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ده یچک
ییایـ آن دریاسـت کـه طـ   ییمتنـوع معنـا  یھاهی، سطوح و الیژه الھیساختار ویم دارایقرآن کر

ـ  یو معارف الھیکران از معانیب ن یـ گـردآورده و خـود را ا  یرا در لفافه حروف و کلمات مشـھود عرب
ـ ) تعب۲۳(زمـر/ » یثِ کِتاباً مُتَشـابِھاً مَثـانِ  یاللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِ« نموده است: ین معرفیچن از » یمثـان «ر ی

خود از آن استفاده کـرده  یبار در معرفنیاولیم برایاست که وضع قرآن بوده و قرآن کریراتیجمله تعب
را از خود قرآن به دست آورد.» یمثان«د تا مفھوم ید کوشین بایاست. بنابرا
فرض کرده است، ابتدا با جسـتجو  یرا الزم و ضرورین راستا نوشتار حاضر انجام مقدماتیدر ھم

چـه  دانسـته، چنـان  » که مستلزم دو رکن استیچشیانعطاف و پ«یآن را به معنا» یمثان«واژه یدر معنا
یس به بررسـ است و سپیین معناید چنیز مؤیم نیات قرآن کریر آیدر سا» یمثان«مشتقات واژه یبررس

که اکثر نظرات نیده و با توجه به ایاھتمام ورز» یمثان«و نقد نظرات مفسران و مستشرقان درباره مفھوم 
سوره زمر است بر آن شده تـا  ۲۳فه یه شریاق آیو مستقل از سیمتنمحققان قرآن برخاسته از نگاه برون

ت به یبپردازد و در نھا» یمثان«مفھوم یناسه مذکور به بازشیحاکم بر آیاق و فضایبار با توجه به سنیا
ك نمود در لوح محفـوظ و  یم است، یگر دو نمود از قرآن کرانیبودن قرآن ب» یمثان«ده که ین باور رسیا
کن در دو شـکل و  یاند ولـ قتیك حقیمشھود که ھر دو یقرآن نازل شده در قالب عبارات عربیگرید

گر معطوف ھستند.یکدینمود که به 

اق، سبب نزول.یر، سی، تفسیقرآن، مثان: ھاواژهکلید

.٠٥/٠٥/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢٨/٠١/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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ـ   یـ از تعبیکی» یمثان«ر یتعب اسـت کـه توجـه ھمـه محققـان و      یرات مـبھم و رازنـاك قرآن
کـه عـالوه بـر محققـان و مفسـران مسـلمان،       ییخته است تـا جـا  یمندان به قرآن را برانگعالقه

را جـزء واژگـان   » یمثـان «یاند و حتبرآمده»یمثان«یبه معنایابیز در صدد دستیمستشرقان ن
را در یاند. مفسران و پژوھشگران مسلمان احتماالت متعددگر دانستهیدیھاوام گرفته از زبان

را مـورد  » یمثـان «ر یـ ه نگـاه خـود تعب  یك از زاویاند و ھر مطرح کرده» یمثان«یخصوص معنا
ان شده اسـت عبارتنـد از: تکـرار    ینه بین زمیکه در ایل  قرار داده است. از جمله احتماالتیتحل

یھا)، تکرار تالوت و نزول قرآن، محتوامختلف قرآن مانند: (احکام، مواعظ، داستانیھابخش
یبـرا یرا نـام » یمثـان «بحـر کـه   ب و دور از ذھن ابـن یقرآن و نظر غریمزدوج و متقابل معان

ات دانسته است.  یابیبرایفواصل قرآن در برابر قواف
بـوده اسـت و زبـان خـود را     » یمثان«ریم واضع و ابداع کننده تعبیکه قرآن کرنیبا توجه به ا

) ۲۳(زمـر/ » یثِ کِتاباً مُتَشابِھاً مَثـانِ یاللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِ«نموده است: ین ستوده و معرفیچننیا
کـه  گـر! چنـان  یدیه از جارا از خود قرآن استخراج نمود نید تا مفھوم مثانید کوشین بایبنابرا

) ۸۷(حجـر/ » مَ یوَ الْقُرْآنَ الْعَظِیناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِیوَ لَقَدْ آتَ«فه یه شریه مذکور، در آیعالوه بر آ
بـه کـار رفتـه    یات قرآن مشتقات واژه مثـان یر آین در سایچنشود، ھمیر مشاھده مین تعبیز این

ن آن چـه  یچنـ خواھد کرد. ھـم یانیکمك شا» یمثان«یاست که چه بسا به شناخت مفھوم لغو
سـوره زمـر   ۲۳فه یه شـر یـ اق آیباشد س» یمثان«ر ید فھم تعبیتواند راھگشا و کلیش از ھمه میب

ن امر سبب شده یاز مفسران و محققان پنھان مانده است و ھمیارید بسیاست که متأسفانه از د
ه داشته باشند. چه بسا تأمـل در  یحاکم بر آیااق و فضیو مستقل از سیمتنبرونیھا نگاھتا آن
تر سازد. نوشـتار حاضـر   را شفاف» یمثان«ژه مفھوم یه به ویه مذکور بتواند مفاد آیاق آیسیفضا

بپردازد.» یمثان«مفھوم یکرد به بازشناسین رویدر صدد آن است که در حد توان خود با ا

»یمثان«واژه یمفھوم لغویبررس
ـ « شه یرا از ر» یمثان«ژه پژوھان واواژه عطـف و انعطـاف، برگردانـدن و    یو بـه معنـا  » یثَن

