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حوزه معنایی تدبر در قرآن کریم
سید مهدی لطفی* ،محمد رضا ستودهنیا

**

چکیده

مفهوم تدبر در شبکه معنایی قرآن با برخی از مفاهیم قرآنی پیوند خورده است کهه از کنهار ههم
قرار دادن این مفاهیم ،حوزه معنایی تدبر در قرآن شکل میگیرد .این حوزه معنایی در آیات مکی
شامل مفاهیم؛ قول ،کتاب و اولوااللباب و در آیات مدنی شامل مفاهیم؛ قلب،آیات و قرآن است.
در چهار آیهای که واژه تدبر در آنها بکار رفته ،چهار طیف از مخاطبان قابل شناسایی اسهت کهه
عبارتند از :مشرکان ،کافران ،منافقان و مؤمنان .از آنجها کهه تهدبر ،امهری مؤمنانهه اسهت ،شهامل
مشرکان ،کافران و منافقان نمیشود با این حال ،در سه آیه ،عدم تدبر آنها گوشزد شده است کهه
به نظر میرسد مراد از تدبر برای این گروه ،تدبر در کلیّت کتاب و قول الهی با ههد

دریافهت

پیام الهی و ایمان به کتاب و قول است .تدبر در تفاصیل آیات و اتبها عملهی آنهها نیهز نصهیب
مؤمنان خواهد شد که قرآن کریم بیشتر بر این مورد تأکید کرده است .ایهن مقالهه بها رویکهردی
معناشناختی به بررسی تک تک مفاهیم موجود در حوزه معنایی تدبر در قرآن میپردازد و مراتب
تدبر و اختال تعابیر بکار رفته برای آنها را مشخص خواههد کهرد و در نهایهت حهوزه معنهایی
تدبر را ترسیم میکند.
واژههای كلیدی:

قرآن کریم ،تدبر ،کتاب ،آیه ،حوزه معنایی ،معناشناسی

* استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)
** دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
تاریخ وصول31/3/12 :

تاریخ پذیرش39/2/12 :

m.lotfi@ltr.ui.ac.ir
bayanelm@yahoo.com
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مقدمه
تدبر یکی از واژه های کلیدی در قهرآن اسهت کهه

باشند (صفوی ،2933 ،ص232؛ عمهر مختهار،2931 ،
ص.)39

پیوند ناگسستنی با موضوع فهم قرآن دارد .بهه همهین

بر پایه حوزه معنایی ،نظام معنایی شکل مهیگیهرد

دلیل مفسران و قرآن پژوهان بسیاری به دنبال دستیابی

که اجزای این نظام معنایی دارای رابطه ای متقابهل بها

به معنای آن با شیوههای مختلف برآمهده انهد و بهرای

یکدیگرند .از طرفی بهه دلیهل اشهتراکاتی کهه بها ههم

رمزگشههایی از ایههن مفهههوم عمیههد قرآنههی دسههت بههه

دارند ،هم حوزهاند و از طرف دیگر به دلیل افتراقهات

تبیین های مختلفی نسبت به این واژه زدهانهد .نظهرات

معنایی آنها از یکهدیگر ،در درون حهوزه معنهائی ،در

ارائه شده ،دایره مفهومی این واژه را از تالوت صرف

تباین معنائی قرار دارند .آنچه این حوزه را می سهازد،

قرآن تا برابری آن با تفسیر به پهیش بهردهانهد (نهک:

هسته مشتر

ایهن

نقیپورفر2932 ،ش ،صص.)934-931

واژه ها را شکل می دهد و قوام دهنهده معنهای اصهلی

از این رو اجماعی بر معنای تدبر در قرآن وجهود

بین آنهاسهت کهه بخهش مشهتر

واژه است (صفوی2933 ،ش ،ص.)232

ندارد و هر کس بر اساس مبانی خهود تبیینهی از ایهن

افزون بر این بین واژه های یک حوزه معنهائی نیهز

مفهوم ارائه داده است .افزون بر این مطالعات صورت

گونه ای از باهم آیی وجود دارد که در دو نهوع بهاهم

گرفته در این حوزه ،مبتنی بر تالش های تفسهیری در

آیی همنشینی و متداعی خالصه میشود .مفهوم با هم

محدوده آیاتی است که واژه تدبر در آنها بکهار رفتهه

آیی همنشینی از کنار هم قهرار گهرفتن واژه ههایی بها

است و شامل بررسی واژه های مرتبط با ایهن واژه در

خصوصیات بنیادین مشتر

بر روی محور همنشهینی

شههبکه مفههاهیم قههرآن نیسههت .از ایههن رو ضههرورت

شکل میگیرد .در این گونه از باهم آیی فعل یا صفتی

بازخوانی این مفهوم در شبکه مفاهیم قرآنی و کشهف

بر روی محهور همنشهینی در کنهار یهک اسهم جهای

روابط معنایی موجود بین آیهات روشهن و مشهخص

میگیرد که اهل یک زبان ،چنین باهمآیی را در کاربرد

است.

خود مشخص کردهاند.

در واقع آنچه که سبب روشن شدن این مفهوم در

کنار ههم قهرار گهرفتن بهرف و سهفیدی در زبهان

فضای قرآنی می شود ،بررسی ارتباط این واژه با دیگر

فارسی که باهم آیهی صهفت و اسهم در زبهان فارسهی

واژه های قرآنی و ترسیم جایگهاه ایهن واژه در شهبکه

است ،از پیش در زبان فارسی توسط فارسهی زبانهان

مفههاهیم قرآنههی اسههت .دانشههی کههه بههه بررسههی ایههن

مشخص شده است و ما فقط با ارائه الگوی باهمآیهی

ارتباطات و کشف روابط آنها میپهردازد ،معناشناسهی

آن را شناسایی میکنیم .در باهم آیی متداعی نیز قهرار

است .معناشناسی با طرح مباحهث مختلفهی از جملهه

گرفتن واژهها در کنار یکدیگر بر پایه ویژگهی خهاص

حوزه معنایی به دنبال بررسی ارتباطهای درون متنهی

است که مجموعه واژهها مرتبط با آن ویژگهی خهاص

واژهها با یکدیگر است.

را در یک حوزه معنایی خاصی جای میدهد.

منظههور از واحههدهای هههم حههوزه ،مجموعهههای از
واژه هاست که از حیث مؤلفههههای معنهایی ،مشهتر

«مههاه»« ،سههتاره»« ،خورشههید» ،بههر اسههاس ویژگههی
مشتر

خود یعنی حوزه معنایی اجرام آسمانی در اثر

حوزه معنایی تدبر در قرآن کریم
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با هم آیی متداعی با یکدیگر بکار میرونهد (صهفوی،

تدبیر حقیقت معنهای تهدبر حصهول مفههوم تهدبیر و

 ،2933صص.)233-233

اختیههار آن مفهههوم اسههت (مصههطفوی ،2912 ،ج،9

این مقاله با بهرهگیری از روش معناشناسی و دقت

ص.)231

در باهم آیی های صهورت گرفتهه در صهدد شناسهایی

برای تدبر معانی اصطالحی زیادی کر شده است

حوزه معنایی تدبر در قرآن است .کشف روابهط بهین

که از جمله میتوان به فکر و تأمل در قرآن (بازرگان،

واژه تدبر و دیگر واژههایی قرآنی که در باهمآیهی بها

2931ش ،ص ،)41ترتیههل و تههالوت راسههتین قههرآن

تدبر قرار دارنهد و ترسهیم جایگهاه ایهن واژه در بهین

(نقههیپههورفر2932 ،ش ،صههص ،)934-931تفسههیر

دیگر واژه ها و مفاهیم قرآنی میتواند نقش مؤثری در

صحی ظاهر و باطن (بهبودی ،2914 ،ص )29و «فهم

معنای و مفهوم صهحی آن

ظهاهر قهرآن کهریم» (صهبوحی،

فهم بهتر این واژه و در

روشمند و هماهنه

در کاربردهای قرآنی داشته باشد.

