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قدر از غیر آن بیشتر دارد قدر این کتاب گرانمینگاه به قرآن به عنوان کالم متکلمی علیم و حکیم الزم 
ارج نهاده شود. توجه به ادبیات ویژه قرآن به عنوان یک ادبیات تاسیسی مورد نظر قرار گیرد تا قواعد 
مخصوص به آن به صورت مستقل و با در نظرگرفتن خطابات خود قرآن استخراج شود. فهمی که با 

مسلماً از فهمی که با غرض متکلم انسانی است متمایز و متفاوت غرض متکلم علیمِ حکیم متناسب باشد 
 است.

هایی از تدبر ابتدا غرض کلی کالم از آنجایی که غرض متکلم در هر کالمی اصل است الزم است با شیوه
های تدبر ادبی های قرآن بررسی گردد، کتاب آشنایی با شیوهفهم شود، سپس با توجه به آن معانی کالم

شود نحوه توجه به کالم و ارکان برآمده از چنین دیدگاهی است. در جلد اول این کتاب سعی میدر قرآن 
 و اجزای معنای آن برای تدبر در قرآن مورد نظر قرار بگیرد.

های تفکر از مجموعه کتب تدبر در قرآن گفته شد که قالب ادبی و بیانی افاده در کتاب آشنایی با شیوه
گیرد که ابزار شکل می« ادبیات» الفاظ، کلمات، جمالت و عبارات تند. چرا که به وسیلهکننده معنا هس

نماید. هر چند به همین دلیل خداوند در قرآن بر عربی بودن کتاب تأکید می بیان در دست متکلم است.
و خالقانه های بدیع معنای عربی بودن صرفاً به معنای قالب ادبی آن نیست ولی زبان عربی دارای ویژگی

تواند به خوبی در مقام اظهار و تواند تفکر و تعقل انسان را شکوفا کند. در نتیجه میای است که میویژه
 بیان حقیقت برآید. 

های بسیاری تاکنون شده است در زمینه بحث و بررسی درباره ادبیات قرآن و زبان عربی قرآن، کوشش
در مباحث خود در صدد قدردانی از آنها برآمده است. اگر  ها،که این کتاب با در نظر گرفتن این کوشش
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اند خواسته باشیم به اختصار تمایز این کتاب نسبت به سایر کتبی که درباره ادبیات قرآن مطالبی نگاشته
 کنیم.را بیان کنیم به موارد زیر اشاره می

 نکته اول:
ب خود بفهمانند، نوع استفاده از این ابزار به اند تا مطلبی را به مخاطکلمه و کالم ابزارهایی برای متکلم
گردد. در تکلم انسان، متکلم با توجه به نیازی که دارد توان خود را به توان متکلم و نیاز مخاطب بر می

 گیرد.بر اساس لطف و رحمت تکلم صورت می گیرد. ولی در تکلم خدا،کار می
اتی است که بر اساس نیاز مخاطب و لطف و رحمت بر همین اساس ادبیاتی که در قرآن ارائه شده ادبی

باشد. بنابراین طبیعی و بدیهی های انسان میمتکلم و نیز علم و قدرت او نسبت به همه هستی و ویژگی
 است که ادبیاتی اختصاصی و تأسیسی باشد.

با در بدین ترتیب ادبیات قرآن، قواعدی مخصوص به خود دارد و باید آن قوانین به صورت مستقل و 
 نظر گرفتن خطابات خود قرآن استخراج شود. 

تواند معیار دستور زبان عربی و نوع گویش عربی نیز قرار گیرد. این ادبیات تأسیسیِ استخراج شده، می
 بدین ترتیب این زبان عربی است که باید خود را با زبان قرآن هماهنگ کند نه بالعکس.