-۲/۳۲، ی؛ مصـطفو ۱/۳۱۹، ی؛ قرشـ ۱۴/۱۱۵؛ ابن منظور، ۸/۲۴۲، یدیاند. (فراھدن دانستهیچیپ
د. (ابـن  یـ گویم» المِثناة، المثناة«ا ی» ةیثَنا«ا مو یسمان بافته شده از پشم یکه عرب به ر) چنان۳۰

ده یچینکه از دو رشته به ھم پیث ای) از ح۱/۳۹۱؛ ابن فارس، ۲/۳۱، ی؛ مصطفو۱۴/۱۲۱منظور، 
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گـردد. (ابـن منظـور،    یاطالق مـ » الدابةیمثان«وانات یز به زانو و آرنج حیافته است و نیل یتشک
اسـت کـه دسـت خـم     یان ساعد و بازوسـت و محلـ  یکه آرنج، بندگاه منی) به اعتبار ا۱۴/۱۲۳

ن یز قـرار دارد چنـ  یـ که زانو که حـد واسـط ران و سـاق ن   ردد. چنانگیشود و دو قسمت میم
د از آن عبـور کـرد   یـ صـعود با یکه بـرا یچ کوه و جاده کوھستانین به پیچندارد. ھمیتیخاص

ز یـ ) و ن۱۷۸کند. (راغـب،  یم میراه را به دو قسمت تقسییگردد گویر میتعب» ة مِن الجَبلیالثن«
را در یـ نـد، ز یگو» ثنـا «گردد یبازگو میاپیشود و پیبرشمرده ممردمیھایچه را که از خوبآن

).۱۷۸؛ راغب، ۳۱۹-۱/۳۲۰، یشوند. (قرشیگر عطف میکدیك به یمدح، صفات ن
که مسـتلزم وجـود دو رکـن    یچشیحات فوق در تمام موارد مذکور انعطاف و پیبنابر توض
بـه  یزیـ چانـدن و ارتبـاط چ  یپیکردن به معنارا که عطفیشود زیده میواژه دیاست در معنا

یھـو بِمعنـ  «ن دانست: یرا چن» یمثان«یتوان معناین می) بنابرا۱۲/۹، یگر است. (طبرسیز دیچ
ه یـ جمـع مثن » یمثـان «ز معتقدند که واژه ینی) و برخ۲/۳۲، ی(مصطفو» اإلنعطافات و الصوارف

؛ واعـظ  ۱۷/۳۸۹، ییمعطوف و عطف شـونده اسـت. (طباطبـا   یو به معنا» یثن« اسم مفعول از 
).۳۱۹-۳۲۱، ی؛ قرش۶۷۱-۸/۶۷۲، یخراسان

میدر قرآن کریمشتقات مثان
بـه کـار رفتـه    » یمثـان «ھا مشـتقات واژه  که در آنیاتیم و با توجه به آیبا تأمل در قرآن کر

دارنـد و  » یمثـان «بـا واژه  یکـ یار نزدیبسـ یین واژگـان دامنـه معنـا   ید که ایآیاست به دست م
ثْنُـونَ یأَال إِنَّھُـمْ «شود مانند: یده میھا ددر آن» چشیانعطاف و پ«و » تیدوئ« ییعنامیھامؤلفه

ـ  یسِرُّونَ وَ ما یعْلَمُ ما یابَھُمْ یسْتَغْشُونَ ثِینَ یسْتَخْفُوا مِنْهُ أَال حِیصُدُورَھُمْ لِ هُ عَلِ مٌ بِـذاتِ  یعْلِنُونَ إِنـَّ
خود را یھانهیکند که منافقان سیان مین معنا را بیا» نونثی« ه، واژه ین آی) در ا۵(ھود/» الصُّدُورِ

چند تا قرآن را نشنوند.یپیکنند و به ھم میخم م
دادن اسـت چـون در   استثنا کردن و در انحصار قـرار ی) به معنا۱۸(قلم/» سْتَثْنُونَیوَ ال «ه یآ

عِطْفِـهِ یثـانِ «ه یـ آگردد. در یھم حساب میشود و رویمنه عطف میبر مستثنیاستثاء مستثن
یثـان «) واژه ۹(حج/» قِ یامَةِ عَذابَ الْحَرِیوْمَ الْقِیقُهُ یوَ نُذِیا خِزْیالدُّنْیلِ اللَّهِ لَهُ فِیضِلَّ عَنْ سَبِیلِ

را که شـخص  یجانب و طرف است زیجادل و عطف به کسر اول به معنایحال از فاعل » عطفه
خـود را بـر   یکننـده رو اعـراض ییگرداند گویبرمخود را به آن طرفیدر موقع اعراض رو

).۳۱۹-۱/۳۲۰، یگذارد. (قرشیجانب خود م
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هُ نَـزَّلَ   «استفاده نمـوده اسـت.   » یمثان«ر یخود از تعبیبار در معرفنیاولیم برایقرآن کر اللـَّ
یبرایا وصفیقرآن یبرایاسم» ینمثا«ی) به راست۲۳(زمر/» یثِ کِتاباً مُتَشابِھاً مَثانِیأَحْسَنَ الْحَدِ

یھـا ن سـؤال جـواب  یـ در پاسـخ بـه ا  یگران قرآناست؟ محققان و پژوھشین کتاب آسمانیا
ار، یـ م اسـت. (رام یاز اسماء قرآن کر» یمثان«از محققان معتقدند یاند. برخان کردهیرا بیمتعدد