 ،2932ج ،2ص )92اشاره کرد.

 .1مفهوم تدبر

 .2مفهوم تدبر در تفاسیر

 .1-1معنای لغوی و اصطالحی تدبر
ریشه تدبر «دبر» و هیهأت آن «تفعّهل» اسهت و در

آرا مفسران درباره معنا و مفهوم تدبر را میتهوان
در چند دسته جای داد:

لغههت بههه معنههای پشههت و پشههت سههر اشههیا اسههت

الف) گروهی با تکیه بر معنای لغوی تهدبر ،آن را

(فراهیههدی :2423 ،ص92؛ ابههن منظههور ،2424 ،ج،4

تأمل و دقت در سرانجام کارها دانسهتهانهد (طوسهی،

ص113؛ راغههب اصههفهانی ،2424 ،ج ،2ص )921کههه

2423ق ،ج ،9ص :132طبرسی ،2424 ،ج ،9ص)211

 44بار و به  22صهورت ،در قهرآن کهریم بکهار رفتهه

که بر این اسهاس تهدبر در قهرآن بهه معنهای تفکهر و

است .با توجه به اینکه تدبّر بر وزن تفعّل و این هیأت

اندیشهیدن در ادلههه آن اسههت (طوسههی2423 ،ق ،ج،3

برای مطاوعهه تفعیهل اسهت (مصهطفوی ،2912 ،ج،9

ص.)443

ص ،)231تشخیص معنی تدبر ،در گرو مفههوم تهدبیر
خواهد بود.

برخی از قائالن به این نظر هر چند معنای تفکر را
بررسی علل و اسباب می دانند و تدبر را بررسی نتایج

واژه شناسان ،معهانی متعهددی بهرای تهدبیر کهر

و عواقههب (طوسههی2423 ،ق ،ج ،9ص )132امهها در

کرده اند که برخی از آنها عبارت است :نظر کردن در

عمل معنای تدبر را با تفکر یکسان در نظر گرفتههانهد

آخر و عاقبت کار (ابن منظهور ،2424 ،ج ،4ص139؛

(نک :طوسی2423 ،ق ،ج ،9ص.)132

طریحهی ،2934 ،ج ،9ص ،)133تفکهر در آخهر امههور

با در نظر گرفتن ترادف بین تفکر و تدبر مصادید

(راغههب اصههفهانی ،2424 ،ج ،2ص )923عاقبههتدار

دیگری از تفکر در قرآن از جمله تفکر در عدم خلهل

کردن چیزی ،به این معنا که عاقبتی نیکهو و نتیجههای

و تناقض در قرآن ،تفکر در عدم قدرت بر آوردن مثل

مطلهههوب داشهههته باشهههد (مصهههطفوی ،2912 ،ج،9

قرآن و اعتقاد به کالم الهی بهودن آن ،تفکهر در نظهم

ص .)234بر این اساس با توجه به رابطه بین تهدبر و

معنایی و تناسب احکام آن ،تفکر و دقهت در احاطهه

44

پژوهشهای زبانشناختی قرآن ،سال دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان ،2931پیاپی4

قرآن بهر انهواع حکمهت هها و نههی آن از بهدیهها و

نوع مخاطب و پیام ارائه شده در هر یهک از ایهن

فصاحت الفاظ و صهحت معهانی در مفههوم تهدبر در

دو حوزه با یکهدیگر متفهاوت اسهت کهه در زیهر بهه

قههرآن کههر شههده اسههت (طبرسههی2424 ،ق ،ج،9

بررسی آنها میپردازیم.

ص.)211
ب) دسته دوم تدبر را به معنای این میداننهد کهه

 .1-2حوزه معنایی تدبر در آیات مکی

چیزی را بعد از چیز دیگر بگیریم که مراد از تهدبر در

همان گونه که اشاره شد واژه تدبر در آیات مکی با

قرآن تأمل در یک آیه بعد از آیهای دیگر و یا تأمهل و

واژههای قول ،کتاب و اولوا االلباب باهمآیی دارد .این

دقت بعد از دقت دیگر در آیه خواهد بود .با در نظهر

واژه ها در فضای آیهات مکهی بها مفهاهیمی همچهون

گرفتن هدف آیه  31سوره نسا یعنی نبود اختالف در

ایمان ،شر

و کفر مرتبطند که با ایمان رابطه ایجهابی

قرآن معنای اول یعنی تأمل در یکایک آیات مهد نظهر

و با کفر و شر

خواهد بود (طباطبایی2423 ،ق ،ج ،4ص.)12

هر یک از واژههای مهذکور در آیهات مکهی بررسهی

ج) در تفاسیر مأثور منظور از تدبر ،اتباع و پیروی

رابطه ای سلبی دارند .در زیر رابطهه

میشود.

آیههات کههر شههده اسههت (سههیوطی2424 ،ق ،ج،4
ص .)923بر اساس آرا مفسران و تعاریف ارائه شده

 .1-1-2واژه قول

می توان مفهوم تدبر را تفکر و تأمل در قرآن و معارف

واژه قول در قرآن در دو شهکل «قهول»  41بهار و

قرآنی دانست که مورد اشاره اکثر مفسران و محققهان

«القول»  13بار بکار رفته است .واژه «قهول» در قهرآن

قرار گرفته است .این تعریف مبتنی بر معنای لغوی و

واژه ای عام است که هم شامل سخن گفهتن خداونهد

ناظر به کاربرد تدبر در قرآن است که در ادامهه تبیهین

با انسان و هم با غیهر انسهان مهیشهود .بهین دو واژه

خواهد شد.

«قول» و «القول» تفهاوت وجهود دارد کهه در زیهر بهه
بررسی تفصیلی آن میپردازیم.

 .2واحدهای هم حوزه تدبر در قرآن
واژه تدبر در شبکه مفهومی آیات قرآن با برخی از

 .1-1-1-2كاربرد واژه «قول» در قرآن

مفاهیم قرآنی از جملهه قهول ،کتهاب ،اولهوا االلبهاب،

مفسران مباحث مبسوطی درباره قول کر کردهانهد

قرآن ،آیات و قلب پیوند خورده است .مفهاهیم قهول،

که عمدتاً با مباحث کالمی و حوزه وحهی نیهز پیونهد

کتاب و اولوا االلباب در فضای آیات مکی و مفهاهیم

خورده است .بویژه در جایی کهه بهه فعهل ،صهفت و

قرآن ،آیات و قلب در آیات مدنی در باهمآیی با تدبر

ات الهی مربوط می شهود ،آرا مختلفهی ارائهه شهده

قرار گرفته اند .از این رو حوزه آیهات مکهی و مهدنی

است .اصل مسأله در جهایی اسهت کهه از چگهونگی

تدبر را می توان از یکدیگر جهدا سهاخت و بهه طهور

سخن گفتن خداوند سخن بگوییم .اولین سهؤالی کهه

مستقل هر یک را مورد بررسی قرار داد.