که تاکنون در رابطه با ادبیات عرب گفته شده تخطی صورت  البته این بدان معنا نیست که از قواعدی
پذیرد، که این خود خالف ظاهر آیات قرآن و خالف عربی بودن آنست؛ بلکه به این معناست که در 
مواجهه با قرآن الزم است دانسته شود که نازل کننده آیات خالق هستی است، بنابراین از هر گونه تکلفی 

علمی در دستور زبان عرب به وجود آمده، منزه است. بنابراین در هنگام وضع  هایکه به واسطه فعالیت
آید زیرا با عرف عرب کامالً عجین بوده و حتی قوانین، مالک و معیار، وضع قرآن به حساب می

 توان عرف عرب را از آن فهمید.می
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 نکته دوم:
رساندن فهم مخاطب به غرض متکلم آنچه در هر کالمی اصل است غرض متکلم است. کلمه و کالم ابزار 

باشند. اگر غرض را اصل باشد. بنابراین در ادبیات، کشف این غرض اصل و بقیه موارد فرع میمی
هایی بگیریم الزم است موضوع تدبر در ادبیات به عنوان اصل مهم در نظر گرفته شود. بنابراین با شیوه

 گردد. سپس با توجه به آن معنای خطاب بررسی  شود،از تدبر ابتدا الزم است غرض کلی کالم فهم 
های ادبی و بیانی نقش مؤثری در فهم غرض دارند ولی همه نقش را ایفا در این صورت، با اینکه قالب

 شوند.ها و ... جزء عناصر مؤثر تدبر میکنند. بلکه شناخت مخاطب از متکلم و شناخت موقعیتنمی
نون در ادبیات قرآنی وجود داشته است، فقدان ملحوظ داشتن تدبر در یکی از انحرافاتی که از قدیم تا ک

 فهم غرض کالم است. به عنوان مثال در سوره عبس آمده است:
فَعَهُ أَوْ یَذَّکَّرُ فَتَنْ* وَ ما یُدْریكَ لَعَلَّهُ یَزَّکَّی *  أَنْ جاءَهُ الْأَعْمی* عَبَسَ وَ تَوَلَّی  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

 وَ هُوَ یَخْشی*  وَ أَمَّا مَنْ جاءَكَ یَسْعی* وَ ما عَلَیْكَ أاَلَّ یَزَّکَّی*  فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى*  أَمَّا مَنِ اسْتَغْنی*  الذِّکْرى
 فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّی * 

و تو  (2ى آمد.)که آن نابینا نزد و (1رو ترش کرد و رخ برتافت،) به نام خداوند هستی بخش مهربان.
اما آن که ]از پند تو[ اظهار  (4یا پند گیرد و آن پند سودش دهد.) (3چه دانی؟ شاید او پاك شود،)

و اما آن  (7و اگر هم پاك نشود، گناهی بر تو نیست.) (6پردازى.)پس تو به او می (5کند،)نیازى میبی
پس تو از او به دیگرى  (9ترسد،)در حالی که از خدا می (8که شتابان به سویت آمده،)

  (10پردازى.)می
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اند این در حالی است برخی از مفسرین بر اساس ظاهر الفاظ آیات، عبوس کننده را رسول گرامی دانسته
که از تدبر کل قرآن و تدبر در جایگاه رسول، آنهم رسول گرامی اسالم، این امر محال است و مواردی 

  iباشد.ممکن می که به پیامبر نسبت داده شده است غیر
های تدبر در فهم آیات رو سعی شده است چگونگی در نظر گرفتن مؤلفهبر اساس این نکته در کتاب پیش

 مورد توجه و حتی المقدور آموزش قرار گیرد.  
 نکته سوم: 

این متن قرآن در عین بساطتی که دارد بیشترین حظ و بهره را از مفهوم، ارائه معنا و القاء مطالب دارد و 
هایی چون ملک و فرقان به آن اشاره شده است. بدین ترتیب از همان معنای برکتی است که در سوره

عبارات بیشترین نتیجه اخذ شده است. بر همین اساس است که قرآن خود را  کلمات، حداقل قواعد،
( لقب داده iiiالْقُرْآنَ لِلذِّکْر وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا؛ و نیز خود را ساده شده برای فهم )iiخوانده است« قول ثقیل»

 است.
 الزم است بین این دو وصف یعنی ثقیل بودن و آسان بودن دقت فراوانی صورت بگیرد. 