شود مانند: یده میب دبر قرآن دراشعار عریکه اطالق مثان) چنان۱/۱۸۵، یوطی؛ س۳۲-۳۱
1د بن ثابتیبَعد زیوَ مَن لِلمثانبعد حَسان َ وابنهِیفَمَن لَلقوا ف

م یاز اسماء قـرآن کـر  یکیرا به عنوان » یمثان«اند: گرچه گذشتگان ن گفتهیگر چنیدیبرخ
صف قـرآن اسـت   تواند اسم قرآن باشد بلکه وین عنوان نمید ایبدون تردیاند ولاستعمال کرده

ـ اند که البتـه ا ر اسماء و القاب قرآن خلط نمودهیکه گذشتگان با سا ات قـرآن  یـ ن وصـف در آ ی
ه را بـا  یـ ز دو نظریـ گر نیدی) برخ۲۶-۲۷، یم در مورد خود قرآن به کار رفته است. (حجتیکر

).۱/۱۱۳قرآن است. (محقق، یاسم و وصف برا» یمثان«ھم جمع کرده و اذعان داشتند 
امبر (ص) در زمـان  ینازل شده بر پیات الھیاز آیابه مجموعهیر مثانیرسد تعبیظر مبه ن

هُ نَـزَّلَ أَحْسَـنَ    «ات به صورت کامل نازل نشده بود: یآینکه تمامینزول اطالق شده است با ا اللـَّ
ـ خْشَوْنَینَ یتَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِیثِ کِتاباً مُتَشابِھاً مَثانِیالْحَدِ نُ جُلُـودُھُمْ وَ قُلُـوبُھُمْ   یرَبَّھُمْ ثُمَّ تَلِ
خـدا  )۲۳(زمـر/ » ضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ ھادٍیشاءُ وَ مَنْ یبِهِ مَنْ یھْدِیذِکْرِ اللَّهِ ذلِكَ ھُدَى اللَّهِ إِلی
از ن گفتار را بصورت کتابی متشابه دوگانه فرو فرستاد که از خواندنش پوست کسانی کـه  یبھتر

ن یـ اد خـدا نـرم شـود. ا   یـ شان با یھاشان و دلیھالرزد سپس پوستترسند میپروردگارشان می
اش ھر کس را که بخواھد، و ھـر کـس را کـه خـدا     لهیکند بوست مییت خداست که ھدایھدا

در » یمثـان «ین معنـا یینظرات مفسران در تب).۱/۹۲۳، یی نباشد. (فارسیگمراه کند او را راھنما
م کرد: یتوان به ھشت بخش تقسیسوره زمر را م۲۳فهیه شریآ

د/ ثـواب و  یـ / وعـده و وع یبر مزدوجات امور متقابل مانند: امر، نھـ یم محتوی) قرآن کر۱
؛ ۸/۹۱، ی؛ کاشـان ۱/۱۰۳۳، یسـبزوار یعقاب/ بھشـت و دوزخ/ مـؤمن و کـافر اسـت. (کاشـف     

؛ ۴/۵۵، ی؛ بغـداد ۴/۸۵، ی؛ بغـو ۱۷/۱۲۸، ینـ یخمی؛ نجفـ ۱۱/۲۳۶، یمیشـاه عبـدالعظ  ینیحس
-۷/۳۵۴، ی؛ عـامل ۳/۲۱۵۹، ی؛ سـورآباد ۸/۴۰۳، یبـد ی؛ م۲/۳۳۰، یجـاو ی؛ نوو۹/۲۱، یطوس
).۲۶/۴۴۶، ی؛ فخرراز۳۵۳

۱/۴۴۷حسان بن ثابت، ١.



119...در قرآن کریم با تأکید بر سیاق » مثاني«بازشناسي مفھوم 1392پاییز و زمستان
ك و یـ کـه لب کردن و اعاده باشد چنـان تکراریبر وزن (مَفعل) و به معنایجمع مَثنی) مثان۲
).۶۸-۲۴/۶۹ور، ؛ ابن عاش۱۲/۲۴۸، ی؛ آلوس۴/۱۲۳، ین است. (زمخشریك چنیسعد

ابـد و ھرگـز   ییدر ھر عصر و زمان مـ یاتازهیقت قرآن در ھر زمان که تجلّی) تکرار حق۳
).۱۷۹؛ راغب، ۴۳۲-۱۹/۴۳۳، یرازیکھنه نخواھد شد. (مکارم ش

ھا، مواعظ، اندرزھا، اخبـار، احکـام و   ھا، سرگذشت) تکرار مباحث مختلف مانند: داستان۴
ن، ی؛ امـ ۲۱/۱۶۸، ی؛ طبرس۴۳۲-۱۹/۴۳۳، یرازیست. (مکارم شیور نکه ھرگز مالل آی... تکرار

، ی؛ زمخشـر ۱۶/۲۵۰، ی؛ قرطب۱۱/۳۰۳ب، ی؛ ط۱۲/۲۴۸، ی؛ آلوس۸/۴۰۳، یبدی؛ م۱۱/۱۹۹-۱۹۸
، یمیشـاه عبـدالعظ  ینی؛ حسـ ۳۵۳-۷/۳۵۴، ی؛ عامل۸/۹۱، ی؛ کاشان۵/۳۰۴۸د قطب، ی؛ س۴/۱۲۳

۱۱/۲۳۶.(
ست و انسان ھر چنـد تـالوت کنـد بـاز     یز نیانگلم که ھرگز مالی) تکرار تالوت قرآن کر۵

