  بیان  علی)ع(  امام  از  روایتی  براساس   که 

نوع  با  بود  داده  وعده  نویسنده  آنچه  برخالف  ادامه  در  هم  باز  البته   .)101-91 )ص 
سومی هم مواجه می شویم: 3. صبر مرکب )ترکیبی( )ص 102-101(.

که  است  برشمرده  صبر  برای  هم  دیگری  انواع  تقسیم بندی  این  از  گذشته 
نویسنده   .)105-103 )ص  زیان بار  صبر  بی فایده،  صبر  سودمند،  صبر  از:  عبارت اند 
که بنا بر احصای او از آیات قرآن شامل شش  سپس به عوامل افزایش صبر رو می آورد 
ح درباره صبر صفات ناسازگار با صبر  عامل می شود )ص 105-113(. آخرین بحث مطر

است )ص 117-113(.
کوتاه در واژه شناسی نویسنده  از بحثی  فضیلت فردی چهارم »حیا« است. پس 
121-122(؛  )ص  می کند  معرفی  فطری  امری  را  آن  و  می رود  حیا  خاستگاه  به سراغ 

کتاب زندگی« سه گانه »قرآن، 



35066

سال اول، شماره 1
بهار 1394 

نقد

که  اما جالب است 
نویسندگان این سه 
کتاب هرچند ارتباط 
علمی نزدیکی 
با یکدیگر دارند 
)چنان که از یادکرد 
اسامی در مقدمه ها 
برمی آید(، مطالب 
کتاب هایشان 
به گونه ای تنظیم 
گویی  که  شده است 
کتاب  حتی این سه 
هم در سه جزیره 
گانه نگاشته  جدا
شده اند

سپس سه مؤلفه را برای آن برمی شمرد: 1. باور به زشتی رفتار؛ 2. اهمیت آبرو و حرمت 
نفس؛ 3. باور به حضور همیشگی ناظر محترم )ص 124-122(.

که ذیل عنوان »کاربردشناسی حیا در قرآن« نویسنده اذعان می کند:  جالب است 
در  تنها  و  است  نیامده  میان  به  حیا  از  چندانی  سخن  صریح  به طور  کریم  قرآن  »در 
چند آیه بدون دستور صریح، به نوعی از آن یاد یا تمجید شده است« )ص 124(. در 
می کند اشارت  است،  شده  اشاراتی  حیا  مفهوم  به  آن ها  در  که  آیه  چند  به  او   ادامه 
ح شده در این بخش عبارت اند از: مؤلفه های حیا  )ص 124-127(. دیگر مباحث طر
در قرآن، انواع ناظر محترم از منظر قرآن، انواع حیا، آفت حیای عقل ]؟؟[، پیامدهای 

بی حیایی )ص 140-127(.
که نویسنده به آن می پردازد »عفت« است. پس از مباحث  آخرین فضیلت فردی 
که  می رسیم  حدیث  و  قرآن  در  عفت  کاربردشناسی  به   )143-141 )ص  مقدماتی 
نویسنده براساس روایات آن را در دو دسته عفت جنسی و عفت مالی بررسی می کند. در 
بخش نخست نویسنده پس از ذکر آیات 32 و 33 سوره نور درباره عفت، به راهکارهای 
که عبارت اند از: 1. چشم فروبستن از نامحرم؛  قرآنی عفت از شهوت جنسی می پردازد 
حول  مختلف  مباحث  به  چندصفحه ای  به مناسبت،  سپس  حجاب؛   .3 ازدواج؛   .2

حجاب می پردازد )ص 164-154(.
و  نادرست  راه  از  درآمد  کسب  از  خویشتن داری  )به معنای  مالی  عفت  زمینه  در 
از مال حرام؛  1. دوری  از عفت می پردازد:  نوع  این  رکن اصلی  به دو  نویسنده  حرام( 

2. درخواست نکردن از مردم )ص 172-166(.
که به »فضایل اخالقی اجتماعی« اختصاص  کتاب آغاز می شود  از اینجا فصل دوم 
که چهار  دارد. در آغاز این فصل نویسنده تصریح می کند: »نگارنده بر این باور است 
فضیلت فروتنی، مهربانی، خوش گمانی و بخشش از مهم ترین فضایل اخالقی هستند 