الزمه دریافت وجوه مختلف بیانی از قرآن، مستلزم در نظر گرفتن مسائل بسیاری است و به راحتی 
 شود.میسور نمی

ه به ظواهر آن است و حتی نیازمند به دانستن زبان عربی الزمه فهم و عمل به ظواهر قرآن مستلزم توج
 به صورت پیچیده نیست.

پذیرفتن این دو مطلب مهم سرّ توجه به موقع به ادبیات و کندوکاوهای فراوان برای رسیدن به معانی 
د که ای مانع فهم ظواهر شود و یا اینگونه القا کنبیشتر است. لذا دقت در ادبیات قرآنی نباید برای عده

 تواند سراغ قرآن برود. اگر کسی این قواعد را نداند نمی
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مندی غیر ای و بهرهو این نیز یکی دیگر از انحرافاتی بوده که از یک سو مانع رجوع به قرآن برای عده
 بوده است ای دیگر شده است. و متأسفانه تاریخ همیشه شاهد این دو آسیبمعقول از آیات برای عده

این کتاب سعی شده است تا چگونگی جمع این مطلب به مخاطب القا شود. یعنی در عین حال بنابراین در 
تواند با آن سر و کار نداشته که با ادبیات سر و کار دارد آن هم ادبیات تخصصی پیچیده، چگونه می

 باشد.
 نکته چهارم:

البی که الزم است با برای رعایت اختصار سعی شده است مطالب به صورت مختصر بیان شود و تنها مط
تأکید بیشتری بیان شود گفته شده است. لذا مطالب کتاب حاضر برای کسی که در سطح کتاب صمدیه 

ای موارد دارای شیح بهاء )ره( اطالعات داشته باشد مفید و در غیر این صورت ممکن است در پاره
 ابهاماتی باشد. 

*** 
م اهلل مجید که الزم است در ابتدای مطالعه کتاب مورد در خاتمه، به صورت گذرا نکاتی چند درباره کال

 کنیم:توجه قرار گیرد را با هم مرور می
 وجود انبیاء مفتخر به دریافت کالم الهي شده است. از بین همه این کتب قرآن به  انسان به واسطه

ر خود جمع و عنوان جمع بین کتب آسماني مجموعه کالم خدا را از ابتدا تا انتها را براي انسان د
 جاري کرده است. 

 ترین رخداد عالم این است که کالم خدا به راحتي و سهولت در ترین ویژگي قرآن و از عجیبمهم
 تواند، شنونده این کالم باشد. اختیار نوع انسان قرار گرفته است و هر انساني بدون استثنا مي
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 و به  دادیدر کنار بقیه کتب قرار نمشد، قرآن را یبه تحقیق اگر انسان این کرامت را متوجه م
 داشت.  یخداوند قائل بود کالم او را نیز پاس م یکه برا یاندازه قدر و ارزش

 از آیات عالوه  یاند. در عین حال برخیزیرا ایشان واسطه وح ،قرآن پیامبر است یمخاطب اصل
ز پیامبر خطاب آیات مستقیم ایشان را مورد خطاب قرار داده است. پس ا یهابر این، با خطاب

را  یهایگروه یهایاز آیات عالوه بر این، با خطاب یبه همه مردم است. در عین حال برخقرآن 
توان با دالیل متقن گفت خداوند کالم خود را به وسیله یدر مجموع م از هم متمایز کرده است.

 ت.  ها در اختیار قرار داده اسها و برای همه زمانقرآن، برای همه انسان
 موطن اصلی قرآن، امّ الکتاب استii  و خداوند کتاب را در مرحله انزال به لباس قرائت عربی

ها بتوانند آن را بخوانند و بفهمند. ، انسانیتا بدین صورت با داشتن الفاظ عرب iآورده استدر 
ر این ها موهبتی ویژه است. چرا که در غیدر قالب الفاظ و کلمات درآمدن کتاب، برای انسان

زیرا وحی مختص به ایشان بود. بدین  ماند،صورت حقایق آن تنها مختص فهم پیغمبر باقی می
ها، کالم و کلمات ربّ العالمین در اختیار نوع انسان قرار ای از متنترتیب این کتاب با مجموعه

ا معانی ها از هم تفکیك شده است.الزم است بدانیم نه تنههاي آن به وسیله سورهگرفته و متن
 بلکه الفاظ هم به صورت وحی به پیامبر اکرم ابالغ شده است. 