ب، یگر استماع کند. (طیخواھد مرتبه دیا در استماع باز میل است که دو مرتبه تالوت شود یما
شــاه ینی؛ حســ۸/۹۱، ی؛ کاشــان۴/۱۲۳، ی؛ زمخشــر۹/۲۱، ی؛ طوســ۱۶/۲۵۰، ی؛ قرطبــ۱۱/۳۰۳

).۱۲/۲۴۸، ی؛ آلوس۲۱/۱۶۸، ی؛ طبرس۱۱/۲۳۶، یمیعبدالعظ
بـار بـه   كیـ امبر و در شـب قـدر و   یـ بر قلب پیبار به صورت دفعكیتکرار نزول قرآن )۶

).۴۳۲-۱۹/۴۳۳، یرازیسال صورت گرفته است. (مکارم ش۲۳یطیجیصورت تدر
از یانـد چـون برخـ   خواندهیمعطوف است و قرآن را مثانیه و به معنایجمع مَثنی) مثان۷

کـه  نیـ کنـد بـدون ا  یان مـ یـ را شـرح و ب یگریك دیگر دارد و ھریدیاتش انعطاف به برخیآ
، ی؛ قرائتـ ۱۷/۳۸۹، ییو دفـع کننـد. (طباطبـا   یگر را نفـ یکـد یافـت شـود و   یھا در آنیاختالف

۱۰/۱۶۱.(
فواصل قرآن است. ابن بحر معتقد است: چون قرآن بر خـالف نظـم و   یبراینامی) مثان۸

ده یـ ن رو ھمـه آن قـرآن نام  ین است از اگرایآن ھم بر خالف دیگذارنثر، سخن بشر است نام
ده شـده و  یـ ده، خطبه، رساله، سوره نامیند و در برابر نام قصیوان گویکه مردم دشده است چنان

یات را مثـان یاند قرآن اواخر آدهینامیه گفته شده و چون اواخر شعرھا را قوافیت، آیدر برابر ب
).۸/۴۰۳، یبدی؛ م۳۵۳-۷/۳۵۴، یده است. (عاملینام

نیمفسرینقد آرا
ن است کـه مفسـران   یشود ایده میشتر دیات غالب است و بیچه در اکثر نظردر مجموع آن
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ـ انـد و آن را بـه صـورت مطلـق     در نظـر گرفتـه  » تکـرار «یرا به معنا» یمثان« ا در نسـبت بـا   ی

م ماننـد: تکـرار مـواعظ، احکـام، داسـتان،      یمختلف قرآن کـر یھاھمچون: بخشییھاموضوع
یبـه معنـا  یر نظرات در حـوزه مثـان  یرسد ساین به نظر میاند و چنت، نزول، مطرح کردهتالو
تـوان بـه   یمـ یمثانیفھم معنایارجاع داده شده است اما چه بسا برایمثانیا اصطالحییلغو
یکه مفسـران گرامـ  یم پرداخت در حالیزمر در قرآن کر۲۳فه یه شریحاکم بر آییمعنایفضا

اند و صـرف نظـر   ه داشتهیاق آیمجزا و مستقل از سینگاھ» یمثان«ریمذکور به تعبه یر آیدر تفس
توانـد  یاز مـوارد مـ  یاریه در بسـ یـ اق آیکه سیاند در حالپرداخته» یمثان«ن ییه به تبیاق آیاز س

ات یـ فواصـل آ یبـرا ینـام یمثـان «ه یتر سازد. نظره را شفافیه باشد و مفاد آیفھم آیراھگشا
ھمراه یل روشنیندارد و با دلیو منطقیچ پشتوانه علمیاست که ھیاخود ساختههینظر» قرآن

ندارد قابل قبول نخواھد بود.یمحکمین چون مبنایست بنابراین
بـه  یات الھـ یـ گـر از آ یدیکیزمر در ۲۳فه یه شریسوره حجر: عالوه بر آ۸۷ه یآیبررس

) و بـه  ۸۷(حجـر/ » مَیوَ الْقُرْآنَ الْعَظِیسَبْعاً مِنَ الْمَثانِناكَیوَ لَقَدْ آتَ«اشاره شده است: یر مثانیتعب
).۱/۵۳۳، ی. (فارسمیم را دادین به تو ھفت" مثانی" و قرآن عظیقی

هینزول آیفضا
ات موضـوع  یـ از جزئیآگـاھ ینزول است که چه بسا برایاز ارکان فضایکیسبب نزول، 
ـ از آن مفـاد آ یمـوارد بـدون آگـاھ   یارهه سودمند واقع گردد و در پایمورد بحث در آ ه مـبھم  ی

د: یـ گویسوره حجر م۸۷فه یه شریان سبب نزول آین بن فضل در بی) حس۱۴۵، یماند. (رجبیم
ر بـا بـار پارچـه و    ینضـ یظه و بنیقریھود بنییو اذرعات برایك روز ھفت قافله از بُصریدر 

ین اموال از آن ما بود قـو یگفتند: اگر ادند مسلمانان یرسییایدریات و جواھر و کاالھایعطر
وَ الْقُـرْآنَ  یناكَ سَبْعاً مِـنَ الْمَثـانِ  یوَ لَقَدْ آتَ«ه یم. آیکردیم و در راه خدا انفاق میشدیگر مو توان