که روابط اجتماعی انسان ها را به خوبی سامان می بخشند...« )ص 174(.
که نویسنده به آن می پردازد، »تواضع« است. پیش  نخستین فضیلت اجتماعی 
که اساسًا چنین  کلمه »تواضع« می پردازد  از هر چیز، نویسنده در حالی به واژه شناسی 
ضدتواضع  صفات  از  نهی  قالب  در  آن  مفهوم  بلکه  است؛  نیامده  قرآن  در  کلمه ای 
متخّلق شدن  »چرایی  درباره  فروتنی«  »چرایی  عنوان  ذیل  سپس  است؛  شده  بیان 
می کند:  ارائه  توضیحاتی  آن ها  درباره  و  برمی شمرد  را  موارد  این  تواضع«  فضیلت  به 
گر این گونه بیان می شود مفهوم را بهتر  کرامت نفس انسان )این عنوان ا گاهی از  1. آ
خویش؛  نفس  فقر  از  گاهی  آ  .2 انسان ها«(؛  همه  ذاتی  کرامت  از  گاهی  »آ می رساند: 
3. حّب ذات و نفس؛ 4. معیار ارزشمندی. عنوان بعدی »فلسفه فروتنی« )ص 188( 
است؛ اما مطالب ذیل آن ادامه همان مباحث عنوان چهارم: »تقوا معیار ارزشمندی« 
درباره  را  اینکه خواننده  اضافه حذف شود؛ مخصوصًا  عنواِن  این  بهتر است  و  است 
تفاوت میان دو عنوان »چرایی فروتنی« و »فلسفه فروتنی« سردرگم می کند. نویسنده 
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نسبت  فروتنی  که  هستند  »اشخاصی  منظور  که  می پردازد  فروتنی  گستره  به  سپس 
که شامل خداوند )191(، والدین )192(، و  به آنان شایسته و سزاوار است« )ص 191( 

مؤمنان )194( می شود.
که در ص 191 نویسنده می گوید: »منتهای  اینجا این است  یک نکته عجیب در 
فروتنی به خشوع و تذلل می انجامد. این نوع فروتنی فقط در پیشگاه خدا پسندیده 
کنار  و شایسته است«؛ اما در صفحه 193 تواضع به معنای تذلل در برابر والدین را در 
همین تواضع در برابر خداوند قرار می دهد و می گوید تواضع نزد خداوند و والدین باید 

با تذلل همراه باشد؛ زیرا آنان ولی نعمت اند.
گفتاری  که عبارت اند از: فروتنی رفتاری و فروتنی  بحث بعدی انواع فروتنی است 
)ص 197-203(. نویسنده بحثی هم در باب تأثیر فروتنی در حفظ حرمت نفس دارد 

)ص 203-204( و سرانجام از حد تواضع سخن می گوید )ص 206-204(.
جایگاه  درباره  بحثی  ابتدا  نویسنده  است.  »مهربانی«  اجتماعی  فضیلت  دومین 
اختیاری  »محبت  بحث  به  سپس  208-211(؛  )ص  می آورد  خداوند  نزد  »مهرورزی« 
بر  »نظارت  عنوان  ذیل  آن  از  بعد  211-220(؛  )ص  می پردازد  غیراختیاری«  یا 
دوستی« خواننده را از محبت به غیرمؤمنان بر حذر می دارد )ص 220-223(؛ آن گاه 
است محبوب«  از  »تبعیت  درباره  بیشتر  که  می آید  دوستی«  در  »صداقت   عنوان 

)ص 226-223(.
نویسنده  آغاز  در  است.  ظن(  )حسن  »خوش گمانی«  اجتماعی  فضیلت  سومین 
کوتاهی در واژه شناسی و انواع ظن دارد و سپس به »ابعاد حسن ظن« می پردازد  مباحث 
به  انسان  روابط  براساس تقسیم  و  انتها تشکیل می دهد  تا  را  این بخش  که بدنه اصلی 
کائنات شکل می گیرد و ذیل هر یک  چهار قسم رابطه با خود، با خدا، با همنوعان و با 
که تالش زیبایی است. در حسن ظن به  کند  می کوشد شواهد قرآنی و روایی مربوط را ذکر 
خود، نویسنده از دو نوع اعتمادبه نفس در انجام امور عادی )بدون آوردن شواهد قرآنی و 
که مذموم است، صحبت می کند  گناه،  که مطلوب است، و اعتمادبه نفس در برابر  روایی( 
گانه حسن ظن  )ص 235-238(. در حسن ظن به همنوعان هم، ذیل دو عنوان جدا
به مؤمنان و حسن ظن به غیرمؤمنان سخن می گوید. این فصل با ارائه نموداری از انواع 