مطرح می شود این است که سخن گفتن خداوند مجاز
است یا حقیقت؟

حوزه معنایی تدبر در قرآن کریم

گروهی قول و کالم الهی را به معنای ایجاد کهالم
مههی داننههد و در مههوارد متعههددی آن را بههه مجههاز
برگرداندهاند (ابن قتیبه2413 ،ق ،ص.)221
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قبلی است که فطرت انسانی و اجتماعی بودن انسهان
ایجاب میکند.
سخن گفتن فرشتگان با یکدیگر ،و شهیطانهها بها

عالمه طباطبایی کهاربرد لفه «قهول» در قهرآن را

یکدیگر گونه ای دیگری است که در زمره بکهارگیری

برای خداوند به معنای ایجاد چیزی مهی دانهد کهه بها

صدا و کارب رد لغت در برابر معنها نیسهت و از جهنس

وجود یافتن خود داللت بر معنایی دارد که مراد الههی

کالم انسانی با روش معهود انسانی آن نیست .در این

بوده است .وی با تفکیک بین قول درباره تکوینیات و

گونه از سخن ،حقیقت معنای سخن گفهتن و سهخن

قول درباره غیر تکوینیات ،قول دربهاره تکوینیهات را

شنیدن وجود دارد و مفاهمه بین آنها و در مقصهود

همان موجود تکوینی می داند که خداوند آن را خلهد

یکدیگر نیز صورت می گیهرد ،امها قهولی ماننهد قهول

کرده است.

انسانها ندارند (طباطبایی2423 ،ق ،ج ،1صهص-912

با این معنا موجودات عالم در عین اینکه مخلهوق

.)912

خداوند هستند ،قول خداوند نیز هستند ،زیرا خاصیت

برخی بین قول و کهالم تفهاوت قائهل شهدهانهد و

قول آگاه ساختن دیگران از آنچه در قلب فرد است و

گفته اند هر کالمی قول است اما هر قولی کالم نیست

مخلوقات نیز با وجود خود بر خواست الههی داللهت

(ابههن جههوزی2334 ،م ،ص .)431عمههرو بههن ثابههت

دارند (طباطبایی2423 ،ق ،ج ،1صص.)912 -912

ثمانینی با اشاره به این مطلب ،کالم را چیزی میدانهد

اما قول الهی درباره غیهر تکوینیهات ایجهاد امهری

که افاده معنا می کند اما قول گاهی افاده معنا میکند و

است که سبب پدیهد آمهدن علمهی بهاطنی در انسهان

گاهی نیز مفید معنا نیست .بطور مثال زمانی میگوییم

میشود .در واقع علم به اینکه فهالن مطلهب چنهین و

«قام زید» این کالمی است که افاده معنایی میکند امها

چنان است.

«قام قعد» قولی است که مفید معنا نیسهت از ایهن رو

این مسأله یا به صورت ایجاد صدایی در کنار یک
جسم و شنیدن و فهمیدن آن صدا توسط انسانی است

نحویان به آن کالم مهمهل مهیگوینهد (محمهد العّهوا،
2933ش ،ص.)114

که در کنار آن جسم است یا اینکه به صهورتی اسهت

برخهههی از مفسهههران (ابهههن جهههوزی2334 ،م،

می کنیم ،و نه قادر به تصور تأثیرش

صص )432-431پنج وجه مختلف دربهاره «قهول» در

که نه آن را در

در قلب پیامبر هستیم و علمی به چگهونگی فهمانهدن

قرآن بکار بردهاند:

آن توسط خداوند به پیامبرانش نداریم اما میدانیم که

 -2قرآن« :الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُهونَ ََحْسَهنَهُ

قول و کالم خداوند با پیامبر خود ،دربردارنده حقیقت

َُوْلَئکَ الَّذِینَ هَدَئهُمُ اللَّهُ وَ َُوْلَئکَ هُمْ َُوْلُهواْ الْأَلْبَهاب»

معنای "قول" و "کالم" است.

(زمر.)23:

کاربرد قول درباره انسان هها عبهارت اسهت از بهه
کارگیری صوت یا اشاره بها در نظهر گهرفتن قهرارداد

 -1شههادتی « :یُثَبِّهتُ اللَّههُ الَّهذِینَ َامَنُهواْ بِههالْقَوْلِ
الثَّابِت( »...ابراهیم.)13:
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 -9وعده« :وَ لَوْ شِئْنَا الَتیْنَا کلُ نَفْسٍ هُدَئهَا وَ لَکِنْ
حَدَّ الْقَهوْلُ مِنهیّ لَأَمْلَهأَنَّ جَهَهنَّمَ مِهنَ الْجِنَّهَِ وَ النَّهاسِ
ََجْمَعِین» (سجده.)29:

 .2-1-2واژه اولوا االلباب
«لب» در لغت به معنای عقل است که بهه خهالص
هر چیهزی اطهالق مهی شهود (جهوهری ،2423 ،ج،1

 -4عذاب « :وَ إِ َا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیهِْمْ ََخْرَجْنَها لهَُهمْ

ص .)292گردو ،بادام و میوه هایی مانند آن متشکل از

دَابًََّ مِّنَ الْهأَرِِْ تُکلَممُهُهمْ ََنَّ النَّهاسَ کهاَنُواْ بَِایَاتِنَها لَها

پوسته و مغزند که به مغهز آنهها لهب گفتهه مهیشهود

یُوقِنُون» (نمل.)31 :

(جوهری2423 ،ق ،ج ،1ص .)292به تعبیهری عهامتر

 -4قول« :فَبَدَّلَ الَّذِینَ ظَلَمُواْ قَوْالً غَیرَْ الَّهذِی قِیهلَ

به داخل و درون هر چیزی لب اطالق میشهود .لهب

لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلیَ الَّذِینَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَا ِ بِمَا کاَنُواْ

فههرد همههان عقههل وی اسههت (فراهیههدی ،2423 ،ج،2

یَفْسُقُون» (بقره.)43 :

ص.)212
برخی از لغویین با بهره گیری از تعریف لب بهین

 .2-1-1-2كاربرد واژه «القول» در قرآن
همانگونه که اشاره شد ،بین دو کاربرد واژه قول و
القههول بهها الههف و الم تفههاوت وجههود دارد .مباحههث

دو واژه عقل و لب تفاوتی قائهل شهده انهد و لهب را
عقل خالص از شوائب دانستهانهد (راغهب اصهفهانی،
2424ق ،ص.)441

مختلف مفسران در حوزه تکلم و کالم الههی و دیگهر

از این رو هر لبی عقل محسوب میشود ،ولی ههر

موجوادت در قرآن ناظر به کاربرد واژه «قول» است و

عقلی لب نیست .به همین دلیهل اسهت کهه خداونهد

بازگشت واژه «القول» به مفاهیم خاص در کاربرد این

احکامی که عقول زکیه و خالص توانهایی در

آن را

واژه در حالت الهف و المهی اسهت .از جملهه مهوارد

دارند ،به اولوا االلباب اختصهاص داده اسهت (راغهب

القول ،کاربرد آن برای قرآن است که در آیات مختلفی

اصفهانی2424 ،ق ،ص.)441

از جمله  23زمر بکار رفته است.

واژه «الباب» که شکل جمع «لب» اسهت ،شهانزده

در این آیه استماع قول و اتباع آن ،به اولوا االلباب

مرتبه در قرآن بکار رفته است .مطهابد آیهه  23سهوره

نسبت داده شده است« :الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ

زمر اولوا االلباب کسانی هستند که قول یعنی قهرآن را

ََحْسَنَهُ َُوْلَئکَ الَّذِینَ هَدَئهُمُ اللَّهُ وَ َُوْلَئهکَ هُهمْ َُوْلُهواْ

بهها دقههت اسههتماع مههیکننههد و از آن پیههروی و اتبههاع

الْأَلْبَاب» (زمر.)23 :

می کنند .این دسته کسانی هسهتند کهه مهورد ههدایت

در تفسیر این آیه برخی از مفسران «القهول» را بهه

الهی قرار گرفتهاند و این دسته اولوا االلباب هستند.

