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 چکیده  
 پذیز با نگرش کلی بر کتاب قرآن در می یابیم که با متنی تاویل  

له فهم آن ممکن است برای همه  ئروبرو هستیم . باتوجه به این مس
انسان ها به یک شکل نباشد در همین راستا در قرآن آیات بسیاری  
آیات   به  آیات  این  از  میباشد  ممکن  آن  فهم  که  دارند  وجود  نیز 

 محکمات تعبیر می کنند. 

ورد  با گذشت تقریبا چهارده قرن افراد متعددی نظریات متفاوتی در م
ه داده اند اما باید توجه  ئاراای مردم  بر  قابل فهم بودن تمام آیات  

داشت تنها کسانی میتوانند قرآن را بدرستی متوجه شوند که آشنایی  
له  ئاین کتاب آسمانی داشته باشند. مسکامل با معارف الهی و زبان  

که  قرآن    آیات  حجیت داشتن یا نداشتن ظواهرموضوع  قابل تامل در  
توجه به فصیح و بلیغ  ،است  بسیاری از اختالف نظر هارا بوجود آورده  
به این مهم پرداخته  پیش رو  بودن متن این کتاب میباشد لذا در مقاله  

له فصاحت و بالغت را با تکیه بر دالیل عقلی و نقلی  ئو مسمی گردد  
 بررسی قرار خواهیم داد.مورد توضیح و 

حجیت ظواهر، فصاحت و بالغت، راسخون در    :کلیدواژه ها

 .رآن، محکم و متشابهعلم، امکان فهم ق

Abstract  

With a general view of the book of the Qur'an, we 

find that we are dealing with a text that is easy to 

interpret. According to this issue, it may not be 

understood in the same way for all people, in this 

regard, there are many verses in the Qur'an that are 

possible to understand. These verses are interpreted 

as the verses of courts. 

With the passage of almost fourteen centuries, 

many people have presented different ideas about 

the comprehensibility of all the verses for people, 

but it should be noted that only those who can 

understand the Qur'an properly are those who have 

complete knowledge of the divine teachings and the 

language of this divine book. The question to be 

pondered on the issue of the authenticity or not of 

the appearances of the verses of the Qur'an, which 

has caused many differences of opinion, is to pay 

attention to the eloquence and eloquence of the text 

of this book, therefore, in the upcoming article, this 

issue will be discussed and the issue of eloquence 

and eloquence will be based on We will explain and 

examine the rational and narrative reasons. 
Keyword: The authority of appearances, 

eloquence and eloquence, thoroughness in 

knowledge, the possibility of understanding the 

Qur'an, solid and similar.  
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 مقدمه 
؟ با توجه به این  یرب وحیانی قابل فهم می باشد یا خیکی از بنیادی ترین دانش ها در زمینه قرآن دانستن آنست که آیا اساسا این کتا

باشد و تنها راسخان    عده ای بر این باورند که اساسا این قرآن حاضر قابل فهم نمینمودند.  موضوع افراد زیادی اقوال مختلفی نقل  
  .در علم میتوانند آنرا متوجه شوند که عموما اخباریون افراطی را تشکیل میدهند

   .عده ای نیز معتقدند ما همه قرآن را متوجه میشویم و نیازی به غیر برای فهمیدن نداریم
متوجه نشوید به دالیل عرضیست و نه   عده ای نیز گفته اند قرآن قابل فهم است اگر امروز شما ممکن است برخی آیات را بخوبی

ذاتی... یکی از نکاتی که بسیار قابل توجه است آنست شاید بسیاری از بزرگان در معنای اصلی »فصاحت و بالغت « قرآن در اختالف  
یه بر دالئل  مقاله سعی شده است با تک  افتادند و همین مسئله سبب بروز اختالفات عقیده در این مبحث شده است از این رو در این

 بپردازیم.  قرآنی منطقی و ادبی در حد امکان به موضوع حجیت ظواهر با تکیه بر فصاحت وبالغت 

فصیح کسی است که کالمش بیان   1 "و أخی هارون هو أفصح منی لسانة."فصاحت در لغت به معنای فصح با توجه به بیان قرآن : 
 کننده مقصود و خالی از تعقید باشد »أفصح عن مراده اظهره« 

و بالغت در لغت به    3یعنی برادرم هارون در سخن گفتن از من فصیحتر است .   2. تعقید است فصاحه بمعنی بیان و خلوص کالم از 

 ه مکان باشد یا زمان یا امری معین و گاهی نزدیک شدن بمقصد بلوغ و بالغ، یعنی رسیدن بانتهاء مقصد اعم از آنک  "معنای بلغ:  

 میباشد اما در اصطالح ادبی تعاریف متعددی بر آن شده مثال در تعریف فصاحت آمده: "4مراد باشد هر چند بآخر آن نرسد 
 و یا در تعاریف اصطالحی بالغت آمده:  5 و کالم قرار گیرد و هم وصف متکلمفصاحت پدیده ای است که هم وصف کلمه 

بالغت در مفهوم اصطالحی آن، گاه عنوان یک دانش از شاخه های علوم ادبی زبان عربی است و گاه به سان اصطالح بلیغ در وصف  
ان در  گونه خاصی از سخن یا گوینده آن به کار می رود. سخن بلیغ آن است که افزون بر ویژگی فصاحت، ساختارهای گوناگون زب

اده گویی و ... استفاده شده  موقعیتهای مناسب آن به کار رفته باشد؛ برای مثال در مکان مناسب از تاکید، تکرار، گزیده گویی و زی
 6. باشد

نتیجه دست  به این    ، میتوان نموده اند ه  ئبه قابل فهم بودن تمام قرآن ارا   با توجه به تعاریف ذکر شده و با توجه به تعاریفی که معتقدین
 : یافت

فصاحت و بالغت آنست    ،به سخنی سخن فصیح و بلیغ گفته میشود که قابل فهم و همچنین شیوا و رسا باشد. به تعریف عمده ادیبان
 : که از سه چیز خالی باشد

 غرابت لفظی  -1 
 تقیید کالمی و متنی  -2
 . تنافر حروف  3 

 
 34قصص: 1
:  اللبن  أفصح   األصل  و   العربي،   الفصیح  الكالم   ذلك   من  الثوب  من   نقاء   و  شيء   في   خلوص   على   يدل  أصل.  فصح:  آمده  التحقیق   در  نیهمچن  و  2

  كل   و  ضوؤها   بدا  إذا:  الصبح   افصح:  يقولون  و   الرغوة،   عنه  أخذت   إذا   فصیح،   فهو   اللین  فصح :  يحك  و  بالعربیة  تكلم:  الرجل  أفصح  و   رغوته،   سكنت

 101ص  ۹ج الكريم القرآن  كلمات في  التحقیق)   مفصح واضح 
   17۹ص  5ج  قران  قاموس 3
  وقد .  الیه  وصلت   إذا   المكان   بلغت  تقول  الشيء،   الى  الوصول  هو  و   واحد   أصل   بلغ :  أهده  التحقیق   كتاب  در   همچنین   و   .22۸  1ج  قران   قاموس   4

  البالغة   كذلك   و  قلع   و  يرض   إذا  المكثر  رتبة  يبلغ  إنه  براد   كانه  ش،یع  من   به   يتبلغ  ما   البلغة   و  ،   أجلهن  بلغن  فإذا   العقارية  بحق   بلوغا  المشارفة  تسمى

  الكريم   القرآن  كلمات في   التحقیق . ) اشتئت إذا بفالن  الفلة  تبلغت  كفاية   أي   بالغ   هذا   في ولي.  يريده ما  بها  يبلغ  ألنه  اللسان  الفصیح   بها يمدح   التي

 1ج

35۹ ) 
  شمرده   آن   ي برا  معنا  11  به   ك ينزد   بیروت،  العلمیة،   الكتب  دار  فصح،   شهير   ل يذ  ، 32۹  ص   ، 1  ج   المحیط   القاموس   يعقوب،   بن   محمد  ،يروزآبادیف  5

 است 
 .143ص  التعاريف،. 66 ص  ،1 ج  التعريفات،  .23. 20ص  ،يالمعان  مختصر 6

 



  
 

26                                                                                         (1400 پاییز، 72)سال هفتم، شماره  مطالعات علوم اسالمی انسانی 

است و گاهی فصاحت به سه دسته فصاحت کالم فصاحت کلمه و فصاحت گوینده البته گاهی فصاحت از بالغت در تعریف جدا گشته  
قرآن مطرح میشود، به نوبه خود صحیح   تقسیم میشود اما تمامی این تعاریف از فصاحت و بالغت که به عنوان یکی از معجزات

مبحث فصاحت و بالغت قرآنی با بررسی حجیت  از این رو در ادامه مقاله به  .7میباشد اما جامع تمام افراد و مانع دخول اغیار نیست  
 داشتن یا نداشتن ظواهر خواهیم پرداخت.