مؤمنان نازل شد. ی) در تسل۸۷ّ(حجر/» مَیالْعَظِ
ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْھُمْ وَ ال تَحْزَنْ كَ إِلیینَیال تَمُدَّنَّ عَ«است یه بعدین شأن نزول آید اییتأ

] را بدان ی از آنان [کافرانیھاو به آنچه ما دسته)۸۸حجر/»(نَ یھِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِیعَلَ
ش براى مؤمنان فرو گستر. یشان اندوه مخور، و بال خویم چشم مدوز، و بر ایابرخوردار ساخته

ات مذکور بـه  ی). الزم به ذکر است اگر چه خطاب آ۱/۲۶۶؛ فوالدوند، ۱۴۷، یشابورینی(واحد
شــاه ینی؛ حســ۳/۴۷۸، یباطنــاً خطــاب بــه امــت اســت. (بروجــردیامبر (ص) اســت ولــیــپ
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یامبر (ص) نعمتیسازد که به پیات خاطر نشان مین آی) خداوند متعال در ا۷/۱۴۴، یمیعبدالعظ

، به یاهیست؛ سرمایکافران نیھایھا و برخوردارا ثروتسه بیبس بزرگ عطا کرده که قابل مقا
) تا مسلمانان بدانند کـه  ۸۷(حجر/» میوَ الْقُرْآنَ الْعَظِیسَبْعاً مِنَ الْمَثانِ«َ یعظمت تمام عالم ھست

) و ۶/۶۹، یھا داده شده بھتر از ھفت قافله است. (جعفرکه به آن» میقرآن عظ«و » یسبع المثان«
ـ نَیال تَمُـدَّنَّ عَ «د: یفرمایامبر (ص) میتذکر به مسلمانان خطاب به پسپس در صدد  مـا  كَ إِلـی ی

یه بـه معنـا  یـ ن آیـ خداونـد در ا ی) لـذا نھـ  ۸۸(حجر/» ھِمیمَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْھُمْ وَ ال تَحْزَنْ عَلَ
امبر (ص) یاست که پیھیکفّار ندوزند وگرنه بدیایگر مؤمنان چشم به دنیاست که دیھشدار

).۶/۳۵۳، یکفار نداشت. ( قرائتیایھرگز رغبت به دن

سوره حجر۸۷ه یرامون آیمفسران پیآرایبررس
ه یـ در آیزمر به صورت مطلق به کار رفته است ولـ ۲۳فه یه شریدر آ» یمثان«ر یگر چه تعب

ر چـه  یـ تعبن یـ ه اید مفسران و محققان در توجید دیھمراه است. حال با» سبع«حجر با واژه ۸۷
توان به شـش بخـش   یات مفسران را میاند. نظران کردهیرا بیاند و چه نظراتدهیشیاندیریتداب
م کرد.یتقس

ان یـ ر را بیـ ل زیـ ن نظـر دال یـ ه ایاند و در توجر کردهیرا به سوره حمد تفسی) سبع المثان۱
اند:کرده

ه است.یھفت آیسوره حمد دارا-
اك، یـ م، ایدوبار تکـرار شـده اسـت ھماننـد: رحمـن، رحـ      ن سورهیاز واژگان در ایبرخ-

ھم.یصراط، عل
ن)یاك نستعیاك نعبد، ایم)، (ایاتش دو به دو است ھمانند: (الرحمن، الرحیآیمحتوا-
شود.یھفت باب علم در سوره حمد خالصه م-
است.ین، ظا، فا) خالی، شیم، خا، زاین سوره از ھفت حرف (تا، جیا-
ل شـده  یبنـدگان) تشـک  یدعا و تقاضـا یمیخدا، نیاز آن حمد و ثنایمیناز دو بخش (-
است.
شود.یدر ھر نماز دو مرتبه قرائت م-
امبر(ص) نازل شده است.یدو مرتبه بر پ-
اند.م شدهین) تقسیھم، ضآلین سوره کفار به دو قسم ( مغضوب علیدر ا-
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شود.یگر قرائت میدیادر نماز ھمراه با سوره-
است.یالھین سوره مشتمل بر ثنایا-
ن امت استثنا کرده است.یاین سوره را برایخداوند متعال ا-
که آن مراتب به اعتبار نزول و صعود تکـرار گـردد و   نیك اعتبار ھفت است و ایعالم به -

آن مراتـب اسـت و سـوره فاتحـة     ینیکه قرآن صورت تـدو نیگردد و ایھر عالم دو قسمت م
؛ ۲۸۱-۱۲/۲۸۲، ییتصر قرآن بوده و ھمه قرآن در سوره جمع شـده اسـت. (طباطبـا   الکتاب مخ

د ی؛ سـ ۱۱/۱۲۹، یرازی؛ مکـارم شـ  ۱۹۰-۱/۱۹۱، یوطی؛ س۲۲۵-۱/۲۲۶؛ محقق، ۵/۳۹۸، یمدرس
؛ ۲/۵۸۷، ی؛ زمخشـر ۱۵۹-۱۹/۱۶۰، ی؛ فخـرراز ۷/۳۲۲، ی؛ آلوسـ ۸/۷۰ب، یـ ؛ ط۴/۲۱۵۳قطب، 
، ی؛ ابــن جــوز۸/۷۷، ی؛ گنابــاد۲۵۲-۶/۲۵۳، ی؛ طوســ۷/۱۵۲ن، ی؛ امــ۲۱۳-۱۳/۲۱۴، یطبرســ

۴/۴۱۳  .(
ن ھفـت سـوره را عبارتنـد از: (بقـره، آل     یـ )سُور طوال: ھفت سوره بلند قرآن است کـه ا ۲

