
1 
 

 

 قرآن اعجاز

 

 

 جزوه درسی 

 

 

 دکتر علی غضنفری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم



2 
 

 اعجاز واژه 

 معناى به ،«قدر» مقابل دقيقاً واژه، اين. است كار انجام در هميشگى ناتوانى معناى به و باشد؛ مى «عجز» از «افعال» باب مصدر اعجاز، 

. نمودم عاجز يا و يافتم عاجز را انسانى يعنى فالناً، أعجزت. است نمودن عاجز يا يافتن عاجز ىمعنا به اعجاز ى واژه. است كار انجام توان

 كند، مى برادرش خاكسپارى براى را زمين كالغ اينكه از پس وى. است برادرش كشتن از بعد قابيل سخن.  31 مائده، اَكُونَ اَنْ أعْجَزْتُ

 ترم؟ ناتوان كالغ از من آيا: گويد مى

 انجام پيامبرانش دست به خداوند را كار اين شود، مى گفته دهد، انجام تواند نمى بشر كه اى العاده خارق كار هر به اصطالح، در همعجز 

 .باشد او پيامبرى بودن راست ى نشانه تا دهد مى

 متوفى) واسطى زيد بن دمحم نديم ابن گفته طبق درآورده رساله يك يا كتاب صورت به را اعجاز مبحث كه كسى اولين شده گفته 

 نگاشته «تأليفه و نظمه فى القرآن اعجاز» و «االمامه» نام به زمينه اين در هايى كتاب و باشد مى كالم اهل بزرگان از وى. است( 307

 اعجاز باره در مجلد دو در كتابى وى دانند، مى اعجاز كننده تدوين اولين را( 209 متوفى) المثنى معمربن عبيده ابو برخى البته. است

 . نيست دست در اكنون ها نوشته اين اما. دارد قرآن اعجاز در كتابى( 224 متوفى) سالم بن قاسم ابوعبيد همچنين. است نوشته قرآن

 ابراهيم بن محمد بن حمد ابوسليمان نوشته «اعجازالقرآن بيان رساله» رساله است، دست در زمينه اين در كه اثرى ترين قديمى 

 .است( 388 متوفى) بستى خطابى

 ابن عمر برادر خطاب، ابن زيد به وى اجداد كه خطابى. است رسيده چاپ به اخيراً «اعجازالقرآن فى رسائل ثالث» عنوان با كتاب اين 

 سخن  ها آن آهنگى هم و قرآن در ها واژه انتخاب باره در و ساخته مطرح جالب اى شيوه با «بيانى» بعد از را اش، رساله رسد، مى خطاب

 . است گفته

 قرار «التبيان» قدرش گران تفسير در طوسى جعفر ابو الطائفه شيخ عنايت مورد و ارزشمند بسيار قرآنى هاى زمينه در او هاى نوشته 

 .است گرفته

 مدون معل صورت به بالغت، علوم گذار پايه جرجانى. است( 471 متوفى جرجانى عبداقاهر شيخ نوشته «شافيه» رساله ديگر، نوشته 

 البالغه، اسرار: است گذارده يادگار به هميشه براى زمينه اين در ارجمند نوشته سه ادب، و علم جهان بزرگ شخصيت اين. باشد مى

 براى مقدمه مثابه به كه را پيش كتاب دو مباحث چكيده و خالصه شافيه رساله. است «شافيه» رساله ها آن آخرين و االعجاز داليل

 قرآن اعجاز به رسيدن راه در ادب عالم به شايسته خدمتى وى. است كرده عرضه فشرده و موجز اى گونه به باشد ىم اعجاز به وصول

 . است داده انجام

 زمينه اين در مبسوط كتابى يك هر( 651 متوفى) زملكانى الدين كمال و ،(606 متوفى) رازى فخر امام و( 403 متوفى) باقالنى ابوبكر 

 كتاب( 749 متوفى) زيدى علوى على بن حمزه بن يحيى امام. اند داده قرار بحث مورد تفصيل به را قرآن اعجاز مسأله و اند نوشته

 قرآن هاى آيه بر را بديع اسرار و بالغى نكات تمامى سوم جلد در كه نوشته مجلد سه در را «االعجاز حقائق و البالغه اسرار فى الطراز»

 «اعجازالقرآن فى االقران معترك» عنوان با مجلد سه در كتابى گسترده طور به نيز( 910 متوفى) ىسيوط الدين جالل. است كرده پياده

 . است آورده در تحرير رشته به

  نبى شناخت راه

 : آنها ى جمله از كه است ميسر هائى راه از الهى پيامبران شناخت 

 پيشين انبياء وسيله به بشارت -1 

 . است شده ثبت عليه السالم مسيح عيسى كلمات در رهابا خاتم پيامبر نبوت به بشارت 
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 بشارت اين كريم قرآن. است داده بشارت بشريت منجى عنوان به او ظهور به و است آورده را اسالم پيامبر اسم بار چندين برنابا انجيل 

 .است كرده ذكر را

 است؟؟ اشتباه 29-30 طه ؟؟ 

 عقل -2 

 را انسان است، نبوده مأنوس عادى شكل به آن با قبالً كه آنچه عرضه نيز و عمل و گفتار در وى قتصدا پيامبر، زندگى در تعقل و تفكر 

 . بپذيرد را او ادعاى كه دارد وامى

  اعجاز -3 

 براى اما است، نبوت ناپذيران قبال در دفاعى اى وسيله ما نظر به اعجاز هرچند پس. است انبيا شناخت هاى راه از ديگر يكى انبيا اعجاز 

 .است همگانى و سودمند بسيار راهى بشناسند، را پيامبر اند نتوانسته تدبر و تفكر يا و پيشين انبياء هاى بشارت با كه كسانى

  دفاعى يا اثباتى معجزه 

 . دارد دوجو نظر اختالف انديشمندان بين اوست نبوت كننده اثبات يا و رود مى شمار به دفاعى وسيله پيامبر براى معجزه اينكه در 

 آنان و گرديد رو روبه منكران با كه هنگامى ولى ننمود، همراه معجزه با را خود دعوت آغاز، همان از پيامبرى هيچ كه نيست ترديدى 

 .است آورده معجزه نمودند، معجزه درخواست وى از خود، شبهات دفع براى يا و عناد به

 عقل با و همرا انسان اصيل فطرت با آنان دعوت نيستند، بشر فطرت بر اى اخواندهن مهمان انبياء اينكه چه است، واضح مطلب اين دليل 

 . پذيرد مى را آن آزادانه و درنگ بى بشرى عقل و فطرت كه گويند مى را چيزى همان نبى. باشد مى همآهنگ وى سليم

 مانع را حق كه كسانى تنها و. پذيرند مى را حق دعوت درنگ بى دل، صاحب عالمان كه شده تصريح قرآن جاى جاى در رو اين از 

. نيست معجزه به منحصر نبى، شناخت راه بگويم خواهم مى. اند ايستاده ها آن مقابل در احياناً و نشده همرا انبيا با بينند، مى خود مطامع

 اساساً و بنگرند را اى معجزه كه دبينن نمى احتياجى آنان و دهند مى شهادت نبى نبوت به بيرونى و درونى شواهد راه از منتظر هاى نسانا

 .دانند نمى شايسته را نبى از اعجاز درخواست

اگر تشنه ای آب بخواهد و شما به او بگويد در اين كوزه آب است، آيا درخواست دليل از شما منطقی است. يا كسی كه منتظر مسافری 

 يد دليل آشكار بياور كه تو مسافر من هستی. است كه تمام نشانه هايش را می داند، منطقی است وقتی او را ديد بگو

 وی می گويد: .وجود آمدن ايمان مولوی معتقد است كه معجزه برای بستن دهان دشمنان است؛ نه برای به

 موجب ايمان نباشد معجزات    بوی جنسيت كند جذب صفات

 معجزات از بهر قهر دشمنست    بوی جنسيت پی دل بردنست

 ت نی    دوست كی گردد ببسته گردنیقهر گردد دشمن اما دوس

مولوی برای بيان تأثير جنسيت، به داستانی زنی اشاره می كند كه كودك خردسالش بر ناودان گير افتاده بود و نه را پس داشت و نه 

 پيش. امام به او فرمود كودك ديگری به بام فرستد نا وی بدنبال آن كودك برود و از خطر نجات يابد.
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 ه پيش مرتضی   گفت شد بر ناودان طفلی مرايك زنی آمد ب

 آيد به دست    ور هلم ترسم كه افتد او به پست خوانم نمی گرش می

 گر بگويم كز خطر سوی من آ    نيست عاقل تا كه دريابد چون ما

 داند به دست    ور بداند نشنود اين هم بدست هم اشارت را نمی

 رداند از من چشم و روبس نمودم شير و پستان را بدو    او همی گ

 از برای حق شماييد ای مهان    دستگير اين جهان و آن جهان

 دل بسكلم ٔ لرزد دلم    كه بدرد از ميوه زود درمان كن كه می

 گفت طفلی را بر آور هم به بام  تا ببيند جنس خود را آن غالم

 سوی جنس آيد سبك زان ناودان  جنس بر جنس است عاشق جاودان

 د و چو ديد آن طفل او  جنس خود خوش خوش بدو آورد روزن چنان كر

 سوی بام آمد ز متن ناودان  جاذب هر جنس را هم جنس دان

 

 حجت اتمام 

 را آنها انجام و راه دو اين عاقبت همچنين و را راه دو اين تا فرستاده راهنمايانى بيرون، از هم و انسان خود درون از هم خداوند، 

 . نمايند تمام راهيان بر را حجت و كنند مشخص

 از فرستادگان بيرونى پيامبر. شناسد مى باز ناصواب از را صواب نباشد، آن روى دنيا غبار اگر كه است وى خرد انسان درونى پيامبر 

 . هستند آنان جانشينان و خداوند سوى

 االئمةعليهما و االنبياء و فالرسل الظاهرة فاما باطنةٌ جةٌح و ظاهرةٌ حجةٌ حجتين، الناس على اللَّه ان: فرمايد مى السالم عليه كاظم امام 

 . 137ص ،1ج بحاراالنوار،. فالعقول الباطنة اما و السالم

 . عقلهاست باطنى حجت و هستند السالم عليهما ائمه و انبياء و رسوالن ظاهرى حجت باطنى، و ظاهرى: دارد مردم بر حجت دو خداوند 

 يعنى خود، ادعاى اثبات براى باشند، مى درست راه دادن نشان و دادن هشدار و دادن مژده مأمور دخداون سوى از كه پيامبرانى 

 . دارند همراه به هايى معجزه خود با خداوند، سوى از شدن برانگيخته

 آوردن نبود، ارتباط اين اگر زيرا كنند مى اثبات متعال خداوند با را آن ى آورنده ارتباط و است بشر توان از فراتر كارهايى ها، معجزه اين 

 . نبود ممكن عادى، بشر از چيزى چنين

 مخاطب با معجزه مطابقت 
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 كه مردمانى تنوع حسب بر معجزه ديگر، عبارت به. اوست سرزمين جغرافيايى و اجتماعى اوضاع با هماهنگ پيامبرى، هر ى معجزه 

 اين آخرين و. است مردم پيشرفت يا فهم با متناسب معجزه يعنى است؛ بوده گوناگون شدند، مى فرستاده ها آن سوى به پيامبران

 عرضه ابد تا بشر ى همه بر كه است اسالم جاويدان ى معجزه است، باالترى اسلوب داراى و تر لطيف تر، دقيق همه از كه ها، معجزه

 .است اسالم شريعت جاودانگى با متناسب معجزه، اين. است شده

 اى عده و ايستادند باز بليغ و فصيح سخنان موج اين برابر در دانستند، مى افتخار را خود اشعار بالغت و احتفص كه ها عرب از اى دسته 

 . نمودند مى حسى هاى معجزه درخواست پى در پى بردند مى بسر نادانى در هنوز كه ديگر

 :است نكته همين نشانگر زير هاى آيه 

 السَّمَاءِ تُسْقِطَ أَوْ تَفْجِيراً خِاللَهَا االَنْهَارَ فَتُفَجِّرَ وَعِنَبٍ نَّخِيلٍ مِنْ جَنَّةٌ لَكَ تَكُونَ أَوْ يَنْبُوعاً االَرْضِ مِنَ لَنَا فْجُرَتَ حَتَّى لَكَ نُّؤْمِنَ لَنْ قَالُوا وَ 

 . 93 تا 90 اسراء،.... اَوْتَرْقَى زُخْرُفٍ مِّنْ يْتٌبَ لَكَ يَكُونَ اَوْ قَبِيالً مَالئِكَةِ وَ بِاللَّهِ تَأْتِى اَوْ كِسَفاً عَلَيْنَا زَعَمْتَ كَمَا

 از باغى يا سازى، خارج ما براى ( سوزان و خشك) سرزمين اين از جوشانى چشمه اينكه تا آوريم نمى ايمان تو به هرگز ما: گفتند و 

 فرود ما سر بر پندارى مى كه چنان آن را مانآس ( سنگهاى) قطعات يا كنى، جارى آن الى به ال در نهرها و باشد، تو آن از انگور و نخل

 ...روى باال آسمان به يا باشد، طال از نگار و نقش پر اى خانه تو براى يا بياورى، ما برابر در را فرشتگان و خداوند يا آرى،

 . 93 اسراء،. رَسُوالً بَشَراً اِالَّ كُنْتُ لْهَ رَبِّى سُبْحَانَ قُلْ: گفت پاسخ چنين آنان ى بچگانه هاى خواسته اين به خدا ها، آيه اين پايان در 

 هستم؟ خدا ى فرستاده انسانى جز من مگر (معنى بى سخنان اين از )پروردگار است منزه: بگو... 

 خبير، و حكيم خداوند فقط و فقط كه است اى بالغه حكمت آن و باشيد داشته هايى خواسته چنين كه نيست شما شأن مناسب يعنى 

 . داند مى را آن

 معجزه انواع 

 :است دسته دو بر پيامبران هاى معجزه: گويد مى اصفهانى راغب 

 شدن زنده موسى، عصاى ابراهيم، آتش شدن سرد نوح، توفان صالح، شتر ماده: مانند. شود ديده كه است هايى معجزه حسى -1 

 .است خاصى زمان به محدود و ببينند ندتوان مى همه را هايى معجزه چنين... و السالم عليهم عيسى دست به مردگان

 و نيست هم معينى زمان به محدود و ببينند توانند نمى همه را معجزه نوع اين. شود ديده دل چشم با كه است هايى معجزه عقلى -2 

 .دارند را آن فهم توان ها، زمان ى همه در خاصى انسانهاى تنها

 پيامبر ى معجزه ولى اسرائيل؛ بنى اندك آگاهى و اجتماعى وضعيت خاطر به داد؛ قرار حسى را موسى هاى معجزه تر بيش بزرگ، خداوند 

 ها آن باره در پيامبر و اند شده انبياء مانند جهت همين به كه شان فهم كمال و ذكاوت خاطر به. باشد ماندگار تا آمد عقلى اسالم،

 . راغب مفردات: ك. ر. انبياء تكون امتى كادت: است فرموده

 چيزى را پيامبر اين معجزه خداوند لذا بود؛ تر گرم بازارها ى همه از جادوگران بازار. داشت رواج جادو السالم عليه موسى زمان در. ىآر 

 .آورديم ايمان موسى خداى به ما: گفتند ناتوانى روى از و شدند عاجز آن مانند آوردن از جادوگران ى همه كه داد قرار

 . 122- 121 اعراف،. هَارُونَ وَ مُوسَى رَبِّ الْعَالَمِينَ بِّبِرَ ءَامَنَّا قَالُوا 

 .هارون و موسى پروردگار همان آورديم؛ ايمان جهانيان خداوند به:گفتند جادوگران 



6 
 

 اين ى معجزه خداوند،. كردند مى درمان را العالج صعب بيماران كه بودند ماهرى پزشكان السالم عليه مسيح عيسى حضرت زمان در 

 .آوردند فرود ناتوانى سر پزشكان، ى همه تا داد قرار مردگان نمودن زنده و العالج هاى بيمارى شفاى را امبرپي

 مائده،.... بِاِذْنِى الْمَوْتَى تُخْرِجُ وَاِذْ ىبِاِذْنِ وَاالَبْرَصَ االَكْمَهَ ءُ تُبْرِى وَ بِاِذْنِى طَيْراً فَتَكُونُ فِيهَا فَتَنْفُخُ بِاِذْنِى الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطِّينِ مِنَ تَخْلُقُ اِذْ وَ 

110 . 

 پيسى بيمارى و مادرزاد كور و شد، مى پرنده و دميدى مى آن در و ساختى مى پرنده صورت به چيزى گل از من، فرمان به كه هنگامى و 

 .نمودى مى زنده من اذن به را مردگان و دادى، مى شفا من ى اجازه به را

 ربيعه بن لبيد و امرءالقيس چون شاعرانى شعر. داشت خاص رواج عرب فصيح شاعران اشعار وآله، عليه اهلل صلى اسالم برپيام زمان در 

 فخر آن به و آويخت مى كعبه بر تابلو چون را ها آن و شمرد برمى را خود مفاخر بليغ، و فصيح كالمى با كس هر و بود؛ ها زبان سر بر...و

 . فروخت مى

 او چون بماند؛ محفوظ قيامت تا بتواند هم و باشد زمان مطابق هم كه داد قرار چيزى را پيامبرش آخرين ى معجزه خداوند بنابراين، 

 بلكه نباشد؛ خاصى زمان به محدود بايستى پيامبران ديگر، هاى معجزه خالف بر وى معجزه و بود پيامبر آخرين بلكه نبود؛ پيامبر تنها

 . بماند پايدار آن اعجاز و ىتازگ مكانى، و زمانى هر در

  اعجاز ابعاد

 .معنوى و تشريعى علمى، بيانى،: است مطرح مهم بعد چهار در قرآن اعجاز  .است قرآن اسالم پيامبر ى معجزه سرآمد 

 و ها نكته اين در گرچه دارد؛ نظر بالغى هاى نكته و ها ظرافت به و رفته كار به ها آيه و لفظى هاى جنبه براى تر بيش: بيانى اعجاز 

 .دارد اصلى نقش معنا ها، ظرافت

 با و شود مى نمايان گاهى قرآن تعبيرهاى الى البه از تراوشى ى گونه به كه طبيعت اسرار از برخى به گذرا است اشاراتى: علمى اعجاز 

 . رندب مى پى حقايق اين به دانشمندان علمى، هاى نظريه برخى يافتن قطعيت و دانش پيشرفت و زمان گذشت

 حدود، شهادات، مانند آن فروع و قضاوت احكام چون قوانين، اين. آيد مى شمار به بشرى قوانين برترين كه است قوانينى: تشريعى اعجاز 

 .است برخوردار اى ويژه درخشش از...و ارث قانون نيز و قصاص و ديات

 را لفظى نوع هر كه است اساس اين بر آورده، گرد خود در را دهش ياد صفات كه قرآن بالغت اصلى پايه كه بدان: گويد بُستى ابوسليمان

 اگر كه اى گونه به است، بوده آن با متناسب و آن به مخصوص كه برده كار به خود جاى به درست است فراهم آن در شده ياد هاى ويژگى كه

 دست از را خود جلوه و رونق آنكه يا شود، مى مقصود هىتبا موجب و كند مى تغيير كلى به معنا يا برند كار به را ديگرى كلمه آن، جاى به

  1.گردد مى ساقط مطلوب بالغت درجه از و دهد مى

 متناسب كه نيافتند را اى واژه هرگز زيرا شدند؛ قرآن ها واژه گزينش و چينش در دقت شيفته اديبان،: گويدمی جرجانى عبدالقاهر شيخ

 كه يافتند انسجامى چنان با را آن بلكه باشد؛ آن از تر مناسب يا بهتر ديگرى واژه يا باشد گرفته قرار بيگانه جاى در يا نباشد خود جاى با

 2.است شده همگان عجز و خردمندان حيرت مايه

 

                                                           

 ..29، صثالث رسائل فی إعجاز القرآن 1-

 .36ص ، م المعانیدالئل اإلعجاز فی عل -2

https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=43&mid=418370#114144669
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=43&mid=418370#11425834
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  بیانى اعجاز هاى جلوه

 و فصاحت. گردد مى بر قرآن بالغت و فصاحت به كه اند كرده مطرح قرآن بيانى اعجاز ى باره در گوناگونى هاى ديدگاه انديشمندان، 

 .نيست پذير امكان كس هيچ براى آن ابعاد تمام به دسترسى كه دارد قرار حدى در كريم قرآن بالغت

 با كه گويند را مقصود وضوح و معنا رسايى بالغت و آن؛ جمالت ساخت و لفظى ى جنبه از سخن روانى و شيوايى يعنى فصاحت 

 .باشد داشته مفهوم ابالغ در گرهى هآنك بى آيد سازگار شنوندگان حال مقتضاى

 و عبارات به و اند گرفته قرار خاص جايگاهى در كدام هر قرآن عبارات و الفاظ است؛ معجزه بالغت، و فصاحت جهت از كريم قرآن 

 .آيد مى هيجان به تناسب، اين درك با شنونده كه طورى به اند بخشيده خاص، تناسبى ها جمله

 رواج بود شده ممزوج شان خون با تعصب كه پرستانى دوگانه مشركان، اسالم، دشمنان بين مسلمانان، ميان در انتشار بر عالوه قرآن 

 بلكه نپنداشتند احساس و فهم از دور را قرآن بيانى ى شيوه بودند، پرورانده خود دامان در را اديبان و شاعران از نوابغى كه آنان. يافت

 .عاجزند آن مانند آوردن از آنان كه دارد ساختارى و نظم قرآن كه كردند اعتراف عوض، در

 . 199 تا 196ص العلوم، مفتاح. منه يقرب ما و االعلى طرف هو و االعجاز، حد يبلغ ان الى تزايد البالغة:  گويد مى سكاكى 

 .است بالغت اعالى حد آن و رسد؛ اعجاز حد به تا شود مى تر بيش كالم بالغت 

 الى الكالم غيّر اذا ما هو و اسفل و منه يقرب ما و االعجاز حدّ هو و أعلى طرفان، الكالم فى للبالغة و  :ويدگ مى نيز قزوينى خطيب 

 . 31ص للتفتازانى، المطول. الحيوانات باصوات البلغاء عند التحقق مادونه

 .شود مى ملحق واناتحي اصوات به آن، پائين درجه و است، اعجاز حدّ آن، باالى درجه دارد؛ طرف دو كالم بالغت 

 قرآن هاى آيه مراتب اختالف جهت، اين به و نيست، آن از باالتر كه است، آن باالى حد همان اعجاز، حدّ كه آيد برمى سخن دو اين از 

 .رسد نمى آن به بشر كه است اعجازى حد در همگى بيان، و فصاحت در

: گفت كه است كسى ى گفته من، نزد گفتار ترين محكم و ترين قوى: گويد مى و نموده اشاره قرآن اعجاز هاى جلوه به نيز طوسى شيخ 

 يا و نيست؛ فصيح فقط قرآن پس است؛ قرآن خاص نظم قالب از فراتر فصاحتى داراى چون است؛ العاده خارق ى معجزه كريم قرآن

 .است نكرده قرآن نياوردن به وادار را كسى خداوند و نيست منظم فقط

 الفصاحة دون المخصوص هذاالنظم فى المفرطه بالفصاحة الختصاصه للعادة خارق معجزا كانت انما: قال من قول ندىع االقوال اقوى و 

 . 182ص ،4ج التمهيد،: ك. ر. صرفه دون و بانفراده النظم دون و بانفرادها

 نابغه و ربيعه بن لبيد زهير، بن بكع كبير، اعشى مغيره، بن وليد: جمله از. داشتند اذعان قرآن كران بى فصاحت به عرب شاعران 

 . شدند مسلمان لبيد و نابغه كعب، مانند ها آن از بسيارى و. جعدى

. خمر ديگرى و زنا يكى شود، مى حرام تو بر خوب چيز دو: گفت او به و شد وى مانع «ابوجهل» و شود مسلمان خواست نيز «اعشى» 

 . 62ص ،4ج التمهيد،. ندارم آن بر صبر توان را شراب لىو ام شده پير چون نيست نيازى كه زنا: گفت «اعشى»

  بیانى اعجاز ويژگیهاى از برخى 

 قرآن جديد اسلوب -1 
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 شنونده كه است نثرى نه و دارد وجود قافيه كردن پيدا دشوارى نه تناسب، اين در. ها آن نثر چون نه و است عرب اشعار مانند نه قرآن، 

  گفتند مى ها آن. سحر به گاهى و داد مى نسبت شعر به را قرآن گاهى عرب كه است سبب همين به شود؛ خسته آن طوالنى شنيدن از

 . است سحر گفتند مى ديدند، نمى آن در شعر لوازم چون و است؛ شعر قرآن

 مطرح را مكال از ديگرى شكل و جسته دورى ها آن منفى خصوصيات از و جسته بهره نظم و نثر مثبت هاى ويژگى از قرآن، واقع در 

 .نمود مى غريب عرب بر كه نوين سبكى. است كرده

 به مجبور علنى و خفا در و داد مى قرار قرآن مستمعين صف در را معاند عرب كه كند مى ايجاد را زيبايى نواى چنان قرآن آهنگ نظم 

 . كرد مى خشوع و خضوع

 .بيافريند را عظيم آفريده اين بتواند كه ديد نمى قادر را كسى و يافت نمى گذشته سخنان از متنى هيچ در را سبك اين عرب ترديد بى 

 ها جمله نظم و دلنشین هاى نغمه -2 

 پديد حروف چينش از كه ها واژه آهنگ كه نيست انكار قابل. آورد مى در حيرت به را عقل كه است اى ويژه هاى نغمه داراى كريم قرآن 

 . آورد مى پديد آن ى خواننده و شنونده دل در ناشدنى توصيف نشاطى آيد، مى

 .است كرده ايجاد شنيدن براى نواز گوش آوايى كه شده چيده چنان ها واژه 

 خواهان نيز مشركان سران حتى كه بود قرآن انگيز دل ى نغمه مانند بى تأثير ساخت، دين پيرو و كرد متوجه را پيامبر زمان عرب آنچه 

 . يابيد مى آن در را انگيز دل ى نغمه همين بخوانيد، را قرآن هاى رهسو از يك هر نيز شما. بودند آن شنيدن

 :كنيد نگاه مريم ى سوره از آيه چند اين به 

 الرَّأْسُ وَاشْتَعَلَ مِنِّى الْعَظْمُ هَنَوَ اِنِّى رَبِّ قَالَ خَفِيّاً، نِدَاءً رَبَّهُ نَادَى اِذْ زَكَرِيَّا، عَبْدَهُ رَبِّكَ رَحْمَتِ ذِكْرُ كهيعص، الرَّحِيمِ، الرَّحْمنِ اللّهِ بِسْمِ 

 ءَالِ مِنْ يَرِثُ وَ يَرِثُنِى وَلِيّاً، لَدُنْكَ مِنْ لِى فَهَبْ عَاقِراً امْرَأَتِى كَانَتِ وَ وَرايى مِنْ الْمَوَالِىَ خِفْتُ اِنىِّ وَ شَقِيّاً، رَبِّ بِدُعَائِكَ اَكُنْ لَمْ وَ شَيْباً

 امْرَأَتِى كَانَتِ وَ غُالمٌ لِى يَكُون اَنَّى رَبِّ قَالَ سَمِيّاً، قَبْلُ مِنْ لَّهُ نَجْعَلْ لَمْ يَحْيَى اسْمهُ بِغُالمٍ نُبَشِرُكَ اِنَّا زَكَرِيَّا يَا رَضِيّاً، رَبِّ وَاجْعَلْهُ يَعْقُوبَ

 .عِتِيّاً الْكِبَرِ مِنَ بَلَغْتُ قَدْ وَ عَاقِراً

 خواننده است، همراه صوت كشش با كه الف حرف زيرا است؛ موسيقيايى لطافت همين گوياى سوره اين در ،«يا» با ها واژآهنگ فراوانى 

 . سازد مى آماده قرآن لطافت شدن آشكار براى را

 قابل نيز گويد مى دوزخيان روزگار و جهنم عذاب از كه گاهى نيز و گويد، مى صالحان اوصاف و بهشت از كه هنگامى قرآن لحن تغيير 

 . كنيد نگاه معارج سوره به باره اين در. است درنگ و تأمل

 پيامبر، دشمنان بودند، شده گيرا موسيقى اين ى شيفته پيوستند، اسالم به پيامبر زمان در كه كسانى از گروهى تاريخى، شواهد بنابر 

 . شدند مى حيران شنيدند، مى وى زبان از را قرآن هاى آيه وقتى

 پيامبر نزد عرب داناى. كند حكم پيامبر قرآن باره در تا كردند دراز بود عرب حكيم و قاضى كه وليد سوى به نياز دست مشركان روزى 

 .بخوان من براى را اشعارت از چندى شعرك انشدنى محمد يا: گفت و رفت

 «.بخوان را آن از چندى» :گفت وليد. است فرستاده شما هدايت براى را آن كه خداست كالم نيست؛ شعر گويم مى آنچه: فرمود پيامبر 

 .رسيد سيزده ى آيه به وقتى خواند، را فصلت ى سوره نخستين ى آيه سيزده پيامبر

 .  13 فصلت،. ثَمُودَ وَ عَادٍ صَاعِقَةِ مِثْلَ صَاعِقَةً اَنْذَرْتُكُمْ فَقُلْ اَعْرَضُوا فَاِنْ 
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 .دارم مى حذر بر ثمود و عاد ى صاعقه چون اى صاعقه از را شما من بگو بگردانند، روى گاه هر 

 . 21ص ،17ج بحاراالنوار،. نشست خانه در روز چند و شد سيخ تنش موهاى و لرزيد خود بر آن شنيدن با وليد 

 : گفت پرسيدند، وى از مشركان وقتى. شنيد پيامبر از را غافر ى سوره روزى وى 

 . 387ص ،5ج البيان، مجمع تفسير. عليه يعلى ما و يعلو انه و لمغدق فلهاس ان و لمثمر اعاله ان و لطالوة عليه انّ و لحالوة له ان و 

 .نيست سخنى آن از باالتر و برجسته است سخنى. است بركت پر آن ى ريشه و ميوه پر آن شاخسار. دارد اى ويژه زيبايى و شيرينى 

 با ارتباط ى واسطه به را آن كه پردازد مى است مدهآ پيش او براى كه اى خاطره ذكر به «القرآن ظالل فى» معروف تفسير در قطب سيد 

 . آوريم مى ذكر بحث، اين

 و صد كشتى آن در. برويم نيويورك به اطلس اقيانوس راه از خواستيم مى و شده مصرى كشتى سوار كه بوديم مسلمان نفر شش ما 

 در نيز كشيش يك. بودند مسيحى بقيه و بوديم سلمانم ملوانان از برخى و ما تنها مسافران، ميان در. بود هم ديگر مرد و زن بيست

 انگليسى كاپيتان با بخوانيم، كشتى در را جمعه نماز گرفتيم تصميم نيز ما. داشت نمى بر تبليغات از دست هم جا آن در وى. بود كشتى

 نماز، از پس. خوانديم مى هجمع نماز كشتى در بار، نخستين براى كه بوديم خوشحال بسيار. داد اجازه او و كرديم صحبت كشتى

 و يوگسالوى اهل فهميدم بعداً كه ها آن از يكى. گفتند تبريك ما به بودند، گرفته نماز حال در را ما اطراف كه مسافرانى از بسيارى

 شدت از: گفت و آمد من نزد بود، جارى اشك هايش چشم از كه حالى در وى. بود آمده هيجان به ديگران از بيش است، مسيحى

 ى واژه يك معنى كه چند هر. داشت عجيبى موسيقى آورديد، زبان بر كه هايى واژه افزود، سپس ندارم، را خودم نگهدارى توان هيجان،

 و كردم فكرى من داشت؛ قوى بسيار تأثيرى ها، واژه آن. بود متفاوت ديگر هاى واژه با كه داشت آهنگى ها واژه ولى نفهميدم، را آن

 .بود شده خوانده نماز و خطبه در كه است قرآن هاى آيه وا مراد كه فهميدم

 ،3ج القرآن، ظالل فى تفسير. هاست دل برخى براى فهميدنى رازى قرآن در كه دارد اشاره مطلب اين بر آن، مانند و خاطره اين 

 . 1786ص

 تعارض از قرآن مصونیت -3 

 و يك حداقل اى آيه هر و آيه هزار شش از بيش با است كتابى قرآن. ستا ها آيه در تناقض نبود قرآن، اعجاز هاى جلوه از ديگر يكى

 تناقضى گونه هيچ وصف، اين با اما داراست؛ را سرگذشت و اقتصادى كالمى، فقهى، اجتماعى، سياسى، اخالقى، ى نكته چندين گاهى

 . شود نمى ديده آن مطالب ميان

 خود زندگى در را دختر يك جز فرزندانش ى همه مرگ كه كسى. افزايد مى موضوع اين اهميت به پيامبر، شخصى زندگى به توجه

 شد مى محسوب او براى قريشيان ميان در قوى اى پشتوانه كه را ابوطالب مرگ كند، وداع دارد عالقه او به بسيار كه همسرى با ببيند،

 بود نمى برخوردار روحى تعادل از بود، عادى انسان كي شخصيت اين اگر ترديد بى...و ببيند خود اقوام از مهرى بى همه آن كند، نظاره

 .نبود سخت او سخنان ميان تناقض يافتن و

 را كتابى اى نويسنده گاه. شود مى تلقى مهم است، شده نگاشته سال سه و بيست در قرآن كه مطلب اين به توجه با اعجاز، از جلوه اين 

 . كند مى اصالح همواره و شود مى خود اشتباهات متوجه بعدى هاى چاپ يا اول چاپ از پس و نگارد مى چند مدتى در

 فراوانى كه اين عالوه. اوست زندگى آغاز از تر پخته وى، عمر پايان هاى انديشه شك بى و است؛ پيشرفت حال در پيوسته بشر. آرى 

 بسيار پيرامون به كه است موجودى انسان ها، ناي از گذشته آفريند؛ مى نوشتار يا گفتار گويى پراكنده براى را زمينه گوناگون، موضوعات

 از ماليمت و خشم، نشاط، اندوه، كند، مى نگران را او شكست، و شاد را او پيروزى. گذارد مى اثر وى در مختلف عوامل و. است حساس

 در اختالف موجب و گذارد مى تأثير انسان نوشتار و كردار پندار، گفتار، در شك بى امور، اين. است انسان زندگى ناپذير جدايى امور
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 آن در اختالفى گونه هيچ قرن، پانزده گذشت با حتى گوناگون، موضوعات همه اين با آسمانى، كتاب اين قرآن، ولى گردد؛ مى ها آن

 :فرمايد مى اشاره نكته اين به زيبا چه كريم قرآن. شود نمى يافت

 . 82 نساء،. كَثِيراً اخْتِالفَاً فِيِه لَوَجَدُوا غَيْرِاللَّهِ عِنْدِ نْمِ كَانَ لَوْ وَ الْقُرْآنَ يَتَدَبَّرُونَ اَفَالَ 

 . شد مى يافت آن در زيادى اختالف بود، خداوند جز سوى از اگر كه انديشيد نمى قرآن در قرآن بودن وحى اثبات براى چرا 

 دقیق چینش -4 

 انديشمندان برخى كه شده مسلم چنان كار، اين است، شده چيده ممكن معنى بهترين به دستيابى براى قرآن، هاى آيه و ها واژه 

 واژه چند تقدّم حكمت به جا اين در. اند نگاشته ديگر ى واژه بر اى واژه بودن مؤخر و مقدم علل ى باره در مفصلى هاى كتاب اسالمى،

 .شود مى اشاره

 چشم بر گوش تقدم 

 :ها آن ى جمله از كه نموده مقدم بصر بر را سمع جا پنج و بيست در كريم قرآن 

 . 78 نحل،. تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ وَاالَفْئِدَةَ االَبْصَارَ وَ السَّمْعَ لَكُمُ جَعَلَ وَ... 

 . آوريد بجا را او نعمت شكر تا آفريد، عقل و چشم و گوش شما، براى و...  

 .كرد جستجو... و چشم به نسبت آن تر كم تراحتاس معانى، دريافت در گوش بيشتر قدرت در توان مى را تقدم، اين علت 

  دزد زن بر دزد مرد تقدم 

 .   38 مائده،.... اَيْدِيَهُمَا فَاقْطَعُوا السَّارِقَةُ وَ السَّارِقُ... 

 .كنيد قطع را دزد زن و دزد مرد دست... 

 . است زنان از بيش آنان براى نيز دزدى ى زمينه و داشته دزدى توان زنان از بيش مردان كه است اين تقدم اين حكمت 

 . است تر سنگين آنان اقتصادى وظيفه زيرا است؛ باالتر مردان، در دزدى ى انگيزه همچنين 

  مرد بر هفاحش زن تقدم 

 . 2 نور،. ...جَلْدَةٍ مِاْئَةَ مِّنْهُمَا وَاحِدٍ كُلَّ فَاجْلِدُوا وَالزَّانِى الزَّانِيَةُ 

 .بزنيد تازيانه صد را اكارزن مرد و زن از يك هر... 

 كاهش سرعت به و شده آشكار سريع مرادن در شهوت ولى است بيشتر آن دوام ولى كند مى بروز كند بسيار زنان در جنسى شهوت 

 . يابد مى

 زن بنابراين،. است نشده ايجاد شهوتى هنوز او خود در ولى كند مى تحريك را مرد جنسى، حركت ترين كوچك با زن علت، بهمين 

 .است تر بيش بسيار مردان به نسبت زنان فريبندگى اينكه عالوه. است يافته تقدم او حكم لذا است دار عهده را زنا عاميلت

  تشبیه ابزار دو 

 . 11 شورى،.... ءٌ شَىْ كَمِثْلِهِ لَيْسَ... 
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 .بيافزايد آيه مفهومى غناى به تا است آمده هم كنار تشبيه ابزار دو آيه اين در 

 او مانند و است شده نفى خدا بودن مثل مثل آن، وجود با زيرا اند؛ گرفته زياده را «ك» دگرانديشى، خاطر به شناسان واژه برخى لبتها 

 است؛ نشده نفى بودن

 :اند كرده معنا چنين را آيه و دانسته تر ژرف معنايى داراى را آن البته و نپذيرفته را بودن زائده برخى ولى 

 . باشد داشته هم مثل مثل كه است آن ى الزمه مثل، وجود زيرا است؛ مثل نفى نيازمند مثل، مثل نفى -1 

 است ممكن ولى ندارد؛ وجود باشد، داشته را خدا اوصاف تمام بتواند كه چيزى كه رساند مى را مطلب اين خدا، براى مثل نفى -2 

 چيزى وقتى كه شود مى برداشت چنين شود، مى نفى خدا مثل ثلم وقتى اما باشد؛ داشته را خدا اوصاف برخى كه شود يافت چيزى

 باشد؟ خدا مثل تواند مى چگونه باشد، خدا مثل مثل نتواند

 باشد، بخيل تواند نمى فالنى مثل گويى مى وقتى ولى است؛ شده مطرح دليل بدون ادعايى تنها نيست، بخيل فالنى گويى مى وقتى -3 

 داشته را او چون اى كريمه صفات كه فالنى مثل شده گفته زيرا است؛ شده آورده نيز آن دليل شده، مطرح او نبودن بخيل اينكه بر عالوه

 . شود مى او بخل مانع كريمه، صفات واقع در و ندارد؛ بودن بخيل امكان باشد،

 آورده نيز دليل ادعا، بر عالوه ندارد، مثل خدا مثل شود، گفته وقتى ولى است؛ دليل بى ادعايى ندارد، مثل خدا شود گفته اگر حال 

 باشد؟ داشته مانند اش بزرگى آن با خدا مثل است ممكن چگونه كه است شده

 آية القصاص

 .179و لكم فی القصاص حياة يا اولی االلباب لعلكم تتّقون. بقره/ 

 شود؟سؤال: اگر كسی، كسی را كشت: قصاص، مرگ است و مرگ ضد حيات. چگونه قتل قاتل، حيات شمرده می

 گويد: جواب: عالمه طباطبايی می

فهی  –لهی من ابلغ التعابير و أرقی الكلمات  –علی اختصارها و ايجازها، و قلّة حروفها، و سالسة لفظها، و صفاء تركيبها  –ان هذه اآليه 

 جامعة بين قوة االستدالل و جمال المعنی و لطفه، ورقّّة الداللة و ظهور المدلول.

هم بالغتها و جزالة اسلوبها، كقولهم: قتل البعض إحياء للجميع و باء قبلها كلمات و تعابير فی وضع قانون القصاص، تعجو قد كان للبلغ

 .60، ص5نقل در التمهيد، ج 442، ص1قولهم اكثروالقتل ليقلّ القتل و اعجب من الجميع عندهم قولهم: القتل أنفی للقتل. الميزان/ ج

-ترين معانی ممكن می، در آية شريفه، در واقع، ايجاز باالقصر است به طوری كه در كمترين كلمات قوی)فی القصاص حيوة( اين عبارت

 .باشد

و نيز در آيه، جمع بين ضدّين شده است، به طوری كه قصاص و حيات كه در مقابل هم هستند، در يك مسير قرار داده شده و قصاص 

 را عامل حيات بيان نموده است.

 .39. و ارض خاشعه. فصلت/ 5 ارض هامدة. حج/

 ( 5حج)  الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ هَاوَ تَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْ...

و  آيد یبه حركت درم م،فرستي یكه آب باران بر آن فرو م یاما هنگام بينی، یرا )در فصل زمستان( خشك و مرده م ينزم... 

 !روياند یم يباز ياهانو از هر نوع گ رويد؛ یم
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رٌ ءٍ قَدِي يَاهَا لَمُحْيِی الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَیْمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ إِنَّ الَّذِی أَحْ وَ

 ( 39فصلت)

به جنبش  فرستيم یكه آب )باران( بر آن م یامّا هنگام بينی، ی( مجان یرا خشك )و ب يناست كه زم يناو ا ياتو از آ

 تواناست! يزاو بر هر چ كند؛ یزنده م يزكه آن را زنده كرد، مردگان را ن یهمان كس كند؛ یو نموّ م آيد یدرم

و نشر موجودات در قيامت است. در آيه بعد آمده است: ذلك بان اهلل هو الحق، و انه يحيی  در اين دو آيه سياق آيه حج، سياق بعثت

 كند، بهتر است. الموتی...لذا ارض هامدة )زمين مرده( كه داللت بر حيات نداشتن زمين و مرگ او می

ذين عند ربك يسبّحون له باليل اما سياق آيه فصلت، سياق عبادت و خشوع در مقابل خداوند است در آيه قبل آمده است: فال

 شده است. « ارض خاشع و خاضع»والنهار...لذا تعبير به 

 زکريا  ایدع

 ( 4مريمرَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيّاً ) قَالَ

تو، از اجابت محروم  یتمام سرم را فراگرفته؛ و من هرگز در دعا يریله پپروردگارا! استخوانم سست شده؛ و شع»گفت: 

 ام! نبوده

 اين سخن حضرت زكرياست كه در درخواست فرزند از خدا چنين گفت: خدايا استخوانم سست شده و سرم شعلة پيری گرفته. 

 توان برای بيان فصاحت و بالغت اين آية شريفه تصور كرد.جهاتی را می

ايت ضعف بدنی. با توجه به بيان گذشت عمر، پايان جوانی، رسيدن به سن پيری، ضعف جسمانی، سست شدن استخوانها، بيان نه-1

 اضافه استخوان به نفس.

استناد اشتعال به رأس نه به موی سر تا پيری همة سر را بفهماند نه فقط سفيدی مو را چرا كه گاهی موی سر سفيد است ولی -2

 گويد: سرم پير شده.شخص پير نيست لذا می

 توانست بگويد: اشتعل شيبُ رأس.بيان شيب به صورت تمييز چراكه می-3

 آية باهرة

قِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِی مَاءَكِ وَ يَا سَمَاءُ أَقْلِعِی وَ غِيضَ الْمَاءُ وَ قُضِیَ الْأَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى  وَ

 ( 44هود)  الِمِينَالْجُودِیِّ وَ قِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّ

( بر )دامنه یو )كشت يافت يانكن! و آب فرو نشست و كار پا یآسمان، خوددار یآبت را فرو بر! و ا ين،زم یا»و گفته شد: 

 «دور باد قوم ستمگر )از سعادت و نجات و رحمت خدا!(« هنگام،( گفته شد: ينپهلو گرفت؛ و )در ا ی،كوه( جود

 آيه توجه كرد: بيان، معانی، فصاحت معنوی، فصاحت لفظی. توان به ايناز چهار جهت می

 است.« يا ارضُ»جهت اول: علم بيان: استفاده از مجاز؛ خطاب به جماد 

 بيان فعل مجهول با توجه به اينكه فاعل معلوم و شخص است، مجاز است.نی گفته شد. قيل يع
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 ت. استعاره غور ماء در زمين به بلع كه به معنای جذب خوردنی اس-

 ها مثل آب.شود نه برای آشاميدنیها استعمال میبلع برای خوردنی

 شود. استعاره آب به جای غذا به منزلة تشبيه آب به غذا چراكه زمين بوسيلة آب تقويت می-

زمين،  رود ولی زمين مغذی كنندة اصلی اش آب است، پس برای آب، نسبت بهمغذی كنندة انسان غذاست پس برای غذا بلع بكار می

 رساند.بكار بردن بلع صحيح است و نيز آنكه بلع يعنی يكباره فرو رفتن آب داخل زمين را می

 به جهت تشبيه اتصال آب به ارض، مثل اتصال مُلك به مالك )اختصاص ملكيت است(.« ك»به « ماء»اضافة -

 اقالع به معنی كندن كه به معنای درخواست ترك فعل آمده است!-

 معانی )فايدة هر كلمه(.جهت دوم: علم 

 بخاطر كثرت استفاده از آن در ندا.« يا»استفاده از -

 مطابقت بين ارض و سماء.-

 تجانس بين ابلعی و اقلعی.-

 و دهها نكته ديگر...-

 جهت سوم: فصاحت معنوی.

 همراهی لفظ و معنا در اين آيه كامال مشهود است. هر لفظ نهايت معنای خود را افاده كرده است. 

 هت چهارم: فصاحت لفظی.ج

 الفاظ همه عربی، مستعمل و سليس است و از الفاظ متنافر استفاده نشده است.

 سوره کوثر

 انّا اعطيناك الكوثر فصل لربّك وانحر انّا شانئك هواالبتر.

 آنها عبارتند از:توان بيان كرد كه برخی از كوثر سوره ای در نهايت دقت و نظم است و نكات بسياری در زيبايی اين سوره می

 آغاز جمله با حرف تأكيد است تا جاری مجرای قسم باشد. -1

 موصوف كوثر حذف شده تا امكان مانور در تفسير را ايجاد كند.-2

 فصلِّ فاء تفريع بعد از آية اول، بيان كنندة لزوم شكر نعمت بعد از نعمت است.-3

 كند.لربِّك اشاره به تمجيد از عبادت مخلصانه می-4

 «.وانحر« »صلّ»شكرانة نعمت را دو عبادت مالی و بدنی بيان نموده است -5

 رساند(: ما به تو داديم، تو اين كار را بكن، آنها اين چنين كردند.صنعت التفات )تغيير ضمير التفات را می-6
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دهد، چراكه آنان اين ايدة خود را به یمعاندين پيامبر خدا م« مافی الضمير»گذشته از همة اين موارد و مثل اينها، اين سوره خبر از 

 زبان جاری نكرده بودند.

 تأخر و تقدم-5

 و واژه شدن مؤخر نتيجه در و خود اصلى جاى از اى جمله يا واژه افتادن جلو آن از مراد و است؛ تأخر و تقدم بديعى صناعات از 

 .است خاص غرضى براى خود اصلى جاى از ديگر اى جمله

 .كنيد توجه زير هاى مثال به 

 يوم لهم: بود مى چنين بايد لذا فراموشى؛ ظرف نه و است عذاب ظرف حساب روز ،. 26 ص، الْحِساب يَوْمَ نَسُوا بِما شَديدٌ عَذابٌ لَهُمْ -1 

 .نسوا بما شديد عذاب الحساب

 .الهه هواه اتخذ من ارايت بودند، گرفته خود الهه نعنوا به را خود نفس هواى آنان ،. 43 فرقان، هَواهُ اِلَهَهُ اتَّخِذَ مَنِ أَرَاَيْتَ -2 

 .است بوده بشارت از پيش خنده زيرا فضحكت؛ فبشرناه ،. 71 هود، بِاسْحاقَ فَبَشرناها فَضَحِكَتْ قائِمَةٌ امْرَئَتُهُ وَ -3 

  تأخر و تقدم علل 

  بزرگداشت -1 

 اهلل، شدن مقدم آيه، اين در لِلرَّسُولِ، وَ خُمُسَهُ لِلّهِ فَاِنَّ: است بوده خداوند تبزرگداش ى واسطه به زير، آيه اين در اهلل ى واژه شدن مقدم 

 . 7 احزاب،... نُّوحٍ مِنْ وَ مِنْكَ وَ مِيثاقَهُمْ النَّبِيِّينَ مِنَ اَخَذْنا اِذْ وَ در نوح بر اسالم پيامبر شدن مقدم مانند نيز و. رساند مى را اولويت

 . 46 زمر، وَالشَّهادَةِ الْغَيْبِ عَالِمُ. است علت همين به شهود بر غيب لمعا شدن مقدم همچنين 

 سیاق -2 

 جَعَلْناها وَ: فرمايد مى شده، عيسى مادر از سخن چون مثالً. است شده تأخر و تقدم باعث بعد، و قبل ى جمله و واژه با هماهنگى گاهى 

 . 91 انبياء، لِلْعَالَمِينَ آيَةً وَابْنَها

 وَ مَرْيَمَ جَعَلْنَاابْنَ وَ. است شده مقدم السالم عليه عيسى است، مريم از تر قوى و تر بيش السالم عليه عيسى بودن آيه چون زير، آيه در ولى 

 . 50 مؤمنون،... آيَةً اُمَّهُ

  طبیعى روند -3 

 پيش سبك خواب زيرا نَوْمٌ؛ ال وَ سِنَةٌ تَأْخُذُهُ ال: نندما. است شده مقدم باشد، مى جلوتر طبيعتاً كه آن چيز، دو طبيعى روند خاطر به گاه 

 .است فرزند از پيش همسر زيرا ،. 28 احزاب، بَناتِكَ وَ لِاَزْواجِكَ قُلْ: مانند يا. است سنگين خواب از

  معلول و علت -4 

 يَحْفَظُوا وَ اَبْصارِهِمْ مِنْ يَغُضُّوا: مانند يا. است گناه علت غدرو ،. 7 جاثيه، اَثِيم اَفاكٍ لِكُلِّ. است شده مقدم معلول بر علت ها، آيه برخى در 

 . 30 نور،... فُرُوجَهُمْ

 .است پاكدامنى سبب چشم بستن 

  تأخر هم و تقدم هم 
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... حِطَّةٌ قُولُوا وَ اًسُجَّد وَادْخُلُواالْبابَ: مانند. است شده مؤخر واژه همان ديگر، جاى در و شده مقدم اى واژه گاه قرآن، هاى آيه برخى در 

 . 58 بقره،

 . 161 اعراف،... سُجَّداً وَادْخُلُواالْبابَ حِطَّةٌ وَقُولُوا 

 . 44 مائده،... نُورٌ وَ هُدىً فِيها اَنْزَلْنَاالتَّوْراةَ اِنّا: مانند نيز و 

 . 91 انعام،... سِلِلنَّا هُدىً وَ نُوراً مُوسى بِهِ جَاءَ الَّذِى الْكِتابَ اَنْزَلَ مَنْ قُلْ 

 . 20 يس،... رَجُلٌ الْمَدِينَةِ اَقْصَى مِنْ جَاءَ وَ: همچنين 

 . 20 قصص،... الْمَدِينَةِ اَقْصَى مِنْ رَجُلٌ 

 رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ عَلَيْهِ إِثْمَ  فَلَا عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَيْرَ رَّاضْطُ فَمَنِ اللَّهِ لِغَيْرِ ى بِهِ أُهِلَّ وَمَآ لْخِنزِيرِ ا وَلَحْمَ وَالدَّمَ لْمَيْتَةَ ا عَلَيْكُمُ حَرَّمَ إِنَّمَا نيز 

 . .173 بقرة،

 .115 نمل، ؛145 انعام، ؛3 مائدة، ...ى بِهِ اللَّهِ لِغَيْرِ أُهِلَّ...  