 

 حجیت ظواهر
خداوند متعال در کنار هدایت تکوینی و عقالیی و فطری هدایت تشریعی را نیز بر ما انسان ها افزوده تا غبار جهل و گمراهی را از   

زندگی و اعمال انسان ها بزداید و همچنین بوسیله هدایت تشریعی راه سعادت را آسان تر کند لذا قرآن که به معنای واقعی کلمه 
ز نمیتواند برای اقلیتی و یا افراد خاص و برای زمان خاصی نازل شده باشد چرا که اسالم به عنوان آخرین  شریعت خداوند است هرگ

 همواره برای هدایت باید قابل فهم و همگانی باشد.  ،دین و قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی 

هار بار در قرآن به کار رفته است که در سه مورد  آنست که واژه »تدبر« چنمود از دیگر موارد که باید در موضوع حجیت ظواهر دقت  
 : راض شدید به تدبر دعوت نموده استآن، خداوند مخاطبان را به آهنگ و سیاقی همراه با نوعی توبیخ و اعت

 8"أفال یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفا کثیرا"

  "غیرخدا بود، اختالف فراوانی در آن می یافتند  آیا در باره قرآن نمی اندیشند؟ اگر از سوی"

 9"یدبروا القول أم جاءهم ما لم یأت آباءهم األولین  "

 "آیا آنها در این گفتار نیندیشیدند یا اینکه چیزی برای آنان آمده که برای نیاکانشان نیامده است. 

   |10  "أفال یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها"

 قرآن تدبر نمی کنند، یا بر دلهایشان قفل نهاده شده است؟ آیا آنها در "

 :بیان می دارد در چهارمین آیه، ضمن بیان محتوای سرشار از هدایت قرآن، شرط استفاده از برکات قرآنی را تدبر در آیات

 11"کتاب أنزلناه إلیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر أولوا األلباب "

 12"که بر تو نازل کرده ایم تا در آیات آن تدبر کنند و خردمندان متذکر شونداین کتابی پربرکت است " 

 "تعقل"بار، 1 "یعقلها"بار،   22 "یعقلون "بار،  24 "تعقلون"بار در قرآن بکار رفته است .  83و همچنین واژه تعقل با مشتقات عقل 

و    10 این    1"عقلوه"بار،  بنابر  میباشند.  از مشتقات کلمه عقل  »افال  بار  با کلمات  را  انسان  وفور در قرآن مجید  به  متعال  خداوند 
یتدبرون« »افال یتفکرون« دعوت کرده است که یکی از مصادیق آن تدبر و اندیشه در آیات الهیست که قرآن خود میفرماید در آیات 

 که خود دلیلیست بر قابل فهم بودن قرآن.  الزمه تدبر و تعقل در آیات الهی به طریق اولی فهم و درک آیات میباشد ما تدبر کنید لذا
میباشد که از نمونه این آیات    دن سوره و یا آیه ای مانند قرآن تحدی طلبی خداوند برای آور  ، قابل فهم بودن قرآن  از دیگر دالیل  
 سوره اسرا اشاره کرد:   88میتوان به آیه 

  "یأتون بمثله و لو کان بعضهم البعض ظهیرةقل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن ال "

بگو:اگر انسانها و پریان )جن و انس( اتفاق کنند که همانند این قرآن را بیاورند، همانند آن را نخواهند آورد هر چند یکدیگر را در  "

 "این کار کمک کنند.

 
 باشند.  يم ف يتعار ني مثال نقض ا اتشي آ يدر قرآن برخ 7
 ۸2سوره نساء  ۸
 6۸سوره مومنون  ۹

   24*. سوره محمد  10
 2۹. سوره ص  11
 AJSM . 10 . 22054bol);)  تالیجي شناسه د  يي. مقاله تدبر در قرآن ، روح اهلل محمد على نژاد عمران، دانشگاه عالمه طباطبا  12

 173-14۹ ص  2015٫4547/
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از اینکه این آیات تحدی از کدام منظر اعجاز تحدی   نظر  آیاتی که به مبارزه طلبی و تحدی طلبی آشکارا دعوت میکند با صرف 
نشانگر آنست که خداوند از همگی میخواهد که یک آیه مانند قرآن بیاورند و الزمه آوردن حتی یک آیه به طریق اولی فهم ، دارند  

 میتواند به مخاصمه با آن برخیزد؟  کسی قرآن را نفهمیده باشد چگونه قرآن میباشد تا جایی که اگر
میگویند  آیاتی از این قبیل  .دیگر دالیلی که قابل فهم بودن قرآن را اثبات میکند قرآن برای هدایت و سعادت بشری نازل شده است  از

 ن و مایه هدایت بشری نازل شده است. بیکه قرآن به زبان عربی م

یؤمنون فی آذانهم وفر و  ی و شقاء و الذین الأعجمی و غربی قل هو للذین آمنوا هدا عجبا لقالوا لوال فصلت آیاته  و لو جعلناه قرآن"

 13"هو علیهم عمی أولنک ینادون من مکان بعید 

هر گاه آن را قرآنی عجمی قرار می دادیم حتما می گفتند: »چرا آیاتش روشن نیست؟! قرآن عجمی از پیغمبری عربی؟!« بگو:    "
است ولی کسانی که ایمان نمی آورند ، در گوشهایشان سنگینی است  »این ) کتاب ( برای کسانی که ایمان آورده اند هدایت و درمان  

 "و گویی نابینا هستند و آن را نمی بینند آنها ) همچون کسانی هستند که گویی ( از راه دور صدا زده می شوند

ا می دانیم که آنها می م"  1414"و ال تعلم أنهم یقولون إنما یعلمه بشر لسان الذی یلجئون إلیه أعجمی و هذا لسان عربی مبین    "
گویند: »این آیات را انسانی به او تعلیم می دهد!« در حالی که زبان کسی که اینها را به او نسبت می دهند عجمی است ولی این  

 "( ، زبان عربی آشکار استقرآن)
د به سعادت خواهد رسید زیرا که  این اگر فردی در یک جزیره محبوس باشد و قرآن را تالوت و قرائت کند و همچنین عمل نمایبنابر

رسالت قرآن رسالت هدایت است و چگونه قرآن میتواند هدایتگر باشد در صورتی که فهمیده نشود؟ پس راه هدایت باید از طریق  
 کتاب آسمانی ای نشان داده شود که قابل فهم باشد.

بطوری که در    .م( در پاسخ به سواالت مسلمانان میباشدارجاع دادن ائمه ) علیهم السال  ، گر از دالیل قابل فهم بودن قرآن  یکی دی
( در پاسخ به سواالت، به قرآن ارجاع میدادند و لهم السالمسنت نقلی شیعیان روایات متعددی حاکی از آن داریم که معصومین )ع

: یا امیر  نقل میکنداهلل بن سبا   سعی بر این داشتند که تا زمانی که میتوان از قرآن استناد کرد بسراغ سنت نباید رفت . مثال: عبد 
 برداریم؟ فرمود: وای بر تو مگر )در قرآن( نمی خوانی:  المؤمنین مگر خدا همه جا نیست؟ فرمود: چرا، گفت: پس چرا دست به آسمان

 "و فی السماء رزقکم وما توعدون"

 15( 22)سوره ذاریات:  "روزی شما و آنچه به شما وعده می دهند در آسمان است."