  خداوند کتاب نازل شده را قرآن نامید از این جهت که با قرائت چنین کتابی که همه حقایق هستی
در آن ثبت است، فهم حقایق به صورت عینی نصیب فرد خواهد شد. زیرا هر قرائتی که صورت 

 کند. ال میگیرد، ذکر مخاطب را فعمی
  چون علم و حکمت خداوند مبنای نزول کتاب و موجود شدن قرآن است، پس این انزال بر اساس

گیرد. خداوند از کالمش که فعلی از افعال اوست، قصد و غرضی دارد و بنابراین حق صورت می
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ها نیاز مطلق است، متوجه انساندارای وحدتی مبتنی بر آن غرض است. غرض خداوند که بی
غرض  iiشود.ها دنبال میهدایت انسان ها،بوده و در این موهبت یعنی تکلم خدا با انسان

 هاست.خداوند از بیان قرآن، غرضی است ناظر بر مخلوق که هدایت انسان
 زبانی فطری و همه فهم ها بیان شده و ای هدایت انسانقرآن در نهایت شیوایی و بلیغ بودن بر

ها و همه اعصار آمده است. بنابراین فهم کالم قرآن نیازمند طهارت ندارد. زیرا برای همه انسا
 خسران و بدبختی است.   است. همین حقایق برای انسان بدون طهارت زمینه

  قرآن همه شئون مربوط به هدایت انسان را بیان کرده است. و مي توان از هر موضوعي در این
در اختیار قرار دادن همه شئون زندگی انسان رابطه به قرآن رجوع نمود. هدایت انسان یعنی 

تحت ربوبیت الهی. بنابراین هیچ شأنی از شئون زندگی انسان نیست که از این هدایت خالی 
 باشد. 

 توان آن را اختصاصی قرآن دانست احکام و ترین ویژگی کالم الهی که به جرأت میاساسی
ت قابل بررسی است. در ادامه همین جه ینتفصیل در کالم است. این احکام و تفصیل از چند

 ویژگی فهم محکمات و متشابهات در کالم الهی روشن خواهد بود.
 تواند کالمی را بیان کند که صادق و یا کاذب باشد. لیکن از آن جایی که انسان اختیار دارد، می

د کالمی که حق است در میان اجزای خو در کالم خدا هیچ باطلي راه ندارد و عین حق است.
های عین حق است و میزان برای ارزیابی کالمکه  کالم قرآن iiiتواند دارای اختالف باشد.نمی

هاي کالم قرآن اینست که هیچ یك از اسنادهای آن با دیگری از ویژگيبه این ترتیب دیگر است. 
تعارض و اختالف ندارد. زیرا خصوصیت حق این است که مانع و دافع حق دیگر نیست. عالوه 
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 یکند. از رو به آن مثانیم یا تأیید و پشتیبانر یر کامل دیگرین هر یك از اسنادها به طوبر ا
 شود.یگفته م

 کافران، های مؤمن، مانند پیامبران، انسانهایی نقل کرده است خدا از زبان دیگران نیز کالم
یشتر آنچه نکته مهم که الزم است به آن توجه ویژه کرد اینست که در قرآن ب بهشتیان و ...

های دیگران بیان شده است، زبان حال آنان است که در زبان قال بیان شده درباره قول و گفته
 است. دلیل این امر تفاوت کالم در بیان یك رخداد است. 

  که مخاطب قرآن باید در نظر بگیرد این است که افعال الهی مانند افعال انسان دیگر نکته اساسی
ها نیست. در نظر گرفتن این اصل، در فهم کالم م او نیز مانند سایر کالمنیست و بر این اساس کال
 قرآن بسیار اساسی است.