 كه.  شود مى پرداخته موضوع اين به تماثل عنوان تحت مستقل بحثى در . كرد بررسى يكى يكى بايد را تأخرها و تقدم اين علت 

 .است تأخر و تقدم اين عوامل جمله از خاص، سياق و قافيه رعايت

 قرآن در تأخرهای و تقدم برخی

 الجن و االنس 

 شده مؤخر گاهى و مقدم «جن» ى كلمه گاهى و گرفته؛ قرار هم كنار در «انس» و «جن» كلمات مجيد، قرآن از فراوانى هاى آيه در 

 .است

 . است شده مقدم جن بر انس ى كلمه اسراء، ى سوره در 

 . 78 اسرا، . ظَهِيراً لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ كَانَ لَوْ وَ بِمِثْلِهِ يَأْتُونَ ال الْقُرْآنَ هَذا بِمِثْلِ يَأْتُوا اَنْ عَلَى وَالْجِنُّ االِنْسُ اجْتَمِعَتِ لَئِنِ قُلْ 

 همكار و پشتيبان بعضى چه اگر بياورند؛ را آن مانند توانست نخواهند بياورند، ار قرآن اين مثل كه شوند جمع جن و انس اگر بگو 

 .باشند بعضى

 .است كتاب با وى تر بيش مناسبت انس، تقدم علت آيه، اين در 

 . است شده مقدم جن بر انس كلمه نيز انعام، ى سوره در 

 . 112 انعام،... وَالْجِنِّ نْسِاالِ شَياطِينَ عَدةوّاً نَبِىٍّ لِكُلِّ جَعَلْنا كَذلِكَ وَ 

 ...جن و انس هاى شيطان انبياء همه براى داديم قرار چنين اين و 

 مقدم «انس» بر «جن» ى كلمه زيادى موارد در اما باشد؛ جن به نسبت انسان دشمنى بودن آشكارتر است ممكن ترتيب، اين علت 

 .وَالنَّاس الْجِنَّةِ مِنَ. ناس ى مباركه ى سوره در جمله از شده؛
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 ى زمينه در جن و باشد؛ مى انسان ادراكات در انسى و جنى هاى شيطان از گروه دو پنهانى هاى وسوسه از بحث آيات، اين در 

 . است شده مقدم لذا است؛ برتر پنهانى هاى وسوسه

 .  33 رحمن،... وَالْاِنْسِ مَعْشَرَالْجِنِّ يَا 

 : است شده بيان ها آيه اين در كه 

 .سلطان با مگر توانيد نمى ولى برويد پس ( كنيد فرار) كنيد نفوذ زمين و ها آسمان اقطار ا توانيد مى اگر انس و جن گروه اى 

 .انسان تا است تر بيش فرار يا نفوذ با جن مناسبت 

 ،179 و 38 اعراف،: ك. ر. است شده مقدم انس بر جن آمده، ميان به جهنم به انس و جن رفتن از بحث جا هر قرآن در مهم ى نكته 

 .  18 احقاف، ،25 فصلت،

 آفرينش كه معتقدند نيز برخى. است اولى هشدارها گرفتن به او زيرا است؛ انسان از تر بيش خداوند دستورهاى از جن تخلف امكان 

 .شود مقدم انسان بر نيز جهنم به ورود بيان در كه است مناسب و بوده مقدم انس بر جن

 جهنم و بهشت 

. است شده مقدم جهنم گاهى و بهشت موارد بعضى در. نيست يكسان اند، شده ذكر هم كنار در كه جهنم و بهشت ترتيب غالباً قرآن، رد 

 كالم، آهنگ رعايت آيات، ميان تناسب اى، آيه درون تناسب: جمله از عواملى و ها آيه موقعيت و سياق به بستگى ترتيب، تغيير اين

 .دارد...و باش بيدار و هشدار ،...و سببيت مانند قواعدى خاص، وعىموض به اهتمام و تأكيد

 يعلمهم و يزکیهم 

 تزكيه بر مقدم تعليم بقره 129 آيه در ولى. است شده مقدم تعليم بر تزكيه ،2 جمعه و ،164 عمران آل ،151 بقره شريفه آيه سه در 

 . است شده

 . 129 بقرة،). لْحَكِيمُ ا لْعَزيزُ ا أَنتَ إِنَّكَ وَيُزَكِّيهِمْ لْحِكْمَةَ وَا لْكِتَبَ ا ويُعَلِّمُهُمُ ءَايَتِكَ عَلَيْهِمْ يَتْلُواْ مِّنْهُمْ رَسُولًا فِيهِمْ وَابْعَثْ رَبَّنَا 

 . 151 بقرة،). تَعْلَمُونَ تَكُونُواْ لَمْ مَّا وَيُعَلِّمُكُم لْحِكْمَةَ وَا لْكِتَبَ ا وَيُعَلِّمُكُمُ وَيُزَكِّيكُمْ ءَايَتِنَا عَلَيْكُمْ يَتْلُواْ مِّنكُمْ رَسُولًا فِيكُمْ أَرْسَلْنَا كَمَآ 

 قَبْلُ مِن كَانُواْ وَإِنْ ةَلْحِكْمَ وَا لْكِتَبَ ا وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُزَكِّيهِمْ ى ءَايَتِهِ عَلَيْهِمْ يَتْلُواْ أَنفُسِهِمْ مِّنْ رَسُولًا فِيهِمْ بَعَثَ إِذْ لْمُؤْمِنِينَ ا عَلَى اللَّهُ مَنَّ لَقَدْ 

 . 164 عمران، آل). مُّبِينٍ ضَلَلٍ لَفِى

). مُّبِينٍ لٍضَلَ لَفِى قَبْلُ مِن كَانُواْ وَإِنْ لْحِكْمَةَ وَا لْكِتَبَ ا وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُزَكِّيهِمْ ى ءَايَتِهِ عَلَيْهِمْ يَتْلُواْ مِّنْهُمْ رَسُوالً لْأُمِّيّينَ ا فِى بَعَثَ الَّذِى هُوَ 

 . 2 جمعة،

 اول كه است اين طبيعى سير چون و شده مقدم بار سه است، تعليم از تر مهم تزكيه چون گفت توان مى تأخر و تقدم اين علت بيان در 

 . است شده رعايت طبيعى سير اين آيه يك در شود، حاصل تزكيه بعد و بگيرد صورت تعليم

 لغيراللَّه به 

 بقرة،). رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ عَلَيْهِ إِثْمَ  فَلَا عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنِ اللَّهِ لِغَيْرِ ى بِهِ أُهِلَّ وَمَآ لْخِنزِيرِ ا وَلَحْمَ وَالدَّمَ لْمَيْتَةَ ا لَيْكُمُعَ حَرَّمَ إِنَّمَا 

173 . 
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 إِلَّا السَّبُعُ أَكَلَ وَمَآ وَالنَّطِيحَةُ لْمُتَرَدِّيَةُ وَا لْمَوْقُوذَةُ وَا لْمُنْخَنِقَةُ وَا ى بِهِ اللَّهِ لِغَيْرِ أُهِلَّ وَمَآ لْخِنْزِيرِ ا وَلَحْمُ وَالدَّمُ لْمَيْتَةُ ا عَلَيْكُمُ حُرِّمَتْ 

 . 3 مائدة،...). فِسْقٌ لِكُمْ ذَا بِالْأَزْلَمِ تَسْتَقْسِمُواْ وَأَن النُّصُبِ عَلَى وَمَاذُبِحَ مَاذَكَّيْتُمْ

 لِغَيْرِاللَّهِ أُهِلَّ فِسْقًا أَوْ رِجْسٌ فَإِنَّهُ خِنزِيرٍ لَحْمَ أَوْ مَّسْفُوحًا دَمًا أَوْ مَيْتَةً يَكُونَ أَن  إِلَّا يَطْعَمُهُ طَاعِمٍ عَلَى مُحَرَّمًا إِلَىَّ أُوحِىَ مَآ فِى أَجِدُ لَّا قُل 

 . 145 انعام،). رَّحِيمٌ غَفُورٌ رَبَّكَ فَإِنَّ عَادٍوَلَا بَاغٍ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنِ ى بِهِ

 . 115 نحل،). رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ فَإِنَّ عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنِ ى بِهِ اللَّهِ لِغَيْرِ أُهِلَّ وَمَآ لْخِنزِيرِ ا وَلَحْمَ وَالدَّمَ لْمَيْتَةَ ا عَلَيْكُمُ حَرَّمَ إِنَّمَا 

 . است شده مقدم «لغيراللَّه» بر «به» بقره ى سوره در 

 كه ذبحى چون ولى شود؛ مقدم بايد و است تعديه همزه مانند كننده متعدى «با» كه زيرا است؛ اصل بنابر «لغيراللَّه» بر «به» تقديم 

 .است شده مقدم «لغيراللَّه» موارد بقيه در جهت همين به نيست، صحيح باشد، خدا غير براى

 لهو و عبل 

 . . 32 آية األنعام، سورة تَعْقِلُونَ أَفَلَا يَتَّقُونَ لِّلَّذِينَ خَيْرٌ الْأَخِرَةُ وَلَلدَّارُ وَلَهْوٌ لَعِبٌ إِلَّا الدُّنْيَآ لْحَيَوةُ وَمَاا

 . 64 عنكبوت،. يَعْلَمُونَ كَانُواْ لَوْ حَيَوَانُالْ لَهِىَ الْأَخِرَةَ الدَّارَ وَإِنَّ وَلَعِبٌ لَهْوٌ إِلَّا الدُّنْيَآ الْحَيَوةُ هَذِهِ وَمَا

 . 36 وآله، عليه اهلل محمّدصلى. لَكُمْ أَمْوَا يَسَْلْكُمْ وَلَا أُجُورَكُمْ يُؤْتِكُمْ وَتَتَّقُواْ تُؤْمِنُواْ وَإِنْ وَلَهْوٌ لَعِبٌ الدُّنْيَا ةُ لْحَيَوا ا إِنَّمَا

 فَتَرَلهُ يَهِيجُ ثُمَّ نَبَاتُهُ لْكُفَّارَ ا أَعْجَبَ غَيْثٍ كَمَثَلِ لْأَوْلَدِ وَا لِ لْأَمْوَا ا فِى وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَفَاخُرٌ وَزِينَةٌ وَلَهْوٌ لَعِبٌ دُّنْيَاال ةُ لْحَيَوا ا نَّمَا أَ اعْلَمُواْ

 . 20 حديد،. لْغُرُورِ ا مَتَعُ إِلَّا الدُّنْيَآ ةُ لْحَيَوا ا وَمَا نٌ وَرِضْوَا اللَّهِ مِّنَ وَمَغْفِرَةٌ شَدِيدٌ عَذَابٌ لْأَخِرَةِ ا وَفِى حُطَمًا يَكُونُ ثُمَّ مُصْفَرًّا

 باشد، داشته خوشگذرانى اينكه از پيش سال چندين انسان اينكه براى است؛ انسان طبع مقتضاى بنابر حديد، و قتال در لعب تقديم 

 كسى چه صانع و خالق كه شود سئوال وى از تا رسيده تكليف و بلوغ از حدى به كه است كسى عنكبوت ى سوره مورد اما دارد؛ بازى

 . باشد مى بهتر لهو شدن تقديم سن، اين در. است

 های قبايل مختلفواژه -6

ليغه و يكی از دقائق و ظرائف قرآن، بهره گيری از الفاظ و واژه های مستعمل در بين قبايل مختلف است به طوری كه كلمات و عبارات ب

 فصيحه قبايل مختلف در قرآن كريم استعمال شده است. 

قبائلی كه در قرآن لغات آنان بكار گرفته شده است، عبارتند از: أوس، بنو حنيفه، بنوعامر، تغلب، تميم، ثقيف، جُرهم، حمير، خثعم، 

 خزاعه، سليم، طی، غسّان، قريش، قيس، كنانه، كنده، هذيل، همدان، هوازان.

 های آنان را استعمال كرده عبارتند از: حجاز، حضرموت، سبأ، عمان، مِديَن، يمامه، يمن.ه قرآن واژهشهرهايی ك

 های مستعمل آنان را استعمال كرده است عبارتند از: أحباش، فارس، روم، أنباط، سريان، عبريون، بربر.كشورهايی كه قرآن واژه

 های زير دقت كنيد: به عنوان مثال به واژه

 بيله يا شهر نام ق

 

 هايی كه از آن قبيله در قرآن آمده است با ذكر ترجمهنمونه واژه
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 5شطر=تلقاء 4اغرينصخاسئين= 3سفهاء=جُهال كنانه

 6عزموا=حققوا عنت=إثم اشتروا= باعوا هذيل

 7الخير=المال شقاق=ضالل باوؤا=استوجبوا جُرهم

 9يصدفون=يعرضون 8وسط=عول أمانی=اباطيل قريش

 11الصدفين=الجبلين 10ال=عيانابُقُ بغيا=حسدا تميم

 14نفقا=سربا 13خباال=غيّا 12الصاعقه=الموتة عمان

 17كُتِبُوا=لُعنوا 16الخرطوم=االنف 15رفث=جماع مزحج

   أفيضوا=إنفروا خزاعه

  سفاهه=خبون تفشال=تجبُنا حمير

   ربانيين=علما سريانی

  كفل=نصيب اصری=عهدی نبط

   تميلوا=تخطئوا سباء

 اخرن=ثقلت جرح=شك عثر=اطلع قريش

   امالق=جوع نحم

   فافرق=فاقض مدين

   اجتبيتها=اتيتها ثقيف

   تحصرت=ضاق يمامه

                                                           
3
 .142بقره/  
4
 .65بقره/  
5
 . 144بقره/ 
6
 .227و 16بقره/  
7
 .215و  90بقره/  
8
 .143و  78بقره/  
9
 .157انعام/  
10
 .111انعام/  
11
 .96کهف/  
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 روانی لفظ و عبارت-7

باشند، به طوری كه موسيقی جذابی در اذهان مخاطبين به شهادت علماء بيان، الفاظ و عبارات قرآن كريم در نهايت سهولت و روانی می

 ايجاد می نمايند.

الفاظ و عباراتی كه در مستعمالت عربنوعی صعوبت و سنگينی را به همراه دارند، در آيات قرآنی به شيوه ای وارد شده اند كه صعوبت 

 آنها جايشان را به سهولت و روانی سپرده اند.

 شود.تنها به ذكر چند مثال اكتفا می قائل در هر واژه و عبارتی ما را به اين سهم رهنمون می سازد و در اين مقوله موجز

، «قلب»و اگر مفرد آن منظور باشد، به جای آن الفاظی چون « اولوااللباب»در قرآن فقط جمع آن استعمال شده است « لب»لفظ -

 استعمال شده است. « فؤاد»

؛ كندقرار گيرد اثر مطلوبی ايجاد نمی ه است، در كنار آندكه حرف غير مشد« الم»مشدده بوده و اگر « ب»حرف « لب»چراكه در واژة 

اثر سنگين « الباب»رسد ولی در حالت جمع، فاصله شدن چند حرف بين الم و باء در مشدده می« باء»چون الم مسترخيه به يكباره به 

 سازد.را زدوده و آن را روان می« لبّ»

 كل در آنجا حل شده است. از حروف مشدده است، اين مش« ج»است كه چون « جبّ»مثل اين لفظ، لفظ -

 و دقت در آن ما را  .38قصص/«.فاوقد لی يا هامانُ علی الطين فاجعل لی صرحا»و به جای آن استعمال « آجر»همچنين عدم استعمال -

 بواسطة همزه صعوبتی خاص دارد.« آجر»رساند كه لفظ به اين نكته می

است، لذا قرآن از آنها اعراض نموده و با واژه های توصيفی، جمله ای زيبا نيز همين صعوبت در آن هويد« فرمد»لفظ مترادف آن يعنی 

 بيان نموده است.

 تجسم معانی در پژواک حروف-8

زنند به طوری كه اگر معنای رحمت شويم كه الفاظ، معانی خاص خود را فرياد میهنگام قرائت آيات قرآن كريم، به اين نكته واقف می

فهماند و بطوری كه هر معانی با لفظی ين وادی است و اگر تهديدی در آن نهفته باشد، لفظ اين تهديد را میالقاء شود، لفظ نيز در هم

 ترين مناسبت را با آن داشته باشد.آمده است كه بيش

لّ كفورو هم والذين كفروا لهم نار جهنم ال يُقضی عليهم فيموتوا و ال يخفّف عنهم من عذابها، كذلكنجزی ك به اين آيات توجه كنيد:

 .37و 36يصطرخون فيها ربّنا اخرجنا نعمل صالحا غيرالذی كنّا نعمل . فاطر/ 

 كند، از الفاظ هويداست.غلظت و شدتی كه داللت بر عدم بخشش می

 .117مثل ما ينفقون فی هذه الحيوة الدنيا كمثل ريح فيها صرٌ اصابت حرثَ قومٍ ظلموا أنفسهم فاهلكته.آل عمران/ -

 وزد و نابود كننده است، از همين واژه ها شنيدنی است. باد كه چون طوفانی می صدای اين

 .20و  19إنا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا فی يوم نحس مستمر تنزع النّاس كانّهم اعجاز نخل منقعر.قمر/ -

 شدت و حدت عذاب از اصطكاك اين الفاظ با گوش لمس شدنی است.

 .6 فاذا جائت الصاخّة، يوم...حاقه/-

 ناله مدهوش كننده جهنميان از بی كسی آنان كامال هويداست.
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آيد و اين قابل انكار نيست. نيز حالت شدت و حدت می ،الفاظ مركب شده از آن حروف و آری! برخی حروف بواسطه مخرج شديد آنها

نای خود را قبل از اينكه به معنا پی برده اين الفاظ كه با اسلوب دقيقی تركيب يافته و با اسلوب دقيق تری چيده شده اند، نهايت مع

 رسانند. شود، می

 تکرار آياتتماثل و -9

 .35الف( اُسكُن انت و زوجك الجنّة و كال منها رغدا. بقره، 

 .19اُسكُن انت و زوجك الجنّة  فكال منها رغدا. اعراف/ 

باشد، صحيح نمی« واو»كند، لذا عطف به آن، جز با غال میدر سورة بقره، مراد از اسكن اقامه در مكان است و اين زمان طوالنی را اش

 شود. چراكه اقامت و خوردن با هم جمع می

}در آيه قبلش{ « اخرج»اما آنچه در سورة اعراف آمده است؛ اتخاذ مسكن است و در واقع مقابله با ابليس است كه به او گفته شده 

شود و بهتر است. چراكه خوردن بعد از اتخاذ سكنی واقع می« فاء»همين جهت  اتخاذ مسكن الزم نيست زمان طوالنی در برگيرد، به

 اتخاذ و أكل قابل جمع شدن نيستند. 

 فرمايد: بنشين، بعد بخور{.شود چيزی خورد. لذا می}اتخاذ سكنی يعنی انتخاب و قصد نشستن كه در اين هنگام نمی

 .58تما. بقره/ ب( و اذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئ

 .161و اذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية و كلوا منها حيث شئتما. اعراف/ 

آمده « فاء»گردد، لذا با آمده ولی اكل با دخول، جمع نمی« واو»شود و لذا با در اينجا نيز عينا مثل مورد قبل، اكل با سكون جمع می

 است.

 .151يّاهم. انعام/ ج( و ال تقتلوا اوالدكم من امالق نحن نرزقكم و ا

 .31و ال تقتلوا اوالدكم خشية امالق نحن نرزقهم و ايّكم. اسراء/ 

همراه شده، ترس « خشية امالق»در سورة انعام، گرسنگی پدر و مادر مورد نظر است و لذا والدين مقدم شده ولی در سورة اسراء كه با 

 ها مقدم شده است.ترس وجود دارد{. و لذا روزی بچه هااز امالق )گرسنگی( نسبت به اوالد است }چون در مورد بچه

 ؛ فانطلقا حتی اذا ركبا فی السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا إمرا.71لقد جئت شيئا إمرا. كهف / -د

 ئت شيئا نكرا.؛ فانطلقا حتی اذا لقيا غالما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد ج74لقد جئت شيئا نكرا. كهف/ 

آية اول در مورد شكستن سفينه )داستان و سرگذشت خضر و موسی است آن هنگام كه خضر سفينه را شكست و در مرتبة بعد 

 شخصی را كشت(. آمده است چه بسا سرّی داشته باشد ولی تعجب برانگيز است. چون إمر به معنای تعجب برانگيز آمده است. 

آمده است. جهت مطالعات بيشتر به كتاب « امر منكر»است و آن قبيح است لذا با واژة نُكر به معنای  ولی آية دوم در مورد قتل غالم

 مراجعه كنيد.       « اسرار التكرار فی متشابه القرآن بما فيه الحجة والبيان»

 ماليمت و مالطفت در واژگان و عبارات قرآنی-10

 تناسب آيات  -الف
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 تكلف جز تناسب، بيان و نيست استدالل قابل تناسبى چنين اند گفته و اند، نپذيرفته را ها سوره ميان بتناس انديشمندان، برخى چند هر

 .است شده اثبات انديشمندان، از بسيارى ى نظريه مطابق قرآن، هاى آيه ميان تناسب باشد، نمى چيزى

اجزاء يك سوره و نيز يك سوره با سوره ديگر در قرآن  تناسب مفهومی هر آيه با آية ديگر و تناسببه نظر اين دسته از انديشمندان، 

 باشد. كريم برهانی بوده و قابل استدالل می

وقتی آية يسألونك عن االهلة قل هی مواقيت للناس والحجّ و ليس البرُّ بان تاتوا البيوت من ظهورها و لكنّ البرّ من اتقی. بقره/  مثال

وجود دارد ولی وقتی به عادت جاهلی « دخول باب»و « اهلّه»ود، چه مناسبتی بين احكام كنيم، ممكن است تصور ش. را تالوت می189

يابيم كه مناسبتی شدند، دقت كنيم، درمیكردند وارد میكه هنگام حج از در خانه يا خيمه وارد نمی شدند و آن را از پشت سوراخ می

 ست. عميق بين اهلّة برای وقت شناسی در همه ايام و در ايام حج ا

 يابی كه تناسب در آيه وجود دارد.با بطالن اين حكم حج جاهلی عرب می

 .2و 1سبحان الذی اسری بعبده ليال من المسجد الحرام الی المسجد االقصی...و آتينا موسی الكتاب. اسراء/ نيزدر آيه 

ن و مرتبة مسجداالقصی را درك كنند و نسبت به باشد تا آنان شأاين دو آيه، عالوه بر معارف ژرف آنها، تذكری برای بنی اسرائيل می

 عظمت آن بی تفاوت نباشند.

 .17ال تحرّك به لسانك لتجعل به. قيامت/ همچنين در آيه 

 گفته شده است كه سياق سوره، در مورد قيامت است و اين بخش از آيات، تناسبی با اين سياق ندارد!

( قائل به عدم وجود مناسبت و تناسب و يا بسيار 330-328وطی در االتقان)ص( و سي230-228چنانچه فخر رازی در تفسير كبير)ص 

 سخت بودن آن شده اند. 

های آيات قرآنی در اين باره از خاطر مبارك پيامبر خدا)ص( نرود، بهترين وجه، ولی تأكيد بر قيامت و اينكه هشدارها و بيدار باش

 مناسبت بين آيات است.

 . 24بوا هلل و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا انّ اهلل يحول بين المرء وقلبه. انفال/ يا ايهاالذين آمنوا استجي-

 نمايد.اشاعره در تفسير اين آيه گفته اند : اين آيه مفهم قول جبر است چراكه خدا حائل است و هم اوست كه انسان را مؤمن و كافرمی

ت بر اختيار ضمنی دارد و جبر و اختيار در يك آيه تناقض مسلم غير قابل طبيعی است اين حرف باطل است چراكه صدر آيه دالل

 توجيه است.

فهماند كه معاندان خدا و پيامبر قابل هدايت نيستند نمايد و ذيل آن اين نكته را میصدر آيه دستور به اجابت قول خدا و رسول می

 چراكه اين راه را خودشان با عدم اجابت خود پذيرفته اند.

گويد: من الوان التناسق الفنِِّی هو ذلك التسلسل المعنوی بين االغراض فی سياق االيات والتناسب فی قطب  در اين باره میسيد 

التناسق تمحّال ال ضرورة له، حتی ليصل الی حدّ التكلّف ليس القرآن بحاجة الی شی  االنتقال من غرض الی غرض. وبعضهم يتمحّل لهذا

 .244، ص5ه نقل از التمهيد/ جب 69منه. تصوير فنی/ ص

گويد: اين نكته، مغفول عنه مستشرقين شده، چه رسد به علماء مسلمين . آنان وقتی با نگاهی سطحی عدم تناسب را استاد درّاز نيز می

يد. المدخل آبرداشت كردند، قرآن را حاوی اموری پراكنده از معارف مختلف ديدند. در حالی كه با دقت ژرف چيزی غير اين بدست می

 .244، ص5نقل در التمهيد، ج 6و5الی القرآن الكريم، اهداف كل سوره: عبداهلل محمد شحاته، ص
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 تناسب هر سوره )وحدت موضوعی در هر سوره( - 

 هر سوره حاوی پيامی خاص از آغاز تا پايان است. بهبيان ديگر؛ هر سوره ای روحی عام دارد كه در تمام آيات سرايت يافته است مثال

سوره فاتحه، از سه مقطع تشكيل شده است و هر مرحله ای مقدمة مرحلة بعد است و اين سه مرحله، عبارتند از: تمجيد، انقطاع الی 

 اهلل، بيان حاجت.

 ها و آياتی ديگر نازل شده است، اسلوبی مرتب و منظم دارد. سورة بقره كه در چند سال تكميل شده است و بين آن سوره

كند، بعد از آن برخی قوانين و مقررات اسالم را سوره، طوائف متعدد معرفی شده اند، سپس دعوت به ايمان را مطرح می در مقدمة اين

 نمايد.بيان می

 بحثی مستقل

بوده، ايشان  660ها را مردود شمرد، عزيزالدين عبدالعزيز بن سالم معروف به سلطان العلماء متوفی اولين كسی كه تناسب بين سوره

گويد: المناسبة علم حسن و لكن يشترط فی حسن ارتباط الكالم ان يقع فی امر متحد مرتبط اوله بآخره فان وقع علی اسباب می

ربط ركيك. محمد هادی معرفت، التمهيد، بمختلفه لم يشترط فيه ارتباط احدهما باآلخر و من ربط ذلك فهو متكلف بماال يقدر عليه اال 

 .324، ص2ج

 گويد:مدبن احمد ملوی منظوطی برخالف سلطان العلماء تناسب را ستوده و میشيخ ولی اهلل مح

 و قد وهم من قال ال يطلب لآلی الكريمة مناسبة، النّها علی حسب الوقائع المتفرقه و فصل الخطاب أنّها علی حسب الوقائع تنزيال، و علی

 .325حسب الحكمة ترتيبا. همان، ص

ها را توقيفی بدانيم. البته زركشی تناسب را پذيرفته و رف ولی اهلل مبنی بر اين است كه ترتيب سورهدرالدين زركشی نيز گفته است؛ حب

 كند. هايی ذكر میبرای آن مثال

شود و سورة قبل از آن )مائده( به ها گاهی آشكار و گاهی مخفی است. مثال سورة انعام با حمد آغاز میگويد: تناسب بين سورهاو می

 گردد.حمد ختم می

ذلك »چه راهی است، در سورة بقره آمده است كه « صراط مستقيم»را بيان كرده اما اينكه « صراط مستقيم»و يا در سورة حمد 

 يعنی كتاب صراط مستقيم است.« الكتاب ال ريب فيه

امثال آنها را كه سعی در مرحوم آقای معرفت، تناسب سور را تكلف محض دانسته و كار جالل الدين سيوطی و برهان الدين بقاعی و 

 ها داشته اند، تكلف سست شمرده است. بيان تناسب سوره

ها، اختالف مصاحف است كما اينكه مسجل است كه مصحف ابن مسعود، ترتيبی غير از گويد: دليل عدم توقيفی بودن سورهايشان می

 مصحف ابی بن كعب داشت. 

آورده است، گاه « نظم الدرر فی تناسب اآليات والسور»( در مجموعة 885متوفی كالم ايشان، كالمی متين است و آنچه كه بقاعی )

 رسد. ها قابل بيان است و گاه تكلفاتی است كه بيان مثل آنها هم بعيد به نظر نمیكلياتی است كه در بسياری از سوره

اهدی چون ترتيب مصحف ابن مسعود و نيز ترتيب ها، استدالل قابل اعتمادی وجود ندارد، بلكه شوعالوه اينكه بر توقيفی بودن سوره

 دهد.مصحف حضرت امير)ع( برخالف آن شهادت می

 فواتح سور-ب
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افتتاحيه كتاب نقش مهمی در بيان موضوع و تفهيم آن دارد و در اين باره، همة فواتح سور در قرآن كريم از نقش جاذبی برخوردار 

 است. 

دهد تا گوش جان او را شود و چه غير آنها، همه شنونده را در مقام سامعی سميع قرار میهايی كه با حروف مقطعه شروع میچه سوره

 به شنيدن باقی مطالب وقف خود كند. 

ياايهاالناس اتّقوا ربّكم إنّ زلزلة الساعة شیءٌ عظيمٌ.حج/  شود، همين حالت قابل لمس است:مثال در سورة حج كه با آية ذيل شروع می

1. 

 ، نيز برای تمام سوره از همين حقيقت مثبت برخوردار است. اين سوره با اختصار آن مشتمل است بر:استسورة حمد كه  مطلع قرآن

 شناخت خدا و اينكه تنها او سزاوار حمد است.-1

 اعتقاد به قيامت و اينكه رجوع هر كس به اوست.-2

 بيان اين نكته كه معبودی جز خداوند وجود ندارد.-3

 ديان و رسوالن با درخواست هدايت در مسير آنان.بيان موقعيت ها-4

 اجتناب از طريقت كسانی كه راه صالح و درست را طی نكرده اند.-5

 های ديگر.و نيز ساير سوره

 توان فواتح سور را چنين دسته بندی كرد:بر همين اساس می

 بر چيزی متعلق شده است. « حمد»روه، كه در هر گ« الحمدهلل»افتتاح پنج سورة فاتحه، انعام، كهف، سبأ، فاطر به -1

در سورة حمد، عام است، در سورة انعام بخاطر خلق آسمانها و زمين است، در سورة كهف بخاطر انزال كتاب است، در سورة سبأ به 

 جهت مالكيت آسمان و زمين است و در سورة فاطر بخاطر فاطريت و خالقيت آسمان و زمين است.

 شود. های اسراء، فرقان، حديد، حشر، صف، جمعه، تغابن، اعلی و نيز تبارك شروع میز سورهمسبّحات؛ كه عبارتند ا-2

 سوره است. 29حروف مقطعه كه مجموعا -3

 شوند.كه دو سورة نساء و حج با اين عبارت شروع می« ياايهاالناس»-4

 در سه سورة مائده، حجرات، ممتحنه.« ياايهاالذين آمنوا»-5

 شود.ر سه سورة احزاب، طالق، تحريم و دو سورة مزمّل و مدثّر با بيان وصف حضرت شروع مید« ياايهاالنبی»-6

سوره: برائت)توبه(، نحل، انبياء، محمد)ص(، قمر، واقعه، معارج، دهر، نبأ، عبس، تكوير، انفطار، مطففين،  19افتتح به تهديد در -7

 انشقاق، بيّنه، زلزال، تكاثر، همزه، تبّت.

سوره: صافات، زاريات، طور، نجم، قيامت، مرسالت، نازعات، بروج، فجر، بلد، شمس، ليل، ضحی، تين، عاديات،  16قسم در  افتتاح به-8

 عصر.

 سوره: جنّ، علق، كافرون، توحيد، معوذتين)فلق و ناس(. 6افتتاح به امر در -9
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 لزال، نصر.افتتاح به شرط در هفت سوره: واقعه، منافقون، تكوير، انفطار، انشقاق، ز-10

 خاتمة سور-ج

تر از آن، از اهميت ويژه ای برخوردار است، بايستی در مخاطب چنان اثری ايجاد كند كه تمام آخر كالم نيز چون مطلع و بلكه قوی

 مجموعه مطالب گذشته را يادآوری كرده باشد.

 حمد و يا خاتمه دادن به دعا و استغفار در سورة بقره. مانند خاتمه دادن به تبعيت از صراط مستقيم از راهی به دور از انحراف در سورة 

 حروف مقطعه-د

حرف و نصف حروف الفبا هستند؛ نيمی از حروف مهموسه، مجهوره، شديده،  14حروف مقطعه كه با در نظر نگرفتن مكررات، مجموعا 

 الحات به حليةالقرآن، جلد دوم مراجعه كنيد.تر با اين اصطرخوة، مطبقه،منفتحه، مستعليه، مستفله، قلقله هستند. جهت آشنايی بيش

 كند، از جمله: كنار هم گذاشتن اين حروف، جمالت زيبايی را ايجاد می

 «صراط علیٍّ حقٌ نمسكه»يا « نصٌ حكيمٌ قاطع له سرٌّ»

 در مورد حروف مقطعه آراء و نظرياتی گفته شده است كه از جمله آنها: 

 از متشابهات است. -1

 و رسول است. رمز بين خدا-2

 هر حرفی از حروف مقطعه آغاز يكی از اسماء خداست. -3

 حروف مقطعه، مجرد اسماء اصوات است و معنای مشخص ندارند. -4

 اشاره به آن است كه قرآنی كه شما از آوردن آن عاجزيد از حروف معمولی بوجود آمده است. -5

 ها استفاده شده است. تر از ساير سورهآن حروف در آن سوره بيشدهد كه از هر سوره ای كه حروف مقطعه دارد، نشان می-6

ذی  20به تاريخ « آخر ساعة»در همين باره، توجه به احصائات عددی و رياضی كه دكتر رشاد خليفه انجام داده و در مجلة مصری 

 توان از نظر دور داشت.به چاپ رسيده است نمی 1392حجه 

نسبت به ساير حروف )با در نظر گرفتن تعداد حروف بكار رفته در اين سوره( « قاف»ر سورة د« ق»طبق اين محاسبات مثال حرف 

 تر است.بيش

 و...« صاد»در سورة « ص»طور حرف و همين

بار تكرار 148بار و قلب و فؤاد نيز 148های همنوا و متضاد در قرآن كريم از نوعی تناسب برخوردار هستند. مثال بصر و بصيرة نيز واژه

 شده است.

 های ديگر.طور واژهبار تكرار گرديده است و همين 115و دنيا و آخرت هر كدام 

 فواصل آيات -ه
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دهد اين لحن جذاب به صورتی است كه مخاطب با ای، آهنگی خاص و جاذب به قرآن میكلمات انتهايی آيات قرآن كريم در هر سوره

 برد. باشد پی به آخر آيه می شنيدن آن حتی اگر آشنايی به مفهوم آن آيه نداشته

 ای مناسبتی با صدر آيه و موضوع آيه دارد.عالوه اينكه آخر هر آيه

 دقت كنيد.  72تا  66به انتهای چند آية ذيل از سورة انفال آيات 

ايد خداوند با كسانی فرمصدر آيه پيرامون ياری خداوند از مجاهدين فی سبيل اهلل است و در پايان می« واهلل مع الصابرين»... 66آية 

 است كه صبر پيشه كنند.

خواهيد و خداوند آخرت را سپس فرمايد شما دنيا را میصدر آيه پيرامون دستوری در مورد جهاد است و می« واهلل عزيزٌ حكيم» 67آية 

 فرمايد اراده الهی برتر است.در ذيل آيه می

ها و نيز بخشش اسرای ها و آشاميدنیصدر آيات پيرامون استفاده از خوردنی« رحيمواهلل غفورٌ « »انّ اهلل غفورٌ رحيم»... 70و  69آيات 

 فرمايد خداوند بخشنده و مهربان است. جنگ است و در ذيل می

فرمايد خداوند عليم و حكيم صدر آيه پيرامون احتمال خيانت اسرای بخشوده شده است و در ذيل می« واهلل عليمٌ حكيم»... 71آية 

 است.

صدر آيه پيرامون ستايش از مهاجرين و مذمت كسانی است كه هجرت نكرده اند و در ذيل می « ...واهلل بما تعملون بصير»  72 آية

 فرمايد خداوند به عمل شما آگاه است. 

 سورة مائده هم دقت كنيد: 47و  45و  44به انتهای آيات 

فرمايد هر كسی آنچه از ناحية خداوند نازل شده يد است و در ذيل میصدر آيات در مورد اصول عقا« فاولئك هم الكافرون»... 44آية 

 نپذيرد كافر است. 

فرمايد هر كس قصاص را رعايت نكند ستمگر است، او به صدر آيه در مورد قصاص است و در ذيل می« فاولئك هم الظالمون» 45آية 

 خود و ديگران ظلم نموده است.

فرمايد كسی كه احكام دين را رعايت نكند ر آيه در مورد رعايت احكام الهی است و در ذيل میصد« فاولئك هم الفاسقون»... 47آية 

 فاسق است و فاسق كسی را گويند كه علنا احكام دين را رعايت نكند. 

يات صدر آنها اگر انتهای هر آيه مناسبتی با كلمات قبل و صدر آيه دارد پس چرا برخی آ شود و آن اينكه:در اينجا يك سؤال مطرح می

 باشد ولی انتهای آنها يكی است. مثل هم ولی انتهای آنها مختلف است و يا در برخی آيات، صدر متفاوت می

در جواب اين سؤال بايستی متذكر شد كه اين اختالف خود برای تفهيم معانی جديد است اگر آياتی كه صدر آنها مثل هم است دارای 

ا نمی فهمانند و نيز آياتی كه ذيل واحد دارند اگر صدر آنها نيز مثل هم باشند مطلبی جديد را القاء ذيل همانند باشند معنای جديدی ر

 شود. تر نوعی تناسب در ابتداء و انتهاء آيات مالحظه مینمی نمايند، عالوه اينكه در همان موارد هم با دقتی بيش

 انواع فواصل

 انتهای هر آيه با ابتدای همان آيه-الف

 آخر آيات قرآن نسبت به آغاز آيات از نظر معنا و مفهوم بر چهار صورتند:كلمات 
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)مقدمه « تمكين»گاهی انتهای آيه الزمة ابتدای آيه است يعنی صدر آيه مقدمه ای است برای ذيل آيه، اين صورت را اصطالحا -1

 .26ه/ سجد«. اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم...افال يسمعون»نامند. مثال: سازی( می

باشد و كسانی كه هالك شده اند بواسطة گوش ندادن آغاز آيه در مورد هدايت است و يكی از موجبات هدايت گوش دادن به مواعظ می

 ها بوده است پس الزمة گوش ندادن به اندرزها، هدايت نشدن و در نتيجه هالكت است.آنها به پندها و موعظه

 .103انعام/ «. يرال تدركه االبصار...و هواللطيف الخب»

كند، عالوه باشد و حواس مادی آن را درك نمیخداوند قابل رؤيت نيست زيرا او جسم نيست بلكه لطيف است و لطيف قابل رؤيت نمی

 باشد يعنی بر همه چيز آگاه است. اينكه خبير نيز می

 نويسد:سيوطی در اتقان می

 ه رسيد، اين آيه را به اشتباه چنين قرائت كرد. سورة بقر 209نمود و چون به آية كسی قرآن تالوت می

 «.غفورٌ رحيم« »فان زللتم من بعد ما جائتكم البينات فاعلموا انّ اهلل»

شخصی اعرابی چون اين تالوت را شنيد تعجب كرد كه چگونه خداوند حكيم در قرآن غفران و بخشش بعد از لغزش است، چنين 

شود شود گناه زياد گردد و باعث ترغيب در معصيت شود زيرا معنای آيه چنين میيرا موجب میانتهايی برای اين آيه مناسبت ندارد ز

 كه اگر بعد از آمدن بيّنات لغزش نموديد خداوند بخشنده است.

 وی اين شبهه را بر دانشمندی عرضه كرد

 باشد.می« حكيم عزيزٌ»او گفت قاری اشتباه قرائت كرده و آنچه در قرآن در انتهای اين آيه آمده  است 

 .347، ص3اعرابی گفت حكيم بايد چنين سخن گويد، و اين انتها برای آيه مناسب است. اتقان/ ج

 )صدور ذيل از صدر( گويند. مانند: « تصدير»گاهی آخر آيه از جنس اول آيه است، اين وجه را اصطالحا -2

 .8آل عمران/ «. وهب لنا من لدنك رحمةً انّك انت الوهاب»

 از يك ماده مشتق شده اند.« هب»و « وهاب»ة دو كلم

 .64توبه/ «. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورةٌ...انّ اهلل مخرجٌ ما تحذرون»

 از يك ماده هستند. « تحذرون»و « يحذر»دو كلمة 

  )زينت دادن انتهای نوشته( گويند.« توشيح»گاهی آخر آيه نتيجة ابتدای آيه است اين صورت را اصطالحا -3

 .37يس/ «. و آيةٌ لهم الليل نسلخ منه النهار فاذاهم مظلمون»

 ظلمت را در پی دارد. ،است و اخذ نور (ظلمت)تاريكی  (،روشنايی)نتيجة گرفتن نهار 

« امعان»يا « ايغال»كند اين صورت را در اصطالح ای را افاده نمینمايد و معنای تازهگاهی آخر آيه معنای صدر آيه را تأكيد می-4

 گويند. مانند: 

 .21و  20يس/ «. يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من ال يسئلكم اجرا و هم مهتدون»...
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 كند نه اينكه اثبات هدايت كند زيرا اولياء خداوند قطعا هدايت شده هستند. هدايت يافتن رسوالن را تأكيد می« هم مهتدون»

 انتهای هر آيه با انتهای آية ديگر-ب

 يات قرآن نسبت به آيات ديگر بر شش وجهند.كلمات آخر آ

گويند به اين دو مثال « متوازن»گاهی كلمات آخر آيات از نظر وزن هماهنگ هستند ولی سجع متفاوتی دارند، اين وجه را اصطالحا -1

 توجه كنيد.

 د ولی سجع متفاوت دارند.هم وزنن« صدع»و « رجع»، در اين دو آيه 12و 11طارق/ « والسماء ذات الرجع، واالرض ذات الصدع»

 هم وزنند ولی سجع متفاوت دارند.« مبثوثه»و « مصفوفه»، در اين دو آيه 16و  15غاشيه/ « و نمارق مصفوفة، و زرابیُّ مبثوثة»

 گويند.« مطرّف»گاهی كلمات آخر آيات از نظر وزن متفاوتند ولی سجع يكسان دارند اين وجه را اصطالحا -2

 .18و  17انشقاق/ «. قمر اذا اتسقواليل و ما وسق، وال»

 .14و  13نوح/ «. مالكم ال ترجون هلل وقارا، و قد خلقكم اطوارا»

 گويند.« مرصّع»باشند، اين وجه را اصطالحا گاهی كلمات آخر آيات از نظر وزن و سجع يكسان هستند ولی از نظر معنا متضاد می-3

 .14و  13نفطار/ ا«. ان االبرار لفی نعيم، و ان الفجار لفی جحيم»

 .26و  25غاشيه/ «. ان الينا ايابهم، ثم ان علينا حسابهم»

 گويند.« متوازی»گاهی كلمات آخر آيات از نظر وزن و سجع يكسان هستند و معنای هماهنگی دارند اين وجه را اصطالحا -4

 .14و  13غاشيه/ «. فيها سررٌ مرفوعةٌ، و اكوابٌ موضوعةٌ»

 .18و  17غاشيه/ «. كيف خلقت و الی السماء كيف رفعت افال ينظرون الی االبل»

« متماثل»باشند اين وجه را اصطالحا گاهی كلمات آخر آيات از نظر وزن و سجع يكسانند عالوه اينكه در تعداد كلمات مساوی می-5

 نامند. می

 .8و 7مطففين/ «. كال ان كتاب الفجار لفی سجين، و ما ادريك ماسجين»

 .10و  9ضحی/ «. ال تقهر، و اما السائل فال تنهرفاما اليتيم ف»

گويند. « متقارب»گاهی كلمات آخر آيات سجع يكسان دارند و عالوه اينكه از حروف نزديك بهم ايجاد شده اند اين وجه را اصطالحا -6

 .2و1ق/ «. ق والقرآن المجيد...فقال الكافرون هذا شیءٌ عجيب»مانند: 

 به اين سؤال پاسخ داده شود كه: در پايان اين مبحث الزم است

 آيا در قرآن سجع وجود دارد؟

پذيرند و آن را سجع در اصطالح علم بديع، نثری را گويند كه وزن و آهنگی يكنواخت داشته باشد. برخی وجود سجع در قرآن را نمی

ل الفاظ است، نويسنده در مرحلة اول، گويند در سجع معنا تابع لفظ است، به عبارت ديگر در نثر مسجع، اصپندارند و میعيب می
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آرايد و در مراحل بعد به معانی آن توجه دارد. و چنين چيزی در قرآن محال است، قرآن كالم وحی است و دارای الفاظ متن خود را می

 عميقترين معانی است.

 رسد، هم اساس اين برهان و هم نتيجة آن صحيح نباشد. به نظر می

ر نثر هر چند گاهی موجب تبعيت معنا از لفظ است ولی لزوما چنين نيست. در قرآن كريم مسئله به عكس اوال وجود سجع د زيرا:

است، كتاب وحی باالترين و ژرف ترين معانی را در قالب الفاظی جذاب قرار داده است، عمق معنا و جذابيت الفاظ در قرآن موجب پديد 

گذارد،  و اين خود يكی از موارد اعجاز قرآن های هر عصر باقی میرا در قلوب انسان آمدن اثری شده است كه تا قيام قيامت تأثير خود

 است. 

  ما به برخی از موارد سجع اشاره كرديم، اينك به اين آيات نيز توجه فرمائيد: .ثانيا بهترين دليل برای اثبات هر چيز، وقوع آن است

 آدرس؟؟«. سحر و ال يفلح الساحر حيث اتیو الق ما فی يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد »

 .70و  69طه/ «. فالقی السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون و موسی»

 .48و  47شعراء/ «. قالوا امنا برب العالمين، رب موسی و هارون»

طلبد، و خداوند میدانيم حضرت موسی)ع( يكی از پيامبران بزرگ الهی است. وی برای دعوت فرعون به سوی حق، يك همكار از می

 كند: خداوند وزارت هارون را تائيد می

 .30و  29طه/ «. واجعل لی وزيرا من اهلی هارون اخی»

هارون هرچند بعد از ارتحال حضرت موسی)ع( خود رأسا هدايت قوم را عهده دار بود اما در زمان حيات وی، در مرتبة بعد از او قرار 

برخالف اين « طه»او همواره بعد از حضرت موسی)ع( قرار گيرد همانطوری كه در آيات سورة داشت، لذا علی القاعده بايستی اسم 

 مقدم شده است. « هارون»قاعده، نام 

 چرا؟

 –اتی »است و لذا موسی مؤخر شده است. « الف مقصوره»يكی از علل اين تقديم و تأخيرشايد اين باشد كه در سورة طه، فاصله، 

 «.هارون –العالمين »است و به همين جهت موسی مقدم شده است « نون»اصله و در سورة شعراء ف« موسی

 ها واژه گزينش در ادب -11

 .است شده استفاده عام كلمات از بوده، الزم هرجا بلكه است؛ نيامده زشت هاى واژه كريم، قرآن در 

 . پردازيم مى قرآن آميز عفت هاى واژه برخى بيان به اينك 

 :از است عبارت است، آميزش از هكناي كه هايى واژه 

 :است آميزش از كنايه زير آيه دو در و است؛ شدن آغوش هم از كنايه قرآن، در و است، سخن معناى به رفث 

 . 187 بقره،.... نِسائِكُمْ اِلى الرَّفَثَ الصّيِامِ لَيْلَةَ لَكُمْ اُحِلَّ 

 . است گرديده حالل شما بر تان زنان با همخوابى دارى، روزه شبهاى در 

 . 160ص ،4-3ج االتقان، ؛197 بقره،.... الحجّ فِى جِدالَ وَال فُسُوقَ وَال رَفَثَ فَال 



29 
 

 .نيست روا جدال و گناه و همبسترى حج، اثناى در 

 .است شده آورده جنسى عمل از كنايه نيز مباشرت ى واژه 

 . 187 بقره،.... الْمَساجِد فِى عَاكِفُونَ أَنْتُمْ وَ شِروُهُنَّ تُبا ال وَ 

 . نياميزيد در زنان با هستيد، معتكف مساجد در كه حالى در و 

 . 187 بقره،.... بَاشِروُهُنّ فَالْآنَ... 

 ...كنيد آميزش ها آن با اكنون... 

 : گفت مريم. است جنسى آميزش از كنايه قرآن، در و تماس معناى به «مس» 

 . 47 عمران، آل. ...بَشَرٌ يَمْسَسْنِى مْلَ وَ وَلَدٌ لِى يَكُونُ اَنّى رَبِّ... 