معنای قرآن در نظر گرفتههانهد (طوسهی ،ج ،3ص23؛

بررسی دیگر کاربردههای قرآنهی ایهن واژه نشهان

بلخی2419 ،ق ،ج ،9ص139؛ ابن عطیهه ،2411 ،ج،4

می دهد که اولوا االلباب گروهی هستند کهه در درجهه

ص .)414افزون براین ،این آیه تنها آیههای اسهت کهه

خاصی از تعقهل قهرار دارنهد کهه (راغهب اصهفهانی،

تعریفی از اولوا االلباب ارائه داده است.

2424ق ،ص« ،)441تههههذکر» (بقههههره ،)113:تههههدبر
(ص ،)13:عبههههرت (ص( ،)49:زمههههر ،)12:هههههدی
(غافر )44:به اولوا االلباب نسبت داده شده است.

حوزه معنایی تدبر در قرآن کریم
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مخاطبان تدبر کسانی هسهتند کهه در آیهات الههی

برخی از لغویان معنای اصلی کتب را ضهمیمه کهردن

اندیشه می کنند و اندیشه آنها سبب رشد معنوی آنهها

چیزی به چیزی می دانند که کتابت به معنای نوشتن و

میشود.

کتب به معنای واجب بودن نیز از همین بهاب اسهت.

اولوا االلباب هستند که صفت تذکر صرفاً بهه ایهن
گروه نسبت داده شده است (بهه عنهوان نمونهه نهک:
بقره 113:؛ آل عمران 3:؛ رعد 23:؛ ابراهیم.)43:

به حکم و تقدیر نیز کتاب گفته میشود (ابن فهارس،
بیتا ،ج ،4صص.)243-243
از این رو میتوان گفت که معنای اولیه واژه کتب،

رابطه القول و اولوا االلباب در سه آیهه  23سهوره

ضههمیمه کههردن چیههزی بهها چیههز دیگههر اسههت امهها

زمر 13 ،سوره ص و  13سوره مؤمنون قابهل بررسهی

پرکاربردترین معنای کنونی آن کتابت و نوشتن اسهت

است .از کنار هم قرار دادن این آیات میتوان معنهای

که بر پایه نظر راغب اصفهانی رابطهه بهین نوشهتن و

مورد نظر آیات را به دست آورد .سه آیه مورد بحهث

ضمیمه کردن چیزی به چیزی دیگهر ایهن اسهت کهه

مکی هستند و فضای نزول و مخاطبان این آیات نشان

مردم به ضمیمه کردن برخهی از حهروف بها حهروف

دهنده مفهوم اصلی آنهاست .در فضای مکه مخاطبهان

دیگر با خط کتابت می گویند .گاه بهه ضهمیمه کهردن

این آیات مشرکان هستند کهه در اصهل کهالم الههی و

حروف با حهروف دیگهر بها لفه نیهز کتابهت گفتهه

آورنههده آن دچههار تردیههد و شههکند و خداونههد بههرای

می شود .هر چند که اصل در کتابت ترتیب آن با خط

خطاب آنها از واژه های قول و کتهاب اسهتفاده کهرده

است اما هر یک از این دو برای دیگری مورد استفاده

است.

قرار میگیرد (راغب اصفهانی2424 ،ق ،ص.)133

در واقع این گروه به دلیل شک و تردید خهود در

واژه «کتاب» در قرآن به همراه مشتقات آن جمعهاً

اصل قرآن و دریافت پیام الهی ،نیازمند تهذکر در ایهن

 112دفعه به کار رفته که نشان مهیدههد ایهن واژه از

نکته هستند که این کتاب هیچ سابقه ای در بهین آنهها

بسامد باالیی در قرآن برخوردار است .دربهاره معهانی

ندارد و محاجه با طهرف مقابهل از ایهن بهاب اسهت.

واژه «کتاب» در قرآن نظرات مختلفی ارائه شده است

همچنین آیات مکی نشان می دهند کهه ههر چنهد کهه

از جمله تفلیسی پنج وجه درباره کتاب گفته است که

همگان مخاطب تدبر هسهتند ،امها صهرفا یهک گهروه

عبارت است از (تفلیسی2423 ،ق ،صص:)143-143

موفد به تدبر در آیات قرآنند و آن گروه اولوا االلباب
هستند .از این رو اولوا االلباب مخاطبان اصهلی قهول،

 -1آنچه که در لوح محفوظ نوشهته شهده اسهت:
«کان لک فی الکتاب مسطوراً» (احزاب.)1:

یعنههی قههرآن بههوده و ایههن گههروه هسههتند کههه متههذکر

 -2واجب کردن« :کتب علیکم الصیام» (بقره)239:

میشوند.

 -3حکم راندن« :لبرز الدین کتب علیهم القتل الی
مضاجعهم یعنی لقضی» (آل عمران.)244:

 .3-1-2واژه كتاب
«کتب» در لغت به معنای دوخهتن چیهزی بها بنهد
چرمههی اسههت (فراهیههدی2423 ،ق ،ج ،4ص.)942

 -4جعل و قرار دادن« :اولئک کتهب فهی قلهوبهم
االیمان» (مجادله.)11:

پژوهشهای زبانشناختی قرآن ،سال دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان ،2931پیاپی4

43

 -5امر کردن« :یا قوم ادخلوا االرِ المقدسه التی
کتب اهلل لکم» (مائده.)12:

آنها تمام می شود و الواالبابنهد کهه متهذکر مهیشهوند.
نتیجه اولین آیات ،در این بخهش از سهوره مشهخص

عالوه بر این ،واژه کتاب برای نامه اعمال انسان و

می شود و سپس داستان حضرت داود ادامه مییابد .از

قرآن ،تورات ،انجیل و دیگر کتب آسمانی نیز استفاده

این رو انقطاعی در موضوعات سوره نیز وجود ندارد

شده است (فیروزآبادی ،ج ،24صص.)991-912

(نک :فخررازی2412 ،ق ،ج ،11ص.)933

رابطه بین کتاب و تدبر در آیه  13سهوره ص نیهز

 -2سه مطلب مهم این سوره انزال کتاب ،تدبر در

مورد توجه قرار گرفتهه اسهت« :کِتَهاب ََنْزَلْنَهاهُ إِلَیْهکَ

آیات آن و تذکر اولوالباب به دنبال یکدیگر نکتهای را

لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِیَتَذَکَّرَ َُولُهو اللْبَهابِ» (ص.)13:

مشخص می کنند که ههدف از انهزال کتهاب تهدبر در

در این آیه کتاب متعلد تهدبر قهرار گرفتهه اسهت کهه

آیات آن و راهیابی صاحبان عقل به حقیقت آن است.

درباره این آیه چند نکته قابل بررسی است:

در آیه ،تدبر به آیات کتاب تعلد گرفته است که تدبر

مُبَارَ

 -1سوره ص با بحث استهزا کنندگان کفهار کهه

در آیات با دیگر مفاهیم قرآنی از جمله عقل و قلهب

در رسههالت پیههامبر (ص) تشههکیک مههیکننههد و نفههی

پیوند می خورد که در بخش بعدی در بررسهی حهوزه

رسالت ایشان میکننهد ،شهروع مهیشهود .ایهن افهراد

قلب بدان اشاره خواهد شد.