 ها است. گاهی این حذفاساسی قرآن  یهایاز دیگر ویژگها و نیز محذوفات کالم تغییر خطاب
     دهد.زمینه، ... رخ میاهی در پسدر خالصه کردن، گاهی در برداشتن، گ

 درس اول: کالم در سوره و کتاب
 درس دوم: کالم در سوره مبارکه یوسف

 ل أتیدرس سوم: کالم در سوره مبارکه ه
 درس چهارم: انواع تألیف برای تشکیل کالم

 درس پنجم: انواع جمله در تشکیل کالم
 درس ششم: بررسی جمالت سوره مبارکه طالق

 درس هفتم: داللت بر حدوث در ظرف زمان و بدون آن
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 درس هشتم: حدوث در سوره قیامت
 درس نهم: متعلقات اسناد

 که جندرس دهم: قیود برای فهم کالم در سوره مبار
 ها براساس قالب ادبیدرس یازدهم: نمودار آیات و سوره

 درس دوازدهم: تحلیل ادبی سوره مبارکه نوح
                                                           

i بن ربيعه  اند: اين آيات در باره عبد اللَّه ابن ام مكتوم فرزند شريح بن مالكدر مجمع البيان است كه بعضى گفته: 331، ص 20ترجمه الميزان، ج

و جريان چنين بوده كه: وى روزى بر رسول خدا )ص( وارد شد، در حالى كه آن جناب با عتبة بن ربيعه  فهرى يكى از بنى عامر بن لوى نازل شده.

د اينكه اسالم كرد، به اميو ابو جهل بن هشام و عباس بن عبد المطلب و ابى و امية بن خلف جلسه كرده بود، و ايشان را به دين توحيد دعوت مى

زد، و بياورند، ابن ام مكتوم عرضه داشت: يا رسول اللَّه )ص( از قرآن برايم بخوان تا حفظ كنم، و )چون نابينا بود( مكرر آن جناب را صدا مى

دا گرديد، چون متوجه نبود كه آن جناب با آن چند نفر مشغول صحبت است، و تكرار او باعث شد كه كراهت و ناراحتى در سيماى آن جناب هوي

گويند كرد كه حاال اين چند نفر كه از بزرگان قريشند، مىكرد، و رسول خدا )ص( در دل خود فكر مىابن ام مكتوم مرتب كالم آن جناب را قطع مى

ينجا بود كه اين آيات در عتاب و اند، لذا از او روى بگردانيد، و رو به آن صناديد كرد، در اپيروان او همه از قبيل ابن ام مكتوم يا كورند و يا برده

فرمود: مرحبا به خورد مىكرد، هر وقت به او بر مىو از آن به بعد رسول خدا )ص( همواره ابن ام مكتوم را احترام مى سرزنش آن جناب نازل شد.

بت او را در مدينه جانشين خود كرد و خود پرسيد: آيا كار و حاجتى دارى؟ و دو نوكسى كه خداى تعالى به خاطر او مرا عتاب فرمود، و آن گاه مى

 . به جنگ رفت

نقل كرده، و آنچه صاحب مجمع البيان  -البته با مختصر اختالفى -مؤلف: سيوطى در تفسير الدر المنثور اين قصه را از عايشه و انس و ابن عباس

  مختلف است. اى از آن رواياتنقل كرده خالصه

دهد و انگشت وشنى ندارد بر اينكه مراد از شخص مورد عتاب رسول خدا )ص( است، بلكه صرفا خبرى مىليكن آيات سوره مورد بحث داللت ر

گذارد، از اين باالتر اينكه در اين آيات شواهدى هست كه داللت دارد بر اينكه منظور، غير رسول خدا )ص( است، چون همه روى صاحب خبر نمى

كرده، تا چه رسد به مؤمنين رشد يافته، از اين كه ص( نبوده، و آن جناب حتى با كفار عبوس نمىدانيم كه صفت عبوس از صفات رسول خدا )مى

گويد اصوال از اخالق رسول خدا )ص( نبوده، و در طول حيات بگذريم اشكال سيد مرتضى رحمة اللَّه عليه بر اين روايات وارد است، كه مى

 رد و از فقراء رو بگرداند.شريفش سابقه نداشته كه دل اغنياء را به دست آو

كه به اتفاق روايات وارده در ترتيب  "نون "و با اينكه خود خداى تعالى خلق آن جناب را عظيم شمرده، و قبل از نزول سوره مورد بحث، در سوره