راجع به چگونگی نماز در کلیسا و کنیسه )معبد یهود(   (علیه السالم)گوید: از امام صادق  که  صالح بن حکم  وهمچنین روایتی از  
گر ایشان در آنجا مشغول نماز باشند هم نماز بخوانم؟ پرسیدند، آن حضرت فرمود: در آنجا نماز بگزار )مانعی ندارد( عرض کردم: ا

  "فربکم أعلم بمن هو أهدى سبیل قل کل یعمل على شاکلته "فرمود: آری مگر در قرآن نمیخوانی 

)    "تر است داناتر است. اینکه کدامیک راهشان در سته  پیغمبر بگو هر کس بطریقه و مذهب خود رفتار میکند و پروردگار تو ب   ای"
 16( تو بر قبله خود نماز کن و ایشان را بحال خود گذار. 84ء: اسرا

 یگر از علی)علیه السالم( سوال شد : در روایتی د

وجعلنا اللیل  "مگر در قرآن نشنیده ای  کبر، اهلل اکبریا امیر المؤمنین بفرمائید این محو و نابودی که در ماه است چیست؟ فرمود اهلل ا

ما شب و روز را دو نشانه توحید و عظمت خود قرار دادیم سپس "و    1717"آیة اللیل و جعلنا آیة النهار مبصرةو النهار آیتین فمحونا  

 ".(آن فضل پروردگارتان را بطلبید نشانه شب را محو کرده نشانه روز را روشنی بخش تا )در پرتو
 این توصیه ها قابل فهم بودن قرآن را بیان میکند. بنابراین ائمه خود به رجوع به قرآن برای حل مباحث توصیه میکردند که که 

 میباشد.  "خطاب"از دیگر دالیل قابل فهم بودن قرآن در مبحث حجیت ظواهر 
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مسلمین را مخاطب قرار میدهد که خود نشانگر آنست    و  انسان   و   مردم  ،لفی از قرآن بویژه آیات مکی خداوند متعال در جا های مخت
 . لمین نازل شده و الزمه هدایت عموم مردم قابل فهم بودن محتوا آیات میباشدکه قرآن برای عموم مردم و مس

با توجه به آنچه که بیان شد و همچنین دالیل متعددی که در این بحث نمیگنجد براحتی متوجه خواهیم شد که این قرآن به عنوان  
مسئله ای که بسیاری را به سردرگمی رسانده آن  کتاب تشریع برای هدایت بشریت قابل فهم بوده و میتوان به سراغ آن رفت اما  

قابل  با وجود اینکه    ...فهم این موضوع را مشکل کردهاند. لذا  به موضوع حجیت ظواهر نگاه صفر و صدی انداخته  که گویی  است  
نمیشود ت فهمیده  و یا اینکه تمام آیاقرآن فهمیده میشود    تمامقرآن برای ما روشن شده است این بدان معنا نیست که    فهم بودن  

 : بلکه بدان معناست 
»کلیات قرآن مجید به عنوان آیات محکم برای همگان چه در عصر نزول و چه زمان های دیگر قابل فهم است که عمل به آنها به  
سعادت نزدیکشان خواهد ساخت اما برای فهم بیشتر و صید بزرگ از اقیانوس پهناور قرآن باید به سراغ آیات متشابه و مکمل آیات 

انتهاست. از این رو برای بهره برداری بیشتر و فرو رفتن در اعماق معانی قرآن به سراغ آیات متشابه  محکم رفت که تاویل پذیر و بی  
بالغت، ادبیات عرب،  ،خواهیم رفت که این آیات نیازمند به تفسیر و تاویل می باشند و با توجه به اسلوب های خاص مانند علوم کالم  

ن به ایشان برای فهم دقیق مراجعه ئاز این قرا "راسخون در علم"کامل لیل برخورداری بد. تاریخ، تفسیر و ... قابل فهم خواهند بود 
 در ادامه به این مباحث خواهیم پرداخت. .میکنیم

 

 محکم و متشابه 

 :سوره آل عمران، آیات قرآن کریم به دو دسته محکمات و متشابهات تقسیم می شود 7مطابق با آیه 

هو الذی أنزل علیک الکتاب منه أیات مخکما لهن أم الکتاب و أخر متشابهات فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشایة منه    "

   "لبابابتغاء البئة و التغاء تأویله و ما یعلم تأویله إال اهلل و الراسخون فی العلم یقولون أمنا به کل من عند ربنا و ما یر إال أولوا األ

]صریح و روشن است که اساس این کتاب   کرد، که قسمتی از آن، آیات محکم  سی است که این کتاب آسمانی را بر تو نازلاو ک"
آیاتی که به خاطر )می باشد و هر گونه پیچیدگی در آیات دیگر ، با مراجعه به اینها ، برطرف می گردند.( و قسمتی از آن متشابه است  

دیگر و در نگاه اول ، احتماالت مختلفی در آن می رود ولی با توجه به آیات محکم ، تفسیر آنها باال بودن سطح مطلب و جهات  
لوبشان انحراف است ، به دنبال متشابهانند ، تا فتنه انگیزی کنند و مردم را گمراه سازند  و تقسیر )  قاما آنها که در   (آشکار می گردد.

یر آنها را به جز خدا و راسخان در علم ، نمی دانند. آنها که به دنبال فهم و درک أسرار نادرستی ( برای آن می طلبند در حالی که تفس
همه از طرف پروردگار ماست ، و جز صاحبان    آوردیمد: »ما به همه آن ایمان  همه آیات قرآن در پرتو علم و دانش الهی ( می گوین

 18عقل ، متذکر نمی شوند و این حقیقت را درک نمی کنند.(
دارد که آیات متشابه ممکن است افرادی را گمراه کند. آیات متشابه قرآن ذاتا بصورتی بیان شده   وند متعال به صراحت بیان می خدا 

که آیات متشابه با توجه به  ند  ری از جمله عالمه طباطبایی بر آناست که میتوان معنای دیگری از آن فهمید اگر چه به عقیده بسیا
اما آیات متشابه گویی گره های بیشتری دارند که ناچارا جدا از رجوع به آیات محکم برای فهم دقیق تر   آیات محکم فهمیده میشوند

 باید به سنت نیز مراجعه نمود.
آیات متشابه امروز به دالیل عرضی قابل فهم نیست اما   :آن اختالف کردند آنست که گفتند  برمسئله ای که بسیاری در آیات متشابه  

شده است اگر چه که کسی مخالف فهمیده شدن قرآن نیست اما باید افزود که اگر اعراب جاهلی    راحتی فهمیده میدر زمان نزول ب
عصر نزول همگی قرآن را متوجه میشدند پس آیاتی که پیامبر را مفسر و تبیین کننده قرآن میداند بر چه چیزی داللت دارد؟ خداوند 

 در قرآن میفرماید: 

  19"زلنا إلیک الذکر لتبین للناس ما نزل إلیهم ولعلهم یتفکرونبالبینات والزبر وأن"

را بر تو نازل کردیم، تا آنچه به سوی مردم   (قرآن)ان پیشین آگاهند!( و ما این ذکر از آنها بپرسید که از دالیل روشن و کتب )پیامبر"

   "نازل شده است برای آنها روشن سازی و شاید اندیشه کنند.
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 ربرسی و 

و تبیین را بر قرآن حمل کنیم همواره دالیلی که بر قابل فهم معنا کنیم    "ابالغ  "در مورد آیه فوق اگرچه واژه تبیین را به معنای  
 در قرآن مجید به چشم میخورد از جمله این آیات: داللت داردنبودن بسیاری از آیات متشابه 

   "واقم الصالة طرفی النهار وزلفا من اللیل"است: آیه اول در سوره هود  

 "در دو طرف روز و بخشی از شب نماز را بر پای دار.... "

 20 "کان مشهوداأقم الصالة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر  "؛ آیه دوم در سوره اسراست
نماز صبح را؛ چرا که قرآن  برپا دار؛ و همچنین قرآن فجر    (نیمه شب  )نماز را از زوال خورشید )هنگام ظهر( تا نهایت تاریکی شب  

   "مشهود )فرشتگان شب و روز( است.فجر، 
شود اما اینکه چه نمازی؟ چند رکعتی؟ از چه  این دو آیه که به بیان نماز یومیه پرداخته بیان گر آنست که در ساعاتی باید نماز بر پا  

زمانی تا چه زمانی؟ واجب است یا مستحب؟ برپا داشتن جماعت یا فرادی و...؟ همگی این سواال در قرآن پاسخ داده نشده و همه  
 مسلمین برای فهم این آیات باید به سنت نبوی و یا شخص پیامبر)ص( رجوع کنند. 