درباره قرآن و نهزول آن بهر پیهامبر (ص) در شهک و
تردیدند که در صورت چشیدن عذاب الهی حقانیهت

 .2-2حوزه معنایی تدبر در آیات مدنی

قرآن را معترف خواهند شد .ایهن گهروه بسهان دیگهر

در آیات مدنی تدبر بها واژه ههای قهرآن ،آیهات و

اقوامند که پیامبران الهی را تکهذیب کردنهد و گرفتهار

قلب باهم آیی دارد .با در نظر گرفتن مخاطبهان آیهات

عذاب الهی شدند و آیات بیان میکنند که مخالفان تو

مدنی که مومنان و گروه منافقانند ،فضای آیات مهدنی

نیز پیامبر چنین سرنوشتی دارند (ص.)24-21:

دربردارنده مفاهیم مذکور است .در دو آیه  31سهوره

سپس به پیامبر (ص) دستور صبر در مقابل رفتهار

نسها و  14سهوره محمهد ،سهاختار خاصهی از تههدبر

و گفتار آنها و رجوع بهه داود و سرگذشهت وی داده

مطرح می شود که تشکیل دهنده حوزه معنایی تدبر در

می شود کهه وی در برخهورد بها کهافران توانها بهود و

آیات مهدنی اسهت کهه در زیهر مهورد بررسهی قهرار

همیشههه بههه خداونههد رجههوع مههیکههرد (ص.)11-23:

میگیرد.

خداوند با قطع داستان داود در میانه ایهن داسهتان بها
دسته بندی بین مومنهان و مفسهدان و متقهین و فجهار،

 .1-2-2واژه قرآن

همگان را مورد خطاب خود قرار میدهد و بهر انهزال

در بین چهار آیه ای کهه واژه تهدبر در آنهها بکهار

کتاب خویش تصری میکند تا همه در ایهن کتهاب و

رفته ،واژه قرآن صرفا در آیات مدنی در بهاهمآیهی بها

آیات آن اندیشه کنند.

تدبر قرار گرفته است .این واژه در دو آیهه و بها یهک

در این قسمت دو نکته وجود دارد که مفسهدان و
فجار بجز انکار ،طرفی نمی بندند و صرفا حجهت بهر

ساختار واحد استفاده شده است.

حوزه معنایی تدبر در قرآن کریم
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نکته مهم درباره این واژه کاربرد ال نفی در این دو

برخی نیز تفاوت دیگری بین قلهب و فهؤاد قائهل

آیههه اسههتََ« :فَههال یَتَ هدَبَّرُونَ الْقُ هرْآنَ »...کههه حههاکی از

شده اند و قلب را با صفت «لین» و فؤاد را بها «رقهه»

مخاطبان خاصی هستند که انگیزه ای در تدبر در قرآن

توصیف کرده اند .دلیل آن را نیز در این میداننهد کهه

ندارند .بررسی سیاق آیات نشان میدههد کهه در آیهه

فواد غشا قلب است ،هنگامی که رقید و نرم باشهد

 14سوره محمد و  31سوره نسها پهیش از سهخن از

کالم در آن اثر می کند و زمهانی کهه غلهی و محکهم

تدبر در قرآن و عدم تدبر در آن ،از منافقان سخن بهه

باشد ورود به داخل آن دشوار اسهت .قلهب نیهز اگهر

میههان آمههده اسههت (نههک :طبرسههی2931 ،ش ،ج،9

دارای صفت لینت باشد ،در هنگام برخورد با چیهزی

ص.)211

به آن تعلهد و وابسهتگی خواههد داشهت (عسهکری،

البته عالمه طباطبایی سیاق آیهات قبهل از آیهه 31

2421ق ،ص.)499

سوره نسا را مخالف با ایهن مهیدانهد کهه منظهور از

البته بر خالف این نظر ،در روایتی از پیهامبر(ص)

آیات منافقان باشند (طباطبایی2423 ،ق ،ج ،4ص،)12

قلوب با صفت «رقه» و افئده باصهفت «لینهت» مهورد

اما اکثر مفسران به منافقان برگرداندهاند.

توصیف قرار گرفته اندَ« :تاکم َههل الهیمن ،ههم َرق
قلوبهها و َلههین َفئههدة» (ابههن منظههور2424 ،ق ،ج،2

 .2-2-2واژه قلب
 .1-2-2-2معنای لغوی قلب

ص.)133
لغویان عالوه بر معنای فؤاد ،معهانی دیگهری نیهز

قلب در لغت به معنای فواد است و جمع آن اقلب

برای قلب کر کرده انهد کهه عبارتنهد از :عقهل (ابهن

و قلوب اسهت (ابهن منظهور2424 ،ق ،ج ،2ص133؛

منظهههور2424 ،ق ،ج ،2ص133؛ جهههوهری2423 ،ق،

جوهری2423 ،ق ،ج ،2ص .)32برخی بر این نظرنهد

ج ،1ص ،)32دسهههتبند (ابهههن منظهههور2424 ،ق ،ج،2

که قلب را به دلیل دگرگونی و تغییری که با اندیشهها

ص ،)133لههب و خههالص هههر چیههزی (ابههن منظههور،

در آن بوجود میآید ،قلب نامیدهاند (طبرسهی،2424 ،

2424ق ،ج ،2ص .)133البته قلب بهه معنهای لهب در

ج ،2ص.)34

قرآن بکار نرفتهه امها در احادیهث ایهن معنها از قلهب

«نُقَلمبُ» نیهز در آیهه  222سهوره انعهام بهه همهین
معناست« :وَنُقَلمبُ ََفْئِدَتَهُمْ وَََبْصَارَهُمْ کَمَا لَمْ یُؤْمِنُواْ بِهِ

کههاربرد یافتههه اسههت (ابههن منظههور2424 ،ق ،ج،2
ص.)133

ََوَّلَ مَرَّةٍ وَ نَذَرُهُمْ فِهی طُغْیَهانِهِمْ یَعْمَهُهونَ» .برخهی از
لغویان بین قلب و فواد در کاربرد تفاوت قائهل شهده

 .2-2-2-2مفهوم قلب در قرآن

اند .مطابد نظر آنها قلهب در کهاربرد اخهص از فهواد

قلب در قرآن در غالب موارد به معنای فواد است،

است .برخی نیز گفتهاند :قلوب و افئده یکی هستند و

اما برخی از لغویان قلب در آیه «ان فی لک لهذکری

به جز اختالف در لف  ،تفاوت دیگری با ههم ندارنهد

لمن کان له قلب او القی السمع و هو شههید» (ق)93:

(ابن منظور2424 ،ق ،ج ،2ص.)133

را به معنای عقل دانسته اند .عالوه بر این در آیهه 41
سوره حج نیز کار قلب تعقل و عقل ورزی بیان شهده
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و معرفت شأن اساسی قلب است که دو

استََ« :فَلَمْ یَسِیرُوا فِهی الْهأَرِِْ فَتَکُهونَ لَهُهمْ قُلُهوب

مذکور ادرا

یَعْقِلُونَ بِهَا ََوْ آ َانٌ یَسْمَعُونَ بِهَا »...مطابد مضمون این

شان عاطفی و عملی نیز از آن نشات میگیرند (مهدی

آیه ،ابزار تعقل قلب است .این مطلب در روایات نیهز

زاده ،ش ،34ص.)92

مورد تاکید قرار گرفته است .در روایتی قلب از جمله

مطابد دیدگاه قرآنی بین قلب ،عقل و آیه ارتبهاط

جهوارحی معرفهی شههده اسهت کههه تعقهل توسههط آن

عمیقی برقرار است .خداوند آیهاتی را بهرای بنهدگان

صورت میگیرد« :فمنها (الجوارح) ،قلبه الذی به یعقل

خود بر می شمارد و آنهها را دعهوت بهه عقهل ورزی

و یفقه و یفهم و ههو امیهر بدنهه( »...کلینهی2933 ،ق،

میکند .فردی که می خواهد به فهمی از آیهات دسهت

ج ،1ص.)93

یابهد ،نیهاز بههه عضهوی دارد کههه فهمیهدن توسههط آن

در روایت دیگری عمل تفکر به قلب نسهبت داده

صورت می گیرد .این عضو که همان قلب اسهت اگهر

شده است .البته این تفکر توسط عقلهی کهه در قلهب

درست و صحی کار کند ،به فهمی از آیات میرسهد.