ظن و احکام آن به پایان می رسد )ص 244(.
آخرین بحث این کتاب درباره »عفو« است. پس از مباحث مقدماتی در واژه شناسی 
بعد  و  نزد خداوند سخن می گوید )ص 248(  از »جایگاه عفو«  نویسنده  عفو و صفح، 
را به بحث می گذارد )ص 251(. آخرین بحث این  کظم غیظ و عفو«  اررزش  »تفاوت 

فصل هم »دستاوردهای عفو« است )ص 261(.
نمایه  و  آیات  نمایه  کتابنامه،  هم  کتاب  این  پایان بخش  دیگر،  کتاب  دو  بسان 
که هر سه از تتبع فراوان نویسنده در قرآن، روایات و منابع مختلف، اعم  روایات است 

کتب اخالق، خبر می دهد. از تفسیر، حدیث، لغت و 

کتاب زندگی« سه گانه »قرآن، 
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نقد

مهم ترین نکته از 
نگاه من در این 
کتاب ها این است 
که به وضوح از 
موضعی انسانی 
و زمینی نگاشته 
شده اند؛ یعنی 
نویسندگان هر سه 
کتاب دغدغه مند 
»انسان« و مسائل 
و مشکالت 
فلسفی، فردی و 
اجتماعی او هستند

نقد و بررسی
یادآور  کتاب  به مناسبت، درباره هر  را،  نکاتی  کتاب ها  از محتوای  گزارش  در البه الی 
کتاب می پردازم  کنون به صورت مقایسه ای ابتدا به بررسی نقاط قوت این سه  شدم. ا

که به نظرم رسیده است، بیان می کنم. و بعد از آن برخی نقاط ضعف موجود را 

1. نقاط قوت
  الف. دغدغه های انسانی

که به وضوح از موضعی انسانی و  کتاب ها این است  مهم ترین نکته از نگاه من در این 
کتاب دغدغه مند »انسان« و مسائل  زمینی نگاشته شده اند؛ یعنی نویسندگان هر سه 
نگاه های  از  غ  فار کوشیده اند  و  هستند  او  اجتماعی  و  فردی  فلسفی،  مشکالت  و 
بگیرند؛  نشانه  را  کوچه وبازار  مردم  دغدغه های  زهدمنشانه،  یا  عارف مسلکانه 
دغدغه هایی چون محبوبیت، منفعت، روابط سالم، تنهایی و غیره؛ از این رو در این 
مسائل  دیگر  یا  معنوی«  »تعالی  یا  اعمال«  عقاب  و  »ثواب  از  سخن  چندان  کتاب ها 

متافیزیکی نیست؛ بلکه همه چیز حول انسان و نیازها و مشکالت او می گردد.
و  تعریف  قرآن،  اصلی  »مسئله  می شود:  آغاز  سخن  این  با  راد  کتاب  مثال،  برای 
تنظیم رابطه انسان با خدا، خود و دیگران است؛ موضوع قرآن، انسان و هدایت اوست؛ 
گزاره ها و آموزه های آن »انسان« می باشد« )ص 11(. مسعودی  ازاین رو محور و مبنا در 
بی وقفه از دغدغه های مهم انسان همچون »محبوبیت«، »بهبود روابط اجتماعی«، 
که برای  »تنهایی« و غیره سخن می گوید، و سبحانی نیا در جایی می گوید: »هر رفتاری 
موجبات  که  رفتاری  هر  و  پسندیده،  اخالقی  نظر  از  شود  انجام  نفس  احترام  رعایت 

کاهش احترام نفس انسان شود، ناپسند و زشت است« )ص 206(. ازبین رفتن و 
کید  تأ مورد  بسیار  هرچند  که  دینی  منابع  به  گزیستانسیالیستی  ا نگاه  این 
که  گرفته، حرکتی مبارک و فرخنده است  کمتر مورد توجه قرار  آموزه های دینی است 

کاربردی در حوزه دین را نوید می دهد. فرارسیدن روزهایی خوب برای پژوهش های 

  ب. تفسیر موضوعی
نمونه های  و  درآمده اند  نگارش  به  موضوعی  تفسیر  رویکرد  با  سه  هر  کتاب ها  این 
موفقی  نمونه های  چنین  گذاشته اند.  نمایش  به  را  تفسیری  این گونه  از  موفقی 
از آن  ترتیبی نشان می دهند. یکی  بر تفاسیر  را  به خوبی مزیت های تفاسیر موضوعی 
کل قرآن و  که نویسنده در این روش تنها برای یافتن یک موضوع  مزیت ها آن است 
حتی منابع روایی را با نگاهی تیزبینانه از نظر می گذراند و دیگر صرفًا به قدرت حضور 
می بینیم  کتاب  سه  این  در  چنان که  نمی کند؛  کتفا  ا معانی  تداعی  یا  خویش  ذهن 
کنار هم نوع  گرد آمده و در  چگونه آیات مختلف از سراسر قرآن در موضوعات بسیار ریز 