 داللت دارند مانند :"جسمانیت خداوند"و همچنین "تکیه خداوند بر عرش "جدا از آیات االحکام آیات بسیاری بر  

به خداوند سبحان نسبت داده شده است که    "استوا    "با مشتقات آن در قرآن فراوان به کار رفته است؛ ولی در مواردی  "سوی"واژه  
 سوره اعراف :  54ارتند از: آیه می گویند که عب "آیات صفت استوا"به آنها 

   "ثم استوى على العرش  "

 ."سپس بر عرش استیال یافت "
سوره حدید آمده است. و همچنین در    4سوره رعد و   2سوره سجده ،    4سوره فرقان،    59سوره یونس ،    3و نیز همین تعبیر در آیات  

 سوره طه آمده است:   5آیه 

  "الرحمن على العرش استوى"

   "ن که بر عرش استیال یافته است.اخدای رحم"
اگر چه این آیات را با آیات محکم میتوان معنا کرد اما نکته آنست که در قرآن آیاتی اشاره به جسمانیت خداوند دارند را باید به دو  

یات االحکام و آیات  این همه قرآن براحتی قابل فهم نمیباشد. جدا از آمحکم دیگر یا بوسیله سنت. بنابر صورت فهمید یا توسط آیات
جسمانیت خداوند آیاتی وجود دارند که حتی با قرینه های ادبی و هم عصر بودن با پیامبر )ص( هم شناخته نمیشوند و ناچارا یا باید  

 این آیات را رها کرد و یا به سنت رجوع نمود. مثال آیه :  

 21"ا وأنا کنا قعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع اآلن یجد له شهابا رصد"

و اینکه ما پیش از این به استراق سمع در آسمانها می نشستیم؛ اما اکنون هر کس بخواهد استراق سمع کند، شهابی را در کمین "

  "خود می یابد.
در مورد استراق سمع جنیان است که شهاب هایی ایشان را تعقیب میکنند اولین مفهومی که به ذهن خواهد رسید چیست؟  مفاد آیه  

د؟ چیستند؟ منظور از شهاب چیست؟ شهاب مادیست یا معنوی؟ و... که بدون رجوع به سنت امکان فهم از قرآن جنیان چه میکنن
 نمیباشد.

 : ق عرفانی و فلسفی مباشند بودن تمام قرآن، آیاتیست که دارای مفاهیم عمیناز دیگر دالیل قابل فهم  

باح فی زجاجة الزجاجة کأنها کوکب دری وقد من شجرة مبارکه  مشکاة فیها مصباح المصک نور السماوات واألرض مثل نوره  اهلل"
 زیتونه تا شرقیة وال غربیة یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور على نور یهدی اهلل لنوره من یشاء ویضرب اهلل األمثال الناس واهلل

 22"بکل شیء علیم

انی است که در آن چراغی )پر فروغ( باشد، آن چراغ در حبابی قرار  خداوند نور آسمانها و زمین است؛ مثل نور خداوند همانند چراغد"
گیرد، حبابی شفاف و درخشنده همچون یک ستاره فروزان، این چراغ با روغنی افروخته می شود که از درخت پر برکت زیتونی گرفته  

 
 7۸. سوره اسرا " 20
 ۹ه جن سور 21
 35. سوره نور  22



  
 

30                                                                                         (1400 پاییز، 72)سال هفتم، شماره  مطالعات علوم اسالمی انسانی 

س با آتش شعله ور شود؛ نوری  شده که نه شرقی است و نه غربی؛ )روغنش آنچنان صاف و خالص است که نزدیک است بدون تما

 "است بر فراز نوری؛ و خدا هر کس را . بخواهد به نور خود هدایت می کند، و خداوند به هر چیزی داناست
که از قبایل دور و نزدیک با    بادیهکه خداوند مانند نور چراغدان تشبیه شده است. سوال آنست که آیا اعراب    بیانگر آنستآیه فوق  

ند همه این آیه را به معنای واقعی میفهمند؟ آیا ممکن است بدون رجوع به سنت این آیه را فهمید؟ قطعا اینگونه  قرآن مواجه میشو
شد و   بدون شک گرفتار تفسیر به رای خواهد  تفسیر و تاویل نمایدمه ای از آن را  نخواهد بود. اگر کسی بدون علم الهی حتی کل

 آن وجود نداشته باشد قطعا برداشت ها ناقص و ناقض خواهد بود.در کنار قر "مبین"همچنین اگر شخصی به عنوان

 آیه: میباشد مانند "مبهم یا مجمل در مرجع ضمیر "وجود الفاظ ،یکی دیگر از دالیل قابل فهم نبودن همه آیات قرآن 

 23"هیا أیها اإلنسان إنک کادح إلى ربک کدحا فمالقی"

  "ای انسان! تو با تالش و رنج بسوی پروردگارت میروی و او را مالقات خواهی کرد"

 24میباشد؟ "مالقیه "مرجع ضمیر غایب در  "کدح"و  "رب  "سوال اینست که کدام یک از واژه های 
 به اختالف وجوه نحوی باز میگردد. مثال در آیه:  ،آن است که ابهام  ی عدم فهم تمام قرآن ،از دیگر نمونه ها

هو الذی أنزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن أم الکتاب وأخر متشابهات فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه  "
 25"د ربنا وما یذکر إال أولو األلباب ابتغاء الفتة وابتغاء تأویله وما یعلم تأویله إال اهلل والراسخون فی العلم یقولون آمنا به گل من عن

اوست خدایی که قرآن را بر تو فرستاد که برخی از آن کتاب آیات محکم است که اصل و مرجع سایر آیات کتاب خداست و برخی   "
فتنه گری    دیگر متشابه است، و آنان که در دلشان میل به باطل است از پی متشابه رفته تا به تأویل کردن آن در دین راه شبهه و 

پدید آرند، در صورتی که تأویل آن را کسی جز خداوند و اهل دانش نداند؛ گویند: ما به همه کتاب گرویدیم که همه از جانب پروردگار 

 "ما آمده، و به این )دانش( تنها خردمندان آگاهند.

یا    "والراسخون  "در    "واو" است  استیناف  واو  آیا  اعرابیست که  از دو وجه  آیه شریفه ذیل دارای یکی  واو عاطفه؟ وهمچنین در 
 میخوانیم:

یا أیها الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصاله فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم إلى المرافق وامسحوا برءوسکم وأرجلکم إلى الکعبین وإن کنتم  "
ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا   جنبا فاطهروا وإن کنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منکم من الغائط أو قامتم النساء فلم تجدوا

 26"بوجوهکم وأیدیکم منه ما یرید اهلل لیجعل علیکم من حرج ولکن پرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون 

ی برآمدگ شویید و سر و پاها را تا مفصلای کسانی که ایمان آورده اید. هنگامی که به نماز می ایستید، صورت و دستها را تا آرنج ب"
پشت پا مسح کنید! و اگر جنب باشید، خود را بشویید )و غسل کنید(! و اگر بیمار یا مسافر باشید، یا یکی از شما از محل پستی آمده 

د، با خاک پاکی تیمم کنید بی، و آب )برای غسل یا وضو( نیا، یا با زنان تماس گرفته و آمیزش جنسی کرده اید(قضای حاجت کرده  )
 ]پیشانی( و و از آن، بر صورت 

دستها بکشید! خداوند نمی خواهد مشکلی برای شما ایجاد کند، بلکه می خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام نماید؛  

 "شاید شکر او را بجا آورید.