قرار دارد انجهام مهیگیهرد (مجلسهی2429 ،ق ،ج،12

برای چنین قلبی که به فهمی از آیهات رسهیده اسهت

صص33-44؛ ج ،9ص.)212

بیشتر آیات نشانه و نماد از دو چیزند :برخی از آیات

در بین مفسران نیز عالمه طباطبایی در یل آیهه 3

نماد و رمز خیر و محبت و رحمت بی نهایهت الههی

سوره «ق» به این نکته اشاره کرده اند« :قلهب چیهزی

هست ند یا نمایانگر خشم و غضهب و عهذاب هولنها

است که انسان به وسیله آن تعقل میکند و در نتیجهه

الهی.

حد و باطل و خیر و شر را از یکدیگر تمییز میدهد»
(طباطبایی2423 ،ق ،ج ،23ص.)941

در واقع معنا و منظور آیات بر قلب فهم کننده یها
به صورت تبشیر یا به صورت انذار وارد شده اسهت.

از این رو در بیان رابطه عقل و قلب باید به نقهش

فرد در مقابل این آیات یا آنها را تصدید میکنهد کهه

ظرف و مظروفی آنها توجه کرد .قلهب بسهان ظرفهی

این تصدید منجر بهه ایمهان مهی شهود و یها تکهذیب

است که عقل را در درون خود جای داده است.

می کند که منجر به کفر و الحهاد مهیشهود (ایزوتسهو،

قلب در اصطالح قرآنی ،مرکزی است کهه شهامل

2912ش ،ص.)234

سه بعد ادرا  ،عاطفهه و عمهل اسهت .در قهرآن سهه

از این رو قلب همان چیزی اسهت کهه بهه انسهان

مقوله ادراکات ،عواطف و اعمال به قلب نسهبت داده

شایستگی فهمیدن آیات الهی را میبخشد و به همهین

شده است .سهه مقولهه معرفهت و ادرا  ،عواطهف و

دلیل اگر این منبع مهم و اساسی دربسته و مههر شهده

اعمال از نظر ایجاد مترتب بر یکدیگرند ،به نحوی که

باشد و به درستی وظیفه خود را انجام ندهد ،فرد بهه

باعث ایجهاد مقهوالت عهاطفی مثهل

هیچ وجه قادر به فهم چیزی نخواهد بود« :وطبع علی

معرفت و ادرا

خوف و رجا و حب است و مقوالت عاطفی یاد شده

قلوبهم فهم ال بفقهون» (توبه.)33-33:

موجب ایجاد مقوالت عملی همچون فهرار از گنهاه و

در نتیجه فهم آیات الهی در گهرو کهار درسهت و

استغفار است .ترتب مقوالت مهذکور بهر یکهدیگر از

صحی قلب است (ایزوتسهو2912 ،ش ،صهص-239

بعضی از روایات استفاده میشهود .در بهین سهه بعهد

.)234

حوزه معنایی تدبر در قرآن کریم

قلب در قرآن دارای حاالتی است کهه عبارتنهد از
قلب سلیم (شهعرا  ، 33:صهافات )34:و قلهب منیهب
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عدم رسیدن به حقانیت ناشی از قفلهی اسهت کهه بهر
قلوب آنها زده شده است.

(ق.)99:
در مقابل این دو نوع از قلب ،قلهب مهریض قهرار

 .3-2مراتب دعوت به تدبر

می گیرد کهه دچهار انهواع آسهیب هها از جملهه :طبهع

از مطالب پیش گفته مشخص مهیشهود کهه تهدبر

(توبههه ، 39:نسهها  ، 244:محمههد ، 21:اعههراف، 222:

امری مؤمنانه است کهه بهرای افهرادی کهه فاقهد ایهن

یونس ، 34:اعراف ، 222:روم ، 43:غافر ، 94:توبه33:

شرطند ،رخ نمی دهد .از این رو منافقهان ،مشهرکان و

 ،منافقون ،)9:خهتم (بقهره ، 3:انعهام ، 41:جاثیهه، 19:

کافران از این موضوع بیبهرهاند.

شهوری ،)14:ریهن (مطففهین ،)24:قفهل (محمهد،)14:

بررسی آیات مورد بحهث نشهان مهیدههد کهه در

غلف (بقره )33:زیغ (آل عمران ،)3:غل (حشهر )22:و

جایی که مخاطب تدبر منافقان ،مشهرکان و کافراننهد،

قسی (بقره ، 34:انعام )49:شده است.

بحث از کلیت تدبر در قول و قرآن مطرح می شهود و

در آیه  14سوره محمد (ص) عدم تدبر به قلهوب

بحثی از تدبر در آیهات قهرآن نیسهت .زیهرا مخاطهب

نسبت داده شده است که مفهوم آن این است که تدبر

آیات یعنی منافقان و مشرکان و کافران در اصل کتاب

توسط قلب صورت میگیرد .بر اساس آنچه که پهیش

دچار شک و تردیدند .در واقع این گروه وارد مرحلهه

از این درباره تعقل با قلب کهر شهد ،قلهب مرکهزی

تدبر نشدهاند.

است که تصمیم گیرنده اصلی در پذیرش پیام الهی و
یا رد آن است.

بنابراین تدبر دارای مراتبی اسهت .در سهه آیهه از
چهار آیه ،بحث از تدبر در کلیت کتاب مطرح اسهت

از این رو در صورتی که دارای عارضهه ای باشهد،

که با عبارات «ََفَلَمْ یَهدَّبَّرُواالْقَوْلَ »...و «ََفَهال یَتَهدَبَّرُونَ

قطعا پذیرشی صورت نمی گیرد .بها توجهه بهه اینکهه

الْقُرْآنَ »...بیان شده است .این دسته قادر به در آیات

مخاطب آیه منافقانند ،فهم سطحی مد نظر آیه نیسهت

الهی نیستند و تدبر در آیات برای آنها بدلیل قفلی کهه

بلکه فهم و درکی عمید از موضوع مورد نظر است که

بر قلب های آنهاست ،فاقد معناست.

بدلیل عارضهه قفهل بهر قلهب ،چنهین چیهزی اتفهاق
نمیافتد.

مرتبه دوم ،مرتبه ای است که تدبر مؤمنانهه مهدنظر
آیه  13سوره ص است .در آیه  13این سهوره تقسهیم

«القُفْل» آن چیزی است که با آن در را میبندند .به

بنهدی دو گانههه مهؤمنین -مفسههدین و متقهین -فجههار

بخیل در عربی نیز «مُقْفَل الیدین» گفته میشهود (ابهن

مطرح شهده و عهدم تسهاوی ایهن دو گهروه را بیهان

منظور2424 ،ق ،ج ،22ص )411در واقهع بها در نظهر

نمی کنهد بلکهه مقابلهه بهین ایهن دو گهروه را متهذکر

مخاطب اصلی آیه معنای آیه این اسهت کهه چهرا در

مههیشههود (طباطبههایی2423 ،ق ،ج ،23ص )233کههه

قرآن تفکر و تأمل نمی کنند تا حد بودن تهو را مهورد

قاعدتاً در بحث معاد و انجام اعمال ،این دو گروه دو

قضاوت قرار دهیم (طبرسهی2424 ،ق ،ج ،3ص)239

سرنوشت مختلف دارند.