کرده اند. نگاه قرآن را به آن موضوع خاص تبیین 
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کاربردی   ج. پژوهش های 
کاربردی است. موضوعاتی  کاماًل  که نویسندگان برای پژوهش برگزیده اند  موضوعاتی 
چون انسان شناسی، اخالق و روابط اجتماعی از مهم ترین ضروریات برای جامعه امروز 
گره گشای بسیاری از مشکالت جامعه امروز  هستند و پرداخت درست آن ها می تواند 

ما باشد.

  د. ادبیات مناسب
که برای همه اقشار جامعه  کتاب در نهایت ایجاز، با قلمی بسیار روان و خوانا  هرسه 
بسیار  کتاب  سه  این  در  مفید  مطالب  چگالی  شده اند.  نوشته  است،  استفاده  قابل 
یک  در  یافت.  غیرکاربردی  یا  اضافی  مطلبی  آن ها  در  می توان  به زحمت  و  باالست 
کتاب راد از  گیرایی قلم، و  کتاب مسعودی از نظر شیوایی و  ارزیابی مقایسه ای به نظرم 
کاربرد اصطالحات و تنظیم عبارات بهترین وضعیت را دارند. سبحانی نیا  نظر دقت در 
است.  کرده  استفاده  مباحثش  از  کلی  شمایی  ارائه  برای  نمودار  از  نیاز  موارد  در  نیز 
گفتنی آنکه موارد نادری هم از پیچیده شدن مباحث و فراتررفتن از سطح  تنها نکته 
کتاب راد )برای مثال ص 20-21 در بحث از پیشینه عدمی انسان، و  مخاطب عام در 

معناشناسی سجده در ص 134-139( به چشم می خورد.

  هـ. پایبندی به ادبیات علمی
کتاب در قالب استانداردهای علمی به نگارش درآمده و  از ارجاع های مناسب  هر سه 
است.  برخوردار  روایات  و  آیات  نمایه  و  استاندارد  کتابنامه  استفاده،  مورد  منابع  به 
پشتیبان  و  هستند  دانشگاه  و  حوزه  علمی  برجسته  چهره های  از  همه  نویسندگان 
کتاب می افزاید. ح یک پژوهشگاه رسمی است و همه این ها بر اعتبار علمی مطالب  طر

  و. مسائل دیگر
کتاب احاطه و اشراف خوبی به آیات و روایات دارند و به خوبی از آن ها  نویسنده هر سه 
کتاب برخی پرسش ها و شبهات موجود  کار خود بهره برده اند. در هر سه  در موضوع 
کتاب از نظر صوری، طراحی،  ح و پاسخ داده شده است؛ و سرانجام اینکه هر سه  مطر

کیفیت چاپ، وضعیت مطلوب و مناسبی دارند. صفحه آرایی، ویرایشی و 

2. نقاط ضعف
کمرنگ »قرآن« به مثابه اصل   الف. حضور 

کتاب راد  کتاب به قرآن یکسان نیست. در این زمینه  میزان استناد و ابتنای این سه 
کاماًل مبتنی بر قرآن هستند و تنها  بهترین وضعیت را دارد؛ زیرا تقریبًا همه مطالب آن 

کتاب زندگی« سه گانه »قرآن، 
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آنچه از مطالعه 
کتاب  متن این سه 
برمی آید این است 
کتاب تنها  که هر سه 
در جزیره معارف 
دینی به نگارش 
درآمده اند و به نظر 
می رسد نویسندگان 
)البته نه به یک 
اندازه( التفات و 
عنایتی به جهان 
علمی بیرون از این 
جزیره ندارند