بازگردانده اند همان  "امسحوا   "به  "ارجلکم    "اختالف شده و همچنین از نظر نحوی مرجع فتحه در    "مرافق  "در این آیه در کلمه  
اختالف باشد اگر مردم همه  مورد  اختالف کوچک باعث آن شده است که در مسائل فقهی وضو بین دو مذهب شیعه و اهل تسنن  

یافت که طریقه صحیح  یا بدون مراجعه به سنت میتوان درکجاست؟ آ  این کلمات و معنای آنها را میدانستند پس ریشه این اختالفات از
 آیه تمامی طریقه وضو را توضیح نداده است.   ود آنست چه بخواهیم و چه نخواهیموضو چگونه است؟مقص

ام قرآن را  )اینکه یا تمام قرآن را متوجه میشویم و یا تمحال با تکیه بر دالیل معرفی شده بخوبی در میابیم که نگاه صفر و صدی
صحیح نمیباشد که طبق نظر قرآن آیات به دو نوع محکم و متشابه تقسیم میشوند هر انسان عادی در مواجهه با  متوجه نمی شویم(

 آیات محکم آنرا بخوبی متوجه خواهد شد مانند آیه :  

 
 .6سوره انشقاق  23
 6۹۹ يطبرس ۸/  277 يابن جوز " 24
  7سوره آل عمران  25
  6دهئ سوره ما  26
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 27"قل هو اهلل احد"

 " بگو: خداوند، یکتا و یگانه است"

 28"ال أعبد ما تعبدون"و یا آیه:  

 که بخوبی همگان آن را متوجه خواهند شد.  "الکافرون"در سوره  "آنچه را شما می پرستید من نمی پرستم"
نه تنها آنرا بخوبی متوجه نمیشوند بلکه با اصرار در فهم آن ممکن است گرفتار گناه بزرگی چون    مخاطبان  ،در مقابل آیات متشابه

ردند با وجود اینکه کتاب  گتفسیر به رای شوند پس ناچارا باید به منبعی موثق و متصل به علم الهی مراجعه شود تا آیات متشابه معنا 
از عرضه آیات متشابه به آیات محکم برای اطمینان از پیشگیری خطا و اشتباه، و عترت موازی با هم در راه هدایت میکوشند ، پس  

 مفسربی شک باید به عترت و سنت مراجعه و معارف را از هر دو نور الهی دریافت نماید.
 

 قرآنی  فصاحت و بالغت
ائلین به قابل فهم بودن تمامی  اختالفات بر سر حجیت ظاهر به مسئله فصاحت و بالغت باز گشته است بطوری که قء  شاقرآنی من 
و در ؟  آن زمانی که با این آیات متشابه و مجمل بودن آن برخورده اند خواهند گفت پس فصاحت و بالغت قرآن چه خواهد شد  قر

اصلی این    ءمقابل افرادی که قائل به فهیم نبودن قرآنند از آنها پرسیده میشود پس فصاحت و بالغت قرآن چه خواهد شد؟ منشا
این    اند شیوایی و رسایی سخن گفته شده    اختالف در تعریفیست که از فصاحت و بالغت ارائه شده است. بهترین تعریف از فصاحت را 

تعریف بسیار صحیح میباشد اما باید توجه داشت فصاحت قرآن آن چیزی که ما تعریف میکنیم نیست بلکه آنچه که در قرآن است  
باشد چرا که هر روز بر فصیح بودن قرآن با کشف نکات بالغی افزوده میشود چگونه میتوان یک تعریف   ریف می چیزی فراتر ازاین تعا

 چنینی برای آن ارائه داد و بسنده کرد؟  این
ن  کالم فصیح به کالمی گفته خواهد شد که بیان را به بهترین نحو برساند این بدین معنا نیست که لزوما از کلمات ساده و سطح پایی  

 :دشل بسیار ساده و قابل فهم نبااستفاده گردد بلکه بدان معناست، دارای ویژگی های ذیل نیز باشد هر چند در نگاه او
 استفاده از معانی گسترده در کلمات محدود-1 
 استفاده از آرایه های ادبی   -2 
 . سخت بنظر برسد استفاده از دقیق ترین کلمات هر چند در نگاه اول تلفظ و یا معنای اصلی آن  -3
 . ستفاده از کالمی که انسان را به تفکر وا داردا -4 
 . استفاده از الفاظی که حقایق را زیبا تر بیان کنند -5 
 . استفاده از کلماتی که بار معنایی سبک و سنگین دارند-6 

 استفاده از معانی گسترده در الفاظ محدود
یار محدود هستند از آن بسیاری مطالب را دریافت کرد در صورتی که الفاظ بسیکی از ویژگی های یک کالم فصیح آنست که بتوان   

کالم الفاظ قابل تفسیر و حتی تاویل میباشند از این رو کتاب هایی که در عین سادگی و الفاظ کوتاه   ،گیری فصاحتدر این نوع بکار
المی داشته  محدود افرادی توانایی بکارگیری همچنین کمعانی بسیاری گفته اند هم بلیغ ترند و هم بسیار دشوار تر تا جایی شاید  

 باشند. مثال در آبه: 

 29"ولکم فی القصاص حیاة "

 " شما در قصاص، حیات و زندگی است   و برای" 

بخوبی توانسته اهمیت قصاص در یک جامعه و ضرورت آن برای جلوگیری از   "حیات    "و  "فی  "و  "قصاص    "این آیه با سه کلمه  
جرم  ،فساد و قتل را بیان کند متخصصین تفسیر نویسی بویژه تفاسیر موضوعی از این آیات معانی گسترده ای در زمینه جامعه شناسی  

نیز دیده شده بویژه احادیث سه کلمه ای که از امیر    )علهم السالم(اند. این نوع بالغت در سخن ائمهفقه و حقوق و... فهمیده    ،شناسی
 المنان علی )علیه السالم( نقل شده، موید آنست است.  

 
 سوره توحید ا  27
 2سوره كافرون  2۸
 17۹سوره بقره  2۹



  
 

32                                                                                         (1400 پاییز، 72)سال هفتم، شماره  مطالعات علوم اسالمی انسانی 

 اما:"القتل انفی للقتل "با وجود اینکه در کالم عرب نیز داریم

است. تعبیر قصاص در آیه بسیار دقیق میباشد بطوری که هرگونه    کمتر  "القتل انفی للقتل    "از جمله    "القصاص حیاه"حروف    -1
قتلی نافی قتل دیگر نیست بلکه چه بسا قتلی که خود موجب قتل دیگری شود بنابراین قتلی که موجب حیات است قصاص و قتلی  

 خاص است. 
طع عضو میباشد در حالی که در مثل  آیه مراد خویش را کامل تر بیان داشته چرا که قصاص اعم از قتل و همچنین جرح و ق  -2 

 عرب تنها مسئله قتل بیان شده است. 
 در آیه تکرار صورت نگرفته اما در کالم عرب تکرار قتل بکار رفته است. -3 

بر سر    "فی"که ظرف ضد هم هستند با آوردن کلمه    "زندگی   "و"فنا    "است چرا که از دو کلمه  "بدیع  "آیه دارای صنعت    -4

 رچشمه حیات دانسته است. آنرا س "قصاص"
 در مثل عرب در ظاهر کالمی متناقض میباشد زیرا چیزی نافی خویش نمیتواند باشد.  -5 
 بیان آیه مبتنی بر اثبات است در صورتی که مثل عرب مبتنی بر نفی میباشد. -6 

  30"لو کان فیهما آلهة إال اهلل فسدت فسبحان اهلل رب العرش عما یصفون "از نمونه های دیگر میتوان به آیه ذیل اشاره نمود 

اگر در آسمان و زمین ، جز »اهلل« خدایان دیگری بود ، فاسد می شدند ) و نظام جهان به هم می خورد ( ! منزه است خداوند  "

  "پروردگار عرش ، از توصیفی که آنها می کنند.
ا در یک آیه کوتاه  ل گسترده ای همچون: مباحث کالمی، فلسفی، عرفانی و... رئوق در می یابیم که قرآن کریم مسابا دقت در آیه ف

بسیار گویا مطرح کرده است بنابراین یکی از اقسام فصاحت بکارگیری معانی گسترده در الفاظ محدود میباشد هر چند خداوند برای  
 . اده چندین صفحه توضیح نداده باشدبیان مقصود خود بسیار س

 

 بکار گیری آرایه های ادبی  
شیوایی و اختصار در کالم می شود مثال بکار گیری آرایه سجع در متن بسیاری از کتب  آرایه های ادبی در هر زبانی باعث زیبایی و 

 میفرماید:  ادبی که به زیبایی مشهورند آمده از نمونه آن میتوان از گلستان سعدی نامبرد هنگامی که

بدبخت چیست؟ نیکبخت آنکه  مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال عاقلی را پرسیدند نیک بخت کیست و  "

  31"خورد و کشت و بدبخت آنکه مرد و هشت.