  است؟ نگرفته تماس من با مردى كه حالى در شوم مى فرزند داراى چگونه 

 : است آمده 20 آيه مريم ى سوره در باز 

 .بَشَر يَمْسَسْنى لَمْ وَ غُالمٌ لِى يَكُونُ اَنّى قَالَتْ 

 است؟ فتهنگر تماس من با مردى اينكه با داشت خواهم پسر چگونه 

 را آميزش كه هايى واژه همه جاى به آيه، اين در. است شده گرفته كار به عفت و ادب ى شيوه زيباترين بَشَرٌ يَمْسَسْنِى لَمْ تعبير در 

 . است آميزش از آميزى عفت كنايه كه است شده برگزيده مسّ ى واژه رساند، مى

 ،(مرد) رجل ى واژه جاى به. ام نگرفته تماس مردى با من نه نگرفته تماس من با مردى يعنى است؛ داده قرار بشر نيز را تماس فاعل 

 . را عموميت هم و رساند مى را عفت اوج هم كه است شده برگزيده بشر ى واژه

 : است آمده قرآن در هم باز جنسى، آميزش از كنايه ،(برخورد) مس ى واژه 

 . 237 بقره،. تَمَسُوهُنَّ اَنْ قَبْلُ مِنْ ،. 236 بقره، تَمَسُوهُنَّ لَمْ مَا 

 : است آمده جنسى آميزش از كنايه بار دو نيز لمس ى واژه 

 . 6 مائده،. النِّسَاءَ لَمَسْتُمُ اَوْ ،. 237 بقره، النِّسَاءَ لَمَسْتُمُ اَوْ 

 . 222 بقره،. اَمْرِكُمْ حَيْثُ نْمِ فَأْتُوهُنَّ و.  223 بقره، حَرْثَكُمْ فَأْتُوا. دارد هماغوشى به اشاره نيز فاتوا ى واژه 

 : است هماغوشى از كنايه نيز ديگرى هاى واژه 

 . 235 بقره،.... مَعْرُوفاً قَوْالً تَقُولُوا اَنْ اِالَّ سِرّاً تُواعِدُوهُنَّ الَّ لَكِنْ وَ...پنهان، ى وعده 

 . 23 نساء، ...بِهِنَّ دَخَلْتُمْ ونُواتَكُ لَمْ فَاِنْ بِهِنَّ دَخَلْتُمْ الَّتِى نِّسائِكُمُ مِنْ...دخول، 

 .است همبسترى از كنايه زير، آيه در است، پوشاند و فراگرفت معناى به كه «تَغَشّا» ى واژه 

 . 189 اعراف، ....خَفِيفاً حَمْالً حَمَلَتْ تَغَشّاها فَلَمّا... 
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 . 23 يوسف، ...بَيْتِها فِى هُوَ الَّتى وَرَاوَدَتْهُ است شده تعبير «مراوده» به زن آن هاى گرى عشوه از زليخا، و يوسف سرگذشت در 

 . است وقار و صالبت اوج در عشقى، سرگذشت اين در قرآنى تعابير. است رفت و آمد معنى به مراوده 

 :است آمده دفع از كنايه بار دو نيز «گودال» غائط ى واژه 

 . 6 مائده، ؛43 نساء، ...الْغَائِطِ مِّنَ مِنْكُمْ اَحَدٌ جَاءَ وْاَ سَفَرٍ عَلَى اَوْ مَّرْضَى كُنْتُمْ اِنْ وَ... 

 .سازد مى آشكار را آميز كنايه و عفيف هاى واژه كارگيرى به مجيد، قرآن سرتاسر در كاونده نگاهى 

 قرآن خاص هاى معرفت -12

 . رسد نمى ها آن هب وحى، با ارتباط جز ديگرى راه از بشر كه باشد مى هايى معرفت داراى كريم، قرآن 

 از آن مراحل انسان، آفرينش كيفيت آسمان، و زمين پيدايش چگونگى و هستى ى فلسفه و آفرينش اسرار الهى، جالل و جمال اوصاف 

 درس انسان يك كه است آن نشانگر همه... و باد و ابر و نباتات پيدايش سيارگان، گردش و افالك پيدايش كامل، موجود تا نطفه

 اين. باشد بوده آگاه علوم، اين جزء جزء به كه باشد آمده حكيمى سوى از بايستى معارف، اين و بود؛ نخواهد آن آوردن به قادر نخوانده،

 . نمود مالحظه قرآن جاى جاى در توان مى را اعجاز از وجه

 حکیم و متین شريعت -13

 كه حكمى هيچ و است؛ انسانى سرشت مطابق كريم، قرآن در...و قضايى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى، فردى، اجتماعى، قوانين تمامى 

 و نيازها به توجه اجتماع، حقوق رعايت همنوع، حقوق رعايت آزادگى، خواهى، عدالت سرشت. است نيامده قرآن در باشد، آن خالف

 كامل طور به را وى دنيايى هاىنياز و انسان دنيوى سعادت كتاب، اين گفت توان مى صراحت با و است؛ آمده قرآن در همه فردى، غرايز

 و نگذارد جاى بر گيرى گوشه و رياضت جز اثرى كه گيرد مى ناديده را دنيا چنان نه كند؛ مى تأمين آن، دستورهاى به كننده عمل براى

 ناديده را آخرت نجاويدا هاى نعمت و باشد داشته پى در را پرستى دنيا كه پندارد مى هدف آن چنان نه و گيرد ناديده را انسانى غرائز

 . باشد گرفته

 از ها قرن كه اساسى قانون چنين تدوين نيست؛ ممكن عادى انسان يك از اجتماعى، و فردى ابعاد ى همه در قوانينى چنين شدن جمع 

 نقانو كه است اين نه مگر.  است انسان غير سوى از كارى است، نشده احساس آن در نقصى ترين كوچك هنوز و گذرد مى آن عمر

 مطالعه را قانون كشور، آن مردم و كنند مى تصويب خود كشور اساسى قانون نام به قانونى كشور، هر كارآمد مداران سياست و گذاران

 نوشتن يا آن اصالح فكر در و شده آشكار آن ضعف نقاط نگذشته، سالى چند هنوز و دهند مى مثبت رأى آن به و پسندند مى و كنند مى

 است؟ شده مشاهده (كاستى) نقصى يا (نادرستى) عيب اسالم، گروهى و فردى قوانين تمام در هرگز آيا. تنداف مى ديگرى قانون

 قرآن بودن ی و خطابیبرهان -14

 يكی ديگر از وجوه اعجاز قرآن، جمع شدن برهان و خطابه در قرآن كريم است. 

 ند از: ضروری يا نظری. قضيه ای را گويند كه مركب از مقدمات يقينی باشد كه عبارت« برهان»

 تا هستند: 6های ضروری برهان

 «.االربعة زوج»مانند « قضايا قياساتها معها»اوليات: -1

 مشاهدات )حسيّات(.-2
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 وجدانيات )حس باطنی(.-3

 متواترات.-4

 مجريات.-5

 حدسيات.-6

 مركب از مقدمات مقبوله است. « خطابه»

 باشد. آن عقل است و جهتی احساس كه مركز آن وجدان می نفس آدمی دو جهت دارد؛ جهتی تفكيری كه مركز

 شود. طبعا هر كدام حوائجی دارند. نياز اين دو بوسيلة برهان و موعظه برآورده می

 قرآن كريم دو اسلوب خطابه و برهان را برای ارضای همين مهم در خود جای داده است. 

 تيجه گيری از قصص با بيان براهين عقلی، از اين جمله است. ها و نهای دقيق در همان قصهذكر قصص، بيان استدالل

 كند.بر موضع خود مطرخ می منطقى داليلى،های قوی عقالنی بهره گيری از برهان قرآن با 

 كند.سازد و يا توان پاسخگويی را از او سلب میهايی كه خصم را كامال ساكت نموده و متقاعد میبرهان

 دالل قرآن كريم توجه كنيد: به برخی از اين شيوه است

 .81قل ان كان للرحمن ولدٌ فانا اول العابدين. زخرف/ -

 .22لو كان فيهما الهة اال اهلل لفسدتا. انبياء/ -

 .91ما اتخذ اهلل من ولد و ما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق و لعلی بعضهم علی بعض  سبحان اهلل عما يصفون. مؤمنون/ -

 .79ها الذی انشأها اول مرة و هو بكل خلق عليم. يس/ قل يحيي-

دهد كه دهد كه با يافته های عقل و خرد انسان منافات ندارد. تعريفی از خدا ارائه میقرآن كريم تصويری از ماوراء الطبيعه ارائه می

 بينيد.نمايد. چنين تعريفی را شما در كتب عهدين هرگز نمیعقل بشر همان را تصديق می

 قرآن در غیبى اخبار -15

 بوده ها نظريه ديگر كنار در متمادى هاى سده كه است ديگرى نظريه رسيده، اثبات به آن گفتار صدق كه آينده و غيب از اخبار نظريه 

 .اند كرده مطرح اصلى وجه عنوان به را اعجاز وجه اين متأخر و متقدم عالمان است،

 بر روم ارتش ،پيروزى.  7 انفال، رويداد آن از پيش بدر جنگ در مسلمانان پيروزى: مانند. ستا آمده آينده از اخبارى بارها قرآن، در 

 ...و.   تبّت سوره وى نياوردن ايمان و دشمنى و كفر بر ابولهب ماندن ،. 3 و 2 روم، آن از پيش سال ده ايران، ارتش

 عالم به كامل احاطه كه كسى سوى از قرآن، كه ماند نخواهد اى شبهه كس هيچ براى يابد تحقق وقتى ها، آن مانند و اخبارى چنين 

 . است شده صادر دارد، هستى

 : كنيم مى اشاره نمونه يك به اينجا در است؛ آمده ها انسان ضمير از اخبار بارها قرآن، در همچنين 
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 .  95 و 94حجر،. سْتَهْزِئِينَالْمُ كَفَيْنَاكَ اِنَّا الْمُشْرِكِينَ عَنِ اَعْرِضْ وَ تُؤْمَرُ بِمَا فَاصْدَعْ 

 . داريم مى محفوظ كنندگان مسخره شر از را تو ما. گردان روى مشركان از و نما ابالغ را خود مأموريت رسا صداى با تو 

 خود با ديدند، را پيامبر كه همين مشركان، و كفار از اى عده گذشت؛ مى مكه هاى كوچه از پيامبر كه است آمده آيه، اين نزول شأن در 

 آشكار گفتند، مى خود با را آنچه و ها آن درون ها، آيه اين نزول با خداوند سپس كند؛ مى پيامبرى ادعاى كه است كسى همان اين گفتند

 . ساخت

 به را سخنم ها سنگريزه و ها سنگ ترسم مى: گفت مى مكه فتح در ابوسفيان كه اى گونه به است؛ بسيار كريم قرآن در موارد، اين 

 .برسانند وآله عليه اهلل مدصلىمح

 تحدى

 .است قرآن همانند بلندى معانى القاى با توأم قرآن هاى واژه مانند  هايى واژه آوردن تحدى، از مراد. است مبارز طلب معناى به تحدى 

 .ملتها ى همه نزد و ها زمان ى همه براى ماندنى ادعايى است؛ بزرگ بس ادعايى ادعا، اين 

 قرآن، با هماوردى هرگز كه معناست اين به اين، و. است داده مطلق صورت به آينده از خبر خدا... تَفْعَلُوا لَنْ وَ تَفْعَلُوا لَمْ فَاِنْ آيه در 

 هنرى صاحب و قدرتمند هر اينكه براى ندارد؛ صدور امكان وَالشَّهَادَةِ الْغَيْبِ عَالِمُ زبان از جز كه است غيبى خبر يك اين. ندارد امكان

 خويش، توانايى با مقايسه و آنان توانايى شناخت با و بشناسد را خويش زمان هماوردان تواند مى حداكثر برآيد، هماوردى مقام در كه

 را شهامت اين قرآن ولى شمارد؛ برتر را خود شناسد، نمى را آنان كه آيندگانى از كه ندارد جرأت كسى هرگز ولى بداند؛ برتر را خود

 قرآن اعجاز دليل ترين بزرگ شهامت، همين و نموده، اعالم هميشه براى قرآن، با رويارويى در را بشر ناتوانى جرأت كمال اب و داده نشان

 . است

 .است نموده تحدى به دعوت بارها مرحله، چهار در و اى عديده هاى آيه در كريم قرآن 

 آن مانند است بشر ى ساخته قرآن كه گوييد مى راست اگر يعنى بياوريد؛ را قرآن اين مانند توانيد نمى: فرمايد مى اعالم اول، مرحله در 

 .بياوريد را

 . 88 اسراء،. ظَهِيراً لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ كَانَ لَوْ وَ بِمِثْلِهِ يَأْتُونَ الَ هَذَاالْقُرْآنِ بِمِثْلِ يَأْتُوا اَنْ عَلَى وَالْجِنُّ االِنْسُ اجْتَمَعَتِ لَئِنِ قُلْ 

 . كنند يارى را يكديگر چند هر و توانست، نخواهند بياورند، را قرآن مانند تا شوند جمع ها انسان و ها جن راگ بگو 

 .بياوريد را قرآن مانند سوره ده فرمايد مى دوم ى مرحله در 

 . 13 هود،. صَادِقِينَ كُنْتُمْ اِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ طَعْتُمْاسْتَ مَنِ وَادْعُوا مُفْتَرِياتٍ مِثْلِهِ سُوَرٍ بِعَشْرِ فَأْتُوا قُلْ افْتَريهُ يَقُولُونَ اَمْ 

 . بياوريد آن مانند سوره ده و گيريد كمك به را ها آفريده ى همه گوييد، مى راست اگر بگو! پيامبر اى نيست، وحى قرآن گويند 

 . بياوريد قرآن مانند سوره يك فرمايد مى سوم ى مرحله در 

 . 38 يونس،. صَادِقِينَ كُنْتُمْ اِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ اسْتَطَعْتُمْ مَنِ وَادْعُوا مِّثْلِهِ بِسُورَةٍ فَأْتُوا قُلْ تَريهُافْ يَقُولُونَ اَمْ 

 . بياوريد قرآن مانند سوره يك و بطلبيد كمك خداوند از غير موجودات همه از گوييد، مى راست اگر بگو. نيست وحى قرآن گويند 

 .بياورند اى معجزه چنين توانند نمى هرگز فرمايد مى و داند مى قطعى را ها انسان كامل ناتوانى قرآن هارم،چ ى مرحله در 
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 تَفْعَلُوا لَنْ وَ تَفْعَلُوا لَمْ فَاِنْ قِينَصَادِ كُنْتُمْ اِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ شُهَدائَكُمْ وَادْعُوا مِثْلِهِ مِنْ بِسُورَةٍ فَأْتُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلْنَا مِمَّا رَيْبٍ فِى كُنْتُمْ اِنْ وَ 

 . 24 و 23 بقره،. لِلْكَافِرِينَ أُعِدَتْ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَاالنَّاسُ الَّتِى فَاتَّقُواالنَّارَ

 يك و بطلبيد ككم به را خود هواداران همه گوييد مى راست اگر نموديم، نازل خود ى بنده بر ما كه قرآنى در داريد شك شما اگر و 

 مايه كه آتشى از بپرهيزيد ( و آوريد روى حق به) پس. نداريد را آن توان هرگز كه ننموديد را كار اين اگر و بياوريد؛ قرآن مانند سوره

 . است شده آماده كفار براى و هاست سنگ و ها انسان از آن،

 . كند مى تر ناتوان را كفار و مشركان و نمايد مى تر تنگ را حاصرهم ى حلقه و رود مى جلو به گامى پيش، مرحله از مرحله هر در قرآن 

 كه طورى به. گذارد مى جاى بر (است بشر ساخته قرآن) ايده اين نابودى در بزرگى بس روانى پيامدهاى چهارگانه، مراحل اين در قرآن 

 . نماند آن از اثرى و گشت استدالل مغلوب كلى طور به ادعا اين بعثت، اوليه ساليان همان در

 كوتاهى گويند، پاسخ را قرآن ادعاى وسيله اين به و بياورند قرآن مانند سوره يك حتى توانستند مى عرب اذيبان اگر ترديد بى 

 .نمودند نمى معاوضه خونريزى و جنگ با اسالم نابودى براى را آسانى راه چنين و كردند نمى

 سوره: ك. ر دروغگو و ديوانه كاهن، جادوگر، چون افتراهايى بيان به زبان ديد، اتوانن قرآن برابر در را خود چون جاهلى عرب. آرى 

 اسالم توقف پى در ريزى خون و جنگ با يا ،(الغوافيه و القرآن لهذا تسمعوا ال) شد، مى قرآن به مردم سپردن گوش مانع و گشود.  طور

 .بود

 :شويم متذكر را نكته چند است الزم بحث اين پايان در 

 و پنجاه سوره هود ى سوره و پنجاهم ى سوره نزول، حسب به اسراء ى سوره زيرا است؛ گرفته صورت هم سر پشت مرحله، چهار اين -1 

 را يونس ى سوره نزول نامدار، مورخان البته است، قرآن هفتم و هشتاد سوره بقره، ى سوره و دوم و پنجاه سوره يونس، ى سوره و يكم

 به توجه با شدن، مؤخر و مقدم اين البته است؛ بوده سوره ده از پيش سوره، يك با تحدى قول، بنابراين اند؛ نستهدا هود سوره از پيش

 ده برابر چندين اندازه، نظر از سوره يك شايد زيرا كند؛ نمى ايجاد مشكلى نيست، يكسان بلندى و كوتاهى در قرآن هاى سوره اينكه

 .باشد سوره

 بحث در كه شبهه اين پاسخ در. است كرده ناتوان قرآن مانند آوردن از را عرب خداوند، كه اند كرده اشكال جازاع وجه اين به برخى -2 

. بود افتاده قرآن مانند آوردن فكر به بارها عرب زيرا نيست؛ درست چيزى چنين گفت بايستى پرداخت، خواهيم آن به تفصيل به بعد

 دليلى خود اين باز بياورند، را آن از جزيى يا قرآن مانند اينكه از است نموده ناتوان را عرب خداوند بپذيريم كه صورتى در اينكه عالوه

 آن، اعجاز ماندگارى و آن پاسدارى براى خداوند و است خداوند سوى از قرآن كه شود مى اثبات هم باز زيرا است؛ قرآن اعجاز بر محكم

 قرار مخاطب را آن بيانى اعجاز بلكه رساند نمى آسيبى قرآن اعجاز به شبهه، اين پس. است نموده عاجز آن مانند و مثل آوردن از را مردم

 .است داده

 زمان، آن عرب: اوالً زيرا قرآن؛ اعجاز هاى زمينه ديگر تا است قرآن بالغت و فصاحت ى باره در تنها نخست، ى مرتبه در تحدى -3 

 تحدى: ثانياً. دانست مى مهم را بالغت و فصاحت تنها خود، اشعار در و ورزيد؛ مى فخر آن به تنها و نداشت بالغت و فصاحت جز چيزى

 در... و اعتقادى مسائل تشريعى قوانين تواند مى چگونه. نيست پذير امكان كوچك ى سوره يك در اطالق، نحو به اعجاز موارد ى همه در

  باشد؟ دارا را اعجاز هاى جلوه تمامى كه صورتى به شود گنجانده كوچك ى سوره يك

 الفاظ زيرا گيرد؛ مى بر در را قيامت روز تا عرب غير و عرب هاى امت تمامى بلكه نيست؛ قرآن نزول زمان عربِ مخصوص تحدى، -4 

 معنى و ها واژه ى همه تحدى، از مراد بلكه باشد؛ عرب خاص كه نيست لفظى تعبير در تنها تحدى طرفى از و است عام تحدى،

 . هاست آن
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 امكان چون ندارد؛ را آن آوردن توان ديگر كسى است مسلم اينكه شود گفته تا نيست عبارات و ها واژه ظاهرى شكل آوردن د،مرا -5 

 است مقتضيات مطابق و ساده هايى واژه ساختار در مفاهيم رساندن در سخن نيرومندى مراد، بلكه ندارد؛ عقلى

 ايرادها 

 اين از اى خالصه به. دهد مى پاسخ ها آن به خود و نموده مطرح را اشكاالتى تحدى، بيان از پس (ق415م) احمد، بن عبدالجبار قاضى 

 :كنيد توجه ها آن پاسخ و اشكاالت

 !باشد؟ نكرده معارضه و نداده پاسخ تحدى به عرب كه معلوم كجا از -1 

 . رسيد مى ما به ،بود چيزى اگر قطعاً. بماند پنهان كه نيست كوچكى رويداد قرآن، مانند آوردن: پاسخ 

 .است نداشته معارضه براى اى انگيزه عرب شود گفته است ممكن -2 

 . ديدند مى كار اين براى قوى اى انگيزه بايست، مى قاعدتاً آنان و كرد دار جريحه را ها آن تعصب اسالم، پيامبر نبوت ادعاى: پاسخ 

 .كرد مى معارضه دانست، مى اگر و نبود بلد را معارضه شيوه عرب -3 

 .بود اشعار در معارضه عرب، كار: پاسخ 

 است؟ پذيرفته را قرآن اعجاز و كرده درك را فصاحت اين چگونه عجم باشد؛ كرده درك را فصاحت عرب، آنكه فرض بر -4 

 .فهمد مى اجمال به عجم و كند مى درك تفصيل به عرب: پاسخ 

 . دهد مى پاسخ تفصيل به و مطرح را زير اشكاالت و است كرده اشاره تحدى به نيز( 460م) طوسى، حسن بن محمد ابوجعفر شيخ 

 از لذا رساند؛ مى پيروزى به زودتر را آنان جنگ، كردند مى تصور آنان كه بود اين قرآن، با معارضه جاى به جنگ به عرب توجه علت -1 

 .كردند خوددارى معارضه

 روى جنگ به آنان شود موجب كه نبود جنگ احتمال اينجا و كرد؛ معارضه دعاىا بلكه نكرد؛ اعالم جهاد با را نبوت پيامبر،: پاسخ 

 .دوختند مى چشم ديگر جنگ به اينكه نه كردند مى دنبال را معارضه بايد خوردند، شكست جنگ در وقتى اينكه عالوه به. آورند

 تحدى درخواست اينكه پس ،(العرب افصح انا) است هنمود تصريح نكته اين به خود  چنانكه. است بوده عرب ترين فصيح خود پيامبر، -2 

 .ندارند را اسالم پيامبر سخنان با رويارويى توان دانستند، مى ها آن كه بود رو اين از نگفتند، پاسخ را وى

 . دنددا مى قرار خود كار ى سرلوحه را معارضه همواره اشعار در آنان اينكه چه. شود نمى معارضه مانع پيامبر، فصاحت: پاسخ 

 دو اشكال ديگر:

ممكن است گفته شود؛ مخاطب تحدی، تنها عرب عصر بعثت بوده است چراكه قرآن بر آنها نازل شده است. اما با توجه به اين نكته  -1

يد جغرافيايی خاص نيست و نيزبا توجه به اين نكته كه )اسالم( خاتم اديان الهی تا روز قيامت است، با بهكه )شريعت اسالم( منحصر 

 ادعا كنيم كه تمام بشريت عصر بعثت نيز تا روز قيامت مخاطبان آيات تحدی می باشند.

ط با يكديگر اختالف دارند. هر متكلم و يا هر كاتبی هم حيو م ذاتی  اتوجه به شرائط ها در يك درجه نيست و بگويش همة انسان -2

 ين جهت مردم در طرق تعبير و اداء با يكديگر اختالف پيدا می كنند. دهد و بدای از عقل و موهبت خودش را قرار میدر بيانش گوشه
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طبيعی است كه اين قريحه از آدمی به حسَب مناطقِ جغرافيايی، فرهنگ عمومی و عقل و خرد و نيز ذوق و سليقة افراد و... پس 

 متفاوت است، با اين وصف تحدی چگونه امكان پذير است؟

ها ی زائيدة افكار انسانی، خاص است. اما چنين نيست كه نتوان فصل مشتركی برای سخنان انسانپاسخ: آری! شكی نيست كه هر سخن

 كند.تصوير كرد و اين نيز حجّت ما را در تحدی سست نمی

هر  قوت و قدرت. نمايدتر میاصول ادبی و بيانی در ادبيات عرب و هر كالم ديگری، اسلوبی دارد كه رعايت آنها كالم را بليغ و بليغ

 يابد.كالمی در مقايسه با اين اصول سنجيده می شود و با همين سنجش اعتبار می

 .199-196البالغة تزايد إلی ان يبلغ حدّاالعجاز، و هو طرف االعلی و ما يقرب منه. مفتاح العلوم/ص  گويد:سكاكی می

جاز و ما يقرب منه. و اسفل و هو ما إذا غير الكالم إلی گويد: و لِلبالغة فی الكالم طرفان، أعلی و هو حدّ االعخطيب قزوينی نيز می

 .31مادونه التحقّق عند البلغاء باصوات الحيوانات. المطول للتفتازانی/ص

باشد، كه حدی برای آن نيست و به اين جهت، می« طرف أعلی و ما يقرب منه»آيد كه حدّ اعجاز، همان  و از اين دو سخن بر می

 رسد. ن در فصاحت و بيان همگی در حد اعجازی است كه بشر به آن نمیاختالف مراتب آيات قرآ

شكل ظاهری الفاظ و عبارات نيست، تا گفته شود اينكه مسلّم است كسی ديگر توان آوردن آن را ندارد، چون « تحدی»بنابراين؛ مراد از 

 است. « ماتی ساده و روان و مطابق مقتضياتقوّت و قدرت كالم در تفهيم مفاهيم در قالب كل»امكان عقلی ندارد. بلكه مراد 

 صرفه به قول 

 قرآن،: گويد مى نظريه اين ى گوينده. باشد مى قرآن مانند آوردن از «بازداشتن» جا اين در آن از مراد. است «ردّ» معناى به «صرف» 

 .است گرفته او از را كارى چنين توانايى و است؛ داشته باز قرآن مانند آوردن از را بشر خداوند، زيرا است؛ معجزه

 در اعجاز اين وجه بود معتقد كه است نظام ابراهيم است، پرداخته قرآن اعجاز وجه ى باره در بحث به كه انديشمندانى نخستين از 

 قرآن همانند سخنانى ساختن به تا شود آن بر دشمنان از كسى گاه هر كه جاست آن در معجزه بلكه نيست؛ خاصى نظم و بالغت

 .شود مى بازداشته كارى، چنين از الهى، اراده با دازد،بپر

 وجه واقع در نظريه، اين مبناى بر. است يافته شهرت «صرفه» نظريه به ،«المعارضه عن الدواعى صرف» تعبير به اشاره با ديدگاه اين 

 . است بوده قرآن از بيرون قرآن، اعجاز

 در كه است ذكر شايان داشت؛ محدودى هواداران همواره ولى نشد؛ روبرو اى ستردهگ استقبال با معتزله، ميان در حتى صرفه، ديدگاه 

 . كردند مى دفاع نظريه اين از خود، خاص تفسير با سيدمرتضى، و مفيد شيخ همچون اماميه، عالمان از برخى ميان، اين

  صرفه به قول نتيجه 

 :كرد تخليص چنين توان مى را صرفه قول نتيجه 

 . است خارجى امر خاطر به آن اعجاز و نيست معجزه ذاتاً قرآن -1 

 .قرآن از نه كرده قدرت سلب معجزه از (بالذات اول) خداوند -2 

 .بياورند آن مثل نتوانند ديگران كه نيست چنين قرآن -3 

 صرفه نظريه تحليل 
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 .كرد تحليل ذيل وجوه به توان مى را صرفه 

 آوردن ى انگيزه خداوند: گويد مى او. است نظام سخن اين. است گرفته قرآن مانند آوردن زا را مردم انگيزه خداوند،: نخست ديدگاه 

 .است گرفته عرب از را قرآن مانند

 سلب و معارضتهم عن العرب صرف سبحانه اللَّه ان: از است عبارت شده، نقل او از آنچه ولى نيست؛ دست در نظام سخن متن البته 

 كه دليل اين به ندارد؛ فايده ها آن كالم زيرا گرفت؛ را ها آن هاى آگاهى و بازداشت قرآن با معارضه از ار عرب خداوند، يعنى. علومهم

 .داشتند نظم و نثر برآوردن توان ها آن

 بموج كه پيشنيازهايى خداوند،. زند مى حرف آن مختلف طبقات و آسمان از قرآن،. دارد هايى آگاهى به نياز قرآن، آوردن: دوم ديدگاه 

 خداوند: گويد مى وى. است( 436م طوسى شيخ استاد) مرتضى سيد ديدگاه اين. است گرفته مردم از را شود مى قرآن مانند آوردن

 .نگذاشت آنان براى داشتند، احتياج آن به معارضه براى كه علومى

 اين اشعرى ابوالحسن ديدگاه. دارند را معارضه باسبا و انگيزه آنان اينكه با است؛ گرفته عرب از را معارضه توان خداوند،: سوم ديدگاه 

 . بياورد را قرآن مانند عرب نگذاشت خداوند كه است

 صرف جهة من القرآن اعجاز: گويد مى و كرده مخلوط را سوم و اول ديدگاه ايشان. است شهرستانى عبدالكريم بينش: چهارم ديدگاه 

 .تعجيزاً و جبراً به االهتمام عن العرب منع و المعارضه عن الدواعى

 .است كرده ناتوان را آنان و گرفته عرب از را قرآن مانند آوردن انگيزه خدا كه است اين در قرآن اعجاز 

 صرفه ديدگاه اشكاالت 

 اعجاز مورد در را كتاب اولين( 231 متوفى) است جاحظ نامش كه وى بود، نظام شاگرد كرد حركت صرفه به قول عليه كه كسى اولين 

 . درآورد تحرير ى رشته به قرآن

 متعال خداى سوى از آمده قرآن در آنچه شود مى معلوم اينكه براى است، بوده قرآن اعجاز اثبات شان هدف صرفه، به قائلين چند هر 

 : از عبارتند كه دارد دنبال به را اشكاالتى نظريه اين پذيرش ولى. است بوده

 است معجزه توانايى، گرفتن واقع، در. است گرفته را اختيار قرآن. است بيرونى ى پديده خاطر به اعجاز، و نيست؛ معجزه ذاتاً قرآن، -1 

 .قرآن نه

 روشن بياوريد؛ گذارد نمى خدا گويد مى صرفه ولى. بياوريد توانيد، مى اگر: گويد مى تحدى چون است؛ مخالف تحدى ظاهر با صرفه -2 

 . باشد آن امكان عقالً كه است درست زمانى تحدى كه است

 از بود شده عاجز جبراً عرب اگر ديگر، بيان به. كرد مى تعجب ناتوانى، اين از بود الزم بود، شده ناتوان قرآن مانند آوردن از عرب اگر -3 

 نشدند؟ متعجب خودشان ناتوانى از چرا قرآن، مثل آوردن

 است؟ درست مردگان با تحدى آيا و دارد؟ فرقى چه مرده با ندارد، قدرت كه آن -4 

 . است دور به... االِنْسُ اجْتَمَعَتِ لَئِنِ قُلْ آيه و قرآن شأن از اين و است؛ مغالطه ناتوانى نفى و نيست؛ نفى نيازمند ناتوانى، -5 

 دونب كسى است روشن! است كرده ناتوان را عرب خدا گويد مى قول اين ى گوينده. است الهى ى اراده و فعل از نشانگر صرفه نظريه -6 

 تنها نه شد، گفته طوركه همان نيز تحدى هاى آيه ظاهر. است دليل بى صرفه، نظريه پس دهد، گزارش الهى اراده از تواند نمى دليل،

 .است آن مخالف بلكه كند، نمى تأييد را صرفه
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 سخنوران گواهى 

 خود عصر كارآمد و زبده فن اين در كه آنان است؛ قرآن نزول زمان در بالغت و فصاحت ارباب گواهى كريم، قرآن اعجاز داليل عمده از 

 تاريخ، كه دسته اين از برخى. دارد حجت و نيست ها آن در دروغ است، بوده خودشان عليه بر آنان از گواهى اين چون البته بودند؛

 : از عبارتند است، كرده ثبت را قرآن با برخوردشان ى شيوه و سخنان

 مخزومى مغیره بن ولید -1

 پرستش در قريش با كه بود خزاعه از مردى كبشه ابو كبشه ابى ابن يقول لما! عجبا يا: گفت شنيد، مردم زبان از را قرآن كه اول بار وليد 

 مادرى جدّ كنيه ابوكبشه اند گفته برخى البته خواندند، مى نام اين به را او كرد مى مبارزه بتها با هم پيامبر چون ورزيد، مى مخالفت بتها

 .اللَّه كالم لمن قوله ان و جنون، بهذى ال و بسحر ال و بشعر هو ما فواللَّه ،. است بوده حضرت

 .خدا سخن مگر نيست، او سخن ديوانگان؛ سخن نه و سحر نه و است شعر نه خدا به گويد، مى كبشه ابو فرزند آنچه است عجيب 

 پيامبر بخوان، شعر: گفت و آمد پيامبر نزد وليد.» شوى حريفش انىبتو تو شايد: گفتند و فرستادند پيامبر پيش را وليد قريش، سران 

 . شد زده شگفت وليد و خواند قرآن هاى آيه از و. نيست شعر: فرمود

 و رفت دوستانش نزد شد؛ زده شگفت خواند، مى را مؤمن ى سوره از هايى آيه نماز در وى و گذشت مى خدا رسول بر كه ديگر بار وليد 

 عليه ان و لحالوة له ان واللَّه الجن، كالم من ال و االنس كالم من هو ما كالما آنفا وآله عليه اهلل محمدصلى من سمعت قدل واللَّه: گفت

 .عليه يعلى ال و يعلى انه و لمغدق اسفله ان و لمثمر اعاله ان و لطالوة

 آن، زير و دارد بالثمر مراتب دارد، زيبايى ارد،د شيرينى و جن؛ از نه و است انسان كالم از نه كه شنيدم محمد از سخنى خدا به 

 .ندارد وجود آن از باالتر چيزى هيچ شوند، مى حساب اصلى هاى پايه

 .شنيد را آيه اين كه گفت زمانى را جمله اين وليد شده گفته نيز و 

 . 90 نحل،. تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْىِ، وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ هَىيَنْ وَ الْقُرْبَى ذِى اِيتَاءِ وَ االِحْسَانِ وَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهَ اِنَّ 

 دهد، مى اندرز شما به خداوند كند، مى نهى ستم، و منكر و فحشا از و دهد، مى فرمان نزديكان به بخشش و احسان و عدل به خداوند 

 . شويد متذكر شايد

 . اند آورده گوناگون هاى شيوه به تاريخ، تلفمخ هاى كتاب را نقل اين 

 وى. بگو وآله عليه اهلل محمدصلى سخن ى باره در چيزى: گفت او به بياورد ايمان وليد مبادا كه بود ترسيده ابوجهل وقتى نقلى، مطابق 

 شعر به من و بفهمد من از بهتر را قصيده و رجز و باشد وارد شاعرى به من از بيش كه نيست كسى شما ميان در بگويم؟ چه: گفت

 .نيست ها اين از كدام هيچ شنيدم، آنچه سوگند، خدا به. هستم آشنا هم ها جنّى

 .هذا من شيئاً يقول الذى يشبه ما اللَّه و. الجن باشعار ال و منى بقصيدة ال و برجز اعلم ال و منى باالشعار اعلم رجل فيكم ما اللَّه و 

 تكذيب را همديگر و شويد متفق و بگوييد چيز يك وآله عليه اهلل محمدصلى ى باره در: گفت قريش نبزرگا به وليد: گويند همچنين 

 .نكنيد

 ام؛ ديده را كاهنان من: گفت وليد. است  ؟.دانند مى بابليان و باستان مصر روحانيون به كه است نامى كاهن كاهن گوييم مى: گفتند 

 .خير

 .خير ام، ديده را ها آن مسخرگى و ديوانگان من: گفت وليد. است ديوانه گوييم مى: گفتند 
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 .خير شناسم، مى را شعر انواع من: گفت وليد. است شاعر گوييم مى: گفتند 

 . نيست هم جادوگر او ام، ديده را جادوگران و جادو من: گفت وليد. است جادوگر گوييم مى: گفتند 

 اش قبيله نيز و همسر پدر، و برادر با انسان جدايى موجب جادو چون. تاس جادو سخن ترين نزديك: گفت. بگوييم چه پس: گفتند 

 . است كارساز كه است جادويى شود، مى

 غزالى، العلوم احياء ؛98ص ،29ج طبرى، تفسير: ك. ر. البشر قول اال هذا ان يؤثر، سحرٌ االّ هذا ان: است آورده چنين را او سخن قرآن 

 . 507ص ،2ج ،الصحيحين على المستدرك ؛281ص ،1ج

 الدوسى عمر بن طفیل -2 

! طفيل اى: گفتند و رفتند او نزد قريشيان. بود جا آن وآله عليه اهلل خداصلى رسول آمد، مكه به وقتى. است عرب اشراف از شاعرى وى 

 اى چاره. كند مى امبرىپي ادعاى او: گفتند و دادند خبر را پيامبر ظهور سپس،. ايم شده گرفتار مشكلى در ما و اى آمده ما شهر به

 !بينديش

 به ايشان با و رسيد پايان به وى نماز تا ماند منتظر. است كعبه ى خانه نزد نماز حال در كه ديد را پيامبر و آمد مسجد به طفيل 

 . خواند را قرآن از هايى آيه و كرد عرضه را اسالم او به پيامبر. رفت اش خانه

 . كردم جارى زبان بر را حق شهادت و آوردم اسالم. بودم نشنيده اين از زيباتر ىسخن سوگند، خدا به: گويد مى طفيل 

 .منه اعدل امراً ال و منه احسن قوال سمعت ما فواللَّه 

 . 54ص ،3ج الغابه، اسد ؛21ص ،2ج هشام، ابن سيره. آوردند اسالم نيز دوس ى قبيله او، از پس 

 ربیعه بن عتبة -3 

 حرف او با و بروم: گفت خود كيشان هم به عتبه. بود مسجد در تنها نيز پيامبر و بود نشسته كعبه كنار در مشركان سران با روزى وى 

 شده؛ پراكندگى موجب كه زنى مى حرفى! برادرم پسر: گفت و رفت پيامبر نزد او و كردند تشويقش همه. بردارد دست شايد بزنم

 يا: فرمود حضرت. بپذيرى شايد كن، دقت آن در و بشنو مرا حرف اين كنى؛ مى تكفير را پدرانشان كنى؛ مى مسخره را مردم خدايان

 جايگاه باشى؟ داشته تر بيش همه از كه كنيم چنان خواهى، مى مال خواهى؟ مى چه حرفهايت اين با: گفت عتبه. شنوم مى ابوالوليد

 ...و كن حكومت ما بر خواهى؟ مى حكومت كنيم؛ مى خود سرور را تو خواهى، مى

 و خواند را فصلت ى سوره آغاز از هايى آيه پيامبر. باشد: گفت. بده گوش من به: فرمود. بلى: گفت! ابوالوليد؟ اى شد تمام: فرمود حضرت 

 شنيدى؟ هم تو شنيدم من آنچه: پرسيد سپس و رفت سجده به و داد پايان را قرائت رسيد، سجده آيه به پيامبر. داد مى گوش عتبه

 .ذاك و فانت سمعتُ؟ ما والوليداب يا سمعت قد 

 .است برنگشته رفته كه حالتى به ابوالوليد، خدا به: گفتند خود با آنان. كرده تغيير بود، پيدا او حال از. رفت قريشيان نزد وى 

 . كاهنان سخنان نه و جادو نه و است شعر نه. بودم نشنيده كنون تا كه شنيدم مى چيزى سوگند خدا به: گفت و آمد عتبه 

 .بالكهانة ال و بالسحر ال و بالشعر هو ما واللَّه قط، مثله سمعت ما اللَّه و قوال سمعت قد 

 و رود مى ميان از شما جز دست به نپذيرفت، عرب اگر. است بزرگى خبر او، حرف خدا به. بگذاريد خود حال به را مرد اين!قريشيان اى 

 .شويد مى بزرگ شما پذيرفت، اگر
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 . 313ص ،1ج هشام، ابن سيره! است كرده جادو را تو زبانش با خدا به! ابوالوليد اى: گفتند قريشيان 

 جناده بن انیس -4 

 كه كسى از خبرى: گفت او به ابوذر. بود مكه رهسپار وى. يافت مى برترى شعرى ى مسابقه در كه بود قوى شاعرى و ابوذر برادر اُنيس 

 يكتاپرست اسالم از پيش ابوذر). دارد را تو دين كه ديدم مكه در مردى: گفت ابوذر به ،برگشت وقتى. بگير كند، مى پيامبرى ادعاى

 او مثل كاهنان حرفهاى ام؛ ديده نيز را كاهنان و ديدم را او: گفت انيس سپس. است كاهن و جادوگر و شاعر گويند مى مردم ولى ،(بود

 ،1ج االصابة،. دروغگويانند ها آن و گويد مى راست سوگند خدا به. آيد ىنم كسى زبان به ولى ديدم؛ شعر اوزان در را حرفهايش. نيست

 .  63ص ،4ج و 76ص

 صامت بن سويد -5 

 يا حج براى سويد. گفتند مى صامت گذشته، هاى كتاب به آگاهى نيز و وى نسبى جايگاه و شعر و بدنى توان خاطر به را وى اش قبيله 

 پيامبر. آورد را لقمان هاى حكمت از اى نامه و دارم؛ بهترى چيز من: گفت او و بياورد اسالم واستخ او از پيامبر. بود آمده مكه به عمره

 مدينه به وى. است نيكى سخن: گفت سويد. خواند او براى قرآن از آيه چند و است برتر دارم، من آنچه ولى است خوب اين: فرمود

 .  68ص ،2ج هشام، ابن سيره. است شده كشته و شده مسلمان: ندا گفته. كشتند را او خزرجيان كه نگذشت چيزى و بازگشت

 قريش اشراف از تن سه -6 

 به را خود شبانه بارها آنان. بود آورده پديد پيامبر سرسخت دشمنان حتى انسانها، دل در انقالبى قرآن اسالم، صدر تاريخ اساس بر 

 . بشنوند را قرآن صداى تا رساندند مى مكه در پيامبر ى خانه ديوار

 هشام، بن ابوجهل: از بودند عبارت بشنوند، را قرآن هاى آيه تا رفتند پيامبر خانه اطراف هم، سر پشت شب سه شبانه، كه نفرى سه 

 .حرب بن ابوسفيان شريق، بن اخنس

 الثالثة هؤالء .رسيد نمى آنان به سخنورى در كسى و بودند قريش سخنوران سرآمدترين از سه، اين: گويد مى «القرآن اعجاز» در رفاعى 

 .احد البالغة فى بهم يعدل ال الذين القريش، بلغاء من

 كه فهميد مى كسى اگر چون. نگويند كسى بر گذاشتند قرار هم با و كردند بازگو بودند، شنيده آنچه و ديدند را همديگر سوم، روز آنان 

 . بياورد ايمان بود ممكن پيامبرند، سخن دنبال هم ها اين

 كردند مى كمك ها آن داديم؛ مى هم ما دادند مى غذا ها آن داشتيم؛ مى رقابت اجتماعى برترى در مناف عبد فرزندان با ما: گفت وجهلاب 

 گرو در هاى اسب چون و كرديم؛ مى رقابت هم سوارى اسب در حتى بخشيديم؛ مى هم ما بخشيدند مى ها آن كرديم؛ مى كمك هم ما

 تصديق را او و آوريم نمى ايمان او به سوگند خدا به! آورد مى وحى آسمان از كه آمده ما از پيامبرى: دگوين مى اينك ولى. بوديم

 .  337ص ،1ج هشام، ابن سيره .كنيم نمى

  مسلمانان غیر اعترافات

 كه راست راه به را بشر كه است قوانين از اى مجموعه بلكه نيست، حساب يا هندسه يا جبر كتاب قرآن(: 1955-1879) انيشتين 

 .كند مى هدايت عاجزند، آن تبيين از دنيا ى فالسفه ترين بزرگ

 مناطق از كدام هيچ در كه است آورده بوجود گناه از پرهيز و عدالت و نفس عزت چنان مسلمانان در قرآن): م1885) دورانت ويل 

 . ندارد مانند جهان
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 آمده وحى طريق به و خدا جانب از آن امور ى همه و هست نيز دنيوى رفتار شامل قرآن در دينى رفتار است، يكى اخالق و قرآن سبك 

 .است

 همگى بتوانم من كه نباشد دور زمان آن اميدوارم. است بشر سعادت دار عهده تنهايى به قرآن(: 1821-1769) بناپارت ناپلئون 

 را مردم و دارد، حقيقت و اصالت كه قرآن اصول اساس بر يكنواخت نظامى و كنم متحد هم با را كشور كنندگان تحصيل و دانشمندان

 . دهم تشكيل كند، مى رهبرى سعادت به

 قدم ما قدر هر اما كردند مى منع قرآن حقايق به بردن پى از را ما خبر بى خدا از كشيشان دراز ساليان:(آلمانى دانشمند و شاعر) گوته 

 علم در را خود تأثير و ساخته خود جذب را عالم ناپذير وصف كتاب اين زودى هب و رود مى كنار تعصب هاى پرده گذاشتيم، علم مسير در

 را ما و نمود جلب خود به را ما توجه كتاب اين ولى گردانديم، برمى روى قرآن از آغاز در ما. گردد مى مردم افكار محور و نمايد مى آشكار

 . مآوردي فرود تسليم سر آن اصول برابر در كه حدى تا ساخت متحير

 براى و است آشكار مواعظى قرآن كند، مى جذب خود سوى به را افراد آن اسلوب و كتاب ترين فصيح قرآن لغت: آلمانى خاورشناس بلر 

 .داشت خواهد آرامى زندگى كند، پيروى آن از كس هر. بود خواهد معارض بى هميشه

 آن مثل آيه ده خواسته عرب از او. است گرفته خود شاهد ترين بزرگ را آن )ص(محمد كه است حدى به قرآن فصاحت:استيب هنرى 

 . نتوانستند و بياورند را

 . رسند نمى آن عظمت به كدام هيچ ولى داشته ديگرى معجزات پيامبر 

 رساى آهنگ و فصيح لغت با محمد شنيدند مى اگر گرفتند ياد عربى اندكى كه برخى(: 1876) فرانسوى ى نويسنده روسر ژاك ژان 

 تو خاطر به ما. برسان شرافت مكان به و بگير را ما دست عظيم محمد اى: گفتند مى و افتادند مى سجده به خواند مى را نهاآ عرب

 . كنيم فدا را جانمان حاضريم

 او برابر در اصيل حقايقى قرآن مگر خواند نمى را قرآن كسى. است كتاب ترين بليغ قرآن: م1881) اسكاتلندى فيلسوف كاراليل توماس 

 . كوچكند قرآن برابر در ها كتاب تمام كه است آن حق. است گرفته نشأت عالى مبدئى و حقيقى اصلى از كه فهمد مى او و كند مى آشكار

 نمايان خوبى به آن عظمت كه يافته پرورش اش جوهره در چنان آن اسرار و برجسته خصائص كه بينيم مى بنگريم، قرآن به بار يك اگر 

 . دارد اختصاص قرآن به فقط كه است بزرگى مزيت اين. شود مى

 متوجه خويش سوى به را شنوندگان هاى دل كننده قانع و بخش اطمينان روشى و علمى منطق با قرآن: (م1930) نولدكه تئودور 

 سادگى وجود با قرآن فضيلت. پيوندد مى خود به اند برخواسته مخالفت به آن با دور از كه را آنان و دهد مى قرار مخاطب را آنها و ساخته

 .دارند عهده را خود دنياى تربيت و تعليم كه كند ايجاد متمدن ملتى تربيت، بى و وحشى مردمى از توانست كتاب اين است اوج در

 اصالحى ترين كوچك به نياز كه است نقص بى قدرى به قرآن: قرآن و محمد)ص( پيشگاه به تقصير عذر كتاب مؤلف پورت ديون جان 

 را معنا اين همه. كند ايجاد خواننده براى ماللى ترين كوچك اينكه بدون شود، خوانده پايان تا آغاز از كتاب اين است ممكن. اردند

 . است شده نازل هستند، عرب ترين نجيب كه قريش ى قبيله ى لهجه به و زبان ترين فصيح و ترين بليغ با قرآن كه اند پذيرفته

 انسان روح در سبك اين كه تأثيرى ندارد، سابقه ادبيات در قرآن اسلوب و سبك: اسالم سريع پيشرفت كتاب در واگلبرى واكسيا لورا 

 . است آن رهبرى و امتيازات از ناشى كند، مى ايجاد

 انىجه بينش اين. آورد پديد جهان و خدا با پيوندش مورد در عميقى بسيار آگاهى انسان در كه است اين قرآن پيام: گارودى روژ 

 جهان؛ دانشمندان ديدگاه از اسالم مسلمان؛ دانشمندان ديدگاه از اسالم: ك.ر. گيرد دربرمى اسالم زمينه در را زندگى ابعاد ى همه

 پيامبر قرآن؛ و محمد)ص( پيشگاه به تقصير عذر شيعه؛ المفسرين طبقات اروپائيان؛ نظر از قرآن عرب؛ دانشمندان ديدگاه از اسالم
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 آسمانى؛ ديگر هاى كتاب و قرآن ها؛ آسمان از برتر قرآن جهان؛ دانشمند 114 ديدگاه از قرآن غرب؛ و شرق انشمنداند نظر از اسالم

 ديدگاه از قرآن دورانت؛ ويل تمدن تاريخ ؛)ص(محمد و قرآن باره در جهان دانشمندان نظريه جهان؛ بزرگ دانشمندان اعترافات

 . غرب شناسى اسالم قرآن؛ شناخت در قدمى ديگران، و قرآن جهان؛ دانشمندان

 آراء و نظرات انديشمندان پیرامون اعجاز قرآن

 (.388ابو سلیمان البستی)ابوسلیمان حمد بن محمد بن ابراهیم خطابی البستی، م -1

بيات و وی در اد سليمان بستی، اهل بست از توابع كابل است. نسبت او به زيد بن خطاب می رسد كه برادر عمربن خطاب می باشد.

 لغت و حديث مشهور می باشد. 

می گويند؛ اولين كسی كه در مورد اعجاز كتاب نوشت، ايشان بوده است. اين كتاب به نام )رساله اعجاز القرآن( در ضمن ثالث رسائل 

 فی اعجاز القرآن چاپ شده است.

( و همچنين )محمد بن 224بن سالم، م ( و نيز )ابی عبيد القاسم209)ابی عبيده معمر بن المثنی، ماز هرچند برخی برای 

 ( كتابهايی در مورد اعجاز ثبت كرده اند. 307زيدالواسطی، م

ابوسليمان بستی پس از بيان صورت كلی از اعجاز قرآن و نيز ادعای تحدی قرآن و عجز عرب از آوردن مثل آن و اثبات اين عجز با 

، به جای آوردن مثل قرآن، به بيان برخی وجوه ديگر اعجاز پرداخته و تحمل مشقات طاقت فرسای جنگ و قطع رحم و نابودی اموال

 آنها را مورد نقد و بررسی اجمالی قرار می دهد.

 ايشان در مورد )قول صرفه( می گويد: -1

ان العائق من و ذهب قوم الی ان العله فی اعجازه الصرفه، ای صرف الهم عن المعارضه، و ان كانت مقدورا عليها، غير معجوز عنها، اال 

 حيث كان امرا خارجا عن مجاری العادات، صار كسائر المعجزات...