برای پرداخت آن ها از منابع تفسیری و روایی و غیره استفاده شده است. رتبه بعدی 
که اصول مباحثش مبتنی بر قرآن است؛ اما در پرداخت مطالب  از آن مسعودی است 
که ریشه قرآنی ندارند و فقط از روایات یا اطالعات خود  بسیار به فرعیاتی برمی خوریم 
نویسنده برآمده اند یا دست کم مستندات متن چنین نشان می دهد، اما کتاب سبحانی 
کتاب در درجه اول  در این زمینه بسیار ضعیف است؛ زیرا بسیاری از مضامین اصلی 
مبتنی بر روایات است و به نظر می رسد از آیات تنها برای تأیید و تقویت روایات استفاده 
کتاب اخالق«. ظاهری ترین  کتاب چنین است: »قرآن،  شده است؛ درحالی که عنوان 
تمام فصول  و مسعودی  راد  که می بینیم  آغازه های فصول است  این ضعف در  نمود 
کرده اند؛ درحالی که سبحانی نیا  کتاب هایشان را با نقل یک یا دو یا سه آیه از قرآن آغاز 
کتابش انجام دهد )مثاًل ص 119(؛ زیرا برخی از  کار را در همه فصول  نتوانسته است این 

عناوین فصولش اصاًل یادکردی در قرآن ندارند )ن.ک: ص 124(.
از  )برگرفته  دیدگاه ها  بعضی  انتساب  برای  سبحانی نیا  ناموفق  تالش  از  نمونه ای 
که نویسنده در بیان »انواع ناظر  روایات یا منابع دیگر( به قرآن در ص 130 دیده می شود 
محترم« از دید قرآن، نخستین نوع را »ناظر انسانی« معرفی می کند و تنها می تواند به 
کند. درحالی که اتفاقًا  آیه 108 نسا )یستخفون من الناس و ال یستخون من اهلل( استناد 
ناظر  برای  که قرآن  برمی آید  آیات دیگر هم به وضوح  از  و  توبیخی است  آیه  این  لحن 
یخافون  »ال  مثاًل...«،  یضرب  أن  یستحیی  ال  اهلل  »إن  نیست:  قائل  اهمیتی  انسانی 
النبی فیستحیی منکم واهلل ال یستحیی من  کان یؤذی  لومه الئم ...« و »إن ذلکم 
الحق«؛ همچنین چون در روایات به »شرم از خود« اشاره شده، نویسنده برای یافتن 
زده  مثال  را  از درخت ممنوعه  از خوردن  و حوا پس  آدم  برهنه شدن  قرآنی  شاهدی 
تنها در حضور خودش،  برهنه بودن  کسی به دلیل  است )ص 132(؛ درحالی که قطعًا 
از »خود«  غیر  فردی  با حضور  تنها  برهنه بودن  از  بلکه شرم  نمی کند؛  از خودش حیا 
منظور  که  درمی یافت  می اندیشید،  ژرف تر  روایات  آن  در  گر  ا نویسنده  می یابد.  معنا 
ناظر  ناظران دیگر،  که در غیاب همه  اینجا همان وجدان بشری است  از »خود« در 
گناه را از انسان می گیرد و قرآن هم در آیاتی مانند »فألهمهما  که روی  محترمی است 
کرده است و شاید از آن رو »غایت ادب« خوانده شده  فجورها و تقویها« به آن اشاره 

که نیاز به هیچ ناظر محترمی جز خود فرد ندارد. است 

کنده1  ب. نوشتن در جزیره های پرا
کتاب تنها در جزیره  که هر سه  کتاب برمی آید این است  آنچه از مطالعه متن این سه 
معارف دینی به نگارش درآمده اند و به نظر می رسد نویسندگان )البته نه به یک اندازه( 
که بازتابی  التفات و عنایتی به جهان علمی بیرون از این جزیره ندارند؛ ازاین روست 
ح در دانش های نوین چون فلسفه اخالق، روان شناسی )به جز  از مباحث مهم مطر
اشاراتی غیرمستند در کتاب مسعودی(، انسان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه تاریخ، 
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که  چقدر بجا بود 
نویسنده در فصل 