سجع میباشند در   "هشت   "و    "کشت  "و  "مرد "و    "خورد  "و    "چیست  "و    "کیست"با دقت در مثال فوق در می یابیم که کلمات  
سوره مریم به عنوان یکی از زیبا ترین سور برای قرائت دارای سجع های ،به عنوان مثال    می شودقرآن مجید نیز سجع به وفور دیده  

 بسیار زیباییست مانند:  

  ی با إبراهیم لئن لم تنته تارجمنقال أراغب أنت عن آلهتولیا  یا أبت إنی أخاف أن یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان  "

   32"ا حفیقال سالم علیک سأستغفر لک ربی إنه کان بی ملیا واهجرنی 
 سوره مریم انتهای آیات کلمات به وزنی خاص بصورت سجع بیان شده است.   47تا 45در آیات 

همچنین ایجاد سجع برای لذتبخش بودن و جذابیت متن در سخنان معصومین ) علیهم السالم( نیز دیده می شود به عنوان مثال 
 : است سجع در کالمشان مشاهده میشودمعنا بسیار اندک خطبه ای که از حضرت امیر المونین بیان شده که احتمال نقل به 

الحمد هلل الواصل الحمد بالنعم و النعم بالشکر، نحمده على آالئه کما تحمده على    من خطبة له )علیه السالم( و فیها مواعظ للناس"
از خطبه های آن حضرت در پند و اندرز "  |  33… بقائه، و نستعینه على هذه النفوس البطاء عما أمرت به السراع إلى ما نهیت عنه، و

مردم سپاس خدایی را که حمد را به نعمت ها، و نعمت ها را به شکر متصل کرد. او را بر نعمت هایش حمد می کنیم چنانکه بر  

 
 22سوره انبیا  30
 باب هشتم بخش يكم آداب صحبت  31
 47-45 ميسوره مر  32
 113خطبه  ي رض د ینهج البالغه س 33
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ب می نماید بالهایش سپاس می گزاریم. و از او در برابر این نفوسی که در آنچه امر شده کاهلی می کند، و بر آنچه نهی شده شتا

 واژگانی همچون »نعم« »آال« »بال« بطا« »سراع« بصورت سجع بکار گرفته شده است.  با دقت در می یابیم "می خواهیم. یاری
تشبیه، استعاره مجازی و ... که در این مقاله   ،در قرآن کریم آرایه های ادبی فراوان مشاهده میشود از جمله آرایه هایی همچون: سجع 

وجه مطلب قابل ت  .ر آن مقاله ای جداگانه میطلبدبررسی بیشت  لذاا یعنی سجع در قرآن پرداخته شد  ز ابتدایی ترین آنه تنها به یکی ا
باعث خواهد شد تا فهم متن از آنچه که ما سادگی مینامیم بیرون آید اما در حقیقت گاهی برای فصاحت    آنست که استفاده از آرایه ها

 متن پیشی گرفته است.  سادگی   آرایه ها بر کالم،بیشتر
 استفاده از دقیق ترین کلمات هر چند در نگاه اول فهم آن سخت بنظر برسد.

در قرآن واژگانی بکار رفته است که در نگاه اول به صورت ابتدایی معنا میشود اما در حقیقت مرادف این کلمه یک معنایی مضاف  

بکار رفته است که در نگاه اول هر سه آنها به یک معنا   "صراط"و    "سبیل  "و"طریق  "دارد به عنوان مثال در قرآن کریم سه واژه  

اما قرآن در همه آیات خود از یک کلمه واحد استفاده نکرده است در صورتی که اگر بصورت ساده هر راهی  داللت میکنند  "راه  "یعنی  

به بررسی واژ  "طریق"یا    "سبیل"را   از این رو برخی  نمیرفت  بکار  اینگونه دقیق  معانی آن  و   "طریق"و    "سبیل  "گان  مینامید 

اهمیت میباشد. با صرف نظر از بررسی دقیق این واژگان بسیاری افراد دست    زئکه در تفسیر دقیق قرآن بسیار حاداخته اند  پر  "صراط"

  "ءسو  "و"ذنب    "و    "الم"زده اند. از دیگر نمونه های آن مقاالتی که به کلمات    "مشترکات معنایی"به پژوهش های قرآنی پیرامون  
و همچنین از  35داخته اند.پرو...    "بثر"و    "کفیل"و    "هوی"و    "خر"افرادی نیز به واژگان همچون تفاوت معنایی    34و ... برداخته اند. 

االعجاز الغوى فی االلفاظ   "مقاله    وق(1417)  "الترادف فی القرآن الکریم بین ال نظریة والتطبیق آقای نورالدین منجد"کتاب های  

 اشاره نمود. ق( و ... میتوان1429) "راجحى الترادف فی القرآن الکریم از عبداهلل
واژگان انتخاب شده است   با مطالعه این آثار یاد شده در می یابیم که بسیاری از الفاظ قرآن بر اساس انتخاب دقیق ترین و کاملترین

اهد کرد اما در قرآن این ذهنمان به ابتدایی ترین معنای آن توجه خو  ،از این رو شاید در مواجهه نخست با این واژگان و آیات آن
 الفاظ و معانی ترجیح داده شده است.  دقت در آن بر سادگی اند که واژگان بصورتی بکار رفته 

 استفاده از کالمی که انسان را به تفکر وا دارد. 
یکی دیگر از ویژگی های کالم فصیح آنست که انسان را به تفکر وا دارد به عبارت دیگر کالمی در پس پرده خود معانی عمیق  

داشته باشد هر چند در نگاه نخست تماما متوجه معنای دقیق آن نشویم و شاید گاهی نیاز باشد تا چندین بار خوانده شود تا به معنای 
 ان مثال خداوند در قرآن فرموده: ژرف آن پی ببریم. به عنو

 36  "ان االنسان لفی خسر"

 " همه انسان ها در خسرانند"
اولین چیزی که پس خوانش این آیه به ذهن میرسد اینکه چگونه و چرا؟ این سوره که به تعبیر عالمه طباطبایی تمام معارف قرآنی  

اگر چه با استثنا در آیه های بعد روشن تر شده است اما سیاق کل 37ه است  گردیدرا در کوتاه ترین بیان خالصه  و مقاصد مختلف آن
سوره در نگاه اول مبهم میباشد که پس از اندکی تفکر و تدبر معنا روشن خواهد شد. در مورد قسم در اول آیه کلمه »والعصر« همچنان  

ست؟ توصیه  ت؟ عصر رسول خداست؟ قیامت ااقوال گوناگونی بیان شده و همچنین باید گفت مراد از عصر دهر است؟ شبانه روز اس
چه چیزی؟ مراد از حق در این سوره چیست؟ اینها سواالتیست که ممکن است در اولین مواجهه با این    بر به چه صبری صبر در برا

عه به عترت،  آیات برای خواننده پیش آید که تنها راه فهم آن تفکر و تدبر عمیق با کمک از اسلوب و دانش های تفسیری ، و یا مراج
 در سوره میباشد. 