هذا ايضا وجه قريب اال ان دالله اآليه تشهد بخالفه، قال سبحانه: قل لئن اجتمعت...فاشار فی ذلك الی امر  ايشان همچنين می گويد:

 ل علی ان المراد غيرها.فده التی وصفوها ال يالذم هذه الصفه والمعنی فی الصرف طريقه التكلف واالجتهاد و سبيله التأهب والحتشاد

االنس والجن علی ان ياتوا بمثل  تمعتاين وجه قريبی است، مگر آنكه آيه برخالف آن گواهی می دهد. زيرا كه فرموده است: قل لئن اج

 هذا القرآن ال يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا.

اينكه اينكار چيزی جز تكلف و زحمت و سختی نيست و بعضی در صرفه ای كه آنها وصف می كنند، با اين پس اين آيه اشاره دارد به 

 صفت موافق نيست، پس داللت می كند بر اينكه مراد غير از اين است. 

من االعراب  قل للمخلفين؛ 3مانند: و هم من بعد غلبهم سيغلبون، فی بضع سنين. روم  اخبار غيبی در قرآن دليل اعجاز است.-2

 .16ستدعون الی قوم اولی بأس شديد. فتح 

ايشان می گويد: اخبار غيبی و مثل آن، نوعی از اعجاز قرآن می باشد ولی اين نكته مسأله ای عمومی و كلی در همه سوره های قرآن 

 نيست.

 بيشتر انديشمندان عنوان كرده اند؛ وجه اعجاز قرآن بالغت است.-3

انشمندان عنون كرده اند، مورد مداقه علمی قرار دهی، می بينی اينان از نوعی تقليد در اين باب بهره جسته و به وقتی آنچه را كه اين د

 حرف و استدالل ديگران در اين باره اكتفا نموده اند.
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ن سه قسم بهره ای برده )اقرب(( و می گويد: قرآن از هر كدام از اي )اقصد(، ادنی )ارفع، اوسط ايشان بالغت را به سه قسم تقسيم نموده

 است و با امتزاج اين سه نوع، شيوه ای خاص از تكلم را خلق نموده است. 

و ايشان در بيان اين شيوه اعجاز می گويد: ان علمهم ال يحيط بجميع اسماء اللغه العربيه وبالفاظها التی هی ظروف المعانی والحوامل لها 

وله علی تلك االلفاظ و ال تكمل معرفتهم الستيفاء جميع النظوم التی بها يكون ائتالفها و ال تدرك افهامهم جميع معانی االشياء المحم

 ارتباطها بعضها ببعض...و انما يقوم الكالم بهذه االشياء الثالثه، لفظ حامل، والمعنی قائم به و رباط لها ناظم.

رك نمی كنند. و ارتباط بين واژه ها را متوجه نيستند و به علم بشر به جميع اسمهای لغت عرب نمی رسد و معانی تمام اين الفاظ را د

ه در شيوه هايی كه بتواند الفاظ و عبارات را با هم منظم كند، تسلط ندارند و لذا قادر نيستند عباراتی مثل اين عبارات بياورند. و آنگاه ك

هر سه اعجاز ديده می شود: الفاظ افصح، معانی قوی، قرآن تأمل كنی همه اين امور را در غايت شرف و فضيلت می يابی. پس؛ در قرآن 

 ارتباط زيبا.

 تأثير قرآن بر نفوس-4

برخی وجه ديگر را مطرح كرده اند و آن كاری است كه قرآن با قلب بشر  ايشان در پايان، تأثير قرآن را وجه اعجاز دانسته و می گويد:

 نكه شما كالمی ديگر را تا كنون اين حد موثرباشد، نمی بينی. انجام می دهد و تأثيری كه بر نفوس انسانها دارد. چه اي

ثأثير قرآن در بين گروههای مختلف مكه قابل انكار نيست. اين تأثير در مدينه نيز چنان گسترده است كه اساسا گفته می شود؛ مدينه 

 با قرآن فتح شد.

 ايشان سپس به برخی آيات در اين باره اشاره می كند كه عبارتند از:

 .2و1انا سمعنا قرآنا عجبا يهدی الی الرشد فامنا به )سخن جنيان(. جن،  -1

 .21لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه اهلل. حشر،  -2

 .23. زمر، اهلل نزل احن الحديث كتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم الی ذكراهلل -3

 .2و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا. انفال،  -4

 .83و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعينهم تفيض من الدمع مماعرفوا من الحق. مائده،  -5

 ه471عبدالقاهر جرجانی، م-2

 وی اولين واضع و مؤسس علم معانی بيان است. 

ازفه و باسلوب بيانه ذلك البديع مما هو حالعرب قائم بجانب فصاحته البالغه و بالغته الايشان می گويد: ان اعجاز القرآن الذی تحدی به 

 شأن نظم الكالم و تأليفه فی ذلك التناسق والتالئم العجيب.

اش و نيز به اسلوب بيانی اعجاز قرآن همان چيزی است كه عرب به آن مورد تحدی قرار گرفت از جهت فصاحت و بالغت خارق العاده

 دش. دارای چنان نظمی در كالم است كه تأليفش از روی اسلوب است وتالؤم و توافق و چينش كلمات عجيب است. جدي

ن ايشان كتاب )اسرار البالغه( و )دالئل االعجاز( را به عنوان مقدمه اعجاز در قرآن نوشته اند. جرجانی در اين كتاب ضمن بيان اعجاز قرآ

 كه نام آن )الشافيه( می باشد. سؤالهای مطروحه را پاسخ داده است

لم يكن التحدی الی ان يعبروا عن معانی انفسها و باعيانها بلفظ يشبه لفظه و نظم يوازی نظمه، هذا  ايشان در مورد تحدی می گويد:

 به.ی ان يجيئوا فی ای معنی شائوا من المعانی بنظم يبلغ نظم القرآن فی اشرف او يقرب لتقرير باطل، فان التحدی كان ا
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تحدی آن نيست كه از معانی خود قرآن سخن بگويندو يا لفظی مشابه لفظش آورند و نظم موازی نظمش را جاری سازند اين تقدير از 

تحدی باطل است. بلكه تحدی آنست كه؛ كالمی در حد معنايی قرآن به آن نظمی كه در شرف، به نظم قرآن برسد يا نزديك به آن 

 باشد، بياورند.

. استناد نموده و می گويد: اين آيه می فرمايد: ده 13)مفتريات( در آيه فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. هود،  خود را به واژه ايشان كالم

 آيه منظم مثل قرآن بياوريد ولو معنای آن به نظرش مفتريات باشد، پس تحدی به معنا متعلق نيست، بلكه به لفظ تعلق دارد.   

 ه542ابن عطیه، م-3

در مورد اعجاز قرآن می فرمايند: اينكه جمهور انديشمندان برآنند و البته همان صحيح می باشد، اين است كه؛ تحدی به نظم ايشان 

 قرآن، صحت معانی آن و متوالی بودن فصاحت الفاظ صورت گرفته است.

هر واژه ای –ا از ابتدای قرآن تا انتهای آن و وجه اعجاز آن آنست كه خداوند كه احاطه بر هر دانشی دارد، با علم و دانش خود، الفاظ ر

ای نمی تواند داشته باشد، به صورتی آورده است كه معنای مورد نظر را افاده نمايند. و چون انسان چنين احاطه -را پی واژه ای ديگر

  توان آوردن مثل قرآن را ندارد.

ح است كه آوردن مانند قرآن در حد قدرت احدی از مخلوقات و صحي بر اين اساس )قول صرفه( باطل می شود چراكه ايشان می گويد:

نيست و ناتوانی بشر آشكار می گردد. چه اينكه فصيح ترين آنها نهايت تالش و كوشش خود را به كار می گيرد تا سخن يا قصيده ای را 

س آن را با ذوق خاص خودش می گيرد بياورد و سپس همواره آن را اصالح و تجديد نظر می كند و نظير آن را به كسی كه می دهد، پ

، به نقل از 71، ص1و آن را با نهايت تالش و كوشش تبديل می كند و هميشه در نظر و بدل، اينگونه است...المحررالوجيز، مقدمه، ج

 .41، ص4تمهيد ج

 .ه567سکاکی، صاحب مفتاح العلوم، مسکاکی: ابو يعقوب، يوسف بن محمد بن علی ال-4 

صل من ممارسه علمی الفصاحه لحاان الحد االعجاز فی القرآن امرٌيمكن دركه و ال يمكن وصفه والمدرك هوالذوق اايشان می گويد: 

 والبالغه و طول خدمتها ال غير.

اعجاز قرآن امری است كه دركش ممكن است ولی وصفش ناممكن، و درك شونده همان ذوق است كه حاصل تمرين در علم فصاحت و 

 .141-4شافيه در ثالث رساالت، صبالغت می باشد. ال

ها بسبب االحاطة باسرار هذين العلمين ماو همچنين می گويد: ان الحد االعجاز ذروة ال يبلغها الوصف و لكن يمكن فهمها و درك سنا

 تدرك و ال توصف. فهی حقيقة

و آن هم بواسطه احاطه بر آن در برای حد اعجاز جای بلندی است كه وصف به آن نمی رسد ولی فهمش و درك بلندايش ممكن است 

 علم می باشد. 

 پس نتيجه آنكه، اعجاز قرآن حقيقتی است كه درك می شود ولی وصف نمی شود. 

 .502راغب اصفهانی: ابوالقاسم حسین بن محمد معروف به راغب اصفهانی، متوفی -5

پيش گرفته كه نه مانند نثر عرب است چراكه بعد از تبيين اعجاز قرآن و اينكه قرآن سبكی خاص را  صاحب کتاب مفردات است

وزن و قافيه و نغمه دارد و نه شعر است چراكه هر چند خاصيت شعری دارد ولی مطابق ساير اشعار عرب نيست. می گويد: آيا مراد از 

آن باز نمی گردد. چراكه اعجاز قرآن، لفظ قرآن است يا معنای آن و يا نظم قرآن و يا هرسه؟ سپس پاسخ می دهند كه: اعجاز بر لفظ قر

 سوره يوسف می بينيم: انا انزلناه قرآنا عربيا. 3الفاظ قرآن همان الفاظ عربی است. چنانچه در آيه 
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و نيز اعجاز به مفاهيم قرآن بازگشت نمی كند، چرا كه بسياری از مفاهيم آيات قرآن در كتب گذشتگان وجود داشته است و قرآن خود 

 .196ر االوّلين. شعراء/می گويد: و انّه لفی زب

اعجاز به اخبار غيبی هم نيست، چون وجود خبر غيبی نشان نمی دهد كه قرآن )به ما هو قرآن( معجزه است، بلكه به اين برمی گردد 

 كه قرآن به خاطر وجود خبر غيبی معجزه است.

 م است و نه نثر اما اثر نظم را دارد. با اين وصف، اعجاز قرآن به نظم موجود در قرآن است. قرآن كالمی جديد است. نه نظ

 اشكال: چرا قرآن نظم شعری را كه باالتر است، رعايت ننموده است؟

پاسخ: رعايت نظم نظم شعری منافی حكمت الهی است. قرآن می خواهد )حق( بگويد، اما آنچه در شعر وجود دارد، مصوّر كردن باطل 

 به صورت حق، تجاوز در مدح و ذمّ است. 

 يعنی وقتی راست می گويد، باز نتيجـة شعر اوست.« عرضا»است نمی گويد، مگر شاعر ر

شعر شاعر حاوی مفاهيمی از قبيل كذب و غلوّ و يا هجو)مذمت شعری( است. به همين جهت است كه قرآن شعر و شاعری را مذمت 

 .41و ما هو بقول شاعر. حاقـة/  .69و ما علمناه الشّعر و ما ينبغی له.يس/ می كند.

به نظر می رسد كه ايشان قول به صرفه را پسنديده و آن را دليل اعجاز دانسته است. ايشان می گويد: چه اعجازی قويتر از اينكه همة 

ن، علماء عرب مخيّر باشند تا در ظاهر با قرآن معارضه كنند و در باطن باالجبار توانِِِِ چنين كاری را نداشته باشند. مقدمه تفسير القرآ

 اهره، راغب اصفهانی.چاپ ق

 .606فخرالدين رازی،متوفی -6

 حال قرآن از سه وجه خالی نيست: فخر رازی می گويد:

 مساوی كالم ساير فصحاء است.-1

 بيش از كالم ساير فصحاء است به حدی كه از حال عادی خارج نشده.-2

 بيش از كالم ساير فصحاء است به حدی كه از حال عادی خارج شده.-3

ول باطل است و دليل بر بطالن آن اين است كه اگر قرآن مساوی كالم فصحاء يا برتر ولی در حدی معتاد می بود، الزم بود در مورد ا

عرب فصيح بتواند سوره ای مثل آن را بياورد ولی وقتی نياورده، معلوم می شود عاجز بوده اند. پس اثبات می شود كه قرآن نه مثل 

 ه اندازه عادی است.كالم عرب است و نه برتری آن ب

و نيز اينكه؛ قرآن حاوی مسائلی است كه اقتضای كاسته شدن فصاحت می نمايند ولی با اين وصف در عالی ترين حد فصاحت قرار 

 گرفته است كه از جمله اين امور: 

ند به شعر و يا نثر. ولی فصاحت عرب غالبا در توصيف مشاهدات بوده است، شتر و يا اسب و يا زنی را می ديدند و توصيف می كرد-1

 در قرآن از اين امور خيالی چيزی نيست.

« لبيد بن ربيعه»شاعر اگر راست بگويد و دروغ نگويد، شعر وی از فصاحت قوی برخوردار نمی باشد و شاهد اين مطلب اين است كه -2

 المی صادق است.وقتی مسلمان شدند، شعر آنها تنزّل پيدا كرد، در حالی كه قرآن ك« حسّان بن ثابت»و 

 فصيح است.« همه اش»كالم فصيح در يك شعر، در يك يادو بيت آن اتفاق افتاده است و بقية ابيات در آن حد نيست ولی قرآن -3
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هر شاعری كه شعری در توصيف چيزی سروده، اگر بخواهد دوباره در همان موضوع، شعر بسرايد، شعر دوم به اندازه شعر اول فصيح -4

 لی در قرآن با اينكه تكرار زياد صورت گرفته اما تفاوتی در فصاحت مشاهده نمی شود. نخواهد بود و

قرآن به بيان عبارات، حرمت گناهان، بيان مكارم اخالقی و تشويق و ترغيب آنها به ترك دنيا و انتخاب آخرت پرداخته كه اينها همه -5

 قوی آمده اند.  فصاحت اندكی را می طلبند ولی در قرآن همين موارد با فصاحت

در خوف و اضطراب و شعر « نابغه»در توصيف زنان و اسبها و در مجالس شادی بوده است. شعر «امريالقيس»گفته شده كه شعر -6

در ايجاد اميد و...است. و خالصه آنكه هر شعری در فنی خاص، فصيح و بليغ است و در غير « زهير»در توصيف شراب و شعر « اعشی»

 بالغت ندارد ولی قرآن در فنون مختلف چنين است. آن فنّ فصاحت و

 دقت كنيد

 ترغيب: 

 .17فال تعلم نفسٌ ما اخفی لهم من قرّة أعين. سجده/ -

 .71فيها ما تشتهيه األنفس و تلذ األعين. زخرف/ -

 ترهيب:

 .68افأمنتم أن يخسف بكم جانب البرّ. اسراء/  -

 .15و خاب كلّ جبّار عنيد. ابراهيم/ -

 زجر:

 .40ا بذنبه...و منهم من أغرقنا. عنكبوت/فكُال اخذن -

 وعظ:

 .205أفرءيتَ إن متّعناهم سنين. شعراء/  -

 الهيات:

 .8اهلل يعلم ما تحمل كل انثی...رعد/  -

قرآن ريشة همة علوم است، علم كالم، فقه، اصول فقه و اخالق، قصه و... در قرآن است و با اين وصف فصاحت و بالغت آن به همة -7

 كند. علوم سرايت می

 .ه(415قاضی عبدالجبار )عبدالجبار بن احمد، متوفی -7

 ايشان بعد از بيان تحدی، اشكاالتی را مطرح نموده و خود به آنها پاسخ می دهد. 

 از كجا معلوم كه عرب به تحدی پاسخ نداده و معارضه نكرده باشد؟!  اشكال اول:

 رسيد. قطعا اگر چيزی بود به ما می پاسخ: آوردن مثل قرآن حادثة كوچكی نيست كه مخفی بماند.

 اشكال دوم: عرب ممكن است انگيزه ای برای معارضه نداشته باشد!!
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 ديدند. بايست انگيزه ای قوی برای اين كار میپاسخ: ادعای نبوت پيامبر اسالم، تعصّب آنها را جريحه دار كرد و آنان قاعدتا می

 كرد(! دانست معارضه میقواعد معارضه را نمی دانست )و اگر میاشكال سوم: عرب شيوة معارضه را بلد نبود و 

 پاسخ: كار عرب معارضه در اشعار بود.

 به فرض آنكه عرب، فصاحت را درك كرده باشد، عجم چگونه اين فصاحت را درك كرده ئ اعجاز قرآن را پذيرفته است؟ اشكال چهارم:

 فهمد. عرب به تفصيل درك می كند و عجم به اجمال می پاسخ:

 .(460شیخ طوسی )شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، متوفی -8

 دهد.ايشان نيز به تحدی اشاره كرده است و اشكاالتی را مطرح و به تفصيل پاسخ می

-تر به پيروزی میكردند، جنگ آنان را سريععلت توجه عرب به جنگ به جای معارضه با قرآن اين بود كه آنان تصور می اشكال اول:

 رساند و لذا از معارضه عدول كردند!!

پيامبر نبوت را با جهاد اعالم نكرد، بلكه ادعای معارضه كرد و اينجا احتمال جنگ نبود كه موجب شود آنان به جنگ روی آورند.  پاسخ:

ه جنگ ديگر چشم می كردند، نه اينكه بداشتند و معارضه را دنبال میبه عالوه اينكه در جنگ وقتی شكست خوردند، بايد دست برمی

 دوختند. 

حتی در مورد « أنا افصح العرب»ترين عرب بوده است. حضرت، خود اين نكته را مطرح نموده است كه پيامبر خود فصيح اشكال دوم:

 كردند. اگر قرآن از طرف پيامبر هم باشد، باز خود پيامبر افصح است.كه پيامبر به خوبی ادا می« ض»ترين حرف عربی سخت

 دانستند توان مقابله با كلمات پيامبر اسالم  را ندارند!!اينكه درخواست تحدی وی را پاسخ نگفتنذ، به اين جهت بود كه آنها می حال

 دادند.شود. چه اينكه آنان در اشعار همواره معارضه را سرلوحة كار خود قرار میفصاحت پيامبر مانع معارضه نمی اشكال:

 اشاره دارد كه از آن جمله است:« آن وجوه اعجاز قر»شيخ سپس به 

 فصاحت-1

 اسلوب خاص-2

 نظم-3

 خبر به غيب-4

 عدم تناقض-5

قرآن كريم معجزة خارق العاده است، چون دارای  ترين قول و گفتار نزد من گفتة كسی است كه گفت:ترين و محكمگويد: قویاو می

نيست و يا فقط منظم نيست ونيز خداوند كسی را مجبور به عدم  فصاحتی بالغ در قالب نظم خاص قرآن است. پس قرآن فقط فصيح

 آوردن قرآن نكرده است. 

و اقوی عندی قول من قال: انّها كانت معجزا خارقا  للعادة الختصاصة المفرطة فی هذا النظم المخصوص دون الفصاحة بانفرادها و دون »

 النظم بانفراده و دون صرفه.



47 
 

فصاحت مفرط قرآن اذعان داشتند. از جمله: وليد بن مغيره، اعشی كبير، كعب بن زهير، لبيد بن  افزايد: فصحاء عرب بهسپس می

مانع وی شد « ابوجهل»نيز خواست مسلمان شود « اعشی» و بسياری از آنها مثل كعب، نابغه و لبيد مسلمان شدند. ربيعه، نابغه جعدی.

گفت: زنا كه نيازی نيست چون پير شده ام ولی « اعشی»و ديگری خمر. و شود يكی زنا و به او گفت: دو چيز خوب بر تو حرام می

 شراب را، توان صبر بر آن ندارم.

 .(573بن هبة اهلل راوندی، متوفی  قطب راوندی )قطب الدين، ابوالحسن سعید-9

 قطب الدين سخن كامل را در مورد اعجاز مطرح كرده است.

 است. مثال سورة كوثر كه كوچكترين سورة قرآن است از دو نظر معجزه است: گويد: قرآن از جهات مختلف معجزهايشان می

 هم خبر غيبی دارد إنَّ شانِِِِِِِِئك هواالبتر.-1

 شود.هم نظم و فصاحت و بالغت قوی در اين سوره مشاهده می-2

 گويد:ايشان در مورد وجوه اعجاز قرآن می

 ادی گرفته است. های موجود در كالم عربی فاصلة زيقرآن از نظم-1

را تالوت فرمود. عتبه برگشت و « حم سجده»را برگزيدند تا نزد حضرت بفرستند، حضرت بر او سوره «  عتبة بن ربيعة»وقتی مشركين 

 كدام نيست.گفت هر سخنی را شنيده ام ولی اين مثل هيچ

 گيرد.حتی غير مسلمان تحت تأثير آن قرار میيابد و دهد كه مؤمن به آن شوق میقرآن، رعبی ويژه در دل مستمعين قرار می-2

 قرآن همواره تازه است. -3

 خطاب قرآن به پيامبر و سپس به همة مردم است. -4

 قرآن اضداد را با هم جمع كرده مثل فاكهةً وأبّا.-5

 قرآن انواع كالم را با هم ممزوج كرده است.-6

 فضيلت لغت عرب هم در قرآن موجود است. -7

طوری كه در تورات سخنان دهگانه های تورات و انجيل را ندارد. مثال هماناجزاء سوره وجود ندارد. تقسيم بندی تفاضلی بين-8

 مشتمل بر وصاياست و...

 مايحتاج بندگان در قران وجود دارد.-9

 نظام در اجزاء قرآن حاكم است.-10

 ن چند مثال پرداخته است:ايشان آخرين وجه اعجاز قرآن را اخبار از ضمير دانسته و به بيا -11

 از آن جمله: 

 .122اذ همّت طائفتان منكم ان تفشال واهلل وليهما )خبر از عمل آنها(. آل عمران/ -

 .8و إذا جاؤوك حيّوكَ بما لم يُحيّك به اهلل. مجادله/ -
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 .7و إذ يعدكم اهلل إحدی الطائفتين انّها لكم. انفال/ -

 .(651لکريم زملکانی، متوفی ن عبدا)کمال الدين عبدالواحد ب زملکانی-10

نقل كرده و آن را به سلب سخن از زكريا تشبيه « نظّام»از اوست. ايشان قول به صرفه را از « البرهان الكاشف عن اعجازالقرآن»كتاب 

 پذيرد. كرده است و اين قول را نمی

 كرد نه از فصاحت قرآن.بايد عرب از حال خود تعجب میگويد: اگر قول به صرفه درست باشد میزملكانی می

فرق واضحی وجود دارد و آن اينكه: آيه شريفه صراحت سخن گفتن را از حضرت زكريا  عالوه اينكه بين تحدی و داستان حضرت زكريا،

 سلب كرده است نه از ديگران.

 .10قال ربّ اجعل لی آية قال آيتك الّا تكلّم الناس ثالث ليالٍ سويّا. مريم/

 و يا عوارض آن از قبيل حركات و يا تگويد: اعجاز قرآن يا به خاطر؛ ذات كلمه اسوجه اعجاز قرآن پرداخته و میسپس ايشان به بيان 

 است.« نظم و تأليف»خاطر باشد. اعجاز بهمی« نظّام»اولی و دومی كه باطل است و سومی قول  امری خارج از كالم.

تواند مثل خواند و كس ديگری نمیكند و يا خطبه ای را میمطلبی را بيان می گويد: عرب قصيده و ياای مطرح كرده و میايشان شبهه

 آن را بياورد؛ همانند شعر شعراء در عرب و خطب نهج لبالغه؟

 ب.رَب والصبر من الضَرَگويد: اين النبع من الغَخود ايشان در پاسخ می

 ل كجا؟درخت روی كوه كجا و گياه ضعيف كنار رود كجا؟  شيرة تلخ كجا و عس

و اين ضرب المثلی  ضَرَب: عسل. رويد.غَرَب: گياهی كه كنار رود می صبر: عصارة درخت تلخ است. رويد.نبع: درختی كه روی كوه می

 عربی است.

 سپس ايشان به اعجاز حروف مقطعه و معانی نهفته در آن اشاره كرده است.

 .(699وفی علی بن میثم بحرانی، مت )کمال الدين میثم بن ابن میثم-11

 چاپ شده است. او به نام خود وجلد  5در است. اين كتاب نهج البالغه  انشارحوی يكی از 

 ايشان اقوال در مسألة اعجاز را چنين ذكر كرده است: 

 علت فصاحت چيست؟

 اكثر معتزله بر آن هستند كه قرآن به سبب فصاحت بليغ، معجزه است.-1

 ب قرآن معجزه است.برخی ديگر معتقدند كه فصاحت و اسلو-2

 قرآن مشتمل بر علوم شريفه است.-3

 مرتضی قول به صرفه را پذيرفته است يا: -4

 الف( لسلب قدرهم

 ب( لسلب دواعيهم
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 ج(بخاطر سلب دانشی كه توان معارضه بيابند.

 «ی العلوم الشريفهوالحق انّ وجه االعجاز هو مجموع االمور الثالثة، و هی: الفصاحة البالغة، واالسلوب، واالشتمال عل»

افزايد: عرب كالم فصيح دارد ولی چنين اسلوبی را كه قرآن اختيار كرده، ندارد. عالوه اينكه؛ علوم شريفه در قرآن چون سپس می

تواند اعجاز شمرده شود، چه اينكه اينها در كتب توحيد، اخالق، سياسات، كيفيت اسلوب الی اهلل، احوال قرون گذشته به تنهايی نمی

 ذشته و در اشعار عرب هم موجود بوده است.گ

 .(749یی بن حمزه علوی زيدی،متوفی )يح يحیی بن حمزه علوی-12

جلد سوم اين كتاب بيان اسرار بالغی قرآن است. در اين دارد. الطراز فی اسرار البالغه و حقائق االعجازدر سه جلد »كتابی تحت عنوان 

جاز قرآن دارد و ايشان در اين بخش سخن به بيان قسمتی مفصل پيرامون تحدی قرآن و كتاب در بخش بديع آن فصلی اختصاص به اع

 مراتب آن به قول ابو اسحاق نظام معتزلی و سيد مرتضی كه قائل به صرفه هستند، پرداخته است. 

 پذيرد. ايشان قول به صرفه را نمی

 ن است.وجه دوم اعجاز قرآن به ترتيب ذكر شده در بيان ايشان، اسلوب قرآ

گويد: هر كالمی اسلوبی دارد و اساسا امكان ندارد كسی اسلوب را دليل اعجاز بگيرد، چرا كه آوردن كلمات و عباراتی مطابق ايشان می

 اسلوب قرآن كار سختی نيست.

از خطبه ها و اشعار گويد: اين وجه هم صحيح نيست، چرا كه در بسياری )خالی بودن( قرآن از معارضه است. ايشان می وجه سوم: خُلوّ

 باشد.معارضه ای وجود ندارد. عالوه اينكه سالمتی از معارضه خارق العاده نمی

وجه چهارم: اشمال قرآن بر امور غيبيه است. اين وجه هم صحيح نيست، چرا كه امور غيبيه در قرآن كريم بخش محدودی از قرآن 

 و...معجزه نباشند.های قرآن چون حكم، آداب آيد ساير قسمتاست و الزم می

وجه پنجم: فصاحت است و فصاحت را به سالمتی الفاظ قرآن از گره)تعقيد( دانسته اند. اين وجه هم صحيح نيست چراكه بسياری از 

 سخنان در شعر و سخنرانی و نامه، نيز گره ندارند. 

ه اين وجه اختصاص قرآن نيست و بسياری از وجه ششم: قرآن مشتمل بر حقايق و اسرار دقيقه است. اين وجه هم صحيح نيست، چرا ك

 كتب اصولی و فقهی، حقايق و اسرار خاصی دارند. 

 گويند قرآن بالغت دارد و بالغت مشتمل بر وجوه مختلف چون استعاره، تشبيه، تقديم و تأخير و...است. وجه هفتم: برخی می

 به معانی آن بليغ است حرف خوبی است. گويد: اگر مراد كلمات قرآن نسبتايشان اين وجه را پذيرفته و می

 وجه هشتم: اعجاز قرآن در نظم قرآن است. ايشان اين وجه را در كنار فصاحت و بالغت پذيرفته است.

 وجه نهم: اعجاز قرآن در همة اين امور است.

 گويد: برخی از اين امور چون قول به صرفه اصال قابل پذيرش نيست.ايشان می

ا هو ما تضمّنه من المزايا الظاهرة والبدايع الرائقة فی مان يكون الوجه فی اعجازه ان وجه را چنين آورده است:وجه دهم: ايشان اين 

 القواتح، والمقاصد والخواتيم فی كل سورة، و فی مبادی اآليات، و فواصلها، و هذا هوالوجه السديد فی اعجاز للقرآن...  
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 .(1242سید شبر)عبداهلل شبر، متوفی -13

در بيان وجه اعجاز قرآن ديدگاههای مختلفی وجود دارد و البته حق اين  گويد:می« حق اليقين فی معرفته اصول دين»در كتاب  شبر

 است كه قرآن بخاطر وجوه متعددی معجزه است كه از جمله آنها:

نها را تأليف كرده كه كسی توان آن را از حروف الفباست كه با اينكه هر كس توانايی تأليف آن را دارد ولی قرآن به شكلی آ مركب -1

 ندارد.

 از جهت امتياز ويژة قرآن نسبت به ساير تأليفات. -2

 از جهت اسلوب و نظم شگفت انگيز.-3

 از جهت عدم اختالف در آن.-4

 از جهت مشتمل بودن آن بر كمال معرفت خداوند.-5

 از جهت مشتمل بودن بر آداب كريمه و شرايع دقيق.-6

 تمل بودن بر اخبار گذشتگان.از جهت مش-7

 از جهت مشتمل بودن بر اخبار غيبی.-8

 از جهت مشتمل بودن بر اخباری از آينده در جايگاههای مختلف.-9

 از جهت اينكه در طول زمان آفريده نشده و بر اثر كثرت استعمال فرسوده نگشته است.-10

 .(1386)سید هبةالدين شهرستانی،متوفی  هبةالدين شهرستانی-14

 آورده است:« المعجزه الخالدة»در كتاب 

ايشان نيز وجوه اعجاز قرآن را برشمرده و غير از اشاره به وجوه مذكور در كالم بشر به چند وجه ديگر اشاره نموده است كه از جمله 

 آنها:

 اوج و بلندای معنا و مفاهيم.-1

 نيرو و قدرت حجتها و تسلط ادله.-2

 ور فكری.مشتمل بودن بر رموز حيرت آ-3

 جاذبة روحی و جوهر قدسی و ملكوتی دارد.-4

 ديدگاه انديشمندان معاصر

 عالمه طباطبايی-15

 باشد.گويد: تحدی به وجه عام میايشان در مورد تحدی می
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دانند تا فقط مخصوص به عرب و مخضرمين)آنان كه جاهليت را درك كردند و بعد ايشان تحدی را مخصوص فصاحت و بالغت آن نمی

 سلمان شدند( باشد.م

باشد همچون معارف حقيقی، اخالق فاضله، احكام تشريعی، اخبار غيبی و هر آنچه بشر از راه پس تحدی شامل هر صفت خاصی می

 باشد.تواند به آن برسد. و بنابراين، تحدی شامل همه چيز و هر آنچه در برتری صفات است، میديگر نمی

ليغ فی بلغته، و للحكيم فی حكمته، و للعالم فی علمه، والمتشرعين فی تشريعا تهم و للسياسيين فی فاالقرآن آية ب فرمايند:ايشان می

 سياساتهم، و للحكام فی احكامهم و قضاياهم، و لجميع ارباب الفنون والمعارف فيما ال يبغون مداه و ال ينالون قصواه. 

 یئخو يت اهللآ-16

فاعلم ان اعجازه ال ينحصر فی  ،و اذ  قد عرفت ان القرآن معجزة الهيه فی بالغته و اسلوبه ايد:ايشان نيز اعجاز را عام دانسته و می فرم

 ذلك بل هو معجزة ربانيه و برهان صدق علی النبوة من جهات شتی.

نی است و دانستيم كه قرآن معجزة الهی است در بالغت و اسلوبش. پس بدان كه اعجاز آن منحصر در اين نيست بلكه آن معجزه ای ربا

 باشد.دليل صدق بر نبوت از جهات مختلف می

  شمرد:و سپس اين جهات را چنين برمی

 من جهة اشتماله علی معارف حقيقية: از جهت آنكه مشتمل بر معارف حقيقی است.-1

 من جهة استقامته فی البيان و سالمة عن االختالف: از جهت استقامت در بيان و سالمتی از اختالف.-2

 ة نظام قويم و تشريع حكيم: از جهت نظام دقيق و شريعت حكيمانه.من جه-3

 من جهة اتقانه فی المعانی و احكامه فی المبانی: از جهت متقن بودن در احكام.-4

 من جهة اخباره عن مغيبات و انباء عمّا سلف: از جهت اخبار گذشتگان.-5

 من جهة بيان أسرار الخليقة: از جهت بيان اسرار خلقت.-6

گويم: تصديق اعجاز توسط شخصيتی مثل علی)ع( كه قهرمان علم و معرفت و بيان است، گواه گردم و میبرمی فرمايد:س میسپ

صحيحی است بر اينكه اين كتاب وحی الهی است چرا كه چنين شهادتی از ناحية حضرت، شهادتی واقعی بوده و ناشی از ايمان 

 ب كافيست.صادقانة اوست و همين مقدار برای بيان مطل

 بل اعود و اقول: ان تصديق مثل اميرالمؤمنين علی و هو بطل العلم والمعرفة والبيان العجاز القرآن كشاهد صدق علی انه وحی الهی.

  .)در کتاب تصوير الفنی( سید قطب-17

 گويد:ايشان به موسيقی قرآن اشاره نموده است و می

 كند.ها را در قرآن احساس میا و آهنگهرگاه انسان قرآن را تالوت كند، هماهنگی صداه

 كه در سوره های كوچك قرآن بروزی واضح دارند با قافيه های نزديك به هم.

و در سوره های بزرگ كمابيش به صورت پراكنده وجود دارد ولی هميشه اين هماهنگی داخلی را دارد و طوری نيست كه اين 

 هماهنگی از بين برود. 
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 مصطفی محمود-18

رای موسيقی داخلی و باطنی است؛ همچون اشعار، موسيقيخارجی ندارند. ايشان به آياتی از قرآن در سوره ضحی و مريم قرآن دا

 (.والضحی والليل اذا سجی...قال رب انی و هن العظم منّی...) نمايد.و...اشاره می

 .189فلما تغشّاها حملت حمال خفيفا. اعراف/ كند كه دارای يك معنای احساس قوی می باشند مانند:سپس به برخی موارد اشاره می

و اين لفظ  به معنای مخلوط شدن مرد و زن مانند مخلوط شدن دو سايه و يا شب و روز و يا ذوب شدن رنگها در هم هستند.« تغشّاها»

 عجيبی است كه قرآن از آن برای تداخل كامل دو نفر بكار برده است.

 محمد عبداهلل دراز-19

 گويد: هيچ كس نيست كه قرآن را بشنود و به موسيقيايی آن واقف نشود. قيايی قرآن اشاره كرده است و میايشان به موسي

گاهی بيان و فهم عامه و خاصه متعارض هستند ولی در قرآن يك جمله، هم برای  كند:ايشان وجه ديگر اعجاز قرآن را چنين بيان می

  برد.د و هر كس مطابق عقل خود از آن بهره میعلماء و هم برای جاهالن مفهوم خاص خود را دار

 نوشته است.« النباءالعظيم»دراز در اين باره كتابی به نام 

 مصطفی صادق رافعی-20

گويد: مثال در آية و لقد كند و میهای مختلف اعجاز ذكر می كند و از جمله به موسيقيايی قرآن اشاره میايشان مطالبی را در زمينه

 فتمارروا بالنذر. انذرتهم بطشتنا

و فاصله شدن با مد، سپس « فتماروا»در « واو»تا « انذرهم»گويد: به قلقله دال و طاء و فتحه های پی در پی، از سكون مدر ايشان می

 دقت كنيد.« نذر»و « انذرهم»در « ن»غنه 

 فريد وجدی -21

 .گويد: فانّ هذا القرآن هو ضمير الحياة و هو من اللغة الروحايشان می

. در بيان اعجاز قرآن كافی است، چراكه قرآن كه روح از ناحية 52گويد:  آية و كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. شوری/سپس می

 شود.ترين سوره اش میخداست، روحانيتی خاص دارد و همين باعث عدم اتيان خاليق بر كوچك

 شیخ محمد عبده-22

پيامبر بی سواد بود و جريان كتابی حاوی اخبار امم سابقه و امور  گويد:شود و میمتوسل می ايشان به استدالل كالمی برای بيان اعجاز

 حال و استقبال و شرايع و حكم و مواعظ بر زبان بيسواد خود اعجاز است. 

 محمد الحسین آل کاشف الغطاء-23

« دالئل اعجاز»رت، موارد زير را به عنوان ايشان بعد از بيانی فصيح در مورد بعثت حضرت رسالت)ص( و عملكرد مخالفين آن حض

 كند: مطرح می

 ارتفاع فصاحته و اعتالء بالغته.-1

 صورة نظمةالعجيب و أسلوبه الغريب.-2
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 ما انطوی عليه من االخبار باالمغيبات.-3

 محمد جواد بالغی-24

 ايشان پس از اشاره به بيان سحر عجيب قرآن به چند وجه استناد كرده است:

 های تحريف شده به صورت صحيح آنها.صص وارده در كتاببيان ق-1

 احتجاجات و براهين قوی.-2

 سالمت از نقص و نقض.-3

 بيان نظام مدنی عادالنه و قوانين عادله.-4

 بيان اخالق فاضله و آداب كريمه.-5

 اخبار غيبی.-6

 

 ها سخافه 

 و گويند پاسخ تحدى به توانند مى و دارند را قرآن با ارويىروي توان كه كنند وانمود چنين اند خواسته كسانى تاريخ، طول در 

 . است بوده تر ضعيف هم خودشان عادى سخنان از كه اند كرده مطرح سخنانى خوشبختانه

 : شود مى اشاره موارد اين از هايى نمونه به 

 توان مى بلكه است ممكن معارضه تنها نه :گويد مى االعجاز ابطال فى االيجاز حسن مقاله در مسيحى نويسنده ظاهر، نصيرالدين -1 

 : گويد مى حمد سوره با معارضه در. است آورده كوثر و حمد سوره با معارضه در سوره دو وى آورد را قرآن از بهتر

 .االيمان صراط اهدنا المستعان بك و العبادة لك الديان، الملك االكوان، رب الحمدللرحمن، 

 الحمدهلل سازى معادل حال هر به. كرد رد را معارضه اين جازياال حسن المسمى الكتاب رد فى عجازاال نفحات كتاب در خويى مرحوم 

 اينكه عالوه. را آن ژرف معناى نه و رساند مى را حمد ى سوره لطافت آن نه هرگز... و االكوان رب به العالمين رب و للرحمن الحمد به

 . شود نمى شمرده معارضه اين

 نزد كه بود آن از پس اين، و كرد پيامبرى ادعاى حنيفه، بنى ى طايفه ميان يمامه، در خدا پيامبر زمان در ب،حبي بن مسيلمة -2 

 نيمى و ما از زمين نيمى باشم؛ مى شريك ملك در تو با من! پيامبر اى: نوشت پيامبر به اى نامه در وى. بود آورده اسالم و آمده پيامبر

 . كند مى تعدى قريش ولى قريش؛ از ديگر

 :بود اين خواند مى او كه آياتى جمله از شود؛ مى وحى وى بر داشت ادعا او 

 لقما، والالقمات ثردا والثاردات خبزا الخابزات و عجنا العجنات و طحنا الطاحنات و قمحا الذاريات و حصدا الحاصدات و زرعاً المبذرات و 

 . فناوؤه البلغى و فاووه والمعتر فامنعوه ريفكم المدر، لاه سبقكم ما و الوبر اهل على فضلتم لقد سمناً و اهالة
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 خمير و كردنى آسيا آن كنندگان آسيا و گندم كنندگان پاك و كردنى درو كنندگان درو و كشت براى فشانان تخم به سوگند 

 برترى وبر اهل بر شما ،شدن چاق براى كردنى لقمه آن كنندگان لقمه و كردنى تريد آن كنندگان تريد و كردنى خمير آن كنندگان

 . كنيد دور را ظالم و دهيد جا را فقير و كنيد منع خود آباد هاى محل از را خود كسان نيستند پيش شما از بيابان اهل و داريد

 .طويل خرطوم و وبيل ذنب له ماالفيل ادراك ما و الفيل ما الفيل: گفت همچنين او 

 ضفدع، ابنة ضفدع يا: است گفته نيز. است دراز خرطومى و تابيده دُمى را او چيست لفي كه دانى مى كجا از و فيل آن چيست؟ فيل 

 .تمنعين الشارب ال و تكدرين الماء ال الطين فى نصفك و الماء فى نصفك تنقين ما نقى عين

 را آشامنده نه و كنى مى دآلو گل را آب نه گل؛ در ديگر نيم و است آب در تو از نيمى كنى؛ مى صدا آنچه كن صدا! چغر دختر چغر اى 

 . نمايى مى منع

بنام  ملكى گفت مى او. بود ذوالخمار به ملقب و ناميدند مى العنسى االسود كعب بن مسعود يا عنسى اسود را او كعب، بن عبهلة -3 

 پيامبرى ادعاى پيامبر، زمان در بود نسب و شعر و خطابه و سجع و كهانت به معروف و اديب مردى اسود. دشو نازل مى بر من ذوالخمار

 .كرد خروج يمن در و كرد

 . گفت مى زياد خرافه وى. شوند مى نازل وى بر «شريف» و «سحيق» هاى نام به فرشته دو كه كرد مى ادعا او 

 :نوشت سپاه رؤساى و )ص(پيامبر كارگزاران به اى نامه االسود: گويد مى جرير ابن 

 .عليه انتم ما على انتم و به اولى فنحن جمعتم، ما فروا و ارضنا، من اخذتم ما علينا امسكوا علينا، المتوردون ايها 

 . شد كشته يمن فارس مسلمانان از «رازويه و قيس و فيروز» توسط )ص(پيامبر وفات از قبل روز يك االسود 

 قرآن با معارضه نسبت (شخص()نام350تا  293متوفای سال و  245 م) البغدادى الراوندى يحيى بن احمد ابوالحسين به همچنين 

 معتزليان خصوصاً مذاهب بابزرگان مناظراتى كه بود بزرگ متكلمين از او. باشد مى (كاشان روستاهاى از) راوند از وى. است شده داده

 كرده معارضه نقرآ با او كه اند گفته. است شده متهم الحاد و كفر به علت همين به و است كرده نقد را آنان اعتقادات و مذهب و داشته

های متعددی عليه وی كتابنيزگفته شده . است بوده قرآن مدافع خود او و نيست بيش تهمتى اين اما. است برده سؤال زير را قرآن و

و ها از وی نيست و اكه اين كتاب برخی معتقدندالبته  پيامبر اسالم نگاشته است از جمله: الفريد، التاج، الزمرد، الذهب، المرجان و...

 انديشمندی شيعی بوده كه اهل سنت او را به آن متهم كرده اند. 

 «خزيمه بن اسد وفد» با پيامبر بر نهم، سال در. كرد مى برابرى سوار هزار با و بود عرب مرد ترين شجاع او اسدى، خويلد بن طليحة -4 

 . گرفت باال او كار پيامبر، درگذشت از پس و كرد پيامبرى ادعاى بازگشت از پس آورد؛ اسالم و گرديد وارد

 افزايش يمامه اهل شوكت و گرفت باال مسيلمه كار كه هنگامى. بود مسيحى اى طايفه از وى تميمى، سويد بن حارث دختر سجاح -5 

 اين از فهد. بود دو آن ازدواج ديدار اين ثمره. كردند ديدار يكديگر با و گشت بيمناك او از مسيلمه جنگيد، آنان با او و بود يافته

 . شود چيره اعراب بر سجاح، پيروان يارى با مسيلمه كه بود اين ازدواج

 كه هنگامى چنانچه. گفت مى آهنگين كلماتى و شود؛ مى وحى او بر دهد فرمان آنچه كه كرد مى گمان ولى نبود قرآن آوردن مدعى او 

 :گفت مى رفت، مى مسيلمه طرف به

 .مالمة بعدها يلحقكم ال صرامة، غزوة فانها امة،الحم دفيف دفّوا و باليمامة عليكم 

 . نيست مالمتى را شما آن، از پس كه است قاطع جنگى اين و زنيد بال او سوى به كبوتر چون يمامه باد شما بر يعنى 
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 الزبعرى بن بداللَّهع به مجلسى در مغيره بن وليد كه شده گفته. است بوده مشهور خطباى و عرب شعراى از وى الزبعرى بن عبداللَّه -6 

 دشمنى او با خدا به بيابم را او اگر: گفت الزبعرى ابن !بود خواهيم جهنم آتش در خدايانمان و ما كه كند مى گمان محمد خدا به: گفت

 .ورزم مى

 يهود پرستيم، مى را مالئكه ما پس! بود؟ خواهد جهنم در خودش بندگان با شود مى عبادت خدا از غير كه هرچه آيا: بپرسيد محمد از 

 !را؟ عيسى هم مسيح و كند مى پرستش را عزير

  قرآن مخالفان 

 بود گرفته ياد را اسفنديار و رستم هاى افسانه جمله از فارس پادشاهان سخنان نضر،. است بوده قريش بزرگان از وى. حارث بن نضر -1 

 . دارد نگه دور وحى كالم و اسالم نسخنا و ياد از را آنها تا كرد مى نقل جاهلى اعراب براى را آنها و

 و برخاست بود نشسته كه پيامبر پشت از. خواند مى قرآن برايشان و نمود مى دعوت خدا به را مردم )ص(پيامبر كه بود مجلسى در وى 

 گذشتگان هاى افسانه او كالم و نيست بهتر من سخنان از محمد)ص( سخنان كه كرد ادعا و گفت اسفنديار و رستم از مجلس اهل براى

 . است نوشته كه است

 .شد شرمنده خود كار از چندى از پس ولى كرد؛ معارضه قرآن با مدتى نيز وى. مقفع ابن -2 

 از زيادى مردم و است كرده نبوت ادعاى وى كه شده داده نسبت( 354م) المتنبى الحسين بن احمد ابوالطيب به. متنبىّ ابوطيب -3 

 نازل وى بر و است قرآن كه كرد مى گمان كه گفت مى سخنانى متنبى كه است شده گفته و. كردند مى تبعيت او از...و كلب بنى

 ...والنهار والليل الدوار والفلك السيار والنجم: جمله از. شود مى

 . شد كشته هجرى 354 سال به متنبى 

 الفصول را آن كه كتابى با است، بوده خود زمان ادباى از هك (449م) سليمان بن عبداللَّه بن احمد معرى، ابوالعالء اند كرده گمان برخى 

 االشراط مابين بليل الهابّة والريح الخيل بخالق اقسم: اند داده نسبت او به را جمله اين و است نموده معارضه قرآن با نهاده، نام والغايات

 .الويل لطويل الكافر ان سهيل الح وسط

 جهت همين به. است كرده معارضه قرآن با وى كه كرد برداشت اين از شود نمى و است اديب و شاعر يك از سخن يك تنها اين اما 

 كرده نقل قرآن اعجاز عظمت و مجد در برجسته سخنانى نيز خودش از اند كرده انكار را او معارضه اسالمى، انديشمندان از بسيارى

 . است

 اهلل محمدصلى كه كتاب اين كه است ملحدان و مؤمنان اجماع: است گفته و نموده اثبات را قرآن اعجاز راوندى، ابن ردّ در خود ابوالعالء 

 چون عرب، هاى اسلوب از كدام هيچ با و نياورده را آن مانند كس هيچ و ساخته مغلوب اعجاز به را بشر عقل است، آورده وآله عليه

 . ندارد شباهتى كاهنان، سجع و تمثيل و شعر رجز، خطابه،

 بوده مجوسى پرستى بت از مذهبى كه گردد برمى ديصانيه فرقه به نسبتش كه بود ديصانى ابوشاكر عبداللَّه وى لديصانىا ابوشاكر -4

عليه  صادق امام دست به باالخره و است داشته مناظراتى حكم بن هشام با و بود كوفه ساكن. دارد «والظلمة النور» كتاب وى. است

 سال پنجاه و صد وى. كند مى توبه خويش ى گذشته از و گفته را شهادتين و گردد مى تسليم تمباحثا در و شود مى مسلمانالسالم 

 . است آمده 140ص ،4ج بحاراالنوار، در كه باشد مى موجود متشابه آيات به استناد با قرآن معارضه در مطالبى او از. است كرده زندگى

  العوجاء ابى ابن -5
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 در زيادى مناظرات عليه السالم صادق امام با وى. گشت منحرف توحيد از كه بود بصرى حسن شاگرد العوجاء ابى بن عبدالكريم 

 در و است كرده مى معارضه قرآن با او و باشد مى مباحثاتى قرآن در ها متناقض مورد در مخصوصاً كه است داشته دينى مختلف مسائل

 . بود مهدى خالفت زمان در شصت و صد سال در كه شد كشيده يبصل به و رسيد قتل به سليمان بن محمد بصره، امير توسط نهايت

 جديد هاى قرآن 

 آن و اند گذاشته هم كنار برساند، را مفهومى ترين ضعيف اينكه بدون قرآن، هاى آيه وزن به را عباراتى اينترنتى هاى شبكه در نيز اكنون 

 .اند نهاده نام قرآن تحدى به پاسخ را

 :ها اين زيرا. ناميد معارضه توان نمى را است موجود اينترنتى هاى شبكه در اكنون آنچه نيز و گذشته در نبوت مدعيان سوى از آنچه 

 .نيست شوخى جز -1 

 اى قبيله هاى جنگ و تعصب شايد و زمان آن اوضاع بلكه نبوده؛ سخنانى چنين مدعيان، اين از برخى پيامبرى پذيرش عامل -2 

 . است بوده

 اثبات بر اى نشانه اينكه بدون است؛ وحى كتاب اسلوب طبق بر گفتن سخن نوعى بلكه نيست؛ معارضه ها جمله ناي از برخى -3 

 . شود شمرده آنان پيامبرى

  بیانى اعجاز شبهات

 از آن ولنز با قرآن، در اختالف وجود زيرا باشد؛ گونه اين بايد و نيست؛ اختالفى آن، در كه كرده توصيف گونه اين را خود قرآن، -1 

 . اين موارد عبارت است از:شود مى مشاهده تناقض قرآن درگاهی  ولى. ندارد تناسب خداوند، سوى

 سكوت شب سه مريم ى سوره در و  روز سه نشانه اين عمران، آل ى سوره در: است آمده قرآن جاى دو در يحيى تولد ى نشانه 

 .است شده دانسته السالم زكرياعليه

 . 41 عمران، آل ...رَمْزاً اِلّا اَيَّامٍ ثَالَثَةَ النَّاسَ تُكَلِّمَ اَالّ اَيَتُكَ قَالَ... 