ـ اند ادهینامیھا را مثانن سورهیکه انیعمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال و توبه) علت ا ن ی
ن، ی؛ امـ ۲۱۳-۱۳/۲۱۴، یو به دو آمده است. ( طبرسھا دن سورهیھا در ااست که اخبار و عبرت

؛ ۲۵۲-۶/۲۵۳، ی؛ طوسـ ۲/۵۸۷، ی؛ زمخشـر ۱۵۹-۱۹/۱۶۰، ی؛ فخـرراز ۷/۳۲۲، ی؛ آلوس۷/۱۵۲
).۴/۴۱۴، یابن جوز

گردنـد عبارتنـد از: (مـؤمن، فصـلت،     یآغـاز مـ  » حم«که با یا: ھفت سورهمی) سُورحوام۳
).۲/۵۸۷، ی؛ زمخشر۷/۳۲۲، یه، احقاف). (آلوسی، زخرف، دخان، جاثیشور

ھـا شـامل   ن کتـاب یل که این دلین نازل شده است به ایشیاء پیکه بر انبیافهی) ھفت صح۴
از یھا به صورت مکرر وجود دارد و قرآن ھم جزئھا موعظهن کتابیا در ایاست و یالھیثنا
).۲/۵۸۷، ی؛ زمخشر۷/۳۲۲، یھا است. (آلوسآن

م: قرآن مشتمل بر ھفت نوع از علوم است کـه عبارتنـد از:   یگانه قرآن کرات ھفتی) محتو۵
که قرآن مشتمل بـر ھفـت   نیا ایف. ید، نبوت، معاد، قضاء، قدر، احوال عالم، قصص، تکالیتوح

/ خبـر و  یا امر، نھـ ی/ بشارت، انذار / ضرب امثال / تعدد نعم/ اخبار األمم یامر است: امر، نھ
).۱۵۹-۱۹/۱۶۰، ی؛ فخر راز۷/۳۲۲، ی؛ آلوس۴/۴۱۴، یابن جوزاستخبار / نداء / قسم / امثال. (

مفسرانینقد آرا
را سبع در لغت به یاند زر کردهیرا به سوره حمد تفس» یسَبْعاً مِنَ الْمَثانِ« ن و محققان مفسرا
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را یـ طلبـد ز یرا میشترین نظر تأمل بیه است. ایھفت آیھفت است و سوره حمد دارایمعنا

ـ  یثانویم امریقرآن کریات قرآن نسبت به محتوایق آیدقیرگذاکه شماره ) ۲۵ن، یاسـت. (رب
یھـا شـود و مکتـب  یده مـ یـ دیز اخـتالف اقـوال  یات قرآن نیآیگذارکه در شمارهنیژه ایبه و

) و در ۵۷۰ار، یـ ده انـد (رام یـ را برگزیك عددیھر ی، شامی، بصری، مدنی، مکیمختلف کوف
هِ الـرَّحْمنِ الـرَّحِ   «عه یچه به مذھب شمورد سوره فاتحة الکتاب اگر ـ از آیکـ ی» میبِسْمِ اللـَّ ات ی

هِ الـرَّحْمنِ الـرَّحِ   «به مذھب عامه یشود ولیسوره حمد محسوب م را خـارج از آن  » میبِسْمِ اللـَّ
ر ن اگـر چـه د  ی) بنابرا۸/۷۰ب، یاند. (طشمرده» ھِمیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیغَ«ه را ین آیدانند و آخریم

واالتر از تصور ییھال و حکمتیشده است چه بسا دال» یمثان«ر به یات از سوره حمد تعبیروا
به سوره اکتفاء نمود.یو ظاھریسطحید تنھا به نگاھیانسان خواھد داشت و نبا

م اسـت  یکه اکنـون در قـرآن کـر   یتیفین کیھا بدم سورهینش و تنظیکه در چنیبا توجه به ا
جمھور علماء به اجتھاد یاند ولدانستهیقینش را توفین چیایارد و گروھاختالف نظر وجود د

کـه: مصـاحف   نیاند از جمله اارائه کردهیاند و دالئلنه قائلین زمی(ص) در ااران رسول خدای
یادیـ گر اخـتالف ز یھا با ھمدب سورهین کند در ترتیکه عثمان قرآن را تدونیصحابه قبل از ا
ن یده بـود آنـان چنـ   یبود و از جانـب رسـول خـدا (ص) رسـ    یقیب توفیترتنیداشتند و اگر ا

که به نقل از ابن اشته: عثمـان فرمـان داد کـه    نیگر ایداشتند و دیرا روا نمیاختالف و دگرگون
ھا را با قرار دھند و سور انفال و توبه را جزء سبع طوال قرار دھند و آنیدر پیسور طوال را پ

« ریحات فـوق تفسـ  ی) بنابر توضـ ۵۹۸ار، یگر جدا کنند. (رامیاز ھمد» میلرَّحْمنِ الرَّحِبِسْمِ اللَّهِ ا«
قابـل قبـول   یدر صـورت یم و مثـان یر آن به سور حوامیا تفسیبه سبع طوال و » یسَبْعاً مِنَ الْمَثانِ
چه رفته باشد. مضاف بر آنیھا صورت پذسورهیقینش ثابت توفیب و چیبر ترتیاست که مبتن