، چطور تصور دارد كه در اول بعثتش خلقى عظيم " عَظِيمٍخُلُقٍ وَ إِنَّكَ لَعَلى "نازل شده فرموده: "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ "هاى قرآن، بعد از سورهنزول سوره
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اى اعمال خلقى، او را مذمت كند، و )آن هم بطور مطلق( داشته باشد، و خداى تعالى به اين صفت او را بطور مطلق بستايد، بعدا برگردد و بخاطر پاره

هر چند كافر باشند، و براى به دست آوردن دل آنان از فقراء روى اى را به او نسبت دهد كه تو به اغنياء متمايل هستى، چنين خلق نكوهيده

 گردانى، هر چند كه مؤمن و رشد يافته باشند؟مى

وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَ اخْفِضْ  "هاى مكى يعنى در سوره شعراء به آن جناب نفرموده بود:عالوه بر همه اينها مگر خداى تعالى در يكى از سوره

 است، كه در اوائل دعوت نازل شده. "وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ "جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، و اتفاقا اين آيه در سياق آيه

، " مِنْهُمْ وَ ال تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى "از اين هم كه بگذريم مگر به آن جناب نفرموده بود:

زندگى دنياداران  پس چطور ممكن است در سوره حجر كه در اول دعوت علنى اسالم نازل شده به آن جناب دستور دهد اعتنايى به زرق و برق

فَاصْدَعْ  "در همين سياق او را مامور سازد كه از مشركين اعراض كند، و بفرمايد:نكند، و در عوض در مقابل مؤمنين تواضع كند، و در همين سوره و 

آن وقت خبر دهد كه آن جناب بجاى اعراض از مشركين، از مؤمنين اعراض نموده، و به جاى تواضع در برابر  "بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

كند، و هر عاقلى از آن متنفر عالوه بر اين زشتى عمل مذكور چيزى است كه عقل به زشتى آن حكم مى مؤمنين در برابر مشركين تواضع كرده است!

دهد كه دارايى و ثروت به هيچ است، تا چه رسد به خاتم انبياء )ص(، و چنين قبيح عقلى احتياج به نهى لفظى ندارد، چون هر عاقلى تشخيص مى

ب يك ثروتمند بخاطر ثروتش بر جانب فقير، و دل او را به دست آوردن، و به اين رو ترش كردن وجه مالك فضيلت نيست، و ترجيح دادن جان

 رفتارى زشت و ناستوده است.
ii  5سوره مباركه مزمل، آيه 

iii  17سوره مباركه قمر، آيه 
ii آيات ابتدايی سوره مباركه زخرف 

i واندنى و عربى نبوده، و بعدها خواندنى و عربى شده، و لباس الفاظ آنهم به واژه قرآن قبال در كتاب مبينى بوده كه خ: 22، ص 2ترجمه الميزان، ج

بدان  عربيت پوشيده، تا مردم آن را بفهمند و گرنه همين كتاب قبال در ام الكتاب، كه نزد خدا مقامى بلند داشته است، بوده مقامى كه دست خرد

 يه آيه و سوره سوره نيست.رسد، كتابى كه حكيم است، يعنى مانند كتاب قرآن آنمى
ii كالم خدا با اين جمله آغاز شده، و كالم، خود فعلى است از افعال، و ناگزير داراى وحدتى است، و وحدت كالم به : 26، ص 1ترجمه الميزان، ج

ى است كه به خاطر آن وحدت معنا و مدلول آن است، پس ال جرم كالم خدا از اول تا به آخرش معناى واحدى دارد، و آن معناى واحد غرض

  غرض، كالم خود را به بندگان خود القاء كرده است.
iii وقتى كالم قائم بر اساس حقيقت و معنايش منطبق با واقع باشد، و تمام انطباق را دارا باشد، ممكن نيست كه : 114، ص 1ترجمه الميزان، ج

 . حق يكى است و چون قرآن حق است ميان اجزاء آن اختالف نيست كند.حقايق ديگر را تكذيب كند، و يا حقايق و معارف ديگران را تكذيب 
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