 . 10 مريم، سَوِيّا لَيَالٍ ثَالَثَ النَّاسَ تُكَلِّمَ اَالَّ اَيَتُكَ قَالَ... 

 شب ى واژه. است روز شبانه آن، از منظور گاهى كه شود مى برداشت چنين شب، برابر در روز ى واژه از گفت توان مى ايراد اين پاسخ در 

 به اختصاص تنها استفاده، ى شيوه اين. است روز شبانه معناى به اوقات برخى و رود مى كار به روز برابر در گاهى است؛ گونه اين نيز

 دو همين زني فارسى زبان در بلكه نيست هم عربى زبان به منحصر حتى و است؛ بوده رايج نيز اعراب ميان در بلكه ندارد؛ كريم قرآن

عالوه اينكه ممكن است سه روز و دو شب يا سه شب و دو روز تصور شود و قرآن با اين دو آيه اين  .رود مى كار به روز و شب براى معنا

 مهم را اعالم داشته كه مدت روزه سه شب  و سه روز بوده است.

 كارهايش انجام در انسان كه دهد مى نشان اين و دهد مى سبتن وى خواست و بنده به را كار انجام موارد، از بسيارى در كريم قرآن -2 

 و است ناچار كارهايش انجام در انسان، كه دهد مى نشان اين و دهد مى نسبت خداوند به را انسان عمل انجام نيز گاهى و نيست ناچار

 :كنيد هتوج زير آيه دو به. ندارد وجود خداوند اراده و اختيار جز اى اراده و اختيار گونه هيچ

 . 29 كهف،. فَلْيَكْفُرْ شَاءَ مَنْ وَ فَلْيُؤْمِنْ شَاءَ فَمَنْ 

 . 3 انسان،. كَفُوراً وَاِمَّا شَاكِراً اِمَّا السَّبِيلَ هَدَيْنَاهُ اِنَّا 



57 
 

 بر خويش، سرشت يهپا بر تواند مى و است تصميم و اراده توان داراى خود، اختيارى كارهاى در انسان گفت توان مى ايراد، اين پاسخ در 

 . نماند يا بماند پايدار كار آن بر خود، تعيين پايه بر و برگزيند را يكى كارى، ندادن يا و دادن انجام راهى دو سر

 .اند آورده شمارى بى داليل باره، اين در و هستند انديشه هم اند، شده آفريده آزاد اينكه در خردمندان، ى همه 

 آزاد ها آن ندادن انجام يا و دادن انجام در افراد كه دارد اعتبار صورتى در كند، مى وضع انسان كه قوانينى رب كيفر و پاداش آمدن پى در 

 داشته انتخاب قدرت بردگان كه دارد اعتبار و مصداق صورتى در بردگان مالك سوى از عذاب يا و پاداش اعطاء طور همين و باشند؛

 است، اجبارى كه كارى ى باره در عقلى بد و خوب زيرا است؛ ضرورى و روشن ديشمندان،ان نظر از عقلى بد و خوب همچنين. باشند

 . گذارد نمى ذمّ و مدح براى جايى و كند نمى صدق

 ى همه كه است اين دهند، مى نسبت متعال خداوند به را انسان كردارهاى اينكه از قرآن منظور گفت توان مى مقدمات اين با حال 

 در موجودات، همه زيرا سازد؛ نمى رها خود حال به را ها آن موجودات، آفرينش از پس خداوند،. يابد مى انجام داوندخ توجه با رفتارها

 . است الوجود ممكن ماهيتى و ذاتى و اساسى هاى ويژگى از نياز، و هستند الوجود واجب نيازمند ماندگارى، در و شدن پديدار

 . 15 فاطر، الْحَمِيدُ هُوَالْغَنِىّ وَاللَّهُ اللَّهِ اِلَى رَاءُالْفُقَ اَنْتُمُ يَااَيُّهَاالنَّاسُ 

 به نيازى ماندن، براى دو اين زيرا نيست؛ نويسنده و بنّا با كتاب و ساختمان ى رابطه مانند الوجود، واجب با الوجود ممكن ميان ى رابطه 

 . ندارند نويسنده و سازنده

 . است خورشيد نيازمند ماندن، و شدن پديدار براى خورشيد نور. است آن نور و خورشيد رابطه مانند موجودات با متعال خداوند رابطه 

 .االمرين بين امرٌ بل تفويض ال و جبر ال: فرمايند مى رابطه اين در السالم عليه صادق امام 

 ممكن واقع در باشد، باورى چنين ىدارا شخص اگر. است استقالل داراى خود، رفتارهاى در الوجود ممكن كه معناست اين به تفويض 

 متعال خداوند و ندارد خود كارهاى در تأثيرى الوجود، ممكن كه معناست اين به جبر. است برده باال باللذات واجب حد تا را الوجود

 تا وااليش مقام از را الوجود واجب واقع در باشد، باورى چنين داراى شخص اگر. رساند مى انجام به را الوجود ممكن كردارهاى مستقيم،

 . باشد مى است، اعتدال و وسط راه همان كه االمرين بين امرٌ به اعتقاد اشكال، بى ايده پس. است آورده پايين الوجود ممكن حد

 :فرمايد مى و كرده اشاره مسأله اين به انفال سوره 17 آيه در خداوند 

 اراده با پيامبر كه دهد مى نشان و. نكرد هم و تيراندازكرد هم پيامبر، كه گويد مى آيه، اين ،«رَمَى اللَّهَ لكِنَّ وَ رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ ما وَ» 

 . ندارد كامل استقالل كار، اين در ولى كند؛ مى تيراندازى خويش

 : آوريم مى مثالى بيشتر، توضيح براى راستا، همين در 

 نسبت بدن اعضاى به را شده ياد كارهاى توان مى پس. دهد مى انجام مچش و گوش و پا و دست يعنى خويش، اعضاى با را كارها انسان 

 هر  ى سرچشمه كه انسان نفس به را كارها اين توان مى همچنين. كرد حركت پا زد، دست شنيد، گوش ديد، چشم مثالً كه گفت و داد

 كه گيريم مى نتيجه پس. رفتم و زدم و شنيدم و ديدم من گفت مثالً و داد نسبت شود مى برده نام «من» عنوان به آن از و است كارى

 . است بشرى نفس با اعضا آن ى رابطه مانند هستى، ى آفريننده با موجودات ى رابطه

 زيرا است؛ معجزه و وحى ى سرچشمه با پيوند در قرآن كه دهد نمى نشان است، ناتوان قرآن همانند كتابى آوردن از بشر چون اينكه -3 

 نيز را كتاب دو اين پس. است ناتوان نيز ايران مشهور اديب و شاعر سعدى كتاب و اقليدس كتاب براى ابهىمش آوردن از بشريت

 .دانست معجزه توان مى
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 فرا مبارزه به خود كتاب مانند آوردن براى را مردم و باشد الهى منصب تصدى مدعى بايد معجزه صاحب گوييم ايراد اين پاسخ در 

 مبارزه به را مردم و دانستند نمى الهى آور پيام را خود نويسنده دو اين اينكه چه نيست، كتاب دو اين در ويژگى دو اين. خواند

 . طلبيدند نمى

 شمار به كتاب دو آن از تر قوى بسيار ها كتاب اين از برخى است؛ شده نگاشته زمينه، دو هر در بسيارى هاى كتاب تاكنون اينكه عالوه 

 .آيد مى

 يافت آن مانند و شده ياد كتاب دو در ها ويژگى اين كه است بديهى. باشد العاده خارق و طبيعى قوانين از فراتر ايدب معجزه: ثالثاً 

 . شود نمى

 و متعدد مسائل زيرا دارد؛ تضاد ماهر، سرايان سخن روش با روش اين. كند مى فرق معروف فصيح هاى كتاب سبك با قرآن سبك -4 

 به سپس و بهشت و جهنم توصيف به آن، از پس و آورد مى ميان به سخن اعتقادات از گاهى. است هشد مطرح آن در متنوع مطالب

 صورت، آن در پرداخت، مى خاصى موضوع به فصلى هر و داشت اى جداگانه هاى فصل قرآن اگر. پردازد مى فرعى احكام برخى تبيين

 دچار رابطه اين در و كند مراجعه خاصى فصل به موضوعى، هر بررسى براى توانست مى انسان و شد مى تر بيش قرآن از استفاده

 !شد؟ نمى سرگردانى

 چيست؟ آن نزول و قرآن از اصلى هدف كه بدانيم بايد گفت توان مى ايراد اين پاسخ در 

 خداوند. است شده نازل روشنايى به ها تاريكى از وى آوردن بيرون و آخرت و دنيا خوشبختى سوى به او بردن و بشر هدايت براى قرآن 

 . 1 ابراهيم،... النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ مِنَ النَّاسَ لِتُخْرِجَ اِلَيْكَ اَنْزَلْنَاهُ كِتَابٌ:...فرمايد مى

 دسته و بندى فصل از هدفى چنين به دستيابى براى قرآن كنونى سبك كه است بديهى. نيست فلسفه كالم، تاريخ، فقه، كتاب قرآن 

 . است تربه مطالب بندى

 .شود آشنا قرآن مفاهيم و اهداف با و زحمت بدون و ترين كم در تواند مى بخواند، را قرآن هاى سوره از برخى تنها كسى اگر 

 . است بخشيده خاصى تازگى و زيبايى آن، بر كه است قرآن سبْك هاى توانمندى از يكى روش، اين پس 

 و شنوندگان دعوت اش سخنرانى از هدف كه است سخنورى مانند قرآن. سازد مى ديكنز هدفش به را انسان گام چندين قرآن واقع در 

 . است آخرت و دنيا در دلخواه خوشبختى سوى به آنان راهنمايى

 استفاده با و نشود خسته شنونده آنكه تا است آميخته در هم با را متعدد هنرهاى و متنوع مطالب هدفى، چنين به دستيابى براى قرآن 

 . دهد قرار خوشبختى راه در را انسان اخالقى، هاى حكمت و تاريخى هاى ذشتسرگ از

 .ندارد سازش عربى قواعد و ادبيات سبك با كه است رفته كار به هايى جمله قرآن در -5 

 قرآن در اگر پس است، فراخوانده رويارويى به را آنان و گرديده نازل عرب اديبان سرآمدترين ميان در قرآن گفت توان مى پاسخ در 

 عالوه اينكه قرآن مطابق فهم مخاطبان نازل شده است. .كردند مى مطرح اديبان همان شد، مى ديده عربى قواعد با مخالفتى ترين كوچك

 قواعد، آن وصف اين با است، درآمده مدون علم صورت به و گرديده آورى جمع و استخراج قرآن نزول از پس عربى قواعد اينكه عالوه 

 باشد؟ قرآن بر حاكم تواند مى چگونه

 قابل همه براى بايد معجزه، كه صورتى در نيست؛ پذير امكان همه براى و دارد اختصاص معينى عده يك به قرآن بالغت شناخت -6 

 . باشد فهم
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ای آن را به ممكن است عده . كنند درك را آن بودن معجزه بتوانند همه كه نيست اين معجزه شرط گفت بايد ايراد اين پاسخ در 

 تفصيل و برخی به اجمال و نيز عده ای با تعقل و برخی با تقليد از صاحبان خرددرك نمايند. 

 و است هميشگى و باقى معجزه يك قرآن اينكه عالوه. است كافى كنند، نقل نيز بقيه براى و كنند درك را معجزه فن، اهل اگر بنابراين 

 .نيست منتفى همواره آن درك امكان

 از انجيل و تورات كه صورتى در دارد، مخالفت آمده، انجيل و تورات در آنچه با است، آمده قرآن در كه رويدادهايى و ها رگذشتس -7 

 .است آمده فرود خدا سوى

 و تورات آسمانى كتب در تحريف آنجا از ولى نيست تضادى مقدس كتاب و قرآن رويدادهاى بين گفت توان مى ايراد اين پاسخ در 

 . باشند شده تحريف دستخوش نيز رويدادها و ها سرگذشت اين شايد نيست، انكار قابل لانجي

 قرآن بر تن دو كه را چه هر و بنشيند مسجد كنار داد دستور ثابت بن زيد به كند، آورى جمع را قرآن خواست، مى ابوبكر وقتى -8 

 معجزه اگر زيرا نيست؛ معجزه قرآن كه دهد مى نشان مطلب اين. دكنن گردآورى را قرآن صورت، اين به و بنويسد دادند، گواهى بودنش

 ديگران گواهى به نيازى و شد مى آورى جمع مبنا همين بر و بود مى بودنش قرآن و اعجاز بر گواه بودنش العاده خارق همان بود،

 . نداشت

 :است الزم نكته دو به توجه ايراد، اين پاسخ در 

 كم در قرآن، آورى جمع هنگام در داشت امكان بنابراين، هايش؛، واژه تك تك در نه است، آن سبكو  الغتب در قرآن بودن معجزه: اوال 

 . آيد پيش شكى آن، هاى واژه از برخى بودن زياد و

 ثانيا: شهادت به قرآن بودن آيات نبود، بلكه شهادت به استماع از پيامبر بود. درواقع شهادت تأتيديه بوده است.

 قرآن ها، آن بنابر كه ندارد همخوانى اخبار از ديگرى گروه با سازند، مى مستند صحابى نفر دو گواهى بر را قرآن تدوين كه بارىاخ: اًثالث 

 .است گرديده آورى جمع وآله عليه اهلل صلى گرامى پيامبر زمان در

 !داشت؟ را قرآنى آيات بيان توان كه بود اى نابغه پيامبر -9 

 ولى اند داشته نبوغ ايجاد براى مقدماتى نوابغ. دارند فرق نوابغ و پيامبران ثانياً. بود سواد بى پيامبر: اوال: گفت ايدب شبهه اين جواب در 

 قواى از ديگر بخشى ضعف معلول چيزى، هر در نبوغ: ثالثاً. اند بوده مادى اختراع و كشف پى در همواره نوابغ. اند نبوده چنين انبياء

 .است انسان

 است؟ شده نسخ آياتى قرآن در چرا -10 

 زمان اين كه است حكم اجراى زمان انتهاى نسخ،. شود مى برطرف است، شده ارائه مجموعه همين در نسخ از كه تعريفى با شبهه اين 

 آن اىاجر مدت چون و گرديد مى نازل داشت اجرا براى خاص مهلت كه احكامى گاه. است بوده معلوم خدا نزد و بوده پوشيده مردم بر

 در وى گردد، مى تصور آن ناسخ و باشد مى اول حكم ناقض دوم حكم هرچند صورت اين در شد، مى نازل ديگرى حكم رسيد مى سر به

 خود خاص ضوابط و شرايط تابع احكام است بديهى. است يافته پايان اول حكم اجراى مدت كه است نكته اين ى كننده بيان واقع

 . بدهد جديد حكم به را خود جاى بايستى و نيست نافذ ديگر حكم احراز صورت در شرايط آن غير در و. هستند

 

  علمى اعجاز 
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 با نه و باشد برانگيز سئوال زمان آن اهل براى نه كه اشاراتى. است نموده لطيفى اشارات آن، دستاوردهاى و تجربى علم به قرآن 

 دارد، اشاره آزمايشگاهى علوم هاى پيشرفت دستاورد به كه ها آيه اين از برخى. گيرد قرار تعارض در آينده، اعصار در علم پيشرفت

 :از است عبارت

 آب از آفريدن -1 

 . 30 انبياء،.... حَىٍّ ءٍ شَى كُلَّ الْماءِ مِنَ جَعَلْنا وَ... 

 .داديم قرار آب از را زنده چيز هر ما 

 زير را سلول كه ما براى مطلب اين اثبات. نبود گفتنى حتى و سخت بسيار است، آب از چيز هر اينكه باور پيش، قرن چهارده 

 . است ساده بينيم مى آب را سيتوپالسم يعنى آن اصلى ماده% 80 و بينيم مى ميكروسكوپ

 ،54ج االنوار، بحار. است شده خلق آب از چيزى هر. الماء من خلق ء شى كل: است فرموده باره همين در نيز السالم عليه اكرم پيامبر 

 . 317ص ،4ج الدررالمنثور، ؛208ص

 .اند گرفته آب از را خود هستى ى ريشه موجودات ى همه پيامبر، ى فرموده و باال آيه طبق 

 و نمودند فيض كسب ايشان از آمده اصحاب از پس كه كه شود مى گفته كسانى به تابعان تابعان بزرگان از كه جعفى يزيد بن جابر 

. پرسد مى جهان آفرينش آغاز ى باره در جمله از هايى پرسش باقر امام از رود، مى شمار به.  اند نگرديده نائل پيامبر مبارك ديدار به خود

 :فرمايد مى پاسخ در امام

 . 67ص توحيد، كتاب. الماء هو و منه، االشياء جميع الذى ء الشى خلقه، من خلقه ء شى اول 

 . است آب آن و است؛ آن از چيز همه كه است چيزى خداوند، ى آفريده نخستين 

 خدا كه چيزى نخستين: فرموده شامى مرد پاسخ در كه آورده وآله عليه اهلل باقرصلى امام از روايتى كافى روضه در كلينى شادروان 

 ولى رساند، آب به را چيزى هر نسبت خدا پس. است آب شده، آفريده آن از چيز همه كه چيز آن و است؛ آن از چيزها ى همه آفريد،

 . 94ص ،8ج كافى، .نداد قرار نسبتى آب براى

 :است كرده روايت چنين وآله عليه اهلل صلى صادق امام از مسلم بن محمد همچنين 

 . 95ص ،8ج كافى،. الماء على عرشه كان و ماء، ء شى كل كان 

 .بود آب بر نيز خدا عرش و آب از چيز همه 

 چيز هيچ كه زمانى در تعالى خداى كه است آن از كنايه زير آيه باشد، متعال خداى دانش منظور، و تدبير از كنايه «عرش» ى واژه اگر 

 .آفريد آن از را ها پديده ى همه سپس و آب نخست نبوده،

 .الماء على عرشه كان و ايام سته فى االرض و السماوات خلق الذى هو و 

 . 7 هود،. بود آب بر (آن از پيش) او عرش و آفريد روز شش در را زمين و ها آسمان كه اوست 

 :فرمايد مى. است آب از همه زندگى، تداوم و هستى در هم و پيدايش در هم زندگى، ريشه كه دارد اشاره جا چند در كريم قرآن 

 . 30 انبياء،. حى ء شى كل الماء من جعلنا و 
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 .آورديم پديد آب از را اى زنده چيز هر 

 . 45 نور،. ماء من دابة كل خلق واللَّه 

 .آفريد آب از را اى جنبنده هر خدا 

 :گويد مى نيز انسان آفرينش ى سرچشمه ى باره در قرآن 

 . 54 فرقان،. بشراً الماء من خلق الذى هو و 

 .آفريد بشرى آب از كه اوست 

 .است شده دانسته آب انسان، آفرينش ى سرچشمه نيز زير هاى آيه در 

 . 6 طارق،. دافق ماء من خلق 

 .شد آفريده جهنده آبى از (ىآدم) 

 . 20 مرسالت،. مهين ماء من نخلقكم الم 

 نيافريديم؟ پست آبى از را شما مگر 

 . 16ص ،24ج رازى، تفسير .الماء اهلل خلق ما اول. بود آب آفريد خدا كه چيزى نخستين و است؛ آب از چيز همه. آرى 

 ازدواج سنت -2 

 . 36 يس،. يَعْلَمُونَ ال مِمّا وَ اَنْفُسِهِمْ مِنْ وَ الْاَرْضُ تُنْبِتُ مِمّا كُلَّها الْاَزْواجَ خَلَقَ الَّذى سُبْحانَ 

 .دانيد نمى آنچه از خودتان از رويد مى زمين از يا روياند مى زمين آنچه از آفريد را زوجها همه كه خدايى است منزه و پاك 

 .گويند زوج... و است ديگرى لنگه يكى كه كفش دو حيوان، دو به مثال شود، مى اطالق هم قرين دو به زوج 

 جهان اين در آنچه كه است معنا آن به اين و است؛ آفريده جفت را چيز همه فرمايد مى خود توصيف در خداوند شريفه، آيه اين در 

 خود اجزاى به مركبى هر ازير بودنش؛ مركب خاطر به يا و داراست را خود مانند يا و دارد قرينه كه رو آن از يا حال است؛ زوج هست

 .است نيازمند

 بدون كه شده اثبات امروزه اينكه براى شود؛ مى هم جماد شامل حتى و گرفته دربر حيوان و گياه از را موجودات همه كلى، قانون اين 

 .آيد نمى دست به ثمرى لقاح، بدون درخت، و گياه از كه گونه همان بارد؛ نمى بارانى ابرها، بارورى

 جبرى انسانها، خالف بر گياهان، ميان در ازدواج سنت دهد، نشان كه بوده اين انسان، بر گياهان بودن جفت تقدم از قرآن منظور شايد 

 . پذيرد مى انجام ها آن درخواست به آدميان، ميان در كار اين كه حالى در گيرد مى انجام

 تصور ناممكن جمادات بودن جفت ولى بود، پذيرفتنى مردم براى ها، دنىرويي ى درباره بودن حفت قرآن نزول زمان در كه نماند ناگفته 

 «يَعْلَمُونَ الَ مِمَا وَ» عبارت با جمادات بودن جفت از ولى گفته سخن دو آن بودن جفت از آشكارا كريم قرآن اساس، همين بر و شد مى

 .است شده تعبير
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 حتى يا و حشرات باد، وسيله به افشانى، گرده شكل به ماده و نر لقاح بدون گياهى چهي كه است اين به اشاره االَرْضَ، تُنْبِتُ مِمَّا پس 

 .آيد نمى پديد انسانها،

 .دارد انسان بودن جفت به اشاره اَنْفُسِهِمْ، مِنْ 

 .دارد ديگر چيزهاى يا ابرها حتى و جمادات بودن جفت به اشاره يَعْلَمُونَ، الَ مِمَّا 

  ها روييدنى آميزش -3 

 . 22 حجر،. لواقح الرياح ارسلنا و 

 .فرستاديم دهنده انتقال را بادها 

 : است شده مطرح نظريه سه تاكنون دهد، مى انتقال را چيز چه باد، اينكه اما است؛ انتقال معناى به آيه اين در آميزش 

 .دهد مى انتقال را گرم و سرد هواى -1 

 . رساند مى ها روييدنى هاى مادينه به را ها آن ها، نرينه كردن پخش با و كند مى افشانى گرده -2 

 .كند مى كمك درياها آب تبخير به و نمايد مى پراكنده ندارند، آب كه مناطقى به را ابرها -3 

 ياهگ توسط كنونى، زمان در واقعيت، اين. شود مى انجام باد واسطه به گياهان، ميان در آميزش كه كرد برداشت توان مى آيه اين از پس، 

 دادن انتقال معنى به آيه، اين در را آميزش دليل همين به و نبود؛ درك قابل گذشتگان براى كه موضوعى. است گرديده كشف شناسان

 . است آن معانى از يكى واقع در كه دانستند مى

 ها روييدنى بودن موزون -4 

 . 19 حجر،. مُّوزُونٍ ءٍ شَىْ كُلِّ مِنْ فِيهَا اَنْبَتْنَا وَ... 

 .رويانديم آن در موزون، گياه هر از و 

 است يافته تشكيل دقيق بسيار و مشخص هاى اندازه به مختلف مواد از درخت، ى دهنده تشكيل عناصر كه اند كرده ثابت شناسان گياه 

 .دش مى پيدا گياه جز ديگرى ى پديده و شد نمى روييده درخت آن شد، مى زياد يا كم جزيى بسيار مواد اين اگر كه

 ها كوه حركت -5 

 . 88 نمل،.... ءٍ شَىْ كُلَّ اَتْقَنَ الَّذِى اللَّهِ صُنْعَ السَّحَابِ، مَرَّ تَمُرُّ هِىَ وَ جَامِدَةً تَحْسَبُهَا الْجِبَالَ وَتَرَى 

 .است آفريده استوار را چيز همه كه خداست آفرينش اين گذرند، در ابر مانند كه حالى در پندارى مى ايستا را ها آن و بينى مى را ها كوه 

 تا خويش آفرينش آغاز از زمين كه دهد مى نشان نيز و حركتند بى رسد مى نظر به كه حالى در كند مى مطرح را ها كوه حركت آيه، اين 

 . است بوده حركت حال در همواره كنون

 كه را چيزى هر دنيا، همين در خداوند بلكه. نيست يامتق ى درباره آيه اين كه شود مى برداشت چنين آيه، اين در اللَّه، صنع عبارت از 

 . است نگذاشته آن در ضعفى نقطه و كرده تمام هم را كارش ساخته،

 : است توجه درخور آيه اين در نكته سه 
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 نظريه برخالف. است كرده ثابت را زمين حركت كوهها، حركت ى واسطه به آيه اين و است؛ زمين حركت ى نشانه ها، كوه حركت -1 

 و گردند مى زمين در ما دور به شيرى راه كهكشان هاى ستاره همه: گفت مى و بود قرآن نزول زمان ى شده پذيرفته فرضيه كه بطلميوس

 . هستيم ثابت ما

 طبيعى قانون اساس بر خدا كه زمين ماليم و كُند حركت از تعبير، اين. است كرده استفاده گذر تعبير از زمين، حركت براى خداوند -2 

 . دارد حكايت نهاده، آن در

 . است كرده تشبيه ابرها حركت به را ها كوه حركت خداوند -3 

 از بيش امروزه دارند؛ مختلف حركات نيز كوهها كنند، مى حركت جهات تمامى به و نيستند خاصى جهت داراى ابرها اينكه به توجه با 

 .است شده شناخته ها كوه براى حركت نوع 10

 زمين ميخ ها كوه -6 

 . 31 انبيا،.... بَهِمْ تَميدَ اَنْ رَواسِىَ الْاَرْضِ فِى جَعَلْنا وَ 

 .بلرزاند و دهد تكان را (مردم( آنان) زمين) مبادا تا نهاديم استوار زمين در را ها كوه و 

 ؛31 انبياء، ؛10 لقمان، ؛15 نحل، ؛7 ق، ؛19 حجر، ؛61 نمل، ؛3 رعد،. است شده ياد «رواسى» تعبير با ها كوه از قرآن جاى نُه در 

 رست» ى ريشه از واژه، اين. باشد مى استوار مستحكم هاى ريشه بر كه است ثابتى هاى پديده «رواسى».  27 مرسالت، ؛10 فصلت،

 پابرجا و اراستو دريا، آبهاى تالطم در لنگرها، اين وسيله به كشتى و است؛ كشتى انداختن لنگر معناى به كه شده گرفته «السفينة

 باز لرزش از خود، هاى گردش در را زمين كه است لنگرهايى همچون ها كوه كه روست اين از نيز رواسى به كوه نامگذارى. ماند مى

 .دارد مى

 . 7 نبأ،. اوتاداً والجبال راستاست، همين در ها ميخ معناى به «اوتاد» به ها كوه از تعبير 

 .دارد مى گاهن گسستگى از را زمين ها كوه زيرا 

 هاى صخره آفرينش با همراه: فرمايد مى امام. سازد مى روشن باره اين در را قرآن ى گونه اعجاز تعابير خوبى به السالم عليه على امام 

 در را ها قله پس. بخشيد شان استوارى خود هاى جايگاه در كشيده، فلك به سر بلند هاى قله و ها صخره اين دل برآمدن و زمين بزرگ

 را شان هاى پايه و ساخت جدا ها دشت از شان بلنداى با را ها كوه خداوند سان بدين. كشيد فرو آب در را شان هاى ريشه و برد بلندا به هوا

 سلسله و بلند بس هايى قله با را ها كوه. داد نفوذشان زمين اعماق در شان، نصب مواضع و پيرامون هاى زمين در درختان ريشه چونان

 كه گوناگونى حركات رغم به زمين، كه است چنين. بكوفت آن بر ها ميخ چونان و ساخت زمين گاه تكيه دراز، و پيوسته هم به هايى

 خداوندى است بزرگ پس. ماند امان در خود جايگاه از لغزش از و شد داشته باز خود، بار دركشيدن فرو و لرزش از ساكنانش براى دارد،

 . 211خطبه البالغه، نهج. داشت نگاه استوار چنين آن، هاى آب خروشان واجام تالطم رغم به را زمين كه

 خود، هاى حركت وجود با زمين كه است اين شود، مى استفاده شده مطرح علوم اين به انسان ناآگاهى زمان در كه سخنان اين از آنچه 

 :دآي مى دست به نكته سه گفتار اين از. شد داشته نگاه فروپاشيدگى و لرزش از

 . است كرده حفظ را خود تعادل و آرامش ها، حركت اين وجود با ولى است؛ گوناگون هاى حركت داراى زمين -1 

 .نكشد فرو خود درون در را بارهايش و ساكنان تا شود نمى گسسته هايش اليه و گسلد نمى هم از و است مستحكم زمين ى پوسته -2 

 .افتد نمى بيرون گردد، مى آن در منظم طور به كه مدارهايى از و است استوار و آرام چكشى، و انتقالى و وضعى حركت در زمين -3 
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 زمين پهناى بر را زندگى كه ها كوه بزرگ اثر اين. است گرفته قرار علمى هاى پژوهش و اكتشافات تأييد مورد امروزه ها، نكته گونه اين 

 در را زمين اطراف اى زنجيره كمربند همانند زمين، سخت پوسته در ندهپراك هاى كوه رشته كه است آن دليل به است، ساخته فراهم

 به كه ببريم پى البالغه نهج يكم ى خطبه در وآله عليه اهلل صلى على امام ى فرموده دقت و ظرافت به توانيم مى بهتر اكنون. اند برگرفته

 را زمين گران، هاى كوه به يعنى ارضه ميدان بالصخور وتد و :است برده كار به را (ها صخره) صخور ى واژه (كوهها) جبال ى واژه جاى

 و استحكام به را ها كوه بودن «اى صخره» ى جنبه امام، باالست؛ آيه تفسير سخنان، اين. است بخشيده استوارى آن به و نموده ميخكوب

 و اجزا ثبات و زمين تعادل در بزرگى قشن دارند، كه هايى بلندى و پستى با سنگى هاى كوه سلسله. داند مى مرتبط زمين استوارى

 .نشوند لرزان و شكسته درهم زمين، درون بودن گداخته وجود با ها كوه اين تا دارند آن ى پوسته استوارى

 زمين جو -7 

 . 32 انبياء،. »مُعْرِضُونَ آياتِها عَنْ هُمْ وَ مَحْفوظاً سَقْفاً السَّماءَ جَعَلْنا وَ 

 .گردانند روى آن هاى نشانه از اينها كه داديم قرار (زمين فراز بر) محفوظ سقفى را آسمان و 

 و صد در 78/03 نسبت به نيتروژن گازهاى از هوا. رسد مى كيلومتر 350 به آن عمق كه گرفته، فرا ضخيم هوايى پوشش را زمين گرد 

 اين. است يافته تركيب درصد% 94 نسبت به ديگر گازهاى و آب بخار و% 04 نسبت به كربن اكسيد و درصد 20/99 نسبت به اكسيژن

 حد در كه آسمانى هاى سنگ گزند از را آن و گرفته بر در را زمين ناپذير، آسيب سپرى همچون ضخيم، حجم اين با هوايى پوشش

 تهديدى ،اطراف همه از و آيند مى زمين سوى به.  شود مى گيرى هدف زمين سوى به آسمانى پرتاب سنگ ميليونها روزانه   وسيعى

 .سازد مى پذير امكان شان براى را زندگى كرده حفظ روند، مى شمار به زمين ساكنان براى هولناك

 ميسر زمين كره روى بر حيات تا كند مى محافظت كيهانى مضر پرتوهاى برابر در را زمين زمين، پيرامون در ازن اليه وجود عالوه به 

 .شود

  فتق و رتق -8 

 . 30 انبياء،. ...فَفَتَقْنَاهُمَا رَتْقاً كَانَتَا وَاالَرْضَ السَّمَوَاتِ اَنَّ كَفَرُوا ينَيَرَالَّذِ اَوَلَمْ 

 . كرديم باز يكديگر از را ها آن ما و بودند، پيوسته هم به زمين و ها آسمان كه نديدند كافران آيا 

 يكنواخت گازى از آفرينش جهان و بودند متصل يكديگر به زمين، و ها سياره ى همه و بوده يكپارچه آفرينش جهان گويد مى جديد علم 

 تبديل ستارگان از بزرگ اى مجموعه به جهان سرتاسر در و پراكنده گاز اين سپس. بود يافته تشكيل بود، گرفته فرا را جهان سراسر كه

 .است شده تقسيم اجزاى همين از يكى شمسى ى منظومه كه شد تقسيم و

 :فرمودند فتق و رتق ى درباره سؤالى پاسخ در السالم باقرعليه امام 

 السماء ففتق دابة كل من فيها بث و الخلق تعالى و تبارك اهلل خلق فلما الحب، تنبت ال االرض كانت و المطر تنزل ال رتقا السماء كانت 

 . 426ص ،3ج الثقلين، نور. الحب بنبات االرض و بالمطر

 ببارد باران تا گشود را ها آسمان آفريد، را جانوران و انسان خدا وقتى. روييد مى اى دانه نه و باريد مى بارانى نه بود؛ پيوسته هم به آسمان 

 .برويد دانه تا گشود را زمين و

. اند آمده در صورت اين به و شده جدا هم از سپس بودند پيوسته هم به ابتدا زمين و ها آسمان كه شده باره اين در ديگرى تفسير 

 :خوانيم مى »فصلت« ورهس در چنانكه
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 فصلت،. ...يَوْمَيْنِ فى سَمواتٍ سَبْعَ فَقَضاهُنَّ طائِعينَ اَتَيْنا قالَتا كَرْهاً اَوْ طَوْعاً اِئْتِيا لِلْاَرْضِ وَ لَها فَقالَ دُخانٌ هِىَ وَ السَّماءِ اِلَى اسْتَوى ثُمَّ 

 . 12 و 11

 و اطاعت روى از خواه آييد، وجود به: داد دستور زمين به و آن به بود؛ دود تصور به كه حالى در پرداخت، آسمان آفرينش به سپس 

 .آفريد روز دو در آسمان هفت صورت به را ها آن هنگام، آن در گيريم؛ مى شكل اطاعت روى از ما: گفتند ها آن اكراه؛ روى از خواه

 جهان منشأ كه است اين آن و است برده پى آن به بيش و كم روز، دانش كه است علمى حقيقت يك بيان باال آيه در مذكور مطلب 

 .است بوده گاز از اى توده مادى،

 ى باره در البالغه نهج ى خطبه نخستين در. است فرموده تصريح علمى حقيقت همين به البالغه نهج در بارها السالم عليه على امام 

 :است آمده جهان آفرينش

 .مالئكته من اطواراً فمالهن العلى السماوات بين ما فتق ثم...الهواء سكائك و االرجا قَّشَ و االجواء فَتْقَ سبحانه أنشاء ثم 

 هاى آسمان ميان آنگاه...آورد پديد را زمين و آسمان باالى هواى و نمود باز را آن هاى كرانه و شكافت را كران بى فضاهاى خداوند سپس 

 .نمود پر فرشتگان گون گونه از و بگشود را بلند

 .ارتتاقها بعد سماوات سبع ففتقها. بودند پيوسته هم به آنكه از پس شكافت هم از را آسمان هفت: فرمايد مى 211 ى خطبه در ماما 

 ها آسمان گسترش -9 

 . 47 ذاريات،. لَمُوسِعُونَ لَهُ اِنّا وَ بِاَيْدٍ بَنَيْناها السَّماءَ وَ 

 .دهيم مى گسترش را آن همواره و كرديم بنا قدرت با را آسمان ما و 

. هستند گسترش حال در همواره ها آسمان كه است مطلب اين بر تأكيد لموسعون، له انا و در... و نا ضمير انّ، حرف اسميه، ى جمله 

 .داشت خواهد ديگرى شكل يقيناً نيز آينده در و بوده ديگرى چيز گذشته در هستى

 و بوده هم از شدن دور حال در خاص پيوستگى با ها ستاره تمامى اند، دريافته گانسيار مدارهاى ديدن با شناسان اختر آنچه اساس بر 

 .باشد همين زمين، و آسمان گسترش از مراد شايد توضيح، اين با. شوند مى تر پراكنده خاص نظمى با گسترده فضاى در

 آسمان در هوا فشار كاهش -10 

 . 125 انعام،. ..السَّماءِ فِى يَصَّعَّدُ كَاَنَّما حَرَجاً ضِّيقاً رَهُصَدْ يَجْعَلْ يُضِلَّهُ اَنْ يُرِدْ مَنْ وَ...  

 .برود آسمان به خواهد مى گويا كه كند مى تنگ چنان را اش سينه سازد، گمراه را او بخواهد خدا كه كسى و 

 جو، بااليى هاى اليه به رفتن باال الح در كه كند مى تشبيه كسانى به را آنان و گويد مى سخن گمراهان زندگى سختى از آيه، اين در 

 باور اين بر برخى. داشتند نظر اختالف باال، آيه تشبيه وجه در پيشين مفسران. شوند مى خود ى سينه بر سخت فشار و نفس تنگى دچار

 ناراحتى، شدت از و شود مى ناراحت نيست شدنى برايش كار اين چون و كند؛ پرواز كوشد مى بيهوده كه است كسى مقصود، كه اند بوده

 . شود مى دشوار او بر كشيدن نفس

 در سر كهن درختان ولى يابند؛ رشد انبوه هاى جنگل در بخواهند نونهال درختان كه است حالتى همانند تشبيه، اين كه اند گفته برخى 

 .كنند مى باز آزاد فضاى به را ودخ راه دشوارى و سختى به رشد تازه درختان اين و كنند مى مسدود را برافراشتن سر راه كرده هم

 .است ناكافى آن، اصلى هدف و آمده، آيه اين در آنچه بيان براى سازد، آشكار را آيه زواياى از برخى توانسته چند هر ها، نظريه اين 
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 معنا اين اگر كه صورتى در. است آسمان به رفتن باال براى كوشش السماء فى يصّعّد تعبير كه بود اين گذشته در مفسران، ديدگاه آرى، 

 اين دهد؛بلكه نمى را رفتن باال مفهوم لغت، نظر از «يصعد» اينكه عالوه. بود تر مناسب «فى» جاى به «الى» ى واژه كاربرد بود، مقصود

 عدتص» لغت، هاى كتاب در. آيد بند سينه در نفس سختى، احساس شدت از كه اى گونه به است؛ افتادن دشوارى به معناى به واژه

 ذكر عن يعرض من و: آمده جن ى سوره در. است آمده رنج و درد احساس و سينه تنگى و كشيدن نفس دشوارى به معناى به «نفسه

: آمده نيز مدثر ى سوره در.» آورد مى در دشوارى عقوبت در را او گرداند، روى خود پروردگار ياد از كه هر و يعنى صعداً عذاباً يسلكه ربه

 .سازم مى دچار عقوبتى ترين سخت به را او يعنى صعوداً سارهقه

 و بيرونى فشار تعادل موجب كه بدن، درون از خون ى درجه فشار با آن تناسب و زمين روى در هوا فشار ى پديده به بردن پى با امروزه 

 . است شده كاسته پيشين تفسيرهاى ابهامهاى از حدودى تا و شده روشن بهتر آيه، در تشبيه وجه است، درونى

 و سختى و نفس تنگى دچار جو، بااليى هاى اليه در كه است كسى مانند او: شود مى چنين السماء، فى يصعد كانما معناى رو، اين از 

 و دارد قرار جو بااليى هاى اليه در كه است كسى مانند زندگى در برده، ياد از را خدا كه كسى واقع در. است شده فراوان دشوارى

 جو بااليى هاى اليه در كسى اگر كه آيد مى دست به بخوبى ،(گونه اعجاز) تعبير اين از لذا. است تنفس سختى و رنج و درد دستخوش

 كاسته هوا فشار از شود گرفته فاصله زمين از چه هر زيرا گردد؛ مى نفس تنگى و دشوارى چنين دچار باشد، نداشته محافظتى ى وسيله

 .گردد مى كمتر اكسيژن و شده

 محققان به زير هاى آيه به توجه و شود نمى محدود موارد اين به نمود، تبيين تجربى دستاوردهاى با را ها آن بتوان كه هايى آيه تهالب 

 .شود مى پيشنهاد

 .1 تكوير، ؛40 معارج، ؛5 زمر، ؛53 طه، ؛88 نمل، ؛22 حجر، ؛19 حجر، 

 پايانى ى نكته 

 :است الزم مهم اى نكته به توجه علمى، تفسير بحث پايان در 

 . داد خواهند نشان را ترى بيش حقايق كند، تغيير تلسكوپ و ميكروسكوپ ى شيشه قطر قدر هر. ندارد ثبات تجربى علوم 

 هاى آيه شود نمى بنابراين. است زمين سكون به گذشتگان اعتقاد از تر قوى زمين، گردش به ما كنونى اعتقاد كه كرد ادعا توان نمى 

 رأى به تفسير جز چيزى اين و شود؛ مى قرآن از نادرست تفسير موجب علوم، آن تغيير چون كرد؛ تفسير ثابت غير لومع با را قرآن

 . نيست مذموم

 كه است اين راه بهترين باشيم، امان در علوم اين تغيير آثار از هم و نشد بهره بى قرآن علمى هاى آيه موهبت از هم اينكه خاطر به پس 

 و تضاد شائبه يا و باشد تضاد در تجربى علم با كه شود ارائه شكلى به قرآن تفسير نه و شود بيان قطعى صورت به قرآن علمى تفسير نه

 .كند ايجاد تناقض

 عددى اعجاز 

. است آمده است، 19 مضرب كه بار 2698 هم اللَّه كلمه است؛ آمده قرآن در بار 19 اسم كلمه است؛ حرف 19 بسمله حروف مجموع 

 . هستند 19 مضرب كدام هر كه است، آمده بار 114 رحيم و بار 57 رحمن

 آن بعد سوره 19. است قرآن نهم ى سوره سوره، اين ندارد، بسمله توبه ى سوره. است 19 مضرب هم عدد اين و دارد سوره 114 قرآن 

 .است 19 مضرب هم باز است، 27 عدد كه آن شمار و است نمل ى سوره
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 اولين ايشان آيد نمى نظر به. است آور حيرت قرآن مقطعه حروف تعداد مورد در مصرى شيعى دانشمند يفهخل رشاد دكتر تتبعات 

 .پيمودند را راه همين است شيعى كه نيز نجدى ابوزهراء سپس و نوفل عبدالرزاق نيز. باشد كرده ابداع را فكر اين كه باشد نفرى

 در قاف تعداد مثالً. است قرآن هاى سوره ديگر از بيش سوره همان در مقطعه حروف از حرف هر تعداد: است آمده تحقيقات اين در 

 .است سوره اين در حروف ديگر از بيش ها سوره ديگر به نسبت... و «ص» سوره در صاد ،«ق» سوره

 . هاست سوره ديگر از بيشتر مريم سوره در كهيعص حرف پنج تعداد 

 . هاست سوره ديگر زا كمتر «ن» حروف تعداد حج ى سوره در تنها 

 . است برابر رضا ى واژه با و آمده بار 73 انفاق همچنين 

 . است شده تكرار بار 811 آن مشتقات و ايمان ى واژه با آن مشتقات و علم. اند آمده برابر صورت به و بار 5 خنزير خمر، اصنام، 

 . اند آمده بار 368 كدام هر ها آن مشتقات و رسول و ناس 

 .اند آمده بار 14 كدام هر فاكهه و تزراع حرث، 

 . اند آمده بار 6 كدام هر جنگى اسيران معناى به اسرى و جنگ معناى به حرب 

 . اند آمده بار 115 كدام هر آخرت و دنيا 

 . اند آمده بار 16 كدام هر خبث و خيانت 

 . است آمده رحمن ى واژه بار، 57 يعنى آن نصف و آمده بار 114 يعنى قرآن هاى سوره تعداد برابر رحيم 

 . است آمده بار پنجاه كدام هر طيبات و سالم 

 . اند آمده بار 49 نور با آن مشتقات و عقل 

 .است برابر نماز ركعت هر در سجده دو احتساب با كه است آمده بار 34 آن مشتقات و مسجد 

 . باشد مى نافله و يوميه نمازهاى برابر واژه، دو برابرى ضمن كه است آمده بار 51 آن مشتقات و «قام» و «صالة» ماده 

 . 27آيه حج، سوره عِميقٍ فَجٍّ كُلِّ مِنْ يَاْتينَ ضامِرٍ كُلِّ عَلى وَ رِجاالً يَاْتُوكَ بالْحَجِّ النّاسِ فِى أِذِّنْ وَ كنيد، نگاه حج 27 آيه به 

 تا 1 هاى آيه جمع معادل عدد اين. آيد مى بدست 378 عدد شود ضرب( 27) آيه ى شماره در اگر كه است( 14) آيه اين كلمات تعداد 

 (.378+...=4+3+2+1. )است 27

 ششمين و پنجاه و چهارصد حج كلمه و آيد مى بدست 456 عدد شود، اضافه( 78) سوره اين هاى آيه كل تعداد به اگر 378 عدد نيز 

 .است حج ى سوره كلمات از كلمه

 كند، مى حدت و شدت بر داللت كه تشديد سه وجود ارتباط مانند اسالم، صدر حوادث زمانى مقدار هب ها آيه حروف تعداد دادن ارتباط 

 .است عددى مباحث در شده مطرح موارد از نيز ابوطالب، شعب در اقتصادى تحريم سال سه به

 نماز ركعات تعداد يعنى 17 بر تقسيم قابل عدد اين. باشد مى حرف 153 مشدد حرف 14 احتساب با و است حرف 139 حمد ى سوره 

 .باشد مى
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 دهنده نشان كه آيد مى بدست 3 عدد 17 بر تقسيم با و باشد مى حرف 51 تشديد 4 احتساب با كه دارد حرف 47 توحيد ى سوره 

 . باشد مى توحيد سوره برابر سه حمد سوره يعنى. است هم با سوره دو اين نسبت

  اشكاالت 

 11 تعداد تعداد، اين بين از خليفه رشاد و. است شده ذكر قرآن در بار 16 استعاذه ى واژه مثالً كه شمارش اين در صحيح دقت عدم -1 

 . است ابليس از استعاذه مورد در تعداد، اين از مورد هفت تعداد تنها البته و است، كرده انتخاب خاص علت بدون را

 كه صورتى در باشد، كلمه يك كدام هر «والفتح» و «واستغفره» كه است صورتى در اين. است كلمه 19 نصر ى سوره شده گفته -2 

 .است كرده محاسبه مجزا كلمه خسر لفى در را فى ايشان اينكه كما. اند كلمه پنج مجموعاً ها اين

. باشد مى 132 رفته بكار نون تعداد كه حالى در است، 19 مضرب رفته كار به نون تعداد «ن» ى سوره در گويد مى خليفه رشاد مثالً يا 

 . است كرده كتابت «نون» را اول ى مقطعه حرف علت همين به ايشان

 بار 23 دو هر سرعت و اسراف اينكه مانند نيست، تصور قابل ارتباطى هيچگونه دارند معينى هاى آيه تعداد كه عناوين برخى بين -2 

 .شود نمى مالحظه ارتباطى هيچ واژه دو اين بين و است شده تكرار

 مثالً. اند گرفته ناديده را موردى منطقى غير دليلى با اند داشته دقت تفكر اين صاحبان اگر يا و نيست دقيق شمارش موارد برخى در -3 

 بهانه اين به را   رحمن، يسجدان والشجر والنجم نجدى، ابوزهرا دكتر مسأله اين طراح ولى است، 35 قرآن در سجده واژگان ى شماره

 در اينكه كما آن، مفهوم نه است سجده لفظ مراد زيرا نيست معقول بهانه اين. است گرفته ناديده است العقول ىذو غير به مربوط كه

 شده گرفته لحظه، معناى به آن موارد ى همه ولى است قيامت معناى به موارد از بسيارى در ساعت مثالً است، لفظ مراد موارد تمام

 .است

. اند كرده تشكيك نظريه اساس در ايرادات، برخى طرح با برخى اينكه نيست، طرح اين اساسى نقض معناى به اشكاالت اين البته 

 وارد ها توهم اين اند، كرده مطرح قرآن به هجوم براى بيگانگان ابزار يا و تضيع را تحقيقات اين اى عده حتى رسد، نمى نظر به عقاليى

 . نيست

 آن بر تأكيد شك بى. نشود داده قرار مبنا است، نرسيده علمى مجامع در ارائه قابل حدى به تحقيقات اين كه اين تا است ضرورى بلى 

 است، رياضى توازن داران قرآن چون كه گفت توان نمى مثالً. رسد نمى نظر به صحيح قرآنى علوم مسائل برخى براى استدالل عنوان به

 .ندارد پهلو چند و احتمالى و ضعيف دالئل به احتياجى و است هشد اثبات متقن دالئل با تحريف عدم اينكه چه. است نشده تحريف پس

  

 

 

 بديعى صنايع

  مجاز و حقيقت

  

 . است رفته كار به شده، ساخته آن براى آنچه جز معنايى در يا خود اصلى معناى در يا واژه 
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 از كه حج زكات، صالة، مانند شرعيه حقائق. ويندگ مجاز رود، كار به ديگرى معناى در اگر و حقيقت رود، كار به اصلى معناى در واژه اگر 

.   باشند مى مجاز لغت اهل عرف در چند هر شوند مى محسوب حقيقت دارند، خاص معنايى شرع در و گرفته فاصله خود لغوى وضع

 مجازى كاربردى ،شود معنا سيطره و قدرت معناى به دست اگر و است؛ حقيقى استعمال شانه، تا انگشت از دست ى واژه كاربرد مثال

 .باشد مى

 معناى غير در نسبتى قرينه، وجود با كه رود مى كار به زمانى اصطالح، در واژه اين. است رفته كار به گذرگاه معنى به لغت در مجاز 

 .شود مى گفته شجاع مردى مورد در است، قدرتمند و جنگلى حيوانى معناى به كه شير ى واژه چنانكه. رود كار به آن حقيقى

 . 553ص ،3ج كنزالعمال،. باشد بهتر گفتار در مجاز كه كنم مجازگويى سخن، در كه اند فرموده امر مرا: فرمود كه شده روايت پيامبر از 

 و پيوند جهت به كاربرد اين و رود؛ كار به شده، ساخته آن براى تخاطب اصطالح در آنچه جز در كه است لفظى مجاز اصطالح، در پس 

 .شود مى آن وضعى معناى ى اراده از مانع كه است اى قرينه با همراه و دارد وجود مجازى و حقيقى معناى ميان هك است مناسبتى

 اصطالح سه 

 .شود تعريف قرينه و عالقه تخاطب، اصطالح سه است الزم بحث، به ورود از پيش 

 سخن اصطالحى چه اساس بر گوينده كه يدد بايد. گويند مى سخن آن اساس بر و شود مى گفتگو آن با كه اصطالحى: تخاطب 

 اصطالح آن در اگر و است حقيقت باشد، شده داده قرار معانى همان براى اصطالح همان در برد، مى كار به را كلماتى اگر حال. گويد مى

 .است مجاز باشد، نشده داده قرار معانى آن براى

. باشند هم خالف يا و هم مانند مثال. باشد داشته وجود مجازى معناى و حقيقى معناى ميان پيوندى و مناسبت بايد مجاز در: پيوند 

. نامند مرسل مجاز نباشد، اگر و گويند استعاره به مجاز باشد همانندى پيوند، اگر. ناهمانندى گاهى و است همانندى گاهى پيوند پس

 شير ميان چون. شود مى استعاره رود، كار به شجاع انسان براى اگر حال رود، مى كار به جنگل در درنده حيوان معناى به شير واژه مثال

 . است شجاعت آن و دارد وجود همانندى شجاع، انسان و حقيقى

 گاهى و است لفظيه گاهى قرينه. گويند مانعه يا صارفه را قرينه. شود لحاظ حقيقى معناى اينكه از شود مى مانع كه چيزى: قرينه 

 . حالى

. است مانعه صارفه ى قرينه گفتن، سخن صالبت با و است استعاره اسد تعبير، اين در گفت، سخن صالبت با اسد گوئيم مى وقتى مثال 

 . گويد نمى سخن جنگل حيوان زيرا كنيم؛ اراده را جنگل حيوان اسد، واژه از كه شود مى مانع يعنى

 قرينه لزوم 

 و مناسبت با قرينه بايستى البته. است اولى حقيقى معناى بر لفظ حمل قرينه، نبود صورت در و دارد؛ قرينه به نياز قطعاً مجاز، 

 .باشد همراه اى عالقه

 : از است عبارت ها عالقه اين 

  مسبب و سبب ى عالقه 

 :زير آيه دو در سبب جاى به مسبب مانند 

 مسبب جا اين در. است... و نفقة مانند نكاح اسباب نكاح، نيافتن از مراد ،. 33 نور،... فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ يُغْنِيَهُمُ حَتَّى نِكَاحاً يَجِدُونَ ال... 