»ستایش و بندگی« 
کتاب  خواننده را به 

ماندگار فریدریش 
هایلر درباره 

جایگاه و اهمیت 
ستایش و نیایش 

در سنت های دینی 
که  ارجاع می داد 
گی با عنوان  به تاز

نیایش ترجمه و وارد 
کتاب شده  بازار 

است(

استخراج  هّم وغمشان  تمام  نویسندگان  گویی  نمی بینیم؛  غیره  و  دین  روان شناسی 
که این در جهان مدرن تنها شرط الزم  موضوعات مورد عالقه شان از منابع دینی است 
گسترش  از  حجم  این  با  جدید  دنیای  در  کافی.  شرط  نه  است،  دینی  پژوهش های 
کودکی با مسائلی چون  که بسیاری از نوجوانی و حتی  اطالعات، دیگر عجیب نیست 
و  نوظهور  و عرفان های  کهن  عرفانی  تکامل، نسبیت، سنت های  نظریه  و  بیگ بنگ 
دینی،  منابع  به  نقادانه  رویکردهای  اختیار،  و  جبر  معضل  معنویت گرا،  جریان های 
داشته  آشنایی  غیره  و  رفتاری  و  روانی  ناهنجاری های  و  هنجارها  انواع  فمینیسم، 
که شده، باید رو به مطالعه  باشند. محقق دینی حتی برای مواجهه با این مسائل هم 
نه اینکه  آثارش دیده شود؛  این ها در  قبال  او در  کنش  وا و  بیاورد  این دست مطالب 
تا برداشت های  کنون آمده است  که ا کند  از همه جا بی خبر فرض  را فردی  مخاطب 
بندد.  کار  به  زندگی  در  را  آن ها  تا  برود  و  بپذیرد  را  همه  بشنود،  دینی  منابع  از  را  ما 
به هرحال در این زمینه مسعودی بیش از دو نویسنده دیگر تالش می کند از یافته های 
هیچ گاه  تالش ها  این  متأسفانه  که  بگیرد  کمک  خود  مطالب  تأیید  در  علمی  جدید 

شکل مستند به خود نمی گیرد.
با  نزدیکی  علمی  ارتباط  هرچند  کتاب  سه  این  نویسندگان  که  است  جالب  اما 
کتاب هایشان  یکدیگر دارند )چنان که از یادکرد اسامی در مقدمه ها برمی آید(، مطالب 
گانه  کتاب هم در سه جزیره جدا گویی حتی این سه  که  به گونه ای تنظیم شده است 
کتاب به دیگری ارجاعی نمی دهد  از اینکه هیچ یک از سه  گذشته  نگاشته شده اند. 
دارد،  آخرت  در  شفاعت  موضوع  به  اشاره ای  که   27 صفحه  در  مسعودی  )مثاًل 
حتی  دهد(،  ارجاع  سبحانی نیا  کتاب   228-226 صفحه  به  را  خواننده  می توانست 
گانه« و بدون تبادل نظر  کتاب واقعًا »جدا که این سه  گواه آن است  چینش مباحث 
کتاب  از  نیمی  موضوع  که  است  دلیل  به همین  شده اند؛  نگاشته  نویسندگان  میان 
ح شده تطابق  کتاب مسعودی همپوشانی دارد؛ اما مطالب مطر سبحانی نیا با موضوع 
که نظارت  چندانی با هم ندارند. این نشان دهنده نبود یک »سرویراستار« واحد است 

کل این مجموعه را بر عهده داشته باشد. بر 
راد  کتاب  بیشتر،  اطالعات  کسب  برای  دیگر  منابع  به  خواننده  ارجاع  نظر  از  اما 
کتاب خواننده را به منابع مختلف تفسیری  بهترین وضعیت را داراست و در جای جای 
از شیعه و اهل سنت، روایی و غیرروایی، و قدیم و جدید ارجاع می دهد )هرچند جای 
که نویسنده  ارجاع به منابع »برون جزیره ای« همچنان خالی است؛ مثاًل چقدر بجا بود 
کتاب ماندگار فریدریش هایلر درباره جایگاه  در فصل »ستایش و بندگی« خواننده را به 
عنوان  با  به تازگی  که  می داد  ارجاع  دینی  سنت های  در  نیایش  و  ستایش  اهمیت  و 
بسیاری  ارجاعات  نیز  سبحانی  کتاب  است(.  شده  کتاب  بازار  وارد  و  ترجمه  نیایش 
)برای  به منابع دیگر و حتی در مواردی به مقاالت علمی پژوهشی منتشرشده دارد 
منابع  و  قرآن  )جز  دیگر  منابع  به  ارجاعی  هیچ  مسعودی  کتاب  و  ص 186(،  مثال 

کتاب زندگی« سه گانه »قرآن، 
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نقد