ن یـ اسـت و انطبـاق ا  یاست و سور طوال جزء سور مـدن یان شد سوره حجر، جزء سور مکیب
ن ھمه یبا بودن ا«معتقدند: ییگر سو عالمه طباطبایسازد و از دیر بر سور طوال را مشکل میتعب
یاند: مقصود از آن ھفـت سـوره طـوالن   کرد که گفتهیبه گفته بعضیید اعتنایگر نبایات دیروا

اسـت کـه بـر    یافهیا صـح یـ گانـه و  ھفت» حم«اند: مراد از آن گر که گفتهیدیعضاست و آن ب
).۲۸۱-۱۲/۲۸۲، یی(طباطبا». امبران نازل شده استیپ

»یمثان« دگاه مستشرقان در مورد ید
، »یمثـان «یبـه معنـا  یابیـ گران مسلمان در حوزه دسـت رغم تالش محققان و پژوھشیعل
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ر یـ ن تعبیاند و اان کردهیرا بیھاتیر توجین تعبیز درباره ایان نر مسلمیگران غمحققان و پژوھش

گر انیھات بیھا و توجن تالشیایاند. تمامگر برشمردهیدیھارا جزء واژگان وام گرفته از زبان
ن یمستشـرق یمـبھم و رازنـاك اسـت کـه حتـ     یر به قـدر ین تعبیاست. ا» یمثان«یت معنایاھم

برآمده اند .آن یبه معنایابیدرصدد دست 
ـ از روایاشمرده اسـت کـه مجموعـه   یعبریدر ارائه مَشنایرا کوشش» یمثان«گر یگا ات ی
ات یـ در کنار تورات باز نموده اسـت. البتـه ادب  ییان جایھودیخود در نزد یاست و برایشفاھ
ن پـژوھش قابـل انطبـاق    یـ ه مطرح شـده در ا یتر به واقع است و با نظركینزدیمفھومیشفاھ
یب کـه حـدس زده واژه از آرامـ   یـ ن ترتیـ گر را اصالح کرده است بـه ا یه گاینلدکه نظراست.

محققان ید: بعضیگویه مین نظرید اییچارد بل در تأی). ر۳۷۱-۳۷۲، یگرفته شده است. (جفر
اخذ شده اسـت،  یعبر» یمَشنا«از کلمه ین واژه عربیش دارند که ایه گراین نظریبه اییاروپا

» مَشنا« ھود که کالً ییعت شفاھیشر» تایمَثن«یآرام-یا عبرییانیشتر از کلمه سریا به احتمال بی
ده یـ از آن ھـم باشـد امـا عق   ین کلمه ممکن است قابل اطالق به ھـر جـزء خاصـ   ینام دارد و ا

اسـت.  یمکافـات الھـ  یدارایھاداستان» یمثان« است که مراد از ین معنیت طرفداران، ایاکثر
داسـتان  یبـه معنـا  » مَشـنا «ن مبنـا کـه   یو چه بر ا» مکرارات«یبه معنایکه مثانن مبنا یچه بر ا
است.  

مکافـات  یدارایھاداستان«ید به معنایرا بایه که مثانین نظرید در دفاع از این جا بایدر ا
تـر  کوچـك یھاگرفت که در اصل ھفت داستان عمده وجود داشته است و وجود داستان» یالھ
سـت.  یھـا ن آنیاسـت کـه البتـه تمـام    » یسـبع مـن المثـان   «ریـ قاً ھماھنگ بـا تعب یا کوتاھتر دقی

را یـ است که در سـوره زمـر آمـده اسـت ز    یز در خور وصفینیمکافات الھیدارایھاداستان
امبران و یـ پیا رسـتگار یـ که نجـات  شود حال آنیت میا مجازات باعث خوف و خشیمکافات 

). ۴۰۲گرداند. (بل، ھا را نرم ھا چه بسا دلروان آنیپ

مستشرقانینقد آرا
به ھمه قرآن اطالق شـده  » یمثان«سوره زمر به صراحت ۲۳فه یه شریکه در آنیبا توجه به ا

ش از ھفت داستان اسـت و از  یھا به عذاب اشاره شده بکه در آنییھاداستانییاست و از سو
نش ھفت داستان از مجموع ین گزیت ھستند بنابر ایقرآن حائز اھمیھاگر تمام داستانیدیسو

ل روشـن وجـود   یـ محکـم و دال یه مبنـا ین نظریه ایست و در توجیح نیقرآن صحیھاداستان
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).۹۶-۹۷، یندارد. (جعفر

یه بودن مثانیدو ال
سـوره  ۲۳ه یـ اق آیو با توجه به س» یمثان«یلغویبا در نظر گرفتن معناین بررسیبعد از ا
از بـه  یـ د نیشـود کـه شـا   یدگاه مطـرح مـ  یك دیرسد که به عنوان یبه نظر میگریزمر، وجه د

داشته باشد.یشتریتأمالت ب
ت انسان نازل شده است. گر چه الفاظ و یھدایقت واحد است که در راستایم حقیقرآن کر

ك شوند وحـدت و  یھر چه به باطن و سر منشاء آن نزدیرسند ولیاھه قرآن متکثر به نظر میس
، اطـالق و وحـدت اسـت و بـه     یوستگین اصل در قرآن پیآن مشھودتر است. بنابرایپارچگکی

شـود،  یده مـ یل در آن دیچه از کثرت و تفصدر مقابل، آنیکپارچگیر خود قرآن احکام و یتعب
ن یـ ) بـا ا ۱(ھود/» رٍیمٍ خَبِیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیکِتابٌ أُحْکِمَتْ آ«ل نزول است. یفرع و طف