 .است نشده آورده سبب ولى شده آورده )نكاح(
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 در شده داده نسبت شيطان به كردن بيرون آيه، اين در.  21 اعراف،... الْجَنَّةِ مِنَ اَبَوَيْكُمْ اَخْرَجَ كَما الشَّيْطانُ اليَفْتِنَنَّكُمُ آدَمَ بَنى يا 

 .كرد بيرون را ها آن خدا و بود ممنوعه درخت از خوردن السالم، عليه آدم اخراج سبب كه حالى

  كل و جزء ى عالقه 

 از مراد ،. 19 بقره،... حَذَرَالْمَوْتِ الصَّواعِقِ مِنَ آذانِهِمْ فِى اَصَابِعَهُمْ يَجْعَلُونَ آيه در مثال. آيد مى كلى اى واژه جزئى، اى واژه جاى به گاهى 

 منافقان بدن ى همه ديدن مراد، ،. 4 منافقون، اَجْسامَهُمْ تُعْجِبُكَ رَأَيْتَهُمْ اِذا وَ آيه در يا. آنها ى همه نه است دوانگشت سر انگشتان،

 . است آنان ى چهره ديدن بلكه نيست؛

 ذات جاى به است، وجه همان كه جزء آيه، اين در. وَجْهَهُ ااِلَّ هالِكٌ ءٍ شَىْ كُلُّ: مانند. آيد مى جزيى ى واژه كلى ى واژه جاى به نيز گاهى 

 آن انسان كه است كارهايى دستان، كسب از اصلى مقصود شريفه، آيه اين در... اَيْدِيكُمْ كَسَبَتْ فَبِما: مانند همچنين است؛ آمده خداوند

 .ستا انسان اعضاى تمام منظور، ولى آمده )دست( جزء حقيقت، در. دهد مى انجام را

  مشابهت ى عالقه 

 همسران همسران، از مراد ،. 232 بقره،... أَزْواجَهُنَّ يَنْكِحْنَ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَال...آيه در مثال. بيايد يكى هم مانند، ى واژه دو از است ممكن 

 .است شده گفته همسران ها آن به وصف، اين با ولى نيستند؛ آنان همسر اكنون كه هاست آن سابق

  دور و نزديك ى القهع 

 ال أَجَلُهُمْ جَاءَ فَاِذا: مانند. شود نمى داده نشان نزديكى اين گاهى است، نزديك هم به آن شدن نزديك و چيزى آمذن پديد چون 

 معنا آن افتادن پس و شپي اجل، آمدن با چون است؛ آن نزديكى اجل، از مراد جا اين در ،. 34 اعراف، يَسْتَقْدِمُونَ ال وَ ساعَةً يَسْتَأْخِرُونَ

 . ندارد

  محل و حال 

 رحمت نمود جاى بهشت اينكه براى جاودانند؛ بهشت در يعنى ،. 107 عمران، آل خالِدُونَ فِيها هُمْ رَحْمَةِاللَّهِ فَفِى...آيه در مثال 

 و است مصدر زينة ،. 31 اعراف،... مَسْجِدٍ كُلِّ عِنْدَ زِينَتَكُمْ خُذُوا...آيه در يا است؛ آمده رحمت محل جاى به حال آيه، در ولى خداست؛

 نيست؛ مسجد براى زينت همچنين. است شده آورده محل جاى به حال كه است زينت جاى آن، از مراد و نيست؛ ممكن آن گرفتن

 .است شده آورده حال براى محل، نام كه است نماز براى بلكه

  مجاز انواع 

  مفرد و مركب مجاز -1 

 مجاز يا مفرد مجاز را آن كه است واژه در مجاز يا و گويند؛ اسناد در مجاز يا و عقلى مجاز آن به كه است مركب ى جمله رد يا مجاز 

 .نامند مى لغوى

  عقلى مجاز -2 

 ى دهنده تميز البته و شود؛ داده نسبت حقيقى غير فاعل به مصدر( و مفعول اسم فاعل، )اسم فعل شبه يا فعل كه است مجاز نوعى 

 .است نشده داده اسناد خود اصلى فاعل به فعل كه يابد درمى عقل يعنى است؛ عقل نكته، اين
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 اين و شود؛ داده اسناد آن به نيست حق كه يافته اسناد چيزى به فعل دهد مى توضيح كه است چيزى همان عقلى، مجاز ى قرينه پس 

 )معنوى( لفظى غير گاهى و لفظى گاهى قرينه، اين. است عقلى مجاز ناد،اس كه دريابد شنونده تا آورد مى گوينده كه است دليلى همان

 .است

 مثال چند 

 كار اين دانيم مى كه حالى در است؛ شده داده اسناد زمين به زمين، از مذاب مواد خروج ،. 2 زلزال، اَثْقَالَهَا االَرْضُ اَخْرَجَتِ وَ:  آيه در 

 .زمين نه خداست

 و است دهنده دستور تنها هامان كه حالى در شده داده نسبت هامان به كاخ بناى ،. 36 غافر، صَرْحاً لِى ابْنِ انُهَامَ يا مثال در همچنين 

 .شود داده نسبت كارگران به بايد بنا

 را واسطه شنق ها آيه و است؛ خداوند كار حقيقت در ايمان، افزودن كه حالى در شده داده نسبت ها آيه به ايمان افزودن نيز زير آيه در 

 .است داشته ايمان افزودن در

 . 2 انفال،. ايمَاناً زَادَتْهُمْ آيَاتُهُ  اِذَاتُلِيَتْ 

 گفته و شود داده نسبت شيطان فاعلش به نزغ فعل بايد حقيقى اسناد اساس بر ،. 20 اعراف، نَزْغٌ الشَّيْطانِ مِنَ يَنْزَغَنَّكَ اِمّا وَ آيه در 

 .است شيطان كه آن صاحب به نه و شده داده نسبت مصدر به فعل آيه، در ولى ؛االنسان الشيطان نزغ شود

  لغوى يا مفرد مجاز -3 

 . آن موضوع و حقيقى معناى از غير معنايى در لفظ كاربردن به از است عبارت لغوى مجاز 

 اَصَابِعَهُمْ يَجْعَلُونَ آيه در انگشت، دو سرِ جاى به انگشتان كاربرد: مانند رود، مى كار به حقيقى غير معناى در واژه مجاز، از قسم اين در 

 كه ،. 63 زخرف، فِيهِ تَخْتَلِفُونَ الَّذِى بَعْضَ لَكُمْ لِاُبَيِّنَ وَ:...مانند يا و. است رفته كار به خود جزء معناى در واژه كه ،. 19 بقره، اذَانِهِمْ فِى

 يَفْقَهُونَ ال قُلُوبٌ لَهُمْ يا. است قدرت معناى به دست كه ،. 1 ملك، الْمُلْكُ بِيَدِهِ: نندما يا و. است رفته كار به كل معناى در بعض ى واژه

 .است عقل معناى به دل ،. 171 اعراف، بِها

 ماء: مانند ها صيغه ديگر و هم جاى به جمع و مثنى و مفرد يا مصدر جاى به فاعل يا فاعل جاى به مصدر كاربرد است قبيل همين از 

 ان احق رسوله و واللَّه يا و فيه، مكذوبٌ يعنى ،. 18 يوسف، كذب بدم قميصه على جائوا يا و مدفوق ماء يعنى ،. 6 طارق، ش دافق

. 203 بقره، يومين فى تعجل فمن يا )يوشح(، نسى واقع، در كه حالى در ،. 61 كهف، حوتهما نسيا يا يرضوهما، يعنى ،. 63 توبه، يرضوه

 .است متصور دوم روز رد شتاب كه حالى در ،

. 64 نور، عليه انتم ما يعلم قد مانند يا و يأتى، معناى به امراللَّه اتى: مانند. است بسيار نيز هم جاى به مضارع و ماضى هاى صيغه كاربرد 

 ...علم قد يعنى ،

 فردوس به آن در ضمير خالدون، يهاف هم الفردوس يرون الذين: مانند. است پذيرفته صورت نيز يكديگر جاى به مؤنث و مذكر كاربرد 

 من كانت امرئته اال: است شده فرض مؤنث است، بهشت فردوس، مراد اينكه اعتبار به ولى است مذكر فردوس كه حالى در گردد برمى

 .است آمده الغابرين مؤنث بر مذكر تغليب باب از و آمد مى الغابرات من بايد كه الغابرين

 قلب مجاز 

 چنين بايد كه.  38 رعد، كتابٍ اَجَلٍ لِكُلِّ: مانند. باشد مى اليه مسند و مسند شدن جابجا آن، و است؛ قلب مجاز فرد،م مجاز انواع از 

 ص،قص الْمَراضِعَ عَلَيْهِ حَرَّمْناهُ وَ آيه مانند نيز و است؛ شده جابجا خبر و مبتدا آيه اين در. دارد اجل كتابى هر زيرا اَجَلٍ؛ كتابٍ لِكُلِّ: باشد
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 على حرمناه و: شود گفته و باشند شده حرام پيامبر بر زنان بايد كه حالى در شده حرام موسى بر مرضعه زنان هم آيه اين در. . 12

 .المراضع

 تغليب 

.  12 تحريم، القانتين من كانت و: مانند. مفهوم دو از يكى دادن ترجيح يا و ديگر ى واژه به واژه يك حكم دادن از است عبارت تغليب 

 مؤنث بر مذكر تغليب باب از اين. است مناسب القانتات تعبير وى براى كه حالى در شده معرفى قانتين از السالم عليه مريم آيه، اين در

 .است مؤنث حكم در مذكر بردن كار به و

 ديگر انواع 

 رفتن كار به هم، جاى به مضارع و ماضى الافع رفتن كار به يكديگر، بر مفعول و فاعل اسم اطالق. ديگر صيغه جاى اى صيغه نشستن 

 از بردن نام مظروف، و ظرف كردن جابجا هم، جاى به مسبب و سبب اطالق هم، بر ملزوم و الزم اسم اطالق هم، جاى به انشاء و خبر

 . است مفرد مجاز موارد از...و آن الحق و سابق اسم با چيزى

 شبهه 

 موجود كالم در اگر قرينه اين دارد؛ معين ى قرينه به نياز مقصود، معنى ى اراده براى مشترك لفظ بردن كار به كه معتقدند برخى 

 خداوند كالم در خلل و شدن طوالنى و گردد مى معنى در خلل موجب نباشد، موجود اگر و گردد؛ مى كالم شدن طوالنى موجب باشد،

 .نيست پسنديده

 در كه برد مى كار به را مجاز زمانى گوينده ديگر، بيان به. ندارد راه قرآن در وغىدر گونه هيچ و است؛ دروغ نوعى مجاز، اينكه عالوه 

 .شود تنگنا دچار حقيقت كاربرد براى خداوند است محال كه صورتى در باشد؛ ناتوان حقيقت كاربرد

 شايد نيست؛ مقالى وارههم قرينه، اينكه عالوه نيست؛ سخن شدن طوالنى موجب قرينه هميشه گفت توان مى اول اشكال پاسخ در 

 .نگيرد صورت تطويلى و باشد حالى قرينه

 براى رود؛ مى شمار به قرآن هاى زيبايى از يكى بلكه نيست دروغ تنها نه قرينه، وجود با مجاز: گفت توان مى نيز دوم اشكال پاسخ در 

 انكار قابل ديگر، سوى از. است صريح سخن و حقيقت از رساتر مخاطب به اصلى مقصود انتقال و مفاهيم دقيق بيان در مجاز اينكه

 .است رفته كار به فراوانى به قرآن، در مجاز كه نيست

 

 تمثیل و تشبیه

 . است مشترك چيز دو آن ميان كه اى فايده فهماندن براى ديگر چيز به چيزى نمودن مانند يعنى تشبيه 

 . نيست بهره بى آرايه اين از هم عربى زبان. است ايجر زبانى هر در بيان، هاى روش از يكى عنوان به تشبيه كاربرد 

 را خود بودن معجزه مطلب، بيان در آن كاربرد با و بيان، قالب اين از استفاده با كريم قرآن. است برده بسيار بهره تمثيل از عربى زبان 

 .اوست ذهن در مطلب تر بيش ماندگارى و انديشيدن به خواننده واداشتن تشبيه، كاربرد ى انگيزه زيرا است؛ ساخته تر نمايان

 .است نگفته گزاف به سخن است، تشبيه مبناى بر عرب كالم بيشتر بگويد كسى اگر: است گفته «الكامل» در) ق210-285) مبرّد 

 .است نهاده منا «القرآن تشبيهات فى الجمّان» را آن و گذارده بحث به مستقل كتابى در را قرآن تشبيهات بغدادى بندار بن ابوالقاسم 



73 
 

 (كردن يارى) غيث آن به دليل همين به دانستند؛ مى باران آب را آب بهترين آنان. است داشته اى ويژه جايگاه عرب نزد در آب مثالً 

 و التتمثي در واژه اين از قرآن. (نمود يارى باران بارش با را بندگان خدا) العباد اللَّه غاث: گفتند مى باران بارش هنگام و گفتند؛ مى

 مسائل كردن روشن براى قرآن. است آمده آب به مستقيم غير و مستقيم تمثيل بارها قرآن در. است كرده استفاده بسيار تشبيهات

 كردارهاى ارزشى بى و باطل و حق تعيين كارها، برخى ارزش خدا، غير به توسل ى نتيجه كافران، سرانجام دنيا، زندگى چون مهمى

 . كند مى تشبيه...و سيالب و باران آب، به را ها آن قيامت، در كافران و مؤمنان ميان مقايسه و كافران

 .است شده تشبيه كند مى بريان را ها صورت كه گداخته فلز چون آبى به ستمكاران براى قيامت عذاب زير آيه در نمونه، براى 

 . 29 كهف،. الْوُجُوهَ يَشْوِى كَالْمُهْلِ بِماءٍ يُغاثُوا يَسْتَغيثُوا اِنْ وَ 

 .شوند مى گداخته و كند مى بريان را شان صورتهاى گداخته فلز چون آبى بجويند، رسى فرياد چون و 

 تشبیه ارکان

 : عبارتنداز ها آن و دارد ركن چهار تشبيه 

 . سازند تر نمايان را آن وصف و كنند مى تشبيه را آن كه چيزى: مشبّه 

 .است چشمگيرتر آن در به مشبه حالت زيرا ند؛كن مى تشبيه آن به كه چيزى: به مشبه 

 .است شده تشبيه عامل و سبب كه به مشبّه و مشبّه ميان مشترك صفت: شبه وجه 

 . شود نمى استفاده تشبيه ادات از تشبيه در گاهى البته «ك» و «مِثْل»: مانند. رود مى كار به تشبيه در كه حروفى و ها واژه: تشبيه ادات 

 .است كرده تشبيه عرجون به به محاق از خروجش از بعد را ماه هالل اوند،خد زير آيه در 

 .  39 يس،. الْقَدِيمِ كَالْعُرْجُونِ عَادَ حَتَّى مَنازِلَ قَدَّرْناهُ وَالْقَمَرَ 

 عرجون به (ك) تشبيه ادات از يكى با خداوند را حالت اين كه است بودنش هالل آن، حاالت از يكى كه است قمر مشبه آيه، اين در 

 اين در شبه وجه. است كرده تشبيه است، گراييده زردى به و شده خميده كم كم پيرى اثر در كه خرمايى ى شاخه يعنى (به مشبه) قديم

 . است به مشبه در و مشبه در زردى و كمانى حالت تشبيه،

  تشبه ادات 

  .است گرفته صورت زير هاى واژه و حروف با معموال قرآن، در تشبيه 

 . 65 صافات،. الشَّياطين رُؤُسُ كَاَنَّهُ طَلْعُهما: مانند. «ك» -1 

 شياطين بودن تنفرآميز شايد تشبيه، اين در شبه وجه. است شده تشبيه شياطين سر به جهنم، در زقوم درخت شكوفه آيه، اين در 

 .است

 . 11 ،نساء...  الْاُنْثَيَين حَظِّ مِثْلُ لِلذَّكرِ: ...مانند. «مِثْل» -2 

 .است دختر ارث برابر دو مثل پسر ارثيه سهم آيه، اين در 

 . 11 شورى، .الْبَصير السَّمِعُ هُوَ وَ ء شَىْ كَمِثْلِهِ لَيْسَ: مانند «مثل» و «ك» 
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 . است شده نفى «ليس» ناقص فعل با ديگر، چيز هر به خداوند تشبيه و شده، استفاده «مثل» و «ك» حرف دو از آيه، اين در 

 . بينيم مى تشبيه، ادات بدون قرآن در را تشبيه گاهى 

 مرسل و مؤكد 

 . شود مى تقسيم مرسل و مؤكد دسته دو به تشبيه ادات اعتبار به تشبيه 

 .باشد آمده تشبيه ادات بدون كه است تشبيهى مؤكد، و باشد موجود آن تشبيه ادات كه شود مى گفته تشبيهى به مرسل 

 . 133 عمران، آل... وَالْاَرضِ السَّمواتِ عَرْضُهَا جَنَّةٍ وَ رَبِّكُمْ مِنْ فِرَةٍمَغْ اِلَى وَسارِعُوا 

 در مبالغه براى تشبيه از نوع اين. شود استفاده تشبيه ادات از اينكه بى شده تشبيه زمين و آسمانها به بهشت گستردگى آيه، اين در 

 . است تر بيش تأكيد و تشبيه

 .است آمده تشبيه «ك» با حديد ى سوره در (كلمه دچن تغير با) آيه، همين 

 . 21 حديد،... وَالْاَرْض السَّماءِ كَعَرْضِ عَرْضُهَا جَنَّةٍ وَ رَبِّكُمْ مِنْ مَغْفِرَةٍ اِلَى سابِقُوا 

 . است آمده آن ادات بدون تشبيه، تأكيد، براى زير، هاى آيه در 

 . 88 نمل،. السِّحَاب مَرَّ تَمُرُّ هِىَ وَ جامِدَةً تَحْسَبُها الْجِبالَ تَرَى وَ 

 . است شده تشبيه ابر گذر به ها كوه حركت آيه، اين در 

 . 6 احزاب، ...اُولوااالَرْحامِ وَ اُمَّهاتُهُمْ اَزْواجُهُ وَ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمِنِينَ اَوْلَى النَّبِىُّ 

 . شوند مى محسوب شما مادران پيامبر زنان ترديد بى است، نيامده تأكيد و تر بيش ى مبالغه براى تشبيه ادات نيز آيه اين در 

 شبه وجه اعتبار به تشبيه 

 : شود مى تقسيم گونه دو به تشبيه اين 

 : مانند. شود ذكر شبه وجه آن در كه است تشبيهى: مفصل -1 

 . 26 ابراهيم،. قَرارٍ مِنْ مَالَها وَ ضِالْاَرْ فَوْقِ مِنْ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ كَلِمَةٍ مَثَلُ وَ 

 . رساند مى را شبه وجه ثباتى بى و تشبيه ادات« ك» و است شده تشبيه »شجره» به كه است «كلمه» ى واژه مشبه آيه، اين در 

 .شود نمى ذكر شبه وجه آن در كه است تشبيهى: مجمل -2 

  تشبیه اقسام 

. است گونه سه تشبيه اقسام پس است؛ حسى به مشبه و عقلى مشبه يا و عقلى دو هر اي و است حسى دو هر يا به، مشبه و مشبه 

 به محسوس تشبيه و است معنى كردن روشن تشبيه، از هدف زيرا نيست؛ متصور عقلى، به مشبه و حسى به مشبه يعنى ديگر، ى گونه

 آشكار ها آن نادرستى تأملى اندك با اند، آورده دسته ناي براى ديگران و سيوطى كه هايى مثال. افزايد مى مشبه پيچيدگى بر معقول

 . است
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 محسوس به محسوس تشبيه 

 . است زير هاى آيه باشند، حسى به مشبه هم و مشبه هم كه اول دسته مثال 

 . 171 اعراف، ضضض... ظُلَّةٌ كَأَنَّهُ فَوْقَهُمْ الْجَبَلَ نَتَقْنَا اِذْ وَ 

 . است شده تشبيه بان سايه به بودند ايستاده آن ى دامنه در سرائيلا بنى كه سينا كوه آيه، اين در 

 .است شده تشبيه آب به دنيا زندگى زير آيه در همچنين 

 . 24 يونس، ض... السَّماءِ مِنَ اَنْزَلْناهُ كَمَاءٍ الدُّنْيَا الْحَيَواةِ مَثَلُ اِنَّما 

 . اند شده محسوب ديگرى لباس كدام هر و اند، شده تشبيه زنان لباس به مردان و مردان لباس به زنان نيز زير آيه در 

 . 187 بقره،... لَهُنَّ لِبَاسٌ اَنْتُمْ وَ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ 

 محسوس به معقول تشبيه 

 .است زير آيه باشد، حسى به مشبه و عقلى مشبه كه دوم دسته مثال 

 . 35 نور، ضض ...مِصْبَاحٌ فِيهَا كَمِشْكَوةٍ نُورِهِ مَثَلُ...  

 . باشد درخشان چراغى آن در كه شده تشبيه چراغدانى به خدا نور مَثَل آيه، اين در 

 . 24 ابراهيم،. السَّماءِ فى وَفَرْعُها ثابِتٌ اَصْلُها طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً كَلِمَةً مَثَالً اللَّهُ ضَرَبَ تَرَكَيْفَ الم 

 .است شده تشبيه ناپاك درخت به بد سخن و اكيزهپ درخت به خوب سخن آيه، اين در 

 معقول به معقول تشبيه 

 . است زير آيه باشند عقلى دو هر به مشبه و مشبه كه سوم دسته مثال 

 .الشَّيطانِ رؤُسُ كَاَنَّهُ طَلْعُها الْجَحيمِ اَصْلِ فِى تَخْرُجُ 

 .است شده تشبيه شياطين سر يعنى سىح غير چيزى به نيست، محسوس اكنون كه جهنمى درخت آيه، اين در 

 . 74 بقره، ضضض... قَسْوَةً اَشَدُّ اَوْ كَالْحِجَارَةِ فَهِىَ ذَلِكَ بَعْدِ مِنْ قُلُوبُكُمْ قَسَتْ ثُمَّ: مانند همچنين 

 . است يرنفوذناپذ دو هر سنگ، و آنان دل كه است اين دو، آن شبه وجه و شده تشبيه سنگ به اسرائيل بنى دل آيه، اين در 

 تشبیه به بیان ديگر انواع

 :از عبارتند اشكال اين ديد، كلى شكل چهار در توان مى را تشبيه 

 .كاالسد زيد: مانند. معنى به معنى -1 

 . 48 صافات،. مَكْنُونٌ بَيْضٌ كَاَنَّهُنَّ عِينٌ، الطَّرْفِ قَاصِرَاتُ عِنْدَهُمْ وَ: مانند. صورت به صورت -2 

 . 39 نور،. ...بِقِيعَةٍ كَسَرَابٍ اَعْمَالَهُمْ كَفَرُوا وَالَّذِينَ: مانند. رتصو به معنى -3 
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 . 6 حاقه،. عَاتِيَةٍ صَرْصَرٍ بِرِيحٍ فَاُهْلِكُوا عَادٌ وَاَمَّا: مانند. معنى به صورت -4 

 . است مادى غير و تكبر معناى به عتو 

 .است تشبيه انواع بهترين از كرد، ياد نتوا مى تصويرسازى به آن از كه تمثيل باره، همين در 

 ديگر تشبیه چند 

 ضمنى تشبيه 

 فهميده معنا از دو آن و گردد مى اشاره به مشبه و مشبه به بلكه شوند، نمى مرتب قاعده طبق به مشبه و مشبه تشبيه، نوع اين در 

 .شوند مى

 . 47 فرقان،... سُباتاً والنَّوْمَ لِباساً اللَّيْلَ لَكُمُ جَعَلَ هُوَالَّذى 

 به ضمنى طور به فقط بلكه نيست؛ معروف هاى تشبيه از يك هيچ قالب در تشبيه اين شكل و شده تشبيه لباس به شب آيه، اين در 

 . است شده اشاره به مشبه و مشبه

 ...بُروجاً السَّماءِ فِى جَعَلَ: آيه در همچنين 

 ضمن در تشبيه اين و باشد تشبيه قالب در آنكه بدون كرده تشبيه هايى برج به را ها آن مدارهاى يا ستارگان ضمنى طور به خداوند 

 .شود مى فهميده معنا طريق از و است كالم

 تمثيل تشبيه 

 :مانند باشد؛ مى متعدد امورى از جدا شبه وجه گاهى 

 . 31 حج،. سَحِيقٍ مَكانٍ فِى الرِّيح بِهِ هْوىتَ اَوْ الطيْرَ فَتَحَطَّفَهُ السَّماءِ مِنَ خَرّ فَكانَّما بِاللَّهِ يُشْرِك مَنْ 

 مكانى در را او باد اينكه يا ربايد مى در را او اى پرنده و كرده سقوط آسمان از كه كسى به را مشرك و كافر فرد خداوند تشبيه، اين در 

 متعدد امورى از شبه وجه چون است لتمثي نوح از اينجا در تشبيه بينيم مى كه طور همان و است كرده تشبيه اندازد، مى دوردست

 . است شده گرفته

 مقلوب تشبيه 

 بقره ى سوره آخر هاى آيه در. است شده تشبيه مشبه به به، مشبه گويى و آيد مى به مشبه جاى مشبه تشبيه، در مبالغه براى گاهى 

 شنيدند، را ربا بودن حرام وقتى پيامبر، زمان ارانرباخو زير، آيه در ولى شود؛ تشبيه بيع به بايد ربا لذا رباست؛ مورد در بحث سياق

 . 275 بقره،... الرِّبا مِثْلُ الْبَيْعُ اِنَّمَا قَالُوا. نمودند تشبيه ربا به را معامله آنان دارد؟ وجود ربا و ستد و داد ميان فرقى چه: گفتند

 مثل پسر بگويد اينكه نه نيست پسر چون دختر گفت مى بايستى شد، داده او به دختر چون و خواست، پسر خدا از مريم مادر همچنين 

 .است فاصله رعايت خاطر به مطلب اين بيان. است تشبيه در مبالغه اين. نيست دختر

 . 36 عمران، آل كَالْاُنْثَى الذَّكَرُ لَيْسَ وَ 

 :كنيد توجه هم مثال اين 

 .اللَّهِ الى اَنْصارى مَنْ لِلْحَواريين مريم بن عيسى لقا كَما اَنْصاراللَّهِ كُونُوا آمَنُوا ايُّهَاالَّذِينَ يا 
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 : است بوده چنين آيه واقع در. به مشبه بر نه و شده داخل مشبه بر كما، تشبيه حرف شريفه آيه اين در 

  لهم قال اذ عيسى مخاطبى كشأن االنقياد فى خالصين انصاراللَّه كونوا 

 به عيسى كه هنگام آن در عيسى حواريون و مخاطبان همانند. هستيد او مطيع خالصانه كه ىحال در باشيد خدا ياوران مؤمنان اى يعنى 

 ...گفت ها آن

  تشبیه ى فايده 

 به اعمالشان اگر ،. 72 حج، اند شده تشبيه پشه به مشركان و گفار اگر است، گرفته قرار آن هدايتى هدف راستاى در قرآن در تمثيل 

 گروهها اين مذمت غرض ،. 41 عنكبوت، است گشته تشبيه عنكبوت بيت به اگر و.  18 ابراهيم، است دهش تشبيه رفته باد بر خاكستر

 .كند بيدار غفلت خواب از را آنان خواهد مى خدا بلكه نيست،

 : جمله آن از كه است بيان قابل تمثيل براى ديگرى فوائد شد، گفته آنچه بر عالوه 

 براى به مشبّه اگر ولى است؛ به مشبه به آن تمثيل و مشبه فهماندن تشبيهى چنين ى فايده سد؛شنا مى را به مشبّه مخاطب گاهى -1 

 .است بوده خاص عنايتى ى واسطه به هم، كنار در به مشبّه و مشبّه بودن نزديك تشبيه ى فايده باشد، ناآشنا مخاطب

 :شود مى فهرست جا اين در كه شد روشن تشبيه فوايد برخى بحث، همين ى مقدمه از 

 خسته و خشك باشد، نشده گرفته بهره مثل از آن در كه استداللى سازد؛ مى آسان را آن فهم و ساده را مطلب تمثيل، و تشبيه -2 

 براى تواند نمى گاه اما كند، اثبات را مطلبى بتواند چند هر چوبين، استدالل اينكه عالوه نيست؛ همگان براى فهم قابل و است، كننده

 . آورد پديد اطمينان خواننده

 در آن با كه سازد مى ساده چنان مثل يك با باشد، داشته پدرى اينكه بدون را السالم عليه مسيح عيسى آفرينش چگونگى كريم قرآن 

 . آورد مى پديد اطمينان خردى صاحب هر دل

 . 59 عمران، آل. فَيَكُونَ كُنْ لَهُ لَقَا ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَهُ آدَمَ كَمَثَلِ عِنْدَاللَّهِ عِيسى مَثَلَ اِنَّ 

 . گشت ايجاد خدا امر با و نمود خلق خاك از را او خداوند است آدم داستان مانند عيسى داستان 

 . است تر سهل خداوند براى پدر بدون نيز مسيح عيسى شد، آفريده مادر و پدر بدون آدم كه گونه همان 

 . داند مى يادآورى ى مايه را مثل قرآن. نشود فراموش سادگى به و بماند؛ ذهن در لبمط شود مى موجب مثل، از گيزى بهره -3 

 . 25 ابراهيم،. يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ االَمْثالَ اللَّهُ يَضْرِبُ وَ... 

 . آيند خود به شايد تا زند مى مثل مردم براى خداوند 

 كسانى تشبيه از پس قرآن. نگذرد آن كنار از سادگى به مخاطب گردد مى باعث و دهش مطلب در تر بيش انديشيدن موجب تشبيه -4 

 كنند، مى بنا پايه بى و سست عنكبوت ى النه مانند هايى خانه خود براى كه كسانى به اند، برگزيده رهبر عنوان به را خداوند غير كه

 : فرمايد مى

 . 43 عنكبوت، پ. الَّاالْعَالَمُونَ يَعْقِلْهَا امَ وَ للنَّاسِ نَضْرِبُهَا االَمْثَالُ تِلْكَ وَ 

 . كنند نمى درك را آن عالمان جز ولى زنيم؛ مى مردم براى را ها مثل اين 
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 :فرمايد مى همچنين 

 . 21 حشر، پ پ. يَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ نَضْرِبُها االَمْثَالُ تِلْكَ وَ... 

 .بينديشند آنها در تا نيمز مى مردم براى را ها مثل اين 

 . است نيز مؤمنان هدايت براى عاملى البته دارد؛ جو بهانه و لجوج هاى انسان نمودن آرام در فراوانى نقش مثل، -5 

 : فرمايد مى باره اين در قرآن 

 اَرادَاللَّهُ ماذا فَيَقُولونَ كَفَرُوا وَاَمَّاالَّذِينَ رَبِّهِمْ مِنْ الْحَقُّ اَنَّهُ فَيَعْلَمُونَ آمَنُوا ينَفَاَمَّاالَّذِ فَوْقَهَا فَمَا بَعُوضَةً مَا مَثَالً يَضْرِبَ اَنْ يَسْتَحيى ال اللَّهَ اِنَّ 

 . 26 بقره،. الَّاالْفَاسِقِينَ بِهِ يُضِلُّ وَمَا كَثِيراً بِهِ يَهْدِى وَ كَثِيراً بِهِ يُضِلُّ مَثَالً بِهذا

: گويند مى كافران ولى دانند؛ مى خداوند سوى از را آن مؤمنان ندارد؛ باكى باالتر و پشه مانند كوچك نجاندارا به زدن مثل از خداوند 

 گمراه را فاسقان تنها البته و كند؛ مى هدايت ها آن با را اى عده و گمراه را جمعى خداوند است؟ بوده چه مثل اين آوردن از منظور

 .نمايد مى

 به شود، مى شمرده پست كه چيزى كه است آن مدح، در قاعده البته است؛ تشبيه فوايد از يگرد يكى مشبه، نكوهش و ستايش -6 

 بنابراين،. شود تشبيه ارزش بى چيزى به شود، مى شمرده برتر كه چيزى كه است آن نكوهش در قاعده و شود؛ تشبيه ارزشمندتر چيزى

 همچون ياقوتى يعنى «كالزجاج ياقوت» شود گفته بايد نكوهش در و رّ،د چون اى سنگريزه يعنى «كالدّر حصىً» شود گفته بايد مدح در

 .شيشه

 النَّبِىِّ نِسَاءَ يَا: مانند. شود مى نفى دست پائين با باالدست همانندى تشبيهات، اين در. شود مى رعايت نيز سلبى تشبيهات در قاعده، اين 

 نيز و است اجتماعى تر پايين منزلت در زنان ديگر با پيامبر همسران شباهت نفى مقام در ،آيه اين ،. 32 احزاب، النِّساءِ مِنَ كَاَحَدٍ لَسْتُنَّ

 در بدكاران، با متقين همانندى كند مى نفى انكارى استفهام با خداوند كه نيز آيه اين در ،. 28 ص، كَالْفُجَّارِ الْمُتَّقِينَ نَجْعَلِ أَمْ: مانند

 .تاس آنان عذاب و بدحالى و بدعاقبتى

: فرمايد مى خداوند بقره، ى سوره 26 ى آيه در مثالً. است دقت و تأمل قابل جهاتى از است، زده مثل ها آن به خداوند كه مواردى -7 

 نيز و را تمثيل بودن بجا باشيم، برده پى ريز جاندار اين زندگى لطيف بسيار زواياى به اگر ،«بزند مثال پشه به كه ندارد باكى خداوند»

 : فرمايد مى باره اين در السالم عليه على امام. يابيم مى در جاندار، اين آفرينش در متعال خداى عظمت

 عَلى اسِهااكْيَ وَ اُمَمِها مُتَبَلِّدَةِ وَ اَجْناسِها اَسناحهاوَ اَصْنافِ وَ سائمها و مُراحِها مِنْ كانَ ما وَ بَهائِمِها وَ طَيْرِها مِنْ حَيَوانِها جَمِيعُ وَلَوِاجْتَمِعَ 

 وتَناهَتْ، قُواها وَعَجزتْ وَتاهَتْ، ذلك عِلْمِ فِى عُقُولُها وَلَتَحَيَّرَتْ اِيجادِها، اِلى السَّبِيلُ كَيْفَ عَرَفَتْ وَال اِحداثها، عَلَى قَدَرَتْ ما بَعُوضَةٍ اِحداثِ

 االسالم، فيض 228 خطبه البالغه، نهج. اِفْنائِها عَنْ بِالضَّعْفِ مُذْعِنَةً اِنْشائِها عَنْ الْعَجْزِبِ مُقِرَةً مَقْهُورَةٌ بِانَّها عارِفَةً حَسِيرةً خَاسِئَةً رَجَعَتْ وَ

 . صالح صبحى 186

 چرا مشغول كه ها آن و گردند مى بر خود جايگاه به كه ها آن و چهارپايان تا گرفته پرندگان از جهان، ى زنده موجودات ى همه اگر 

 را آن ايجاد راه و. بيافرينند اى پشه توانند نمى هرگز شوند، جمع باهوشند كه ها آن و هستند ابله كه ها نآ همه، و همه هستند،

 گردند باز ناتوان و خورده شكست نهايت در و گيرد پايان و خسته ها آن توان و متحير آن آفرينش اسرار يافتن در ها آن عقل. فهمند نمى

 .  نبينند هم وى نابودى به قادر را خود ىحت و كنند اقرار خود ناتوانى به و

 متوجه را ما هايى مثل چنين. است آن اعجاز اثبات قرآن، در تمثيل اهداف از يكى كه آموزد مى را نكته اين ما به ها، مثل گونه اين -8 

 بوده العرب جزيرة است، شده نازل آن در قرآن كه اجتماعى محيط. است نگرفته خود اجتماعى محيط از را مسائل اين قرآن كه كند مى

 بتوانند تا اند نداشته پيشرفتى چنين اند، بوده روم و ايران كشورهاى كه روز آن ى پيشرفته هاى تمدن حتى است نداشته تمدنى كه

 .كنند القاء پيامبر به را قرآن علمى هاى نظريه
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 اثير و سكاكی فائده تشبيه به نظر ابن

 :است داده جا خود رد را صفت سه تشبيه،: گويد مى وی

 . شود مى داده نشان توانا چون ناتوان، زيرا مبالغه؛ -1 

 . نيست پذير امكان شير به او كردن مانند جز سعيد، دليرى و توانايى هاى ويژگى بيان است، شير سعيد در مثال زيرا بيان؛ -2 

 .آيد مى ستد به واژه يك آوردن با گوناگون، هاى ويژگى بيان اينكه آن و ايجاز؛ -3 

 :از است عبارت كه كرده تصور را تشبيه گونه چهار نيز سكاكى 

 . باشد شير مانند سعيد است محال مثالً كه شود تصور شايد زيرا است، امكان بيانگر يا تشبيه -1 

 قَدَّرْنَاهُ وَالْقَمَرَ. عرجون به نهان از خروج از پس هالل تشبيه: مانند كند؛ مى بيان را مشبه از خاصى وصف و حال تشبيه، اينكه يا -2 

 . 39 يس،. الْقَدِيمِ كَالْعُرْجُونِ عَادَ حَتَّى مَنَازِلَ

 :مانند است؛ مقدار بيانگر تشبيه، اينكه يا -3 

 . كند مى بيان را گمراهان گمراهى مقدار كه ،. 74 بقره، قَسْوَةً اَشَدُّ اَوْ كَالْحِجَارَةِ فَهِىَ... 

 ترين بيش البته و دهد؛ مى نشان محسوس را نامحسوس كه اى گونه به كند؛ مى بيان را مشبه رذيلت و فضيلت يه،تشب اينكه يا و -4 

 . است صنف همين از قرآن تشبيهات

  قرآن در مثل کاربردهاى 

 :است رفته كار به معانى اين در قرآن، در مثل 

 گذشت چنانچه. تشبيه و تمثيل -1 

 :مانند. پرسش -2 

 . 33 فرقان،. تَفْسِيراً اَحْسَنَ وَ بِالْحَقِّ جِئْناكَ اِلَّا بِمِثَلٍ تُونَكَيَأْ وَال 

 . آوريم مى تو نزد بهتر تفسير و حق ما اينكه مگر آورند نمى تو نزد پرسشى هيچ آنان 

 : مانند. كيفر -3 

 . 6 رعد،. الْمَثُالتُ لِهِمُقَبْ مِنْ خَلَتْ قَدْ وَ الْحَسَنَةِ قَبْلَ بِالسَّيِئَةِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ 

 .است شده نازل انگيز عبرت بالهاى آنان، از پيش اينكه با كنند مى درخواست عذاب تو از رحمت از پيش آنان 

 : مانند. عبرت -4 

 . 56 زخرف،. لِالخِرينَ مَثَالً وَ سَلَفاً فَجَعَلْناهُمْ 

 .داديم قرار عبرت و عذاب در پيشگامان را آنان 

 : مانند. انجامسر -5 
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 .  177 اعراف،. كَانُوايَظْلِمُونَ أَنْفُسِهِمْ وَ بِاياتِنا كَذَّبُوا الَّذِينَ الْقَوْمُ مَثَالً ساءَ 

 .ورزيدند مى ستم خويش به و شمردند دروغ را ما آيات كه كسانى داستان است داستانى بد 

 : مانند. الگو -6 

 . 59 زخرف،. اِسْرائِيلَ لِبَنِى مَثَالً وَجَعَلْناهُ يْهِعَلَ اَنْعَمْنا اِلَّاعَبْدٌ هُوَ اِنْ 

 . داديم قرار اسرائيل بنى براى الگويى را او و داديم نعمت او به كه بود اى بنده تنها مسيح شك بى 

 :  مانند. عالى -7 

 . 63 طه،. الْمُثْلى بِطَرِيقَتِكُمُ يَذْهَبا وَ مابِسِحْرِهِ اَرْضِكُمْ مِنْ يُخْرِجاكُمْ اَنْ يُرِيدانِ لَساحِرانِ هذانِ اِنْ قَالُوا 

 بين از را شما واالى آيين و كنند بيرون خودتان سرزمين از را شما سحر، با خواهند مى كه جادوگرند هارون و موسى: گفتند فرعونيان 

 . ببرند

  قرآن هاى مثل از برخى

 . 18 بقره،. آسمان غرش با همراه تاريك شب در ماندن پناه بى به منافقان تمثيل -1 

 . 19 بقره،. برق و رعد پرتو زير خيزان و افتان حركت به منافقان تمثيل -2 

 . 264 بقره،. صخره بر بذر كاشت به نمودن اذيت و گذارى منت و ريا با همراه مال بخشش تميل -3 

 . 266 بقره،. گرفته آتش باغ به آزار، و گذارى منت و ريا با همراه مال بخشش تمثيل -4 

 . 265 و 261 بقره،. دهد بار چندان دو و ببارد آن بر سودمند باران كه باغى به آزار، و ريا و منت بدون مال بخشش تميل -5 

 . 17 رعد،. آب به حق، تمثيل و آب كف به باطل، تمثيل -6 

 . 5 جمعه، ؛176 اعراف، . االغ و سگ به عمل، بى عالم تمثيل -7 

 . 26 ابراهيم، . ريشه بى درخت به ناپاك، انسان تمثيل -8 

 . 41 عنكبوت، .سازد مى عنكبوت النه مانند اى خانه كه كسى به برگزيند، رهبر را خدا جز كه كسى تمثيل -9 

 . 73 حج،. پشه برابر در ناتوانان به خدايى، مدعيان تمثيل -10 

 المثل ضرب

 و المثل ضرب يا شعر صورت به را خود مهم مسائل تر بيش و داشت؛ فراوانى ى هعالق شعر و المثل ضرب به قرآن، نزول زمان در عرب 

 آن مطلبى فهماندن براى بسيارى موارد در و كرده استفاده فرهنگ اين از است، روز آن عربى زبان به كه نيز قرآن. كرد مى بيان تشبيه

 .است آورده المثل ضرب بيان با را

 :كرد متقسي دسته سه به توان مى را مثل 
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. باشد پرداخته ديگر چيز به چيزى تشبيه به صراحت با و آمده تشبيه ادات با كه است مواردى ها، مثل گونه اين از مراد: واضح مثل -1 

 . شد پرداخته ها آن به قبل بحث در كه است تشبيه همان امثال، از گونه اين

 مثال. نمايد مى ديگر چيز به چيزى تمثيل از حكايت آن معنى ولى ؛ندارد تمثيل بيان در صراحتى عبارت ظاهر گاهى: كامن مثل -2 

 .هاست مثل گونه اين از زير، آيه دو در انفاق و نماز در اعتدال يا و فرقان ى سوره اواخر در عبادالرحمن حاالت تمثيل

 . 110 سراء،ا. سَبِيالً ذَلِكَ بَيْنَ وَابْتَغِ بِهَا تُخَافِتْ وَال بِصَالتِكَ تَجْهَرْ وَال... 

 . 29 اسراء،. ...الْبَسْطِ كُلَّ تَبْسُطْهَا وَال عُنُقِكَ اِلَى مَغْلُولَةً يَدَكَ تَجْعَلْ وَال 

 ها المثل ضرب اين. گويند المثل ضرب تمثيل، گونه اين به. گيرد قرار مثال شاهد مردم، گفتگوهاى در كه است مثلى: سائره مثل -3 

 . رود مى كار به آسانى به خود جاى در كه است كلى قواعد

 . 286 بقره،. ...اِلَّاوُسْعَهَا نَفْساً اللَّهُ يُكَلِّفُ ال 

 . 31 اعراف،. ...تُسْرِفُوا وَال وَاشْرَبُوا كُلُوا... 

 . 51 يوسف،. ...الْحَقُّ حَصْحَصَ اَلْآنَ... 

 . 95 مائده،. ...سَلَفَ عَمَّا عَفَااللَّهُ... 