 
، صفحه   13۹3، زمستان 17، شماره 2، دوره 7سراج منیر مقاله   اتيو روا  ميمربوط به »گناه« در قرآن كر  يمشترک معنو ي واژه ها يبررس 34

 "بناب  ينیابو الفضل حس  د یس انا یلیجل سندگانحمید ي نو 10 . 22054 / jsfm : ( DOI . 14۸2. 2015)   تالیجي شناسه د 15۹-1۸7
 ي و پژوهش ها يراستگو و فرشته فرضي شوب دو فصلنامه علم  يمولفه ، كتر لیتحل هي نظر ه يبا  يبر  ي در گفتمان قرآن  يي هم معنا يبررس 35

 13۹6سال 16شماره  7سال  يدر زبان عرب  ترجمه
 2رعصسوره  36
 60۹ص20ترجمة المیزان ج :  " 37
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اگر در معنای فصاحت قرآن خود را تنها به تعاریف گذشتگان محدود کنیم باید خداوند متعال چیز دیگری میفرمودند تا بسیار ساده و   
فصیح    واضح باشد در صورتی که هر کالم دیگری اصال فصیح نبود در این صورت صرفا ساده بیان شده بود اما در حقیقت کالم قرآن

 می باشد که بسیاری از معانی را در این الفاظ کوتاه در اول سوره جای داد تا: 
 جلب توجه بیشتر صورت گیرد.  -1
 . باشداز اختصار برخوردار  -2
 معانی عمیق و گسترده و الفاظ کم میباشد.  -3
 تعقل وا میدارد.   وانسان را برای فهم آن به توجه -4
 دیده میشود.یایی در متن پوطراوت و -5
 . و..-6 

 برد این شیوه در کالم قصار حضرت امیر )ع( بیان شده است آنجا که میفرمایند:از دیگر کار

تولوا من  " الناس،  الحدان. أیها  أنیاب  الدنیا أل بروعة منها إال صریف  المعرج على  الرغبة أقصروا فإن  السالم: یا أسرى  وقال علیه 

 "راو؛ عاداتها.أنفسکم تأدیبها، واعدلوا بها عن ض

فرمود: ای اسیران حرص و رغبت در دنیا! بس کنید، زیرا افراد دلبسته به دنیا را جز صدای برخورد دندانهای   (علیه السالمعلی )امام  "
 3838حوادث سخت، به خود نیاورد. ای مردم! تربیت نفس خویش را بر عهده بگیرید و آن را از کشش عادات )بد( باز دارید. 

روایت فوق مخاطب این کالم در نگاه اول به خوبی متن را متوجه نخواهد شد بطوری که برای روشن شدن معنای کامل   هتوجه ببا 
بصورت    مواردی که  از بنابراین  را مطالعه کرده و در آن تعمقا اندیشه کند تا به معانی و آرایه های زیبای آن پی برد.    آن باید دوباره آن 

معنایی اولیه ، فصیح نیست بلکه به کالمی که انسان را برای پی بردن    داراییابیم که لزوما هر متن ساده و    نمونه بیان شد در می 
 به معانی بلند مجبور به تفکر و تعقل میکند نیز فصیح می باشد. 

 استفاده از کلماتی که حقایق را زیبا تر بیان میکنند. 
بسیار ساده و صریح سخن نگفته است و    یکی از ویژگی های کالم بلیغ ، زیباییست هر چند بسیار ساده نباشد. به عبارت دیگر فرد 

 مراد ایشان صرفا بیان همان معنا در شکل »کالم دلنشین« می باشد. 

اهلل نور السماوات واألرض مثل نوره کمشکاة فیها مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کأنها کوکب دری وقد من شجرة مبارکه  "
تمسسه نار نور على نور یهدی اهلل لنوره من یشاء ویضرب اهلل األمثال للناس واهلل    زیتونه تا شرقیة وال غربیة یکاد زیتها یضیء ولو لم

 39"بکل شیء علیم

خداوند نور آسمانها و زمین است؛ مثل نور خداوند همانند چراغدانی است که در آن چراغی )پر فروغ( باشد، آن چراغ در حبابی قرار  "
فروزان، این چراغ با روغنی افروخته می شود که از درخت پر برکت زیتونی گرفته  گیرد، حبابی شفاف و درخشنده همچون یک ستاره  

شده که نه شرقی است و نه غربی )روغنش آنچنان صاف و خالص است که نزدیک است بدون تماس با آتش شعله ور شود؛ نوری  

 "هر چیزی داناست. است بر فراز نوری؛ و .خدا هر کس را بخواهد به نور خود هدایت می کند، و خداوند به
اینکه خداوند در ابتدای این آیات خود را »نور« معرفی کرده و همچنین با جمله »نور على نور« به فصاحت کالم خود    هبا توجه ب 

افزوده است. خداوند متعال قطعا میتوانست برای بیان این مفاهیم و معانی واال بصورت محکم )غیرمتشابه( و با لحنی ساده و روان  
به آن در می یابیم که آرایه های ادبی بکار رفته در    دقتعدم جسمانیت و... بیان کند . اما با    ،مینی چون: توحید صفات ذاتیمضا

یرات و کلماتیست که به حق در بهترین موقعیت جای گرفته بلکه عبنه تنها تمامی قرآن سرشار از ت  .بهترین حالت قرار گرفته است
 . آیات مد نظر نبوده بلکه دلنشینی و زیبایی در جمالت بسیار به چشم میخورد تنها قابل فهم بودن در این

 از نمونه های دیگر میتوان به آیه زیر اشاره کرد: 

 40"وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین وال یزید الظالمین إال خسارا"

  "و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان، نازل می کنیم؛ و ستمگران را جز خسران )و زیان( نمی افزاید. "

 
 نهج البالغه سید رضي   35۹حكمت  3۸
 35سوره نور  3۹
 32سوره اسرا  40
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 ربرسی و 

را از تاثیر    برای ظالمین بیان شده است که میتوان آن   "خسران   "برای مومنین و  "رحمت"و"شفا    "در این آیه کریمه از دو کلمه  
بصورت کامال ساده بیان نماید  «  ت کلمات »رحمت« و »شفا «و »خسران میتوانس  آن د در  ت در این آیه دانست خداونترین کلماگذار

 :و یا از کلمات جایگزین استفاده نماید اما

 .دارای ویژگی های لطیف لفظی میباشد "رحمت "و "شفا"کلمات -1 
 از دقیق ترین کلمات برای القای معانی استفاده شده است.  -2 
 کالم دارای تاثیر گذاری و دلنشینی میباشد. -3 
 حقایق را به بهترین و زیبا ترین شکل بیان داشته است. -4 
 ...و  -5

وقد سألت "اشاره کرد آنجا که میفرمایند:  از نمونه روایی این مورد میتوان به حدیثی از امیر المونین )ع( به نقل از رسول خدا )ص(  
 رسول اهلل ص حین وجهنی إلى الیمن کیف أصلى بهم فقال صل بهم کصالة أضعفهم و کن بالمؤمنین 

 "رحیمة
از رسول خدا هنگامی که مرا به یمن فرستاد پرسیدم: با مردم چگونه نماز گزارم؟ فرمود : در حد نانوایان آنان بگذار و بر مومنین  

بر مومنین در می یابیم که در کالم معصومین )علیهم السالم( نیز   "رحمت  "با دقت بر این نامه امیرالمونین در کلمه  41آر.رحمت  

استفاده شده است که بسیاری از معانی را در بر میگیرد که با    "رحمت  "برای زیبا تر شدن و دلنشینی و اختصار از کلمه ای مانند
آن پی خواهیم برد. بنابراین در تعاریف فصاحت قرآن باید افزود که گاهی متکلم سعی در آن دارد که    اندکی تفکر و تحقیق به معنای

دلنشین ترین و دقیق ترین معانی را بکار برد خواه از طریق آرایه ها خواه از انتخاب مناسبترین کلمات صورت گرفته باشد هر چند در  
هر چند تمامی قرآن سرشار از این  است    ایجاد تفکر و ... ارجحیت یافته  ی معنای دقیقنگاه اول بسیار ساده نباشد اما اختضار دلنشین

فصاحت میباشد تا جایی که در ساده ترین و قابل فهم ترین آیات )محکمات( نیز این نوع فصاحت بکار رفته اما مطلقا باعث نشده  
مقاله تنها مثالی از یک بخش کوچکی از دریای بی کران فصاحت  است فهم آن بسیار ساده و الفاظ در معنای ابتدایی باشند که در این  

 قرآن اشاره شد. 
به عقیده برخی از دانشمندان زبان شناسی واژگان پیوندی  طبیعی با معنا   استفاده از کلماتی که بار معنایی سبک و سنگینی دارند.