41

پژوهشهای زبانشناختی قرآن ،سال دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان ،2931پیاپی4

پس از این ،بحث نزول کتاب و تدبر در آیات آن
مطرح شده است که چنین تدبری دارای لوازمی است.

تأمل در تفاصیل آیات پرداختهه اسهت (ابهن عاشهور،
ج ،9ص.)439

الزمه آن ایمان به اصل کتاب است .در واقع فردی که

بخش اول کالم وی را مهیتهوان بهر مرتبهه اول و

در اصل کتاب شک دارد ،بهه مرحلهه تهدبر در آیهات

بخههش دوم را بههر مرتبههه دوم تطبیههد داد .بهها در نظههر

نمی رسد .در بین کسانی که تدبر می کنند ،دستهای که

گرفتن مراتب تدبر و مخاطبان تدبر ،مفهوم تهدبر نیهز

در آیات الهی تعقل ورزیدهاند .اولوا االلباب هستند که

متفاوت خواهد شد .تهدبر بهرای فهردی کهه شهک و

متذکر شده و به معارف قهرآن دسهت مهییابنهد .ایهن

تردید در کتاب و قول دارد ،تدبر در کلیهت کتهاب و

مفهوم در برخی روایات و گزارشههای تهاریخی نیهز

قول مد نظر است ،اما تدبر بهرای مؤمنهان بهه کتهاب،

کر شده است .در روایتی از امام حسین (ع) در یهل

تفکر و تأمل در تفاصیل آیات و معارف آنها به جهت

این آیه منظور از تدبر« ،اتباع قرآن با عمل به آن» کر

اتباع عملی آنهاست.

شده است (سیوطی2424 ،ق ،ج ،4ص.)923
قرطبی نیز به نقل از حسن بصری مراد از «لیدّبّروا

نمودار شماره :2حوزه معنایی تدبر در قرآن كریم
كتاب و

آیاته» در آیه  13سهوره ص را «اتبهاع» آیهات دانسهته

قول

است (قرطبی2914 ،ش ،ج ،4ص )132چنین اتبهاعی
صرفاً از سوی اولوا اللباب صورت میپذیرد.
قلب

نمودار شماره  :1حوزه معنایی تدبر بر اساس مخاطبان
•تذكر
• اتباع عملی از قرآن
•قفل بر قلوب
• عدم تدبر
•خارج از حوزه تدبرند

تدبر

آیات و
اولوا
االلباب

مومنان
قرآن

منافقان

نتیجه گیری
مشركان و كافران

 -2حوزه معنایی تهدبر در قهرآن در حهوزه آیهات
مکی شامل مفاهیم قول ،کتاب و اولهوا االلبهاب و در
آیات مدنی شامل مفاهیم قرآن ،قلب و آیات است.

مراتب دعوت به تدبر را میتوان در کالم برخی از

 -1مراد از تهدبر در قهرآن بسهته بهه مخاطهب آن

مفسران از جمله ابن عاشور نیهز یافهت .وی تهدبر در

متفاوت است .بررسی آیاتی که واژه تدبر در آن قهرار

قرآن را تدبر در داللت قرآن دانسته و به تفکیک بهین

گرفته نشان می دهد که چهار طیف مختلف مشهرکان،

دو نوع از تدبر یعنی تأمل در داللهت کلیهت قهرآن و

کافران ،منافقان و مؤمنان مخاطب ایهن آیاتنهد .گهروه
اول مشرکان و کافرانند که تدبر برای این گروه با واژه

ﺣﻮزه ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
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وﺟﻮد ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺪﺑﺮ در ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻣﺘﻦ

 -2اﺑــﻦ ﺟــﻮزي ،اﺑــﻮاﻟﻔﺮج )1984م( ،ﻧﺰﻫــﺔ اﻷﻋــﻴﻦ

ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺪف از دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﺪﺑﺮ آﻧﻬـﺎ ﺗﻔﻜـﺮ و ﺗﻌﻤـﻖ

اﻟﻨﻮاﻇﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻮﺟﻮه و اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ،ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺤﻤـﺪ

در ﻛﻠﻴـﺖ ﻗــﺮآن و اﻳﻤــﺎن آوردن ﺑــﻪ ﻛﺘــﺎب و ﻗــﻮل و

ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻛﺎﻇﻢ اﻟﺮاﺿﻲ ،ﺑﻴﺮوت :داراﻟﻌﻠﻢ.

رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ و ﻣﻨﺸﺄ اﻟﻬﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ.
ﻛﺎرﺑﺮد واژه ﻗﻮل در ﻣﻜـﻪ ﺑـﺮاي ﻗـﺮآن ﻧﻴـﺰ ﻣﺆﻳـﺪ

 -3اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ )1997م( ،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ و اﻟﺘﻨـﻮﻳﺮ،
ﺗﻮﻧﺲ :دار ﺳﺤﻨﻮن.

ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ .ﮔـﺮوه دوم ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻨـﺪ ﻛـﻪ آﮔـﺎه از

 -4اﺑﻦ ﻋﻄﻴﻪ اﻧﺪﻟﺴـﻲ ،ﻋﺒـﺪاﻟﺤﻖ )1422ق( ،اﻟﻤﺤـﺮر

ﻛﺘﺎب و رﺳﻮﻟﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻔﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﻮب آﻧﻬﺎ زده

اﻟــﻮﺟﻴﺰ ﻓــﻲ ﺗﻔﺴــﻴﺮ اﻟﻜﺘــﺎب اﻟﻌﺰﻳــﺰ ،ﺑﻴــﺮوت:

ﺷﺪه ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻛـﺎرﺑﺮد واژه ﻗـﺮآن

داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﻪ.

ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺮوه در آﻳﺎت  24ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ و  82ﺳـﻮره
ﻧﺴﺎء ﻧﻴﺰ ﻧﺸـﺎن از اﻳـﻦ دارد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﺎ ﻗـﺮآن
آﺷﻨﺎﻳﻨﺪ اﻣﺎ در آن ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت
ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه اول و دوم ﻧﻴﺰ در ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻄﻠـﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﮔﺮوه اول در اﺻﻞ ﻛﺘﺎب ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﮔﺮوه
دوم ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻋﻠﻲ رﻏﻢ آﮔﺎﻫﻲ از ﺣﻘﺎﻧﻴـﺖ ﻗـﺮآن
دﻳﮕﺮان را درﺑﺎره ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻲاﻧﺪازﻧﺪ.
 -3ﺗﺪﺑﺮ اﻣﺮي ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑـﺮاي ﮔـﺮوه
ﭼﻬﺎرم ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﻛﺘـﺎب رخ ﻣـﻲدﻫـﺪ .ﺻـﺎﺣﺒﺎن
ﺧﺮد و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷـﺪه و در آﻳـﺎت و ﺗﻔﺎﺻـﻴﻞ آن

 -5اﺑﻦ ﻓﺎرس ،اﺣﻤﺪ )ﺑﻲ ﺗﺎ( ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘـﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐـﻪ،
ﺑﻴﺮوت :داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﻪ.

 -6اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒـﻪ ،ﻋﺒـﺪاﷲ ﺑـﻦ ﻣﺴـﻠﻢ )1428ق( ،ﺗﺄوﻳـﻞ
ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﻴﺮوت :داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﻪ.

 -7اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ )1405ق( ،ﻟﺴـﺎن
اﻟﻌﺮب ،ﻗﻢ :ﻧﺸﺮ ادب ﺣﻮزه.