  استعاره

 كه چيزى براى است معروف كه چيزى از واژه گرفتن عاريه از است عبارت بالغت، علوم اصطالح در و گرفتن؛ عاريه يعنى استعاره

 رود، كار به خود معناى غير در لفظى يعنى له، وضع ما غير در واژه كاربرد از است عبارت استعاره ديگر، عبارت به نيست؛ معروف

 رفته كار به آن در تشبيه كه مجازى هر گفت توان مى پس. باشد داشته وجود ارتباطى واژه، ىكنون و اصلى معناى ميان اينكه بر مشروط

 اى مبالغه داراى چون است؛ مجاز انواع برترين البته است؛ مشابهت آن، ى عالقه و است مجاز نوعى استعاره، واقع در. است استعاره باشد،

 . معناست در توسعه و جمله در انگيزى دل اره،استع ى فايده. سازد مى نزديك را معنا و بوده قريب

 يَمُدُّهُمْ وَ بِهِمْ ءُ يَسْتَهْزِى اَللَّهُ: آيه در. شود مبالغه چيزى در يا و شود تر روشن يا گردد آشكار چيزى كه است آن استعاره، از هدف پس 

 مؤمنان منافقان، كه آمده قبل آيه در اينكه به توجه با ولى نيست؛ درست خدا سوى از كردن مسخره ،. 15 بقره، يَعْمَهُونَ طُغْيانِهِمْ فِى

 مسخره از منظور آيه، اين در مُسْتَهْزِؤُنَ، نَحنُ اِنَّما مَعَكُمْ اِنَّا قالُوا شَياطِينِهِمْ خَلَوْااِلَى اِذا وَ آمَنَّا قالُوا آمَنُوا لَقُواالَّذِينَ وَاِذا كنند مى مسخره را

 . خداست كيفر همان كه منافقاناست كردن مسخره پاسخ كردن،

 

 و شده تشبيه پرنده به فروتنى ،. 24 اسراء،. صَغِيراً رَبَّيانِى كَمَا ارْحَمْهُما رَّبِّ قُلْ وَ الرَّحْمَةِ مِنَ الذُّلِّ جَناحَ لَهُما وَاخْفِضْ: آيه در نيز و 

 تشبيه بال به آن و برد مى باال كه است فروتنى جا اين در مراد نچو است؛ آمده (بال) آن، ى الزمه و است؛ نشده ذكر (پرنده) به مشبه

 . است شده

 كُنْتُمْ وَ خْواناًاِ بِنِعْمَتِهِ فَأَصْبَحْتُمْ لُوبِكُمُْ بَيْنَ فَأَلَّفَ أَعْداءً كُنْتُمْ اِذْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ نِعْمَتَ لَاتَفَرَّقُواوَاذْكُرُوا وَ جَمِيعاً اللَّهِ بِحَبْلِ وَاعْتَصِمُوا همچنين 

 خدا، دادن قرار پشتوانه آيه، اين در ،. 103 عمران، آل تَهْتَدُونَ لَعَلَّكُمْ آياتِهِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذلِكَ مِّنْهَا فَاَنْقَذَكُمْ النَّارِ مِنَ حُفْرَةٍ شَفا عَلَى

 زمين به جوشش كه ،. 12 قمر، عُيُوناً االرْضَ فَجَّرْنَا و در چنينهم. است شده تشبيه هولناك پرتگاه در محكم ريسمان به زدن چنگ به

 كه معناست اين به عيونا، االرض فجرنا و. االرض عيون فجرنا شود گفته و شود؛ داده نسبت چشمه به بايد كه حالى در شده داده نسبت

 .است شده چشمه زمين سراسر
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 معناى در واژه استعاره، در و رود مى كار به خود حقيقى معناى در واژه تشبيه، در كه است آن در تشبيه و استعاره فرق است طبيعى 

 احتمال نيز كنايه در زيرا است؛ تر بليغ كنايه از استعاره علت، همين به البته. است تر بليغ تشبيه از استعاره لذا رود؛ مى كار به مجازى

 .است اختالفى كنايه، در نكته اين چند هر باشد رفته كار به حقيقى معناى در واژه كه رود مى

  استعاره اركان 

 .مستعار -3 به مشبه يا مستعارمنه -2 مشبه يا مستعارله -1 

 استعاره اقسام 

 :شود مى تقسيم دسته دو به به، مشبه بيان عدم و بيان نظر از استعاره 

 . باشد شده تصريح به مشبه به كه است آن: (بالتصريح استعاره) مصرحه -1 

. شود مى ذكر مشبه تنها بنابراين باشد؛ مطرح آن لوازم تنها و باشد پنهان به مشبه كه است اى استعاره: (بالكنايه استعاره) مكنيه -2 

 البته است؛ دهنش ذكر ريسمان ولى شده تشبيه ريسمان به پيمان آيه، اين در ،. 27 بقره، مِيثاقِهِ بَعْدِ مِنْ عَهْدَاللَّهِ يَنْقُضُونَ اَلَّذِينَ: مانند

 .كند مى داللت آن بر است، ريسمان ويژگى كه شدن پاره

  عقلى يا لغوى مجاز 

 استعاره، در زيرا است؛ لغوى مجاز استعاره، كه است آن تر درست. است مطرح نظر دو عقلى، يا است لغوى مجاز استعاره، آيا كه اين در 

 در «شير» ى واژه بنابراين، مشبه؛ و به مشبه از اعم معنايى نه و مشبه نه شده، وضع به مشبه براى شود، مى آورده استعاره كه اى واژه

 پر حيوان مثالً جامع؛ معنايى براى نه و شجاع انسان براى نه شده، وضع اى درنده جانور براى «اندازد مى تير كه ديدم شيرى» مثال

 نه و باشد حقيقى انسان و جانور از يك هر بر «شير» گفتن جه،نتي در تا باشند آن مصداق شجاع، انسان و شير از كدام هر كه جرأت

 . مجاز

 در كه آن براى. لغوى نه است عقلى امرى در تصرف استعاره، در تصرف كه معنا اين به است عقلى مجاز استعاره، اند گفته برخى 

 افراد از يكى و بوده داخل به مشبه جنس در مشبه كند ادعا گوينده آنكه از پس مگر شود نمى اطالق مشبه بر مستعار، ى واژه استعاره،

 است لغوى حقيقت بلكه نيست؛ لغوى مجاز نتيجه در و است رفته كار به خودش حقيقى معناى در واژه استعاره، در بنابراين، است؛ آن

 از اسم نقل در زيرا شود؛ مىن خوانده استعاره نيز تنهايى به اسم نقل و است، شده جابجا اش اصلى معناى از اسم يك تنها آن، در و

 ى نكته داراى كدام هيچ كه داريم منقول علم هاى اسم از بسيارى كه است اين آن شاهد. نيست بالغى ى نكته گونه هيچ اصلى، معناى

 مجاز استعاره، شود گفته كه است آن ماند، مى كه راهى تنها بنابراين، است؛ نخوانده استعاره را ها آن كس هيچ رو، اين از نيست؛ بالغى

 . است عقلى

 و شود گرفته عاريه است، شده شناخته آن براى كه معنايى از اى واژه كه است آن استعاره حقيقت اند گفته بالغت دانشمندان از برخى 

 . رود كار به نيست، شده شناخته آن براى كه معنايى در

 :دشو مى تقسيم دسته پنج به اش گانه سه اركان اعتبار به استعاره 

 شدن ور شعله به سر، كامل سفيدى بيان براى آيه، اين در ،. 4 مريم، شَيْباً الرَّأْسُ وَاشْتَعَلَ: مانند. ديگر حسى براى حسى ى استعاره -1 

 جامع، و است؛ مستعارله سر سفيدى و پيرى و است، مستعارمنه آتش استعاره، اين در است؛ شده آورده استعاره سپيدى گسترش براى

 نيز «شدن ور شعله» ى واژه آيه، اين در. است محسوس نيز مورد سه هر و است؛ پيرى از ناشى سفيدى و آتش روشنايى تمشابه

 .است استعاره ى قرينه
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 كندن يعنى «سلخ» آيه اين در ،. 37 يس، النَّهارَ مِنْهُ نَسْلَخُ اللَّيْلَ لَهُمُ آيَةٌ وَ: مانند. عقلى جامع با ديگر حسى براى حسى ى استعاره -2 

 و است؛ محسوس دو، اين و است مستعارله شب، از روشنايى شدن برطرف و است، مستعارمنه آن، كشتن از پس گوسفند از پوست

 آشكار و پوست شدن كنده از پس گوشت شدن آشكار مانند. چيز دو آمدن هم دنبال به است عبارت استعاره، اين در جامع معناى

 .شنايىرو رفتن از پس تاريكى، شدن

 و مستعارمنه، «خواب=رقاد» آيه، اين در ،. 52 يس، مَرْقَدِنا مِنْ بَعَثَنا مَنْ: مانند. عقلى جامع با ديگر عقلى براى عقلى ى استعاره -3 

 يعنى سه هر و است مرده و خواب شخص از عملى ظهور عدم و تحركى بى نيز جامع و است، مستعار لفظ «مرقد» و مستعارله مرگ

 .باشند مى عقلى جامع، و مستعارله نه،مستعارم

 كه «كردن لمس=مس» ى واژه آيه، اين در ،. 214 بقره، وَالضَّراءُ الْبَأساءُ مَسَّتْهُمُ: مانند. عقلى جامع با عقلى براى حسى ى استعاره -4 

 و ،«مستعارله» تحمل و سختى با كردن نرم پنجه و دست براى شده آورده استعاره است، حسى و دارد كاربرد اجسام براى اصل در

 استعاره، اين در و «له مستعار در» سختى و رنج درك و »مستعارمنه در« شده لمس جسم درك يعنى لحوق از است عبارت نيز جامع

 . است حسى «اجسام كردن لمس» منه مستعار ولى هستند عقلى مستعارله و جامع

 گرى طغيان معناى به كه «طغى» فعل آيه، اين در ،. 11 حاقه، الْمَاءُ طَغَى لَمَّا اِنَّا :مانند. عقلى جامع با حسى براى عقلى ى استعاره -5 

 و «استعالء» نيز جامع و است، حسى امرى كه آب فراوانى و كثرت براى شده آورده استعاره است، عقلى امرى و باشد مى انسان تكبر و

 مستعارله و عقلى، «استعالء» جامع و «انسان تكبر و گرى طغيان» تعارمنهمس بنابراين. باشد مى عقلى نيز اين كه است طلبى برترى

 . است حسى «آب كثرت»

 اسم آن، در مستعار ى واژه كه است آن اصليه استعاره: شود مى تقسيم تبعيه و اصليه دسته دو به ،«مستعار» واژه، اعتبار به استعاره 

 آمَنُوا الَّذِينَ لِيُخْرِجَ آيه در «نور» و «تاريكى» و شده آورده استعاره پيمان براى كه اللَّهِ، بْلِبِحَ وَاعْتَصِمُوا در «ريسمان» مانند. باشد جنس

 وادٍ كُلِّ فِى آيه در «دره» و شده، آورده استعاره هدايت و گمراهى براى كه ،. 11 طالق، النُّورِ اِلَى الظُّلُماتِ مِنَ الصَّالِحَاتِ عَمِلُوا وَ

 .است شده آورده استعاره سرايند، مى شعر آن ى باره در شعرا كه موضوعاتى و ها زمينه براى كه ،. 225 راء،شع يَهِيمُونَ

 سه بجز پيش، هاى آيه ى همه مانند. باشد مشتق اسم يا فعل بلكه نباشد؛ جنس اسم آن، در مستعار ى واژه كه است آن تبعيه، استعاره 

 است اين آيه، اين در استعاره.  8 قصص، عَدُوَّاً لَهُمْ لِيَكُونَ فِرْعَوْنَ آلُ فَالْتَقَطَهُ: مانند همچنين و. شد معرفى اصلى آن استعاره كه اى آيه

 است، شده تشبيه السالم عليه موسى گرفتن بر نهايى علت به فرعون ى خانواده توسط آب، از السالم عليه موسى گرفتن بر ى نتيجه كه

 ترتب استعاره اين در جامع و «عاقبت» مشبه براى شده آورده استعاره شده وضع «غايى علت» به همشب بيان براى كه الم حرف سپس

 .غايى علت در هم و است عاقبت در هم ترتب اين و است، آمده دست به آب از السالم عليه موسى برگرفتن از كه است اى نتيجه و

 مجرّده مرشّحه،: شود مى تقسيم دسته سه به ،«مستعارله و مستعارمنه» ينطرف از يك هر مناسبات نياوردن و آوردن اعتبار به استعاره 

 .مطلقه و

 الَّذِينَ اُولَئِكَ: مانند. باشد همراه مستعارمنه ماليمات و مناسبات از يكى با كه است آن است، استعاره نوع ترين بليغ كه: مرشحه -1 

 گمراهى؛ با هدايت كردن جايگزين براى شده آورده استعاره «خريدن» آيه، اين در ،. 16 بقره، ارَتُهُمْتِجَ رَبِحَتْ فَمَا بِالْهُدَى اشْتَرَوُاالضَّاللَةَ

 «ستد و داد» ديگرى و« سود» يكى كه است شده همراه «خريدن» مستعارمنه ماليمت از مورد دو با استعاره اين آيه، ى ادامه در و

 .است

 آيه، اين در ،. 112 نحل، وَالْخَوفِ الجُوعِ لِباسَ فَاذاقَهَااللَّهُ: مانند. باشد همراه ستعارلهم ماليمات از يكى با كه است آن: مجرده -2 

 مستعارله ماليمات از يكى ذكر با استعاره اين سپس است، شده آورده استعاره آن براى «لباس» آنگاه و شده تشبيه پوشش به گرسنگى

 لباس اللَّه فكساها: گفت مى چنين بايد شود، آورده مرشحه استعاره صورت به آيه اين بود بنا فرض بر اگر. است شده همراه «چشاندن»
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 دردناك عذاب زيرا است، تر بليغ چشاندن جا اين در ولى بود؛ «لباس» مستعارمنه ماليمات از «پوشاندن» فعل صورت، آن در و الجوع،

 .دهد مى نشان بهتر را الهى

 . نباشد همراه مستعارله و مستعارمنه از يك يچه ماليمات با كه است آن: مطلقه -3 

 .تصريحى و دار كنايه تخيلى، تحققى،: شود مى تقسيم دسته چهار به ديگر اعتبار به استعاره 

 الْخَوفِوَ الجُوعِ لِباسَ فَاذاقَهَااللَّهُ: مانند مادى،. باشد يافته تحقق مادى، غير يا و مادى يا آن معناى كه است آن: تحقيقيه استعاره -1 

 گويد، مى سخن آنان ى باره در آيه كه قومى يعنى است؛ يافته تحقق مادى صورت به گرسنگى طعم چشاندن جا اين در كه ،. 112 نحل،

 استعاره تابناك رنو آيه، اين در ،. 174 نسا، مُبِيناً نُوراً اِلَيْكُمْ اَنْزَلْنا وَ: مانند ،(حسى غير) مادى غير و اند؛ چشيده حقيقتاً را گرسنگى طعم

 الْمُسْتَقِيمَ اِهْدِنَاالصِّراطَ: مانند همچنين. است يافته تحقق حقيقتاً و است مادى غير كه درخشان، دليل و روشن بيان براى شده آورده

 . است يافته تحقق حقيقتاً كه است مادى غير شده، آورده استعاره آن براى مستقيم صراط كه حق دين نيز جا اين در ،. 6 فاتحه،

 را به مشبه بويژه تشبيه، اركان ديگر و ذكر، را مشبه سپس داده انجام تشبيهى خود ذهن در پنهانى گوينده، كه است آن: مكنيه -2 

 ذهنى تشبيه آن بر دليلى تا بياورد، جمله در را به مشبه هاى ويژگى از يكى ذهن، در پنهانى تشبيه آن ى قرينه عنوان به و كرده حذف

 از يكى بيان با بلكه است؛ نشده تصريح به مشبه اينكه براى نامند؛ دار كنايه يا بالكنايه ى استعاره را ذهن در پوشيده تشبيه آن. باشد

 . است شده داللت آن بر هايش ويژگى

 قوام و به مشبه الكم و است؛ شده آورده استعاره مشبه براى چيز، آن زيرا. مشبه براى دارد، اختصاص به مشبه به كه چيزى: تخيليه -3 

 .است به مشبه جنس از مشبه، كه شود تخيل آن، طريق از تا دارد بستگى ويژگى آن آوردن به شبه، وجه در آن

 به مشبه سپس شده تشبيه ريسمان به پيمان جا اين در ،. 27 بقره، مِيثاقِهِ بَعْدِ مِنْ عَهْدَاللَّهِ يَنْقُضُونَ اَلَّذِينَ: است آيه اين آن مثال 

 تشبيه آن ى نشانه عنوان به (شدن پاره) ريسمان هاى ويژگى از يكى آنگاه است؛ آمده جمله در (پيمان) مشبه و شده حذف (ريسمان)

 زيرا دارد؛ نام تخيلى ى استعاره پيمان، براى كردن پاره اثبات حال،. است بالكنايه استعاره جا، اين تا. است شده آورده جمله در پنهانى،

 . است ريسمان جنس از پيمان كه آورد پديد گمانى چنين تا شده آورده استعاره پيمان براى رود مى كار به ريسمان براى هك كردن پاره

 آورده استعاره مشبه براى به مشبه ى واژه ديگر، عبارت به شود؛ نمى آورده مشبه و ذكر، به مشبه آن، در كه است آن: تصريحيه -4 

 مشبه ولى است؛ شده تشبيه سختى كردن، لمس به مؤمنان، به فقر آوردن روى آيه، اين در ،. 214 بقره، الْبَأْسَاءُ مَسَّتْهُمُ: مانند. شود مى

 اين در ،. 52 يس، مَرْقَدِنا مِنْ بَعَثَنا مَنْ: ديگر مثال. است شده آورده استعاره آن براى (لمس) به مشبه واژه و نشده آورده (آوردن روى)

 . است شده آورده استعاره آن براى (خوابگاه) به مشبه ى واژه و نشده آورده (قبر) مشبه ولى شده؛ تشبيه هخوابگا به قبر آيه،

 :شود مى تقسيم عناديه و وفاقيه دسته دو به ديگر اعتبار به استعاره 

 فَأَحْيَيْناهُ مَيتاً كَانَ مَنْ أَوَ: دمانن. باشد ممكن چيز يك در (مستعارله و مستعارمنه) استعاره طرف دو همزمانى كه است آن: وفاقيه -1 

 زنده به كردن هدايت بنابراين، است؛ كردن هدايت «كرديم اش زنده» از منظور و گمراه «مرده» از مقصود آيه، اين در ،. 122 انعام،

 يك در كردن زنده و كردن هدايت اجتماع چون و است؛ شده آورده استعاره آن براى «كردن زنده» ى واژه سپس و شده تشبيه كردن

 . نامند مى وفاقيه ى استعاره را آن است، ممكن يافته هدايت ى زنده انسان

 كه چيزى براى نيست كه را چيزى ويژگى آنكه مانند. نباشد ممكن چيز يك در استعاره طرف دو همزمانى كه است آن: عناديه -2 

 كه نيز پيشين آيه در. است ناممكن چيز، يك در نبود و بود مانىهمز كه است روشن آورند؛ استعاره ندارد، هم سودى هيچ و هست،

 . است ناممكن شخص يك در گمراهى و مرگ همزمانى زيرا است؛ عناديه ى استعاره نوع از شد، آورده استعاره گمراه براى «مرده» ى واژه

 :شود مى تقسيم تمثيليه غير و تمثيليه دسته دو به ديگر، جهت از استعاره 
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 اين در ،. 103 عمران، آل جَمِيعاً اللَّهِ بِحَبْلِ وَاعْتَصِمُوا: مانند. باشد شده گرفته چيز چند از شبه، وجه آن در كه است آن: يلىتمث -1 

 ريسمانى به و افتاده گرداب در كه شده تشبيه كسى به ناماليمات، از رهايى و الهى پشتيبانى به اعتماد و خداوند به بردن پناه آيه،

 چند از استعاره، اين در شبه وجه بنابراين،. است مطمئن ريسمان آن نشدن پاره از و زند مى چنگ است آويزان بلند جايى از هك محكم

 . است تمثيليه استعاره، و شده گرفته چيز

 استعاره هاى نمونه از پيشين، موارد در ها استعاره ى همه. باشد نشده گرفته چيز چند از شبه وجه آن، در كه است آن: تمثيليه غير -2 

 . است تمثيليه غير

  واژه دو با استعاره 

 انسان، تَقْديراً قَدَّرُوها فِضَّةٍ مِنْ قَواريراً قَواريراً،: مانند. شود مى آورده استعاره معنا يك براى هستند، متفاوت معناى داراى كه واژه دو گاه 

 اين واژه دو با استعاره اين معناى است، شده آورده استعاره بهشتى هاى ظرف ىبرا «نقره و كوزه» ى واژه دو آيه، اين در ،. 16 و 15

 . را نقره سفيدى هم و دارد را شيشه شفافيت هم بلكه نقره، از نه و است شيشه جنس از نه بهشتى هاى ظرف كه است

 الهى دردناك عذاب براى «تازيانه» و «ريختن» ى واژه دو آيه، اين در ،. 13 فجر، عَذابٍ سَوْطَ رَبُّكَ عَلَيْهِمْ فَصَبَّ: مانند همچنين 

 معناى و است؛ الهى عذاب دردناكى از كنايه تازيانه و عذاب بودن پى در پى و دوام از كنايه «ريختن» بنابراين، است؛ شده آورده استعاره

 . است كرده عذاب دردناك، و هميشگى اى شكنجه با را آنان خداوند كه است اين آيه

 استعاره رانكا 

 تنها را آن وجود كسانى و است؛ مجاز نوعى هم استعاره زيرا اند؛ كرده انكار نيز را استعاره وجود اند، كرده انكار را مجاز وجود كه كسانى 

 از ناگزير و بوده حقيقت كاربرد تنگناى در خداوند يعنى دارد؛ ايهام خداوند نيازمندى به استعاره اوالً زيرا اند؛ كرده انكار قرآن در

 .است نشده صادر قرآن در استعاره كاربرد براى اى اجازه شرع، سوى از ثانياً. است شده استعاره كارگيرى به

  کنايه

 گوينده، و باشد دور و نزديك معناى دو داراى كه است سخنى اصطالح، در و است؛ گفتن سخن پوشيده معناى به لغت در كنايه

 يعنى كنايه ديگر، بيان به. گردد منتقل دور معنى به نزديك معنى از دقت و تأمل با شنونده ذهن هك كند ادا شكلى به را آن ى جمله

 دراز: مانند. قرينه بدون و اصلى معناى غير در عبارتى و لفظ استعمال و صريح غير اى اشاره يا و بيان با سربسته صورت به چيزى القاى

 .احمق يعنى آن، فرعى معنى ولى است؛ شتر ،گردن دراز اصلى معنى مثال، اين در. گفت گردن

 ذكر الى ء الشى بذكر التصريح ترك هى. برد پى الزم به ذهن تا است آن لوازم بيان و مطلوب به نكردن تصريح كنايه: گويد مى سكاكى

 . 416ص ،5ج ؛التمهيد،189ص العلوم، مفتاح. ملزومه الى منه لينتقل يلزمه ما

 مجاز  و کنايه تفاوت

 يعنى دارد؛ مى باز واژه اصلى معنى به توجه از را شنونده ذهن كه دارد وجود صارفه ى قرينه مجاز، در كه است آنمجاز  و كنايه تفاوت

 به و گذشته كالم، در ظاهرى معناى از مخاطب كه است حقيقت نوعى كنايه، اما كرد؛ اراده را كلمه اصلى معنى توان نمى مجاز در

 . كرد اراده نيز را اصلى معنى توان مى آن در و شود؛ مى منتقل - است ايىكن مفهوم كه دورتر معنى

 معانى ها، آن ذكر از هدف و باشند نرفته كار به ها آن واضح و صريح معناى در كه است عباراتى هاو واژه از استفاده بالغت، وجوه از يكى 

 . است معانى ى الزمه اصطالح، به و صريح غير

 ضتفاوت کنايه و تعري
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 أَوْ: مائده 6 و نساء 43 آيه در مثالً. باشد پذير امكان آن فرعى و اصلى معناى به بردن پى كه است صورتى به كنايه نماند، ناگفته 

 . (آميزش) مجازى معناى بر آن حمل هم و است درست (مس) آن حقيقى معناى به لمس حمل هم النِّسَاءَ المَسْتُمُ

 . گردد روشن كنايه با آن فرق تا شود تعريف هم ريضتع ى واژه است بهتر جا اين در 

 و.نباشد فرعى معنى به بردن پى براى انديشيدن به نيازى و شود دانسته اول نگاه در آن فرعى معنى كه گويند مى ايى واژه به تعريض 

 به توجه با. است صدقه درخواست سخن، اين معنى «نيازمندم من»: گويد مى شما به بينوايى مثالً. نشود آن اصلى معنى متوجه ذهن،

 است؛ نشده ساخته كردن درخواست براى مجاز، نه و حقيقت به نه  نيازمند ى واژه اينكه

 يا گوينده نظر مورد مجازى معناى ولى شده ساخته مجازى و حقيقى معناى دو براى واژه كه اى گونه به. نيست چنين كنايه در ولى 

 . است نويسنده

 تعريض، ولى است؛ نشده ساخته منظور آن براى كه است اى واژه با منظور بيان كنايه: «گويد مى كنايه و تعريض فرق بيان در زمخشرى 

 .كند ديگر چيزى از حكايت تا است چيزى بيان

 . 417،ص5ج التمهيد،. يذكره لم ء شى على به يدل شيئاً يذكر ان التعريض و له الموضوع لفظه بغير ء الشى ذكر الكناية 

 را تعريض سكاكى جهت، همين به و است؛ ظريف بسيار تعريض و كنايه ميان فرق است، روشن شد، گفته آنچه از كه طور همان 

 . است پنداشته كنايه از بخشى

 كنايه دسته دو 

 :كرد تقسيم دسته دو به توان مى گوينده، مراد به شنونده انتقال سرعت نظر از را كنايه 

 كه است اى كنايه دور كنايه و گيرد مى صورت كنايى و اصلى معناى ميان اى واسطه بدون نظر مورد معناى به انتقال كه نزديك كنايه 

 واسطه چند با عبارت اين. الرماد كثير فالن: مانند. دهد مى رخ واسطه چند يا يك كمك به نظر مورد معناى به ذهن انتقال آن، در

 .نمايد مى خانه صاحب سخاوت بر داللت

 بر داللت آن و زياد مهمان بر داللت زياد آشپزى و زياد آشپزى بر داللت زياد آتش و زياد آتش بر داللت زياد خاكستر اينكه براى 

 .نمايد مى او بخشندگى سپس و خانه صاحب بودن پذير مهمان

 قرآن هاى كنايه 

 از دور، معناى تفهيم براى كه دارد دور معنى يك و ديكنز معنى يك ايم، داده ارائه كنايه از كه تعريفى اساس بر نيز قرآن هاى كنايه 

 .شود مى استفاده آن

 «التصريح من ابلغ الكناية» :اند گفته كه دارد؛ ذهن در آن ماندگارى و معنا درست فهم در زيادى اثر خودش، جاى در كنايه از استفاده 

 . است رساتر تصريح از كنايه

 .است شده استفاده كنايه از كه بينيم مى زيادى موارد كريم قرآن در 

 : شود مى اشاره ها آن از هايى نمونه به اينك 

 كار، اين دادن نشان براى مواردى در كريم قرآن است، جنسى نشانگرآميزش كه افعالى و ها واژه آوردن بودن زشت خاطر به -1 

 ،. 187 بقره، لباسٍ ،. 187 بقره، مباشرة ،. 187 بقره، رفث ،. 189 اعراف، غشيان ،. 235 بقره، سرّ: است آورده كنايه به را هايى واژه

 . .6 مائده، ؛43 نساء، لمس ،. 223 بقره، حرثٍ
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 از زنان، نام جاى به و است؛ زنان اسم عفت و حرمت ى واسطه به اين و نشده، آورده السالم عليهم مريم جز زنى هيچ نام قرآن، در -2 

 اسم بزرگان، كه همچنان است؛ شده استفاده ،. بعد به 23 يوسف، ضماير از يا ،. 4 تبت، امرئه ،. 50 و 30 هاى آيه يوسف، نسوة كلى لفظ

 . گفتند مى آنان به رغبت و توجه عدم خاطر به را كنيزان اسم ولى برند نمى زبان بر را خود همسران

 . 11 شورى،.... ءٌ شَىْ كَمِثْلِهِ لَيْسَ...- 3

 .خدا خود به رسد چه ندارد؛ مانند خداوند، مثل حتى زيرا وجه؛ ترين غبلي با مشابهت نفى از كنايه 

 . 12 حجرات،.... اَخِيِه لَحْمَ يَأْكُلَ اَنْ اَحَدُكُمْ أَيُحِبُّ...- 4

 .است آن زشتى نهايت بيان براى مرده، برادر گوشت خوردن به غيبت از كنايه 

 . 17 رعد،.... رَّابِياً زَبَداً السَّيْلُ فَاحْتَمَلَ بِقَدَرِهَا يَةٌاَوْدِ فَسَالَتْ مَاءً السَّمَاءِ مِنَ اَنْزَلَ -5

 .گمراهى به كف، از و قلب، به «اودية» از علم، به آب از كنايه 

 زيرا شود؛ زدوده او از آلودگى گونه هر وى، نام صريح بيان با خواسته كريم قرآن كه باشد جهت اين به شايد مريم، نام صريح آوردن -6

 به مريم، نام به تصريح است ممكن همچنين. نمايند عنوان هولناكى توجيهات جويان فتنه او، نام صريح ذكر عدم صورت در نبود عيدب

 . كند مى ياد كنيزان سان به را وى او، نام بيان با خداوند جهت همين به شمارند؛ معبود را مريم مسيحيان، مبادا كه باشد جهت اين

 .است شده استفاده مطمئن زمين يعنى ،. 6 مائده، «غائط» ى واژه از آن، بجاى و نيامده ميان به نامى رفتن شويىدست از قرآن در -7 

  كنايه هاى انگيزه و اسباب 

 : از است عبارت كه شده بيان هايى انگيزه و اسباب كنايه، براى 

 آورده آدم از كنايه «واحدة نفس» آيه، اين در ،. 1 نساء، واحِدَةٍ نَفْسٍ نْمِ خَلَقَكُمْ هُوَالَّذِى: مانند. خدا قدرت بزرگى به دادن آگاهى -1 

 واحدة نفس از را انسان همه اين چگونه كه دهد توجه خداوند عظيم قدرت به كه است اين نكرده، تصريح آدم نام به آنكه علت و شده

 .است آفريده

 «دادند مى انجام» كه ،. 79 مائده، يَفْعَلُونَ ماكانُوا لَبِئْسَ: مانند. شود كنايه ددمتع افعال به فعل، يك بيان با كه اين مانند. اختصار -2 

 لم كه ،. 24 بقره، تَفْعَلُوا لَنْ وَ تَفْعَلُوا لَمْ فَاِنْ: مانند همچنين دادند؛ مى انجام اسرائيل بنى كه است ناپسندى كارهاى ى همه از كنايه

 .مثله من بسورة تأتوا لم فان: است شده آورده جمله اين از يهكنا كالم، شدن مختصر هدف با تفعلوا

 او، كنيه (عبدالعزى) پيامبر عموى نام آوردن جاى به آيه، اين در ،. 1 تبت، لَهَبٍ اَبِى يَدا تَبَّتْ: مانند. كار سرانجام به دادن توجه -3 

 . است آتش ى زبانه و جهنم او، فرجام كه دهد نشان تا شده آورده (آتش زبانه پدر=ابولهب)

 توبه، حَرّاً أَشَدُّ جَهَنَّمَ نارُ قُلْ: است تعالى خداى سخن اين كنايه، نوع اين هاى مثال جمله از. ديگر چيز زشتى و چيزى اهميت بيان -4 

 از مقصود بلكه است؛ روشن معنا، اين زيرا نيست؛ جهنم آتش شديد گرماى يعنى آن، حقيقى معناى بيان آيه، مقصود جا اين در ؛. 81

 . كرد خواهند حس را آن شديد گرماى و شده جهنم وارد جهاد، از كنندگان تخلف يعنى است؛ آن الزمى معناى آيه، اين

 نَعْجَةٌ وَلِىَ ةًنَعْجَ تِسْعُونَ وَ تِسْعٌ لَهُ هَذَااَخِى اِنَّ: آورد نمى را زن نام عرب، زيرا زير؛ آيه در نعجة به زن از كنايه: مانند. زيباتر لفظ بيان -5

 . 23 ص،... وَاحِدَةٌ

 و ستر دخول، رفث، افضاء، مباشرت، لمس، چون هايى واژه با آن از آميزش، آوردن بودن زشت خاطر به چنانكه. تصريح بودن قبيح -6

 . است برده نام غشيان
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 . است گستردگى در همبالغ از كنايه.  64 مائده، مَبْسُوطَتَانِ يَدَاهُ بَلْ: مانند. مبالغه بيان -7

 تك تك ظاهر خالف بر كه كند داللت معنايى بر اى جمله اينكه از است عبارت آن و كرده مطرح هم ديگر كنايه نوعى زمخشرى -8

 همچنين است؛ فرمانروايى از كنايه كلى طور به ها، واژه اين مجموع آدرس،  -  اسْتَوَى الْعَرْشِ عَلَى الرَّحْمَنُ: آيه مانند. باشد آن واژگان

 بدون. است خداوند عظمت از كنايه ها، جمله اين مجموع كه ،. 67 زمر، بِيَمِيِهِ مَطْوِيَّاتٌ وَالسَّمَواتُ الْقِيامَةِ يَوْمَ قَبْضَتُهُ جَمِيعاً وَاالَرْضُ: آيه

 . مجازى معناى يا است رفته كار به حقيقى معناى در «يمين» و «قبض» ى واژه دو اينكه لحاظ

 قرآنهای عبارات و واژه از شده گرفتهبر هاى يهكنا

 :از است عبارت شده، گرفته قرآن هاى آيه از كه مردم ميان رفته كار به كنايه چند 

 .است قرآن ى سوره نام الرحمن و باشد مى كسى عمر يا كارى پايان ى نشانه از كنايه شد، بلند الرحمن بوى - 

 . است شده گرفته هود ى سوره چهارم و هشتاد آيه از كنايه اين. است چيزى كردن رو روزي از كنايه كردن، سافلها عاليها - 

 الْجَمَل يَلِجُ حَتى قرآنى آيه ترجمه عبارت اين. است قطعى صورت به كار يك نشدن انجام از كنايه آمدن، بيرون سوزن سوراخ از شتر - 

 .است.  40 اعراف، الخياط سم فِى

 .است كهف ى سوره قرآنى هاى سرگذشت از كهف اصحاب خواب. است داشتن طوالنى و سنگين خوابى از ايهكن كهف، اصحاب خواب - 

 ى سوره در و كريم قرآن در كه است السالم عليه نوح طوالنى عمر كنايه، اين منشأ است، دراز زندگى از كنايى تعبيرى دارد، نوح عمر - 

 .تاس رفته اشاره آن از بخشى به 14 آيه عنكبوت،

 رسيدن انجام به هوايى و آب ترسناك و ناگهانى تغييرات و كردن بسيار فرياد و داد و كردن پا به غوغا از كنايه كرد، پا به نوح طوفان - 

 . است

 .باشد اصطالحات و تحوالت موجب كه است زيربنايى و كلى تغييرات از كنايه كرد، فيكون كن - 

 .مهم كار انجام زا كنايه است تعبيرى داشت، بيضا يد - 

 ها، بت شكستن از كنايه اين. است كردن سپر سينه باطل برابر در تنه يك و دادن انجام العاده خارق كارى از كنايه كرد، شكنى بت - 

 .است شده گرفته السالم عليه ابراهيم توسط

 و ناچيز قيمت به و پرداختن كم بهاى از هكناي فروختن، يا خريدن بخس ثمن به. است ناچيز بهاى معناى به فروخت، بخس ثمن به - 

 كشيدند، بيرون چاه از را او وقتى پرداختند، يوسف خريد براى كاروانيان كه بهايى از كنايه، اين ى ريشه. است كردن معامله ارزشى كم

 .است شده گرفته

 . داشت السالم هعلي ايوب كه صبرى چون هم العاده، فوق تحملى و بسيار شكيبايى معناى به ايوب، صبر - 

 اين منشأ. شود مى آورده بسيار عظمتى و فراوان مالى مقابل در كه است اندك التجارة مال و سرمايه معناى به مزجات، بضاعت - 

 در مطلب اين. آورديم مزجات بضاعتى ما! عزيز اى: گفتند و بودند آمده يوسف نزد كمك دريافت براى كه هستند يوسف برادران كنايه،

 . است آمده السالم عليه يوسف سوره 88 آيه

 حل را الينحل مشكالت او دم و باشد نفس صاحب مسيح، عيسى همچون كه است كسى هر ويژگى نفسى، مسيحا مسيحايى، نفس - 

 .نمايد
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 شادمان را يعقوب برادرشان، پيراهن آوردن با يوسف برادران چنانكه. است بخش حيات خبرى آوردن از كنايه آورد، يوسف پيراهن - 

 .نمودند روشن را او چشم و كردند

  تعريض

 فَعَلَهُ بَلْ: مانند. باشد داشته اشاره ديگرى معناى به آنكه براى رفته كار به خود حقيقى معناى در كه اى واژه از است عبارت تعريض

 به كه بود اين او غرض. داد نسبت بزرگ بت به ار ها بت شكستن كار حقيقتاً السالم، عليه ابراهيم آيه، اين در ،. 63 انبياء، كَبِيرُهُم

 .باشند معبود ندارند، صالحيت ها بت آن بفهماند پرستان بت

 تعريض از هدف 

 :باشد اينها از يكى تواند مى تعريض از هدف 

 و است وآله عليه اهلل صلى اسالم پيامبر به تعريض بعضهم ى كلمه ،. 253 بقره، دَرَجاتٍ بَعْضُهُمْ رَفَعَ وَ: مانند. چيزى يا كس ستودن -1 

 .باشد مى وى واالى جايگاه بيانگر آيه،

 را خدا شما چرا كه مخاطبان به است تعريض كه.  22 يس، فَطَرَنِى الَّذِى أَعْبُدُ ال مَالِىَ وَ: مانند. شنونده به ورزيدن محبت -2 

 .ارجع اليه و نگفت و تُرْجَعُونَ، اِلَيْهِ وَ: است فرموده و باشد مى برپيام به خطاب كه است آيه ى ادامه تعريض، اين بر دليل. پرستيد نمى

 مقصود شك بى ولى است؛ پيامبر آيه، اين ظاهرى مخاطب ،. 65 زمر، عَمَلُكَ لَيَحْبَطَنَّ اَشْرَكْتَ لَئِنْ آيه: مانند. مخاطب دادن پرهيز -3 

 .ورزد شرك پيامبر است محال زيرا اوست، غير آيه

 به اشاره آن، هدف و دانسته پندپذير را خرد صاحبان آيه، اين ،. 19 رعد، اُولُوااالَلْبابِ يَتَذَكَّرُ اِنَّمَا: مانند. چيزى يا كس هشنكو -4 

 .گيرند نمى پند هرگز پايان چهار بسان آنان كه است كافران

 نشان بيهوده را فرزندان كشتن خواهد مى آيه اين ،. 9 و 8 تكوير، تِلَتْقُ ذَنْبٍ بِاَىِّ سُئِلَتْ اِذَاالْمَوؤدَةُ وَ: مانند. كار شمردن كوچك -5 

 .دهد

 

 اطناب و ايجاز

 .مساوات اطناب، ايجاز،  :از است عبارت مقصود بيان مختلف هاى صورت 

 . دانند مى اطناب و ايجاز همان را بالغت برخى و است بالغت انواع ترين مهم از اطناب و ايجاز 

 ايجاز 

 مختار المنجد؛ الوسيط؛ معجم. است آمده سخن اختصار و كردن كم معنى به لغت در. است افعال باب مصدر و وَجَزَ ى هريش از 

 تر كم و فصيح كلماتى با مقصود بيان يعنى ايجاز پس. باشد مى امكان حد در كالم تقليل معناى به معانى، علم اصطالح در و.  اللصحاح

 .متعارف از

 اراختص و ايجاز فرق 

 كوتاه تواند مى هم حذف بدون كالم گاهى بلكه ندارد؛ وجود حذف الزاماً ايجاز، در ولى شود؛ مى حذف جمله از بخشى حتماً اختصار، در 

 .شود
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 :ايجاز اقسام 

 .شود مى تقسيم حذف و قصر نوع دو به ايجاز 

 . حذف نبدو و كم عبارات از استفاده با زياد معانى تضمين از است عبارت قصر ايجاز 

 . اند كرده ذكر قصر ايجاز براى مثالى شاهد عنوان به را آيه اين خود كتب در همه و است؛ قصاص آيه در ايجاز، ترين بليغ 

 . 179 بقره،... حَيوةٌ القِصاصِ فِى لَكُمْ وَ 

 ى واژه از است؛ شده دانسته زندگى تلزممس قتل،: از است عبارت معانى اين. است آمده ها واژه ترين كم در اى گسترده معانى آيه، اين در 

 ى واژه هيچ آيه، در است؛ آن اهميت و فراگيرى بيانگر كه آمده نكره حيات، است؛ نشده استفاده دارد، خود درون در تنفر نوعى كه قتل

 كار به حيات ظرف ى لهمنز به فى جر حرف با قصاص است؛ رفته كار به قصاص، و حيات ى واژه دو در طباق است؛ نرفته كار به تكرارى

 .است فهم قابل ها آن براى امور اين كه است خرد صاحبان با آيه خطاب است؛ رفته

 :است قصر ايجاز براى زيبايى مثال نيز زير آيه 

 . 199 اعراف،. الْجاهِلِين عَنِ وَأَعرِضْ بِالْمَعْرُوف وأمُرْ خُذِالْعَفو 

 .اخالق مكارم تمام جامع آيه اين 

  فحذ ايجاز 

. شود ايجاد نقصى كالم فهم در اينكه بدون كند مى معين را محذوف اى قرينه و شود مى حذف كالم از بخشى ايجاز، از نوع اين در 

 دهش حذف ربّك( )امر واژه اين و  اوست؛ فرمان آمدن خدا، آمدن از مراد آيه، اين در.  22 فجر،. صَفّاً صَفّاً وَالْمَلِكُ رَبُّكَ جَاءَ وَ: مانند

 :است حذف به ايجاز مثال زير، دو آيه. است

 . 99 تا 96 يوسف،... تَعْلَمُونَ الَ مَا اللَّهِ مِنَ اَعْلَمُ اِنِّى لَكُمْ أَقُلْ قَالَ بَصِيراً فَارْتَدَّ وَجْهِهِ عَلَى أَلْقَاهُ جَاءَالْبَشِيرُ اَنْ فَلَمَّا 

 .مصر الى ساروا و تجهزوا انهم ثم: آمد مى جمالتى بايد مى آوردند، عذر پدر نزد يوسف برادران آنكه از پس 

 :است شده كوتاه آيه و نيامده زير آيه در نيز آن توضيح و سؤال پاسخ 

 قصص،.... عَيْنَهَا تَقَرَّ كَىْ اُمِّهِ اِلَى فَرَدَدْنَاهُ نَاصِحُونَ لَهُ هُمْ وَ لَكُمْ يَكْفُلُونَهُ بَيْتٍ اَهْلِ عَلَى أَدُلُّكُمْ هَلْ فَقَالَتْ قَبْلُ مِنْ الْمَراضِعَ عَلَيْهِ حَرَّمْنَا وَ 

 . 13 و 12

 : آمد مى اى جمله چنين بايد ادلكم هل از بعد 

 .فارضعتد بها، يعلّموا لم و امة هى و بها، ء فجى امرأة على فدلهم نعم قالوا 

 باشد؟ مفهوم تا قصر به ايجاز آيه شود ذكر است دوم آيه اگر قصر؟يا به ايجاز براى مثال 

  حذف انواع 

 :جمله از كرد؛ تصور حذف براى توان مى هايى صورت 

 . 38 كهف،. احداً بربّى اشرك ال و ربى اللَّه هو انا( )لكن لكنّا: مانند. شود حذف كلمه حروف از برخى كه است زمانى آن و اقتطاع -1 
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. )والشهادة( بِالْغَيْب يُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ: مانند. شود حذف ديگرى و كرده كتفاا يكى به و باشد ارتباط ء، شى دو ميان كه وقتى اكتفاء -2 

 . 3 بقره،

 . 102 توبه،. بصالحٍ( سيئاً )عمالً سَيّئَاً ءَاخَرَ وَ ءّ( بسى صالحاً )عمالً صَالِحاً عَمَالً خَلَطُوا: مانند. گويند را مقابل هاى واژه حذف احتباك -3 

 شرط جواب مجرور، جارو حذف مانند. كلمه يك از تر بيش حتى و حرف فعل، اسم، حذف مانند. مستقل ى كلمه يك حذف اختزال -4 

 ...و

 اختزال انواع 

 مدح، به مخصوص عايد، منادى، حال، مفعول، فاعل، صفت، موصوف، مبتدا، اليه، مضاف )مضاف، اسم حذف: مانند. كلمه يك حذف -1 

 جواب، فاء نافيه، الى قد، حذف نيز و عطف حرف ندا، حرف جر، حرف حذف استفهام، مزه)ه حرف حذف و فعل حذف موصول(،

 .توطئه( الم امر، الم لقد، در الم تأكيد، نون جمع، نون تنوين، اعراب، حركت حرفى، موصول

 و عاطف ط،شر فعل و حرف شرط، جواب قسم، جواب قسم، جمله مجرور، و جار مضاف، دو: مانند. كلمه يك از بيش حذف -2 

 مقدار فكان: است بوده چنين واقع در كه.  9 نجم، قَوْسَيْن قَابَ فَكانَ: مانند اليه، مضاف و مضاف سه ظن، باب مفعول دو معطوف،

 .قوسين قاب مثل قربه مسافة

  اطناب 

  .الوسيط معجم. اكثر و بالغ يعنى الكالم، فى اطنب. است افعال باب مصدر و «طنب» ى ريشه از اطناب 

 مقدار از تر بيش عباراتى با مقصود بيان اطناب،: است آمده آن تعريف در و دارد قرار ايجاز مقابل در اطناب معانى، علم اصطالح در 

 . 282ص جواهرالبالغه، ؛181ص المعانى، مختصر ؛248ص الواضحه، البالغة. باشد بالغى اى فائده همراه به كه است متعارف

 تطويل و حشو اطناب، فرق 

 و بوده بالغى هدف بدون كه تطويل و حشو خالف بر است؛ بالغى هدف براساس اطناب در ولى دارد؛ وجود زائدى بخش سه، هر در 

 اضافه قسمت تطويل، در ولى است معين حشو، در اضافه بخش البته. است بهتر آن حذف لذا كاهد؛ مى كالم ارزش از ها آن وجود

 . است نامشخص

 اطناب انواع 

 :جمله از. گيرد مى انجام ويژه اهدافى با باطنا 

 . 7و6 فصلت، الزَّكاة يُؤْتُونَ ال الَّذِينَ لِلْمُشْرِكِينَ وَيْلٌ  :زير آيه در ،«الزَّكاة يُؤْتُونَ ال الَّذِينَ» جمله مانند. معنا دادن توسعه 

 دوم ى جمله نيز زير آيه در. دهد نمى زكات الحىاصط مشرك هيچ كه است معلوم زيرا است؛ شده داده بسط شرك مفهوم آيه، اين در 

 .كند مى مرسلين مفهوم گسترش از حكايت

 . 21 و 20 يس،. مُهْتَدُون هُمْ وَ اَجْراً يَسْأَلُكُمْ ال مَنْ اِتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا قَوْمِ يَا 

 ما بِمِثلِ ءامِنُوا فَاِنْ زير آيه مانند. شدن اضافه يا و ء شى لهكمث ليس در جر حرف شدن اضافه مانند اسمى يا حرف شدن زائد. زياده 

 . به ءامنتم بما جاى به.  137 بقره، به ءامنتم

 تشابه االطراف در قرآن
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برگرد و در حالی كه از  يا اَيُّهَا الْنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهْ اِرْجِعی اِلی رَبِّكَ راضِيَّةً مَرْضِيَّةً؛ ای صاحب نفس مطمئنه به سوی پروردگار خود»

نفس مطمئنه نفسی است كه از گناه برگشته و ديگر به سوی  (28و  27)فجر / « خداوند راضی بوده و مورد رضايت او نيز می باشد.

گناه نمی رود و ارتباطی بين اين نفس و ارجعی است و از آن جا كه نفس مطمئنه است با رضای كامل به سوی پروردگار خود صعود 

زيرا از آن جا كه در قرآن  ند و برگشت به سوی پروردگار يعنی رجوع به سوی خداوند و صعود به پناهگاه و مأمن فطرت است.می ك

فطرت انسانی مادی و زمينی نيست بلكه معنوی و آسمانی است و انسان با رعايت شريعت الهی « اِنّا لِله وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُونَ»آمده است 

الی كه به طبيعت خود ادامه می دهد صعود به مأمن اصلی خود را نيز طی كند. تناسب صدر آيه اول )نفس مطمئنه( با می تواند در ح

انتهای آيه دوم )راضية مرضيه( واضح و صريح است بدان گونه كه نفس مطمئنه نفسی است كه با رضای كامل به سوی پروردگار می 

اين در حالی است كه پروردگار از او راضی و او نيز از اين مالقات و از اين سير و صعود رود و پروردگار خويش را مالقات می كند و 

یٌ وَ لَهُمْ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِد اهللِ اَنْ يُذْكَرَ وَ فيهَا اسْمُه و َ سَعی فی خَرابِها... لَهُمْ فِی الدُّنْيا خِزْ» (28و  27راضی است. )فجر / 

رَةِ عَذابٌ عَظيمٌ؛ و كيست ستمكارتر از آن كه مردم را از ذكر نام خدا در مساجد منع كند و در خرابی آن اهتمام و كوشش فِی الْاخِ

در شأن نزول آيه، امام صادق  (114)بقره / « نمايند... اين گروه را در دنيا ذلت و خواری نصيب است و در آخرت عذابی بسيار سخت.

اين آيه درباره قريش در آن زمان نازل شد كه رسول اكرم )صلی اهلل عليه و آله و سلم( را از ورود به شهر : »)عليه السالم( می فرمايد

رومی و ياران صميمی او نازل شده « فطلوس»و از ابن عباس روايت است كه اين آيه مربوط به  «مكه و مسجدالحرام جلوگيری كردند.

ا آتش زدند و بيت المقدس را ويران ساختند و اين جنايات ادامه داشت تا آن زمان كه بيت است كه با بنی اسرائيل جنگيدند و تورات ر

در اين است كه قرآن « اَظْلَمُ»با كلمات ابتدای آيه « عَذابٌ عَظيمٌ»تناسب كلمات انتهايی آيه  المقدس به دست مسلمانان فتح شد.

و اما ظلم  ان آيه كيفر متناسب به جنايات آنان را عذاب بزرگ اعالم می كند.عامالن را ظالم ترين افراد معرفی می كند چنان كه در پاي

يكی از رذايل اخالقی است كه در اسالم به شدت از آن نهی شده و در قرآن هر جا سخن از موضوعات اخالقی باشد در اكثر موارد در 

است كه قيامت زمان ظهور فضايل و رذايل اخالقی و پاداش پايان آن می آيد و وقايع مربوط به قيامت بازگو می شود و اين بدان دليل 

همانطور كه بيان شد اگر در آيه از احكام و قوانين الهی  نمونه ای از آياتی كه در آن مسائل اخالقی بيان شده است: و كيفر آنان است.

أمين پشتوانه اخالقی برای اجرای آن احكام سخن رفته باشد در پايان آيه به برخی از مسائل اخالقی پرداخته می شود و اين از جهت ت

است زيرا اگر چه عوامل اجرايی تا حدودی می تواند برای رعايت برخی از احكام كارساز و مفيد باشد ليكن اصول اخالقی عامل اساسی 

فَاتَّقُواهللَ وَ اَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنَكُمْ وَ اَطيعُوا اهللَ وَ رَسُولهُ اِنْ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفالِ قُلِ الْاَنْفالُ هللِ وَالرَّسُولِ  " در ضمانت اجرايی احكام هستند.

از تو درباره انفال می پرسند به آنان پاسخ ده كه انفال از آن خداوند و رسول او است پس تقوای الهی پيشه  (1)انفال /  "كُنْتُمْ مُؤمِنينَ 

سبب نزول اين آيه  د و خدا و رسول را اطاعت كنيد اگر از اهل ايمان می باشيد.كنيد و در رضايت و مسالمت و نظم بين خود بكوشي

كه پيامبر )ص( در جنگ بدر در مورد غنيمت های جنگی پيامبر به حكم اين آيه، غنيمتها را به طور  "نحوه تقسيم غنائم جنگی بود 

، واو ضمير مؤمنان است يعنی مؤمنان از تو سؤال می كنند. «اَنْفالِيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْ»در جمله  مساوی در بين جنگ آوران تقسيم نمود.

كه تقوی به پناه خويش گيريد كه سر همه  "در تفسير كشف االسرار در رابطه با مسأله تقوا چنين بيان شده  (4: 4، ج 1361)ميبدی، 

شتی زندگانی كنيد و اين نتوانيد مگر كه حظّ طاعتها تقوی است اصل همه هنرها و مايه همه خير تقوی است و با مردم به صلح و آ

از هماهنگی تقوی با  (10: 4)همان، ج  "خود بگذاريد و حظّ ديگران نگاه داريد اگر توانيد ايثار كنيد و اگر نه باری انصاف دهيد.

اگون انفكاك پذير بوده و بسياری از مسائل اقتصادی، سياسی و مانند آن معلوم می شود تقوی جامع اخالقی است كه دارای اصناف گون

اگر متن آيه  نمونه ای از آياتی كه در آن اسماء الهی بيان شده است: در تحكيم هر حكمی از احكام خاص اسالمی سهم مؤثر دارد.

ت مربوط به شناخت جهان باشد، در بخش پايانی آيه از اسمای الهی نام برده می شود و اين بدان دليل است كه جهان در نظر قرآن آي

و  (84)زخرف /  "وَ هُوَّ الَّذی فِی السَّماءِ اِلهُ وَ فِی الْاَرْضِ اِلهٌ..... وَ هُوَ الْحَكيمُ الْعَليمٌ  " و مرآت اسمای حسنی و صفات عليای الهی است. 

اوست اوست خدای معبود محبوب و دوست داشتنی، كه يادش در آسمانها و زمين مورد ستايش عرشيان و اهل زمين می باشد و 

خوب، در نهايت اقتدار، حاكم بر جهان هستی )و قدرتش بر آفرينش، مسلط و بر همه عالم وجود احاطه دارد( و خدای حكيم و كاردانی 

 " است كه بر اساس حكمت، امری را انجام می دهد و تمامی آشكارها و نهان را می داند و مطلق علم و عين دانايی محض می باشد.