که به روانشناسان و جامعه شناسان نسبت  که حتی مطالبی را  روایی( ندارد؛ تا جایی 
می دهد مستند نمی کند و این در یک اثر علمی، به هیچ عنوان، پذیرفته نیست. در 
کمکی به خواننده برای یافتن منابعی مفصل تر درباره موضوعات  کتاب  هیچ جای این 
در  یکدیگر  از  دوستان  شفاعت  بحث  در  خواننده ای  گر  ا مثاًل  نمی شود؛  کتاب  موجز 
که فرق این شفاعت با پارتی بازی )که  قیامت )ص 26-27( با این پرسش مواجه شود 
کند؟ یا آیا بهتر نبود نویسنده  امری مذموم است( چیست، به چه منبعی باید مراجعه 
در  انسان  رفتارهای  بر  کودکی  دوران  در  اجتماعی  روابط  آموزش  تأثیر  از  بحث  در 
که  بزرگسالی به یک منبع معتبر علمی هم در این زمینه ارجاع می داد؟ یا این پرسش 
کجا پاسخ می یابد؟ همچنین  مگر خداباوران هم احساس تنهایی می کنند )ص 25( 
مسعودی بارها و بارها، و سبحانی نیا تا حدی، مطالبی را به قائالنی، اعم از مفسران، 
آن  نمی کنند  مشخص  اما  می دهند،  نسبت  غیره،  و  جامعه شناسان  روان شناسان، 
کجا چنین حرفی زده است. برای دیدن مثال هایی از این عملکرد  کیست و در  قائل 

کتاب سبحانی نیا، ص 121. کتاب مسعودی ر.ک: ص 28، 122، 212...، و در  در 
که  گاهی بی دقت هایی در ارجاع ها دیده می شود  یک نکته حاشیه ای هم اینکه 
نقل شده  مطالب  کل  مثال،  برای  نیست؛  پسندیده  سطح  این  در  کتاب هایی  برای 
کتاب راد )ذیل عنوان: »پایان فریب ابلیس: سقوط آدم«(  در صفحات 196 تا 198 از 
تورفتگی  با  نه  و  گیومه  با  نه  متأسفانه  که  است  نمونه  تفسیر  از  مستقیم  نقل قول 
داده  ارجاع  اصلی  منبع  به  مطلب  انتهای  در  تنها  بلکه  است؛  شده  مشخص 
همین  چنان که  نیست؛  پذیرفته  تحقیق  روش  اصول  نظر  از  امر  این  که  است  شده 
نمونه تفسیر  مطالب  هم  باز  که  می شود  دیده  هم   200 تا   199 صفحات  در   مشکل 
)ج 6، ص 108-110( مستقیمًا، اما بدون مشخص کردن محدوده مطلب، نقل شده اند.

گاهی از مهربانی  گراف استحسانش درباره »لزوم آ سبحانی نیا هم در پایان دو پارا
خدا« برای »توکل« با استناد به 29 سوره ملک )ص 51-51(، خواننده را به المیزان، 
گراف شباهت  ج 19، ص 365 ارجاع می دهد؛ درحالی که تنها یک سطر از این دو پارا

اندکی با آنچه در المیزان آمده است، دارد.

گزینش و چینش ک های   ج. نامعلوم بودن مال
کتاب سبحانی نیا و مسعودی معضلی وجود دارد و آن نامعلوم بودن  به طور خاص در دو 
گزینش هاست. نویسندگان به تشخیص خودشان موضوعاتی را در روابط اخالق  ک  مال
 آن ها را مهم ترین دغدغه های 

ً
کرده اند و ظاهرا گزینش  فردی و اجتماعی از دیدگاه قرآن 

که سبحانی نیا چهار  کی؟ مثاًل چه چیزی باعث شده است  قرآن دانسته اند؛ اما با چه مال
فضیلت اجتماعی را تواضع، مهربانی، خوش گمانی و عفو بشمارد؛ درحالی که در فهرست 
12گانه مسعودی تنها یکی از آن چهار فضیلت، یعنی عفو، به چشم می خورد؟ آیا نمی شد 

گرفت؟ کید قرآن یا میزان یادکرد از آن ها در قرآن را در نظر  ک هایی چون شدت تأ مال
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گرچه  کتاب ا سه 
کلی  از نظر طراحی 

شبیه هستند، از 
نظر ویرایش صوری 

یکسان نیستند و 
از یک معیار واحد 

بهره نمی برند

فردی  فضایل  از  بسیاری  ذکر  وجود  با  که  نمی دهد  توضیح  جایی  سبحانی نیا 
با  این میان  باقی مهم تر تشخیص داده است و در  از  را  این 9عنوان  و اجتماعی چرا 
کرده  ک و معیاری نخستین فضیلت فردی را از نظر قرآن »عزت نفس« معرفی  چه مال
است؛ همچنین چرا از هشت خصیصه محبوب نزد خداوند )ص 49 پاورقی یک( تنها 
ح شده اند و دیگر فضیلت های مهم چون احسان، توبه،  کتاب مطر توکل و صبر در این 
فضیلتی  یک  هر  و  هستند  هم  قرآن  کید  تأ مورد  بسیار  اتفاقًا  که  جهاد  و  قسط  تقوا، 