 -8اﻳﺰوﺗﺴﻮ ،ﺗﻮﺷﻴﻬﻴﻜﻮ )1361ش( ،ﺧﺪا و اﻧﺴـﺎن در
ﻗﺮآن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪ آرام ،ﺗﻬﺮان :ﺳﻬﺎﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر.

 -9ﺑﻠﺨﻲ ،ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن )1423ق( ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻘﺎﺗـﻞ
ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﺑﻴﺮوت :دارإﺣﻴﺎءاﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.

ﺗﺪﺑﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف آن دﺳﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ .از اﻳﻦ رو

 -10ﺟﻮﻫﺮي ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺣﻤـﺎد )1407ق( ،ﺻـﺤﺎح

ﺗﺪﺑﺮ در دو ﻣﺮﺗﺒﻪ در آﻳﺎت ﻣﻄـﺮح ﻣـﻲﺷـﻮد ،ﺗـﺪﺑﺮ در

اﻟﻠﻐﻪ ،ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﺣﻤـﺪ ﻋﺒـﺪاﻟﻐﻔﻮر ﻋﻄـﺎر ،ﺑﻴـﺮوت:

ﻛﻠﻴﺖ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴـﺖ آن و اﻳﻤـﺎن

داراﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ.

ﺑﻪ آن و ﺗﺪﺑﺮ در ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ آﻳﺎت ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ آن دﺳـﺖ
ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ.
 -4ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ﺗﻔﻜﺮ و ﺗﺄﻣـﻞ در ﻗـﺮآن و
ﻣﻌﺎرف آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗـﺪﺑﺮ در ﻛﻠﻴـﺖ ﻗـﺮآن ﺑـﻪ ﻫـﺪف
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ و درﺳﺘﻲ آن ،و ﺗﻔﻜﺮ در آﻳـﺎت و
ﻣﻌﺎرف آن ﺑﻪ ﻫﺪف اﺗﺒﺎع ﻋﻤﻠﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.

 -11راﻏﺐ اﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ )1404ق(،
اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻲ ﻏﺮﻳـﺐ اﻟﻘـﺮآن ،ﺗﻬـﺮان :دﻓﺘـﺮ ﻧﺸـﺮ
ﻛﺘﺎب.

 -12زﺑﻴﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ )ﺑﻲ ﺗﺎ( ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣـﻦ
ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ،ﺑﻴﺮوت :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﻴﺎة.

 -13زﻣﺨﺸــﺮي ،ﻣﺤﻤــﻮد )1407ق( ،اﻟﻜﺸــﺎف ﻋــﻦ
ﺣﻘــﺎﺋﻖ ﻏــﻮاﻣﺾ اﻟﺘﺄوﻳــﻞ ،ﺑﻴــﺮوت :داراﻟﻜﺘــﺎب

ﻣﻨﺎﺑﻊ

 -1ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ.

اﻟﻌﺮﺑﻲ.

54

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻗﺮآن ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ،1392ﭘﻴﺎﭘﻲ4

 -14ﺳﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ )1404ق( ،اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر ،ﻗﻢ:
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آﻳﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﻣﺮﻋﺸﻲ.
 -15ﺻﺒﻮﺣﻲ ،ﻋﻠﻲ1390) ،ش( ،ﺗﺪﺑﺮ در ﻗـﺮآن ﻛـﺮﻳﻢ،
ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﻌﻠﻢ.

 -16ﺻـــﻔﻮي ،ﻛـــﻮرش )1379ش( ،درآﻣـــﺪي ﺑـــﺮ
ﻣﻌﻨﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻮره ﻣﻬﺮ.

 -17ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ )1417ق( ،اﻟﻤﻴـﺰان ﻓـﻲ
ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﻗﻢ :ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺤﻮزه اﻟﻌﻠﻤﻴﻪ.

 -18ﻃﺒﺮﺳــﻲ ،ﻓﻀــﻞ ﺑــﻦ ﺣﺴــﻦ )1377ش( ،ﺟﻮاﻣــﻊ
اﻟﺠــﺎﻣﻊ ،ﺗﻬــﺮان :اﻧﺘﺸــﺎرات داﻧﺸــﮕﺎه ﺗﻬــﺮان و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ.
 -19ﻫﻤﻮ1415) ،ق( ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴـﻴﺮ اﻟﻘـﺮآن،
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻤﻌـﻲ از ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ،ﺑﻴـﺮوت :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
اﻻﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت.
 -20ﻃﺮﻳﺤﻲ ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ )1375ش( ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤـﺮﻳﻦ،
ﺗﺼﺤﻴﺢ اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻨﻲ اﺷﻜﻮري ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﺗﻀﻮي

 -23ﻓﺨﺮ رازي ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ )1420ق( ،ﻣﻔـﺎﺗﻴﺢ
اﻟﻐﻴﺐ ،ﺑﻴﺮوت :دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.
 -24ﻓﺮاﻫﻴــﺪي ،ﺧﻠﻴــﻞ ﺑــﻦ اﺣﻤــﺪ )1409ق( ،اﻟﻌــﻴﻦ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻣﺨﺰوﻣﻲ ،اﺑـﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴـﺎﻣﺮاﺋﻲ،
ﻣﻮﺳﺴﻪ داراﻟﻬﺠﺮه.

 -25ﻗﺮﻃﺒــﻲ ،ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ اﺣﻤــﺪ )1364ش( ،اﻟﺠــﺎﻣﻊ
ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو.

 -26ﻣﺠﻠﺴــﻲ ،ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﺎﻗﺮ )1403ق( ،ﺑﺤــﺎر اﻻﻧــﻮار
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟـﺪرر اﻻﺧﺒـﺎر اﻻﺋﻤـﻪ اﻻﻃﻬـﺎر ،ﺑﻴـﺮوت:
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﻮﻓﺎ.

 -27ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﻌــﻮا ،ﺳــﻠﻮي )1389ش( ،ﺑﺮرﺳــﻲ زﺑــﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﺟﻮه و ﻧﻈـﺎﻳﺮ در ﻗـﺮآن ﻛـﺮﻳﻢ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ
ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﺪي ،ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻪ ﻧﺸﺮ.
 -28ﻣﺨﺘــﺎر ﻋﻤــﺮ ،اﺣﻤــﺪ )1386ش( ،ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳــﻲ،
ﻣﺸﻬﺪ :داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ.

 -29ﻣﺼﻄﻔﻮي ،ﺣﺴﻦ )1360ش( ،اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺎت
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎب.

 -21ﻃﻮﺳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴـﻦ )1409ق( ،اﻟﺘﺒﻴـﺎن ﻓـﻲ

 -30ﻣﻬــﺪي زاده ،ﺣﺴــﻴﻦ )1383ش(» ،در آﻣــﺪي ﺑــﺮ

ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺣﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﻗﺼﻴﺮ اﻟﻌـﺎﻣﻠﻲ،

ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻘﻞ در ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﻨﻲ« ،ﻣﺠﻠـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﺖ،

ﺑﻴﺮوت :داراﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.

ﺷﻤﺎره.74

 -22ﻋﺴـــــﻜﺮي ،اﺑـــــﻮﻫﻼل )1412ق( ،اﻟﻔـــــﺮوق
اﻟﻠﻐﻮﻳﻪ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ اﺳﻼﻣﻲ ،ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﻧﺸﺮ اﺳﻼﻣﻲ.

 -31ﻧﻘﻲﭘﻮرﻓﺮ ،وﻟﻲ اﷲ )1380ش( ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن
ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ اﺳﻮه.