دارند به عبارتی در پیدایش الفاظ ،نوع انتخاب حرف  بر اساس معنای مورد نظر واژه صورت گرفته است به عنوان مثال برای کلماتی  

همانطور که از زبان شناس عرب سیوطی    استفاده می شود.  "ق"  "غ"  "خ"که معنایی خشن و سخت دارند، حروف درشتی همانند

را سوال نمودند و او گفت: در این لفظ خشکی و خشونت دیده می شود به نظر می آید به معنای سنگ    "اذغاغ"معنای واژه فارسی
 باشد و درست هم میگفت چرا که اذاغ به معنای سنگ است. 

از دو حرف    "غلظت"فال دارد استفاده شده و در مقابل در کلمه  به معنای نرمی حروف نرم که است  "لنت"در زبان عربی عربی واژه  

 بهره برده شده که درشتی و استعال دارد. در آیه ذیل نحوه استفاده از حروف وصدا معنایی به وضوح دیده میشود:  "ظ "و "غ"

  فَإِذَا  ۖ   الْأَمْرِ فِی وَشَاوِرْهُمْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ  عَنْهُمْ فَاعْفُ ۖ   حَوْلِکَ مِنْ  انْفَضَُّوالَ الْقَلْبِ  غَلِیظَ فَظ َّا کُنْتَ وَلَوْ ۖ  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللََّهِ لِنْتَ لَهُمْ "
 42"للََّهَ یُحِبَُّ الْمُتَوَکَِّلِینَا  إِنََّ ۖ   اللََّهِ عَلَى فَتَوَکََّلْ عَزَمْتَ

.  شدندیاز اطراف تو، پراکنده م ،ی! و اگر خشن و سنگدل بودی[ نرم )و مهربان( شددر برابر آنان ]= مردم ،یبه )برکت( رحمت اله "
)قاطع باش! و( بر خدا   ،یگرفت میکه تصم یآنها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت کن! اما هنگام یپس آنها را ببخش و برا

 "رد.متوکالن را دوست دا دخداون رایتوکل کن! ز
در آیه شریفه زمانی که سخن از رحمت ومهربانی به میان آمده است از حروف نرم استفاده شده است و هرگز از حروف درشت و 

استفاده  "ق" "غ" "ظ "مستعلیه استفاده نشده امادر بخش بعدی آیه می فرماید: اگر خشن و سنگدل بودی ،از حروف درشت همانند 
 برخی نظریات قابل توجهی ارائه نموده اند مثال: شده است.با توجه به این مطالب 

 
 ( 53نامه  33۸متن، ص:  ،يدیترجمه شه |البالغة نهج  41
 15۹آل عمران  42
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سوره مائده    27در آیه    "ق"در واج آرایی و صدا معنایی نویسنده متن به بار آوایی معنای واج ها و حروف توجه خاص دارداگر حرف  

ر میشود ، یادآور فضای  تکرا  "عین"سوره بقره حرق  194تکرار میگردد بسامد آن القاء فضای داستان قتل هابیل است و اگر در آیه  
 عداوت و تعدی و تجاوز است. 

یی متناسببا اگر هنرمندان برای القای حس متون مورد نظر خود در نمایش ها،تئاترها، و یا برنامه های رادیویی و تلوزیونی به موسیقیا
مورد نظر را القا می کند و حتی اگر شنونده  و واژه های خود حس  افکت ها میپردازند،قرآن کریم که معجزه الهی است با نیز با حروف  

   43. ویا خواننده این مطلب را نداند بر او اثر مناسب را خواهد گذاشت
 در محوریت همین موضوع افرادی چون سید قطب نیز در حد توان بر داللت آوا بر معنا پرداخته اند.ایشان در ذیل آیه:

  44"لَآکِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقَُّومٍ"

 "...دیخوریعا  از درخت زقَّوم مقط"

 45خود با آهنگش سختی و خشونت و تلخی را به تصویر میکشد. "زقوم"لفظ 
 

 نتیجه گیری:
یکی از اساسی ترین مباحث مورد اختالف حجیت ظواهر،بحث فصاحت و بالغت می باشد به عقیده بسیاری به کالمی فصیح گفته  

 جمله این موارد:میشود که از برخی موارد تهی باشد از 
 عدم وجود تنافر -1
 عدم وجود غرابت -2
 عدم وجود تقیید و گره های لفظی و معنوی-3

با توجه به بررسی های انجام شده و مطالعه در متن قرآن کریم در می یابیم که در برخی آیات ، موارد فوق دیده میشود. موید دو 
 نکته می باشد: 

،و یا تعاریف و نوع نگرش ما به موضوع فصاحت دس هر زمانی و هر مکانی فصیح نمی باشدیا قرآن به عنوان یک کتاب آسمانی مق
قرآن کامل نیست. البته برخی بر این باورندکه قرآن ذاتا فصیح است و برای مردمان عصر نزول کامال قابل فهم بوده که اشکاالت  

یفی باید گفت که قرآن بر زمان خاص و مخاطبان خاص نازل  بزرگی بر این دیدگاه وارد است از جمله اینکه: بر اساس همچنین تعر
گشته  و امروزه برای مردم فصیح نیست و اعجازی ندارد ... بسیاری از آیات و روایات موید آن هستند که عده ای در عصر نزول 

 و... را بدرستی متوجه نمی شدند.  "صاله " "تیمم" "کالله"بدون مراجعه به راسخون در علم معانی 
ابراین باید متذکر شد که قرآن به عنوان یک متن تاویل پذیر دارای ویژگی هایی فوق تعاریف پیشینیان می باشد که آیاتش در  بن

به دو قسم محکمات و متنشابهات تقسیم    46سوره آل عمران  7فصاحت و بالغت با یکدیگر یکسان نیستندو آیات قرآن بر اساس آسه  
همگان امکان پذیر بوده و همچنین آیات متشابهات که براحتی بدون مراجعه به راسخون در علم میشوند که فهم محکمات آن  برای  

براحتی امکان پذیر نمی باشد و اظهار نظر قطعی در مورد این آیات ،نوعی تفسیر به رای بحساب می آید که بر اساس برخی نکات  
 این آیات نیز در اوج فصاحت قرار دارند:

 ای فصیح و بلیغ نیست. لزوما هر متن ساده -1
 استفاده از معانی گستره در الفاظ محدود-2
 استفاده از آرایه های ادبی -3
 استفاده از دقیق ترین کلمات هرچند در نگاه اول تلفظ و یا معنای اصلی آن سخت بنظر برسد. -4

 
 76،شماره 13۸۹شناخت قرآن،نغمه حروف در قرآن كريم ،مجله بشارت، 43
 52واقعه  44
 65 34،ص6سید قطب ، في ظالل القرآن، ج  45
  اْبتِغَاءَ  مِنْهُ تَشَابَهَ   مَا  فَیَتََّبِعُونَ  زَيْغٌ قُلُوِبهِمْ فِي  الََّذِينَ فَأَمََّا ۖ  تَابِ وَأُخَرُ مُتَشَاِبهَاتٌ  هُوَ الََّذِي أَْنزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنََّ أُمَُّ الْكِ 46

 الْأَلْبَابِ  أُولُو إِلََّا   يَذََّكََّرُ  وَمَا ۖ  هِ كُلٌَّ مِنْ عِنْدِ رَِبَّنَا بِ   آمَنََّا يَقُولُونَ الْعِلْمِ  فِي وَالرََّاسِخُونَ  ۖ   اللََّهُ   إِلََّا  تَأْوِيلَهُ يَعْلَمُ وَمَا ۖ    تَأْوِيلِهِ وَاْبتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
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 ربرسی و 

 استفاده از کالمی که انسان را به تفکر وا دارد.-5
 با طراوت و زیباتر بیان می دارند. استفاده از الفاظی که حقایت را -6
 استفاده از کلماتی که بار معنایی سبک و سنگین دارند. -7

و همچنین بسیاری از موارد دیگر که با دقت در می یابیم حتی آیه متشابه نیز فصیح و بلیغند هرچند که برای دست یابی صحیح 

 مراجعه نمود."مراسخون فی العل"معانی باید به معصومین )علیهم السالم( و یا 
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