( هر آنچه در تمامی آسمانها و در زمين وجود دارد 1)جمعه /  "فِی الْسَّمواتِ وَ ما فِی الْاَرْضِ الْمَلِكّ الْقُدُّوسِ الْعَزيزِ الْحَكيمِ يُسَبُّحُ لِله ما 

همگی خداوند را تسبيح می گويند آن صاحب و مالك و فرمانروای مطلق، در بی نهايت پاكی و پيروزمند مقتدر و گرامی و دوست 
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بعضی از سوره ها بر بعضی از پيامبران ]پيشين[ نازل شده و  "در رابطه با سوره جمعه بايد گفت كه  دانای همه چيز را. داشتنی و

بعضی بر هيچيك از پيامبران پيشين نازل نگرديده است حاكم از ابو ميسره روايتی بازگو می كند كه آيه اول سوره جمعه با هفتصد آيه 

گروهی  نمونه ای از آياتی كه در آن مباحث مربوط به قيامت بيان شده است: (152: 4، ج 1361)ميبدی،  "در تورات نوشته شده است.

ديگر از آيات قرآنی هستند كه در صدر اين آيات مباحث مربوط به موضوعات اخالق و ارزشی بيان شده و در انتهای آن نيز وقايع 

فَاخْتَلَفَ  " كه قيامت ظرف ظهور ملكات اخالقی و نظام ارزشی افراد است.مربوط به قيامت بازگو می شود. و اين بدان دليل است 

پس اختالف كردند گروهها از ميان آنها پس وای مر كسانی را  (65)زخرف /  "الْاَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ اَليمٍ 

اِنَّ الَّذينَ فَتَنُوا  " تدای آيه مسأله اخالقی اختالف بين گروهها و انتهای آيه عذاب روز قيامت.اب كه ستم كردند از شكنجه روز دردناك.

به درستی كه آنان كه فريفتند مؤمنان و زنان  (10)بروج /  "الْمُؤمِنينَ وَ الْمُؤمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذابُ الْحَريقِ 

ابتدای آيه مسأله اخالقی، حيله و فريب و انتهای آيه  منه را و توبه نكردند پس برای آنان است عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان.مؤ

 عذاب آتش سوزان.

شوند و برخی از آيات به اسماء الهی ختم می  مثالبا بررسی آيات قرآن می توان نمونه هايی از اين بديع را مورد بررسی قرار داد پس 

تن اين آيات مربوط به شناخت جهان است و يا در ابتدای آيه عبارتی بيان شده كه با همان اسمائی كه در انتهای آيه بيان شده م

 مرتبط است.

يا در برخی آيات كه موضوع آن مربوط به مسائل اخالقی است در انتهای آن وقايع مربوط به قيامت بيان می شود چرا كه قيامت ظرف 

 القی است.ظهور ملكات اخ

 

 متنوع هاى بديع

 : از است عبارت صناعات اين از برخى. افزايد مى آن، از ژرف مفاهيم برداشت و كالم زيبايى بر بديعى، صناعات از استفاده 

 التفات 

 تأثير براى ار آن و كند مى استفاده التفات از خيلى عرب،: گويد مى باره اين در سكاكى. است التفات عرب، كالم هاى زيبايى از يكى 

 .برد مى كار به شنونده قلب در بيشتر

 ،5ج التمهيد،. السامع عند القبول فى ادخل كان اسلوب، الى اسلوب من انتقل ان الكالم يرون و االلتفات من يستكثرون العرب و 

 . 431ص

. باشد مى مخاطب تنبه آن، هدف و. است ديگر روش به تكلم غيبت، خطاب، روش سه از يكى از كالم كردن منتقلالتفات به معنای 

 :است تصور قابل جداگانه ى جمله دو در التفات البته

 رب الحمدهلل: مانند او، به بيشتر عنايت يا مخاطب به بيشتر دادن توجه جهت به شود مى تبديل خطاب به غايب كالم التفات، در - 

 .نعبد اياك العالمين،

 فَتْحاً لَكَ فَتَحْنا اِنَّا: مانند. ندارد فرقى گوينده براى حضور و غيبت كه باشد نكته اين بيان براى تواند مى نيز غيبت به تكلم از التفات - 

 .لك لتغفر جاى به. اللَّه لك ليغفر مُبِينا،

 ترس زا را آنان تا بود خدا دستور به كشتى، بر شان شدن سوار اينكه براى است؛ توجهى بى خاطر به نيز غيبت به خطاب از التفات - 

 جرين كه بهم جرين و الفلك فى كنتم اذا فى: مانند. بود آمده خطاب با قبالً كه است نجات مقتضاى دريا در شدن جارى و دهد؛ نجات

 . است پذيرفته صورت التفات اين ها آن زشت اعمال از تعجب خاطر به اينجا در. باشد مى بكم
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 .است گوينده به يزىچ دادن اختصاص خاطر به تكلم به غيبت از التفات - 

 . 1 اسراء،... آياتِنا مِنْ لِنُرِيَهُ حَوْلَهُ بَارَكْنَا الْمَسْجِدِالْاَقْصَاالَّذِى اِلَى الْمَسْجِدالْحرامِ مِنَ لَيْالً بِعَبْدِهِ اَسْرى الَّذِى سُبْحَانَ 

 . است غيبت نها يا و آياتنا، نيز و باشد؛ مى متكلم لنريه ولى است غايب الذى سبحان اينجا در 

 . 89 و 88 مريم، اِدّاً شَيْئاً جِئْتُمْ لَقَدْ وَلَداً الرَّحْمنُ قَالُوااتَّخَذَ وَ: خطاب به غيبت از التفات - 

 . است شده التفاتى چنين باعث خداوند انزجار نهايت 

 شود بررسى يكى يكى التفات موارد بايد سپ هستند؛ هم نقيض گاهى عوامل، زيرا كرد؛ بيان كلى صورت به را التفات عوامل توان نمى 

 . كنيم مطرح مناسب وجهى كدام هر براى و

 . است نيامده قرآن در تكلم به خطاب از التفات كه است الزم نكته اين به توجه 

 اِذا يَااَيُّهَاالنَّبِى: مانند اند، كرده تصور التفات نيز مثنى و مفرد و جمع در و ندانسته تكلم و غيبت و خطاب در منحصر را التفات برخى 

 . 1 طالق،. النِّساءَ طَلَقْتُمُ

 . 49 طه،. مُوسى يا رَبُّكُما فَمَنْ 

 . 87 يونس، بَشِّرِالْمُؤْمِنِينَ وَ اَقِيمُواالصَّلواةَ... 

 . 33 رحمن،... اسْتَطَعْتُمْ اِنِ وَالْاِنْسِ مَعْشَرَالْجِنِّ يَا 

 :مانند. شده شمرده التفات امر، و مضارع ماضى، هاى صيغه از انتقال همچنين 

 . 9 فاطر،... فَتُثِيرُ الرِّياحَ اَرْسَلَ: ...مضارع به ماضى 

 . 30 حج،... فَاجْتَنِبُوا عَلَيْكُمْ يُتْلى اِلَّامَا الْاَنْعامُ لَكُمُ اُحِلَّتْ وَ: ...امر به ماضى 

 . 87 نمل،... عَفَفَزِ الصُّورِ فِى يُنْفَخُ يَوْمَ وَ: ماضى به مضارع 

 . 54 هود، ... ءٌ بَرِى اَنِّى وَاشْهَدُوا اُشْهِدُاللَّهَ اِنِّى قَالَ: ...امر به مضارع 

 . 125 بقره،... عَهِدْنا وَ مُصَلىً اِبْراهِيمَ مَقامِ مِنْ وَاتَّخِذُوا: ...ماضى به امر 

 . 72 انعام،. تُحْشَرُونَ اِلَيْهِ لَّذِىهُوَا وَ واتَّقُوهُ اَقِيمُواالصَّلواةَ اَنْ وَ: مضارع به امر 

 تخلص و اقتضاب 

 باشد.تخلص؛ همان پرداختن به بحث ديگر قبل از اتمام بحث قبل می

 باشد.موارد تخلص در قرآن بسيار زياد است. ناتمام بودن قصص و پرداختن به امور ديگر از جمله تخلصات بسيار قرآن كريم می

 گويد: زركشی می

فانّ فيها خمس تخلصات، و ذلك انّه جاء بصفة النور و تمثيله، ثم  35أمثلته قوله تعالی: اهلل نورالسموات واالرض...نور/ و من احسن

تخلص منه الی ذكر الزجاجة و صفائها، ثم رجع الی ذكر النور والزيت يستمدّ منه ثمّ تخلص منه الی ذكر الشجرة ثمّ تخلص من ذكرها 
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كشی، زرمن صفة الزيت الی صفة النور و تضاعفه، ثمّ تخلص منه الی نعم اهلل بالهدی علی من يشاء. برهان  الی صفة الزيت، ثمّ تخلص

 .482، ص5، نقل در التمهيد، ج45، ص1ج

 تخلص

 د.پردازد و بين آن دو كالم لطافت و رقتی وجود داشته باشگيرد و به كالم ديگر میقدرت كالمی است كه متكلم از كالم خود فاصله می

 بايست كالم بريده نشده و كالم دوم، كالم مستأنفه نباشد.البته می

 اقتضاب

شود. اقتضاب در شعر عربی وجود دارد و كاری قضب به معنای بريدن و قطع كردن است، كالم گذشته قطع شده و كالم جديد آغاز می

 د.شودشوار نيست اما تخلص طريقه ای قرآنی است كه نوعی سحر بيانی شمرده می

نظام الملك، گفته است كه: انّ كتاب اهلل خال من التخلص لما فيه من التكلف. البرهان، ؟؟ ابوعالء محمدبن غانم )غانمی( از شعرای 

 .477، ص5نقل در التمهيد، معرفت، ج 43، ص1زركشی، ج

الم الی كالم آخر غيره بلطيفة تالئم بين كانّ حقيقة التخلص انما هی الخروج من ك ،گويد: و هذا القول فاسدابن اثير در پاسخ وی می

و فی القرآن مواضع كثيرة كخروج من الوعظ والتذكير واالنذار والتبشير الی االمر والنهی و  الكالم الذی خرج منه والكالم الذی خرج اليه.

 وعد و وعيده.

لعقول و يسحر الباب و فيه كفايه لطالب البالغه. فانه گويد: هذا الكالم يسكر اسوره شعرا را مثال زده می 102تا  69ابن اثير سپس آيات 

 متی انعم نظره و تدبر اثنائه و مطاوی حكمته، علم ان فی ذلك غنی عن تصفح الكتب المولفه فی هذا الفن.   

ز آلهة  آنان سپس سخن ا ،ابن اثير به مواضع تخلص در آيات مزبور پرداخته است كه از جمله آنها: سخن گفتن ابراهيم)ع( با مشركين

 سپس از تقليد آباء، سپس توصيف خدای متعال، سپس دعا، سپس توصيف قيامت و سپس توصيف وضعيت مشركين در جهنم.

الم يكفه سورة يوسف )ع( فانّها  1و ياهلل العجب كيف يزعم الغانمی انّ القرآن خال من التخلص؟ گويد:ابن اثير در ادامه متعجبانه می

ة شرح حاله مع إخوته من اوّل امره الی آخره. و فيها عدّة تخلصات فی الخروج من معنی الی معنی و كذلك نضمّقصّة برأسها، و هی م

 .477-481، ص5ا. التمهيد ، معرفت، جهالی آخر

گويد: در آية نور پنج تخلص وجود دارد. در اين آيه صفت نور آمده، سپس بحث زجاجة مطرح شده، سپس بحث زيت، زركشی می

 های خدا.رة سپس صفت نور و در آخر نعمتسپس شج

فراموش نشود كه در هر تخلص بايد مقدمه ای برای تخلص وجود داشته باشد. به عبارت ديگر؛ بايد جملة قبل، نوعی آمادگی برای 

 باشد. تخلص را ايجاد كند به طوری كه با تخلص از گذشته منقطع نشده، بلكه عبارت گذشته، مسير تغيير بحث را معين نموده

به معنای قطع كالم و پرداختن به كالم مستأنفه ديگر است بدون اينكه عالقه ای و آن است « فصل الخطاب»نام ديگرش « اقتضاب»

 بين دو كالم وجود داشته باشد.

ای جديد است، از كه به معنای بيان نكته « هذا»آيد و نيز واژة كه بعد از اتمام خطبه و به عنوان شروع سخن می« اما بعد»دو واژه؛ 

 كنند. عناوينی است كه اقتضاب  را بيان می

واذكر عبادنا ابراهيم و اسحاق و يعقوب اولی االيدی واالبصار انّا اخلصناهم بخالصة ذكری  توجه كنيد:« ص»سورة 45-55به آيات 

 الدّار...هذا ذكر و انّ للمتقين لحُسنِ مآب... هذا و انّ للطاغين لشرّ مآب.
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بهشت و اهل آن مطرح شده است و باز با همين واژه اهل جهنم « خدا»ات داستان انبياء بيان شده است. سپس با آمدن واژة در اين آي

 مطرح گرديده است.

 تتمیم

 آيد. بيان واژه و يا عبارتی است كه بخاطر پرهيز از تفهيم معانی ديگر و يا مبالغه در فهم معنايی يا پرهيز از اعتراض مخاطب می

  در آية سبحان الذی اسری بعبده ليالمثال

 گيرد. پس ذكر ليال چيست؟حركت شبانه است و فقط در شب صورت می« اسری»

 در اين آيه بيان كنندة اين معناست كه مدت معراج زياد نبوده و در بخشی از شب انجام شده است. « ليال»ذكر 

 شود. اين معنا از نكره بودن ليال استنباط می

 نيز در آية ذيل مفهم اين مطلب است كه عمل صالح بايد پذيرفته شده باشد. « مؤمن و هو»قيد -

 .112فال يخاف ظلما و ال هضما. طه/ –و هو مؤمن  –و من يعمل من الصالحات 

 كند.در آية ذيل نهايت ايثار را مطرح می« علی حبّه»و نيز -

 .8هر/مسكينا و يتيما و اسيرا. د –علی حبّه  –و يطعمون الطعام 

 موارد متعددی از تتميم را می توان در آية ذيل يافت: -

 .266ايودّ احدكم ان تكون له جنّة من نخيل و اعناب ...فاصابها  اعصار فيه نار فاحترقت. بقره/ 

 «.قتفاحتر»، بيان احراق نار «فيه نار»بيان نوع اعصار « اصابه الكبر»توصيف صاحب ...« من نخيل و اعناب »تفسير بهشت به 

 استخدام 

رود كه لفظی چند معنا دارد و يكی از آن معانی اراده شود. و سپس مطلبی بيايد كه بيانگر اين باشد كه استخدام در جايی به كار می

 پس در واقع استخدام شيوه ای از بيان است كه شبيه توريه است.  معنای ديگر مورد نظر است حال يا با اشتراك و يا مجاز.

 .43يها الذين آمنوا ال تقربوا الصلوة و انتم سكاری حتی تعلموا ما تقولون و ال جنيا اال عابری سبيل حتی تغتسلوا. نساء/ مثال: يا ا

 و اول معناى تقولون، ما تعلموا حتى. باشد (مسجد) صالة محل است ممكن نيز و باشد نماز و مخصوص اركان است ممكن صالة، از مراد

 .فهماند مى را مدو معناى سبيل عابرى اال

 .39و  38و نيز در آية لكلّ اجل كتاب يمحواهلل مايشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب. رعد/ 

 احتمال دو معنا دارد: « كتاب»

 .235بقره/« حتی يبلغ الكتاب أجله»اجل معين مثل -1

 .78واقعه/« فی كتاب مكنون»مكتوب مكنون مثل -2
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رساند كه مراد تغيير اجل قرار گرفته است و اين را می« كتاب مكنون»به معنای « يمحوا»و « اجل»بين دو واژه « كتاب»در اينجا 

 است. 

 . 228بقره/ «. والمطلّقات يتربصن بانفسهن ثالثةقروء...و بعولتهن احقّ بردهنّ»همچنين در آية 

 فقط طالق رجعی است.فهماند كه مراد « حق شوهر بر بازگشت»شود ولی قيد  مطلقات، عموم  طالقها را شامل می

 تنجیس

 به خللى كه گيرد مى قرار استفاده مورد زمانى و است لفظى هاى زيبايى از جناس. شود حمل معنا يك بر مشترك لفظ دو يعنىجناس 

 .نكند وارد معنا

 : است دسته چند بر جناس 

 وَالنَّهارَ الَّيْلَ اللَّهُ يُقَلِّبُ الْاَبْصارِ يَذْهَبُ سَنابَرْقِهِ يَكادُ... آيه در الْاَبْصارِ: مانند. باشند متفاوت معنا در و يكى وزن و حرف در كه واژه دو تام، 

 . 44 و 43 نور،. االبْصَارِ لِاُولِى لَعِبْرَةً ذلِكَ فِى اِنَّ

 مَرِضْتُ اِذا وَ يَسْقِينِ وَ يُطْعِمُنِى هُوَ ىوَالَّذِ آيه در يَشْفِين وَ يَسْقِينِ: مانند. كند فرق ها آن هاى نقطه كه باشد صورتى به واژه دو مصحَّف، 

 . 80 و 79 شعراء،. يَشْفِينِ فَهُوَ

 عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ فَانْظُرْ مُنْذِرينَ فِيهِمْ اَرْسَلْنا لَقَدْ وَ آيه در الْمُنْذِرينَ و مُنْذِرينَ: مانند. باشند مختلف حركات در كه واژه دو محرّف، 

 . 73 و 72 افات،ص. الْمُنْذِرينَ

 . 30 و 29 قيامت،. الْمَساقُ يَوْمَئِذٍ رَبِّكَ اِلى بِالسَّاقِ السَّاقُ وَالْتَفَّتِ آيه در الْمَساقُ و السَّاقُ: مانند. باشد مختلف واژه دو حروف ناقص، 

 . 43 نساء، ذَلِك بَيْنَ بِينَمُذَبْذَ: مانند. باشد شده اضافه آخرش يا اول به حرف چند واژه دو از يكى متوِّج، و مُدَيِّل 

 . 26 انعام،. عَنْهُ يَنْأَوْنَ وَ عَنْهُ يَنْهَوْنَ هُمْ وَ آيه در يَنْأَوْنَ و يَنْهَوْنَ: مانند. باشند متقاربين ولى متفاوت واژه دو در حرف يك مضارع، 

. لَشَدِيد الْخَيْرِ لِحُبِّ اَنَّهُ وَ لَشَهِيد ذَلِكَ عَلَى اِنَّهُ وَ: آيه در لشديد و لشهيد: مانند. باشد مقارب غير و متفاوت دواژه دو در حرف يك الحق، 

 . 8 و 7 عاديات،

 .باشد شده تشكيل ديگر واژه از بخشى از واژه دو از يكى مرفوّ، 

 . 109 توبه،... فَانْهَارَ هَارٍ جُرُفٍ... 

( 01. )ناظِرَةٌ رَبِّها اِلى ناضِرَةٌ يَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ آيه در ناظِرَةٌ و ناضِرَةٌ: انندم. باشند داشته اختالف همنوا، حروف از حرفى در واژه دو لفظى، 

 . 23 و 22 قيامت،

 . 94 طه، ... اِسْرائِيلَ بَنِى بَيْنَ فَرَّقْتَ...  آيه در بنى و بين مانند. باشد گرفته صورت قلب واژه دو در قلب، 

 . 89 واقعه،  رَيْحانٌ وَ فَرَوْحٌ: نندما. باشند يكى مصدر در واژه دو اشقاق، 

 . 54 رحمن،  الْجَنَّتَيْن جَنَ وَ. باشند شبيه هم به فقط واژه دو اطالق، 

 : به بیان ديگر انواع تنجیس
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 كامل: دو كلمه مثل هم باشند كه فقط يك مورد در قرآن بكار رفته است:-1

 .55روم/و يوم يقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. 

 ناقص: دو كلمه نسبت به هم زيادتی داشته باشند:-2

 الف( مضارع: دو كلمه در حروف مثل هم باشند.  

 .83و اذا جاءهم امر من االمن. نساء/ 

 ب( متوازن: دو كلمه در وزن مساوی باشند.

 .16و  15نمارق مصفوفة و زرابی مبثوثة. غاشيه/ 

 .3. و ربّك فكبّر. مدثر/ 40و يس/  33ج( معكوس: كل فی فلك. انبياء/

 .43د( اشتقاق: فاقم وجهك للدين القيّم. روم/ 

 ه( مذيّل: اضافه شدن حرفی در ديگری. 

 .30و  29والتفت الساق بالساق الی ربّك يومئذ المساق. قيامت/ 

 و( مصحّف: آمدن كلماتی نه به خاطر توجه به لفظشان.

 .104و هم يحسبون انّهم يحسنون صنعا. كهف/ 

 

  ترادف

 كند اراده را معنايى گوينده اينكه از است عبارت آن و. باشد مى (آوردن مرادف) ارداف است، شبيه كنايه به كه بديعى صنايع از يكى

 بيان است، آن مرادف كه اى واژه با را آن بلكه نكند، بيان را آن نيز اشاره با و نبرد كار به شده، ساخته آن براى كه اى واژه با را معنا ولى

 .كند

 زبان در شمشير معنى به كه...و حسام صارم، سيف، مانند. باشد مى معنى يك در متعدد هاى واژه رفتن كار به معناى به ترادف، پس 

 . است عربى

 به قرآن مترادفات ى باره در را كتابى مبرد و اند؛ بوده معتقد قرآن در مترادف وجود به فخررازى، قطرب، سكيت، ابن مبرد، مانند جمعى 

 . است نموده تدوين «المجيد القرآن من معناه اختلف و لفظه اتفق ما» نام

 ،«اللغة مقائيس» لغوى كتاب ى نويسنده فارس ابن مانند. اند نموده نفى را قرآن در مترادفات وجود محققان، از زيادى گروه طرفى، از 

 :گويد مى الشاطى بنت. الشاطى بنت دكتر خانم و «اللغويه الفروق» كتاب مؤلف عسگرى ابوهالل

 در قرآن الفاظ استقراء و بررسى كه ام دريافته ام، داشته اشتغال قرآن ى باره در خود تخصصى مطالعات به كه مديدى مدت اين در» 

 از ديگرى لفظ هيچ كه طورى به رود؛ مى كار به خاص مفهومى بر داللت براى واژه هر كه دهد مى گواهى اين بر كدام هر خاصى سياق

 «.كند ادا را آن تواند نمى اند، كرده ذكر مفهوم آن براى تفسير كتب و ها فرهنگ كه الفاظى انبوه
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 و: از است عبارت جمله، اين از مراد ،. 44 هود، االَمْرُ قُضِىَ وَ: است تعالى خداى سخن اين قرآن، در ارداف مصاديق از اول، نظر بنابر 

 كار به است، آن رديف در كه (االمر) لفظ آن، جاى به و شد عدول تعبير اين از اما نجاته، اللَّه قضى من جان و هالكه اللَّه قضى من هلك

 فرماندهى فرمان به يافته نجات كه كسانى نجات و شدند هالك نوح توفان جريان در كه كسانى شدن هالك كه دهد توجه تا رفته،

 .است شده انجام مطاع

 آن از اما رفته؛ كار به خودش معناى در كه است اى واژه كنايه ولى است؛ ايجاز بر مشتمل ارداف كه است اين در كنايه با ادراف فرق 

 اين از ولى است؛ حقيقت رفته، كار به خودش له موضوع معناى در كه نظر اين از واژه كنايه در بنابراين، است؛ شده اراده معنايش الزم

 .است مجاز معنا، خود نه معناست ى زمهال شده قصد كنايى لفظ از آنچه كه نظر

 اختصاص و حصر 

 . است ديگر چيز به چيزى كردن منحصر و كردن مختص معناى به قصر، يا حصر 

 .فيه محصور يا عليه مقصور و قصر، ابزار محصور، يا مقصور: دارد ثابت بخش سه قصر، ديگر عبارت به يا حصر 

 حصر اقسام 

 :كرد تقسيم اصلى دسته سه به توان مى را حصر 

  مجازى حصر 

 جلوه توجه بى نيست نظر مورد كه مصاديقى از را خود متكلم ولى نيست صحيح حصر واقعاً يعنى ندارد؛ خارجى واقعيت كه حصرى 

 ديگرى شجاع ندارد؛ واقعيت حصر، نوع اين. است شجاع زيد فقط شود گفته اينكه مثل. گويند مجازى حصر را حصرى چنين دهد، مى

 .نيست اعتنا قابل ديگر علت هر يا و مبالغه جهت به مجال اين در اما دارد؛ وجود زيد از رغي

  حقيقى حصر 

 .است واقعى حصر، يعنى كند؛ نمى سرايت ديگرى به آن حكم و شود مى منحصر «فيه محصور» در «محصور» حقيقى حصر در 

 . 126 عمران، آل. حَكِيمالْ الْعَزيزِ عِنْدِاللَّهِ مِنْ اِلَّا مَاالنَّصْرُ وَ 

 .ندارد را پيروزى چنان اعطاى توانايى ديگر كسى اينكه يعنى است؛ شده دانسته خداوند نزد در منحصراً پيروزى شريفه، آيه اين در 

 لوهيتا كه االاللَّه اله ال در حصر مانند. است اثبات و نفى ميان محدود شده، محصور مورد كه است اين حقيقى حصر از منظور پس 

 .است شده اللَّه در منحصر حقيقتاً

  اضافى حصر 

 حصر، از نوع اين. است خاص چيزى به نسبت فيه محصور در محصور حصر معناى به پيداست، آن نام از چنانكه نسبى يا اضافى حصر 

 .دهد مى نام تغيير مخاطب هاى فرض پيش به نسبت و است گونه دو بر

 :كند مى استفاده حصر از وى تصور اصالح براى گوينده باشد، داشته هىاشتبا پندار شنونده اگر قلب -1 

 هِاللَّ لِغَيْرِ اُهِلَ فِسْقاً اَوْ رِجْسٌ فَاِنَّهُ خِنْزيرٍ لَحْمَ اَوْ مَسْفُوحًا دَمًا اَوْ مْيتَةًَ تَكُونَ اَنْ اِالّ يَطْعَمُهُ طاعِمٍ عَلى مُحَرَماً اِلَىَّ اُوحِىَ ما فى اَجِدُ ال قُلْ 

 . 145/ انعام... بِهِ
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 يا شده ريخته بيرون خون يا مردار مگر يابم نمى باشد، حرام كسى بر آن خوردن كه را چيزى شده، وحى من بر آنچه بين در بگو 

 .شود ذبح نام غير به و شده نافرمانى كشتنش در كه حيوانى يا و است پليد كه خوك گوشت

 واكنش اين دنبال به. شمردند جايز بود، كرده حرام اسالم كه آنچه و برآمدند مقابله پى در محرمات، نزول از پس مشركان و كافران 

 .كرد منحصر آيه در مذكور ى چهارگانه موارد به را محرمات ها، اين ديدگاه تغيير براى و شد نازل فوق آيه منفى،

 .زدايد مى صرح با را او ى شبهه گوينده باشد، داشته شك چيزى در نده.شن اگر تعيين -3 

 . 7 عمران، آل. الْعِلْم فِى وَالرَّاسِخُونَ اِالَّاللَّهُ تَأويلَهُ يَعْلَمُ ما وَ 

 خارج قرآن تأويل بر توان امكان از دارند، بيمار قلب كه كسانى حصر، با و شود مى برداشته شنوندگان از ترديد شريفه، آيه اين در 

 .سازد مى محصور ها آن غير در را تأويل و نمايد مى

 حصر اسباب 

 :ها آن ى جمله از كه بسياراست حصر اسباب 

 . .144 عمران، آل رسول اال محمد ما و.  62 عمران، آل اهلل اال اله من ما ،. 35 صافات، هلل اال اله ال: مانند. استثناء و نفى ادات -1 

 . .20 عمران، آل... البالغ عليك فانّما ولوات ان و... ،. 23 احقاف، عنداللَّه العلم انما قال: مانند. اِنّما -2 

 . .108 انبياء، واحِدٌ اِلهٌ اِلهُكُمْ اَنَّما: ...مانند. اَنّما -3 

 . نمايد مى خدا پرستش حصر بر داللت و است شده مقدم و است نعبد مفعول اياك ،. 5 حمد، نعبد ايّاك: مانند. مفعول افتادن جلو -4 

 چنين پيامبر به كه دهد مى كسى به را ابتريت اختصاص و است فصل ضمير هو ،. 3 كوثر، هواالبتر شانئك ان: مانند. فصل ضمير -5 

 .است داده نسبتى

 بلقيس به سليمان كه است آن براى مسنداليه شدن مقدم كه.  36 نمل، تفرحون بهديتكم انتم بل: ...مانند. مسنداليه افتادن جلو -6 

 .باشد خوشحال مالى هداياى اين به بايد بلقيس بلكه نيست؛ خوشحال بلقيس هديه از وى كه بفهماند

 و است گوينده نظر مورد مساوى طور به سه هر يا حال. زيد و ديدن فاعل ديدن،: است شده اشاره خبر سه به اشاره زيداً، رأيت مثال در 

 اى نشانه با بايد دهد، ترجيح را مورد سه از يكى ويندهگ اگر ولى. بيايد شكل همان به بايد جمله صورت اين در دهد، مى خبر سه هر از

 ... و رأيته زيداً بگويد بايد دهد ترجيح را مفعول اگر يا و زيداً، انا رأيت بگويد بايد دهد، ترجيح را فاعل اگر مثالً. برساند را آن

 بر عالوه ،«نعبد اياك» در مثالً. نمايد مى اثبات ده،ش بيان را آنچه و كند مى نفى نشده، بيان را آنچه حصر، كه است اين حصر، ديگر اثر 

 .پرستم نمى را كسى خدا جز من گويد مى گوينده كه هست نيز نكته اين مفيد خداوند، پرستش  اختصاص

 های بديعیانواع استدالل

 ر و تقسيم:بس-1

 های مختلف يك چيز و سپس رد و طرد يك يك آنها و باقيماندن يكی از آنها.بيان بخش

 .144و  143مانند: ثمانية ازواج من الضأن اثنين...انعام/ 

 قول به موجب:-2
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 يعنی رد كالم خصم با استفاده از فحوای لفظ وی.

 .61مانند: و منهم الذين يؤذون النبی و يقولون هو اذن قل اذن خير لكم. توبه/ 

 استدراج:-3

 د.يعنی همراهی با خصم در برخی مقدمات و سپس بيان استدالل خو

 .25قل ال تسئلون عمّا اجرمنا و ال نسئل عمّا تعملون. سباء/ 

 و نگفت: ال تسئلون عمّا تجرمون تا تعجب جاهلی آنان را برنينگيزد.

 اسلوب حكيم:-4

 .189يسئلونك عن االهلة...بقره/ 

 

 ديگر بديعى صنايع

 غرض و ستايش ظاهر، غرض كه آخره و االول فى دالحم له مانند. باشد ظاهر يكى كه ديگر غرض در غرضى كردن آميخته اِدماج، 

 .است قيامت وجود ديگر،

 اين در.  27 و 26 الرحمن،. االكْرامِ و ذُوالْجَاللِ رَبِّكَ وَجْهُ يَبْقى وَ فانٍ عَلَيْها مَنْ كُلُّ: مانند. واحد كالم در مختلف فن دو بيان افتنان، 

 . اند شده جمع بقا و فنا آيه

 .قرآنى قصص مانند. شكل چند به معنا يك شرح و دنكر باز اقتدار، 

 قرين عذاب با ظالم به ركون.  113 هود،... ظَلَمُوا الَّذينَ اِلَى تَرْكَنُوا ال وَ آيه در مثالً خود؛ مناسب معناى با لفظ كردن همراه ائتالف، 

 . نيست ظلم ظالم، زيرا است؛ شده قرين عذاب مس با بلكه نشده

... اَسْلَمْنا قُولُوا لكِنْ وَ تُؤمِنُوا لَمْ قُلْ آمَنّا االعْرابُ قَالَتِ: مانند. است گذشته معناى تضعيف يا تقويت جهت بازگشت ناىمع به استدراك، 

 . 14 حجرات،

 و آيه در جهنميان و بهشتيان نداى از تناد كه.  32 غافر، التناد يوم: مانند. باشد شده گرفته ديگر سخن از كه است سخنى اختصاص، 

 .است شده گرفته.  44 اعراف، النار اصحاب الجنة اصحاب نادى

 آمده «را» جاى به الم حرف كه.  63 شعرا،. الْعَظيمِ كَالطَّوْدِ فِرْقٍ  كُلُّ فَكانَ فَانْفَلَقَ: ...مانند. ديگر حرف با حرفى جايگزينى يعنى ابدال، 

 . است

 :مانند. مدح در وزن هم هاى جمله بيان تفويف، 

 . 81 تا 78 شعراء،. يَشْفِينِ فَهُوَ مَرِضْتُ اِذا وَ يَسْقِينِ وَ يُطْعِمُنِى هُوَ وَالَّذى يَهْدِينِ فَهُوَ خَلَقَنى اَلَّذِى 

 . 7 واقعه،... ثَالثَةَ اَزواجاً كُنْتُمْ وَ: مانند. كدام هر ى يانتيجه وظيفه بيان براى چيزى كردن تقسيم تقسيم، 

 . 27 فاطر،. سُودٌ غرابيبُ و اَلْوانُها مُخْتَلِفٌ حُمْرٌ وَ بَيْضٌ جُدَدٌ الجِبالِ وَمِنَ: ...مانند. مقصود بيان براى رنگ از استفاده تدبيج، 
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 هب ،. 49 نجم، الشِّعرى رَبُّ هُوَ اِنَّهُ وَ: مانند. دارد وجود چيز آن از كه ابهامى زدودن خاطر به كلى چيز جاى به جزيى چيز بيان تنكيت، 

 .است آمده شعرى ء، شى كل رب جاى به پرستيد مى را شعرى ى ستاره كبشه ابى ابن كه اين خاطر

 دارد؛ وجود دارالخلدى بهشت در كه نيست اين مراد دارُالْخُلْد فِيها لَهُمْ: مانند. كنند عطف همان بر و بگيرند چيزى از را صفتى تجريد، 

 . است شده جدا آن از بوده بهشت وصف كه لددارالخ همان. است دارالخلد بهشت همه بلكه

 . 112 توبه،. الْحَامِدُون الْعَابِدُونَ اَلتَّائِبُونَ: مانند. هم كنار در مفرد الفاظ بيان تعديد، 

 . 67 افر،غ... عَلَقَةٍ مِنْ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُراب مِنْ خَلَقَكُمْ هُوَالَّذِى: مانند. خاص ترتيب به اوصاف بيان ترتيب، 

 . 45 مائده،... النَّفْسَبِالنَّفْسِ اَنَّ فِيها عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنا: مانند. گذاشتن ديگر كالم جاى به را كالمى تضمين، 

 . است آمده اينجا در و است تورات از... النَّفْسَبِالنَّفْسِ اَنَّ كه 

 . 46 كهف،  الدُّنيا الْحَيواةِ زِينَةُ وَالْبَنُونَ اَلْمالِ مانند. حكم در چيز دو ميان جمع جمع، 

 ايمان اول بعد آيه در و ايمان سپس و شده مقدم عمل اول زير، آيه در مثالً. نمايد مؤخر را مقدم جزء دارد، جزء دو كه سخنى عكس، 

 . عمل سپس و شده مقدم

 لِلّهِ وَجْهَهُ اَسْلَمَ مِمَّنْ دِيناً اَحْسَنُ مَنْ وَ نَقِيراً يُظْلَمُونَ ال وَ الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ فَاُولَئِكَ مِنٌ مُؤْ هُوَ وَ اُنْثى وَ ذَكَرٍ مِنْ الصَّالِحاتِ مِنَ يَعْمَلْ مَنْ وَ 

 . 125 و 124 نساء،... مُحْسِنٌ هُوَ وَ

 . 3 مدثر،. فَكَبِّر بِّكَرَ.  32 انبياء،. فَلَكٍ فِى كُلٌّ: مانند. شود خوانده عادى حالت مثل اول به تا آخر از عبارت يك قلب، 

 . 75 انعام،. الُْموقِنينَ مِنَ لِيَكُونَ وَ االرْضِ وَ السَّمواتِ مَلَكُوتَ اِبْراهيمَ نُرِى كَذلكَ وَ: مانند. باشد آمده موضوعات برخى تيتر آيه در عنوان، 

 . دارد وجود... و جدل خدا، اثبات: مانند منطقى، و كالمى عنوان چند آيه، اين در 

... الْاَعْيُنِ خَائِنَةَ يَعْلَمُ يا.  51 يوسف،. الحقّ حصحص االن در حصحص: مانند. باشد المثل ضرب يا باشد داشته ويژه معناى اى واژه فرائد، 

 . 19 غافر،

 تَبْيَضُّ يَوْمَ: دمانن. مهوش( يا مشوش نشر و )لف عكس به يا و مرتب( نشر و )لف ترتيب به يا ها آن توصيف و چيز دو آوردن نشر، و لف 

 . 106 عمران، آل... وُجُوهُهُمْ اسْوَدَّتْ الَّذِينَ فَامَّا وُجُوهٌ تَسْوَدُّ وَ وُجُوهٌ

 مائده،. نَفْسِكَ فى ما اَعْلَمُ ال وَ نَفْسى فى ما تَعْلَمُ: مانند. است رفته كار به كه آن شكل هم و مصاحب لفظى با چيز يك بيان مشاكله، 

 .است رفته كار به نيز خدا مورد در رفته كار به انسان ى باره در كه نفس.  116

 ؟175 اعراف: مانند. جزا و شرط معناى ميان تزويج: مزاوجه 

 . 40 اعراف،... الْخِياطِ سَمِّ فِى الْجَمَلَ يَلِجَ حَتَّى الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ ال وَ: ...مانند. مبالغه نحو به وصفى بيان مبالغه، 

 .كنند مى دنبال را مفهوم همين هم... و فعيل فعال، فعالن، مانند مبالغه هاى يغهص البته 

 . 82 توبه،. كَثِيراً وَالْيَبْكُوا قَليالً وَلْيَضْحَكُوا: مانند. جمله در متضاد دو كردن جمع مطابقه، 

 در كه.  122 انعام،... فَاَحْيَيْناهُ مَيْتاً كَانَ اَوَمَنْ: دمانن. است مجازى يا و بكا، و ضحك يا كثير و قليل مانند است حقيقى يا مطابقه البته 

 . است گمراه مميت، از مراد اينجا
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 وَ تَعْرى ال وَ فِيها اَلَّاتَجُوعَ لَكَ اِنَّ: مانند. دارند مشترك قدر كه شود همراه ديگر اى واژه با كه گويند مى كالمى به مرصع كالم مرصع، 

 . 119 و 118 طه،. تَضْحى ال وَ يهافِ تَظْمَؤُا ال اَنَّكَ

 با بايد كه حالى در كرده همراه تشنگى با را ظهر هنگام و بيايد؛ تشنگى با بايد كه حالى در شده جمع برهنگى با گرسنگى اينجا در 

 سوز ايجاد در ظهر و تشنگى و هستنند مشترك غذا از شكم بودن تهى در كدام هر برهنگى و گرسنگى چون ولى باشد؛ همراه برهنگى

 . است شده استفاده تعابير اين از مشتركند، بدن در

 سَماءُ يا وَ مَاءَكَ ابْلَعِى اَرْضُ يا قيلَ وَ: آيه نوع، اين مثال ترين مهم. باشد رفته كار به آن در بديع نوع چندين كه عبارتى بيان ابداع، 

 .باشد مى.  44 هود،. الظَّالِمِينَ لِلْقَوْمِ بُعْداً قِيلَ وَ الْجُودِىِّ عَلَى وَاسْتَوَتْ الْاَمْرُ قُضِىَ وَ الْماءُ غيضَ وَ اَقْلِعِى

 : از است عبارت آيه در رفته كار به بديعى هاى صنعت جمله از 

 .اقلعى و ابلعى ميان مناسبت -1 

 .سماء و ارض ميان طباق -2 

 . مطرالسماء( )يا سماء در مجاز -3 

 .شود( كم آب نه بلعد مى را آب زمين( نيز و) آب نه شود مى كم باران ا)زير الماء غيض در مجاز -4 

 .است استقرار معناى به كه استوى در ارداف -5 

 . ايجاز -6 

 .تهذيب -7 

 . شود ايجاد فهم در اى گره اينكه بدون مخاطب فهم در بالغت -8 

 . مطلب بودن روان و انسجام -9 

 .اعتراض -10 

 . 124 بقره،... الظالمين عهدى يَنالُ ال قالَ ذُرِّيَّتى مِنْ وَ قال: مانند. وجيز و زيبا عبارات به گفتگو بيان مراجعه، 

 ...يَعْقُوبَ وَ اِسْحاقَ وَ اِبْراهيمَ مِلَّةَ وَاتَّبَعْتُ: مانند. والدت ترتيب به ممدوحين بيان اطراد، 

 يوسف،. سَرَقَ ابْنَكَ اِنَّ اَبانا يا فَقُولُوا اَبيكُمْ اِلى اِرْجِعُوا: مانند. باشد دليل با توأم مخاطب احتمالى انكار جهت به كه مطلبى بيان مواربه، 

81 . 

 .است قرآن ى همه ويژگى اين. پيچيدگى از كالم بودن بدور انسجام، 

 . باشد ممكن كلمات بهترين از عبارت يك هاى واژه و مفردات ى همه تهذيب، 

 .است چنين قرآن در بدگويى موارد تمام. باشد آمده كسى نكوهش براى هرچند باشد؛ خالى هجو عبارات از عبارت هاى واژه نزاهت، 

 صناعى تأکید
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 تأكيد يا و  .اَجْمَعِين كُلُّهُمْ الْمَالئِكَةِ فَسَجَدُ گيرد. مانند:انجام می كلتا و كال اجمع، كل، با معنوى تأكيدصناعی عبارت است از:  تأكيد 

 . 36 مؤمنون، تُؤْمَرُون بِما هَيْهاتَ هَيْهاتَ ،. 22 فجر، صَفّاً صَفّاً ،. 125 انعام، حَرَجاً ضَيِّقاً :مانند. لفظى

 اضطراب و قيامت عظمت بيان براى سوره اين اول آيه در الحاقه تكرار مثالً. گذشت تكرار بحث در كه دارد زيادى فوائد لفظى، تأكيد 

 است ممكن. است تر بيش تحميد جمله از مختلفى جهات خاطر به ،. 158 اعراف، الْاُمِّى النَّبِىِّ رَسُولِهِ وَ آيه در صفت تكرار يا و است؛ آن

 . 51 نحل،. الرَّجِيم الشَّيْطانِ مِنَ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ: مانند. باشد تر افزون نكوهش براى تأكيد

 وَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ اَلِيم عَذابٍ مِنْ تُنْجِيكُمْ تِجارَةٍ عَلَى اَدُلُّكُمْ هَلْ ءامَنُوا يُّهَاالَّذِينَيَااَ  :مانند. آيد مى ابهام رفع براى تأكيد گاهى همچنين 

 . 11 و 10 صف،.  تَعْلَمُون كُنْتُمْ اِنْ لَكُمْ خَيْرٌ ذَلِكُمْ اَنْفُسِكُمْ وَ بِاَمْوالِكُمْ اللَّهِ سَبِيلِ فِى تُجاهِدُونَ وَ رَسُولِهِ

  امعان و غالاي 

 :ندارد بستگى آن به معنى تماميت كه برساند را اى نكته كه چيزى به سخن دادن پايان 

 .حِساب بِغَيْرِ يَشاءُ مَنْ يَرْزُقُ وَاللَّهُ 

 .شود نمى وارد آيه مفهوم بر خللى حذفش با و است كامل آيه معنى نيز آن بدون و است اضافى حساب بغير 

 تذليل 

 :شود آورده آن پى در و باشد قبل ى جمله معنى بر تملمش كه اى جمله 

 . 81 اسراء،  زَهُوقاً كانَ الْباطِلَ اِنَّ الْباطِلَ زَهَقَ وَ الْحَق جَاءَ وَقُلْ 

  عكس و طرد 

 )منطوق. را اولى مفهوم دومى و كند مى تقرير را دومى مفهوم اولى كه شود مى آورده جمله دو. دارد قرار ايجاز در احتباك مقابل در 

 :مانند. عكس( به و كند مى تأكيد را دوم جمله مفهوم اول، جمله

 . 6 تحريم،. يُؤْمَرُون ما يَفْعَلُونَ وَ اَمْرَهُمْ ما اللَّهَ يِعْصُونَ ال 

  احتراس يا تكميل 

 : مانند. شود آورده مقصود خالف توهم رفع براى اى كلمه يا جمله 

 . 54 مائده،. الْكافِرين عَلَى اَعِزَّةٌ وَ نَالْمُؤْمِنِي عَلَى اَذِلَّةٌ 

 . است كرده ذكر نيز را الكافرين على اعزّه هاست، آن ناتوانى خاطر به مؤمنان بر اذله كه توهم اين رفع براى 

  تتميم 

 .شود اضافه تر افزون چيزى مبالغه، براى كالم در يعنى 

  .8 انسان،... حُبِّهِ عَلى الطَّعام يُطْعِمُونَ 

 . اند كرده انفاق را آن دارند، بسيار ميل آن به و دارند دوست را غذا اينكه با يعنى حبه على 

 استقصاء 
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 :نگذارد سخن براى جايى كه اى گونه به بياورد جانبه همه و كامل طور به را معنايى گوينده 

 فَأَصابَها ضُعَفاءُ ذُرِّيَّةً لَهُ وَ الْكِبَر وَاصابِهُ الَّثمَرات كُلِّ مِنْ فِيها لَهُ تَحْتِهَااالَنْهارُ مِنْ تَجْرِى اَعْنابٍ وَ نَّخِيلٍ مِنْ جنةٌ لَهُ تَكُونَ اَنْ اَحَدُكُمْ أَيَوَدُّ 

 . 266 بقره،. فَاحْتَرَقَت نارٌ فِيه اِعْصارٌ

 معترضه ى جمله 

 :شود مى آورده مناسب اى جمله يا واژه مطلب، توضيح و بيان براى 

 . 57 نحل،. يَشْتَهُون ما لَهُمْ وَ سبحانه الْبَنات للَّهَ ونَيَجْعَلُ و 

 .است آمده وى به بستن افترا از خدا تنزيه بيان براى سبحانه 

  توشيع 

 فراتٌ عَذْبٌ هذا الْبَحْران يَسْتَوِى وَما: مانند. گردد تفسير مفرد دو با سپس و شود آورده اى تثنيه كلمه ابتدا كه است معنا اين به توشيع 

 .اجاج مِلْحٌ هذا وَ شَرابُهُ سائِغٌ

 ضمير جاى به ظاهر اسم 

 . 2 و 1 اخالص، الصَّمَد اللَّهُ اَحَدٌ هُوَاللَّهُ قُلْ 

 مساوات 

 . باشد معانى ى اندازه به ها واژه كه اى گونه به آن با برابر عباراتى با مقصود اداء از 

 : است آورده مختصرالمعانى در تفتازانى سعدالدين 

 .مساويه اخر الكالم الى بالنسبة قلتها و حروفه كثرة باعتبار واالطناب بااليجاز الكالم يوصف قد 

 .مساواة كالم به نسبت حروفش قلت يا كثرت اعتبار به شود مى توصيف اطناب و ايجاز با كالم 

 اثبات را كالمى اطناب يا ايجاز گفت توان نمى باشد، تهنداش وجود مساوى كالم اگر زيرا نيست؛ انكار قابل اطناب و ايجاز ميان مساوات 

 .كرد

 .است زير هاى آيه است، شده استفاده ها آن معانى ى اندازه به آن حروف و ها واژه تمام كه آياتى جمله از 

 . 110 بقره،. عِنْدَاللَّه تَجِدُوهُ خَيْرٍ مِنْ لِاَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا ما وَ 

 . 2 بقره،. لِلْمُتَّقِين هُدىً فِيهِ رَيْبَ ال الْكِتابُ ذَلِكَ 

 

 اعجاز پیشینه

 .كرد اشاره زير آثار به توان مى  موجود، هاى نوشته نخستين عنوان به اعجاز مورد در مستقل آثار ميان در 
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 اعجاز فى رسائل ثالث عهمجمو در اثر اين. بغداد معتزله علماى از ق(،384)د رمانى عيسى بن على اثر القرآن، اعجاز فى النكت -1 

 .اند شده چاپ تجديد بارها و رسيده چاپ به مصر در) م1956 ق1376) در القرآن

 ثالث مجموعه در نيز اثر اين خراسان، حديث اصحاب علماى از ق(،388)د خطابى محمد بن حمد ابوسليمان اثر القرآن، اعجاز بيان -2 

 .است رسيده چاپ به القرآن اعجاز فى رسائل

 .است يافته انتشار آن از متنوع هايى چاپ كه ق( 404يا403)د باقالنى ابوبكر قاضى اثر القرآن، اعجاز -3 

 . ق(471)د جرجانى عبدالقاهر تأليف االعجاز، دالئل -4 

 . است شده منتشر رسائل مجموعه در سوم متن عنوان به كه جرجانى عبدالقاهر نوشته القرآن، اعجاز فى الشافيه الرسالة -5 

 . است رسيده چاپ به االداب مطبعه در ق1317 در كه نامدار متكلم رازى فخرالدين اثر االعجاز، دراية فى االيجاز نهاية -6 

 كه المجيد، القرآن اعجاز عن المجيد القرآن، اعجاز عن الكاشف البرهان القرآن، اعجاز على المطلع البيان علم فى التبيان -9 تا 7 

 ق1383 در حديثى خديجه و مطلوب احمد كوشش به التبيان كتاب اثر، سه اين از. است ق(651)د زملكانى الدين كمال آثار از همگى

 كوشش به نيز گشته، منسوب ق(727)د زملكانى ابن ابوالمعالى او نواده به گاه كه البرهان كتاب است، رسيده چاپ به عراق در م1964

 مصر در سال همان در صالح شعبان كوشش به م1989 ق1410 در المجيد كتاب و شده، منتشر م1974/ ق1394 در تن دو همان

 . است يافته انتشار

 . مصرى اديب ق(،654)د عبدالعظيم الدين زكى اصبع ابى ابن از القرآن، اعجاز فى البرهان -10 

 .ق(911سيوطى)د آثار از القرآن، اعجاز فى االقران معترك -11 

 در الرسائل مجموعه ضمن در كه شيخيه بزرگان از ق(1288)د كرمانى خان كريم محمد آثار از آن،القر اعجاز فى االيقان -12 

 . است يافته انتشار كرمان در ش1354

 : كرد اشاره موارد اين به توان مى ميان آن از كه است گرفته قرار مستقلى تحقيقات موضوع نيز حاضر عصر در القرآن اعجاز موضوع 

 البعثة منذ القرآن اعجاز فكرة تاريخ الفكيكى؛ توفيق از االمامية الشيعة مذهب فى القرآن اعجاز رافعى؛ صادق مصطفى از اعجازالقرآن، 

 بين القرآن اعجاز حويش، مال عمر از العربية البالغة فى اثرها و القرآن اعجاز دراسات تطور حمصى؛ نعيم اثر الحاضر، عصرنا حتى النبوية

 ... و سلطان منير از االشاعرة، و المعتزلة

 