فردی یا اجتماعی به شمار می روند، فرو نهاده شده اند؟
کتاب مسعودی، با وجود یک پیش گفتار و یک درآمِد سی صفحه ای،  همچنین در 
ک او در ارائه روابط  کتاب هنوز نمی داند روش نویسنده و مال خواننده هنگام آغاز متن 
کتاب بر چه اساسی انتخاب و با چه معیاری  اجتماعی از نگاه قرآن چیست و 12فصل 
چیست؛  درآمد  در  بیان شده  10اصل  آن  با  آن ها  ارتباط  ضمن  در  و  شده اند  مرتب 
گونه از روابط اجتماعی )رابطه علمی و همسرداری(  کتاب به دو  همچنین دو فصل آخر 
معلوم  و  اجتماعی اند  فضایل  از  گونه هایی  نخست  10فصل  درحالی که  می پردازند؛ 
نیست چگونه فضایل قسیم روابط شده اند؛ ضمن اینکه معلوم نیست چینش فصول 
بر چه اساسی انجام شده است؛ برای مثال، به نظر می رسد در سلسله مراتب فضایل، 
ایثار )ر.ک: ص 66( و مدارا پیش از احسان قرار می گیرند، و مقدمه  از  احسان پیش 
کتاب را به جای این  مدارا هم بردباری است؛ بنابراین آیا بهتر نبود نویسنده مطالب 
ـ  مدارا  ـ  »بردباری  می کرد:  مرتب  این گونه  بردباری«  ـ  احسان  ـ  مدارا  ـ  »ایثار  چینش: 

احسان ـ ایثار«.

 د . ناهماهنگی های صوری
یکسان  صوری  ویرایش  نظر  از  هستند،  شبیه  کلی  طراحی  نظر  از  گرچه  ا کتاب  سه 
در  و  آیات  عربی  متن  یکی  در  ازاین رو،  نمی برند؛  بهره  واحد  معیار  یک  از  و  نیستند 
دیگری ترجمه آیات در پاورقی آمده، و در یکی هم متن عربی و فارسی آیات در خود 
یک  شایسته  که  ناهماهنگی  از  دیگر  گونه های  ترتیب  به همین  و  است،  آمده  متن 

مجموعه متحدالشکل با یک عنوان مشترک نیست.
می شود  دیده  بی دقتی  از  مواردی  کتاب  هرسه  عنوان بندی  در  همچنین 
راد،  کتاب  در  مثال  برای  شود؛  اصالح  بعدی  چاپ های  در  است  شایسته  که 
تیتر اصلی خود درشت تر هستند از  که  رفتارها« )ص 158(  تیتر »ج -   تیترهای ذیل 
کتاب  در  و   ،)183 )ص  بیرونی«  دشمن  ابلیس   .1« ذیل  تیترهای  و   )170-159 )ص 
»عفت  مثال  برای  و  نشده اند  تنظیم  درست  عفت  زیرعنوان  تیترهای  سبحانی نیا 

که باید هم ارز باشند، نیستند. جنسی« )ص 144( و »عفت مالی« )ص 165( 

کتابی به کلی بی عیب ونقص نیست؛ اما در مجموع،  به هرحال روشن است که هیچ 

کتاب زندگی« سه گانه »قرآن، 
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نقد

کتاب برای همه عالقه مندان به مباحث قرآنی بسیار  به نظر می رسد مطالعه این سه 
گستردگی طیف مخاطبانش بسیار  به  توجه  با  انتظار می رود  و  باشد  مفید و جذاب 
گذشته از مخاطبان  زود به چاپ های بعدی برسد و با تیراژهای باالتری چاپ شود. 
مطالب  از  بهره بری  امکان  هم  دیگر  زبان های  با  مخاطبان  نیست  بد  فارسی زبان، 
کتاب ها  که به زودی شاهد ترجمه این  کتاب ها را داشته باشند و امید  سودمند این 

به زبان های دیگر، و نیز انتشار مجلدات بعدی این مجموعه باشیم.
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