منـد از آن  گر و در ارتبـاط بـا آن اصـل و بھـره    تیافته، حکایلیافته و تفصین قرآن نزولیھمه ا
شدن كیدن و نزدیت آن و رسیق در آن و باال رفتن از رشته ھدایاطالق و احکام است و با تعم

خواھد ك امر واحدیکه ھمه آن ییشود تا جایمشھود و مشھودتر میوستگین پیبه آن اصل، ا
).۱۱۵-۱۱۷ع، یشد. (مط
قـرآن از  ی) در معرفـ ۲۳(زمـر/  » یثِ کِتاباً مُتَشابِھاً مَثانِیاللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِ«فه یه شریدر آ

انعطاف «یکه به معنایواژه مثانیلغویاستفاده شده است با توجه به معنا» یمثان«د یر جدیتعب
ـ  یز دیبه چیزیارتباط چینکرداست و چون ھر عطف» و برگرداندن دارد الجـرم  یگـر را در پ

اش بـه  را معـارف و مـواعظ  یـ است زیم مثانیح قرآن کرین توضیدربردارنده دو رکن است. با ا
ت یموجود در لوح محفـوظ انعطـاف دارنـد و مطالـب ھـدا     یق ثابت و معارف الھیسمت حقا

بخش و تیھدایابند و محتواییانعطاف میبه سمت مأل أعلیویو دنیبخش آن از جھان ماد
سـوق  یق معنـو یو حقـا یعـوالم روحـان  یبـه سـو  یش، روح انسان را از عوالم مادیفزاجان

ت و ارشـاد خلـق بـه    یم موصـوفه ھـدا  ین قـرآن کـر  ی) بنـابرا ۳۴-۲/۳۵، یدھـد. (مصـطفو  یم
ییبخش خود را به طرز معجزه آسـا تیق ھدایھا و حقاافتیت است رھیق ھداین طریاستوارتر

ش از آن یخـو یت وجودشان، استعداد و رشـد معنـو  یم نموده تا افراد بشر متناسب با ظرفیتنظ
شه باز باشد. یانتفاع ژرف اندیقش برایمند گردند و راه عرضه معارف عمبھره

گـاه  یدو نمود و جایتر دارار مناسبیا به تعبیدو مرتبه و یم داراین راستا قرآن کریدر ھم
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کـه  یابه گونـه یقرآن، به زبان عربیدر قالب کتاب خواندنیت، نمودگر اسیکدیمعطوف به 

انسـان تـاب   یده شـده تـا ظـرف وجـود    یچیدر لفافه حروف و کلمات پیق قرآنیات و حقایآ
إِنَّا جَعَلْناهُ «فه یه شری) آ۲۴۱-۱۲/۲۴۲ن، یامد. (یدن آن را داشته باشد و بتواند آن را درك نمایشن

قت قرآن در ام الکتـاب بـا   ین مطلب است که حقی) گواه ا۳(زخرف/» عَلَّکُمْ تَعْقِلُونَا لَیقُرْآناً عَرَبِ
دار شده است و با ذکـر امثـال و شـواھد    یموجود پدیل و جعل آن به صورت عبارات عربیتبد

مِـنْ  سَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلـذِّکْرِ فَھَـلْ  یوَ لَقَدْ «سر ساخته است. یمیانسان تا حدودیق را برایدرك حقا
م یانسان باشد و انسان متذکر گردد به عنوان نمونه: اگـر قـرآن کـر   ی) تا راھنما۳۲(قمر/» مُدَّکِرٍ

آنان در یروزیشان نزد خداوند و پیاز پاداش اییھازگاران را ذکر کرده است مثالیسرانجام پرھ
ـ   یـ زگاران را یاز صفات پرھیکیا را آورده است و اگر یدن از یا شـواھد اد کـرده اسـت آن را ب

تقرب ذھن و فھم عامـه  یقرآن برایھااز روشیکین یامبران (ع) ھمتا ساخته بنابرایپیزندگ
زده اسـت و آن مثـل ھمتـا آوردن    یمثلیزین است که از ھر چیق واال ایبشر نسبت به آن حقا

قـت  یچـه بـه منظـور درك انسـان از حق    اد شده است. چنانیاست که در قرآن یقتیھر حقیبرا
مِنْ تَحْتِھَا الْأَنْھارُ أُکُلُھا دائِمٌ وَ ظِلُّھا تِلْـكَ  یوُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِیمَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِ«د: یفرمایبھشت م
ان را وعده دادند چنـان  ی) وصف بھشتی که متق۱۱/۴۶۰، ی) (مدرس۳۵(رعد/» نَ اتَّقَوْایعُقْبَی الَّذِ

ن یـ ه آن برقرار اسـت، ا یشگی و سایاست و مأکوالتش ھمر درختانش جارى یاست که نھرھا ز
م به زبان ساده عموم سخن گفته اسـت  ین اگر چه قرآن کری. بنابرابھشت سرانجام اھل تقواست

نھفته است.یه معنویق عالین زبان ساده، معارف و حقایایاما در ورا
دسـترس مردمـان و   رحمـان و بـه دور از  یم در ام الکتاب و نزد خدایگر قرآن کرینمود د

ـ یو حکیمتعالیقتیحق از ھمـان  یگـر ی، نسـخه د یمانه است. البته قرآن نازل شده به زبان عرب
ـ  یقت است که به تمام و کمال نازل شده است. بنـابرا یحق و قـرآن موجـود در ام   ین قـرآن عرب

ـ «، »مٌینٌ کَرِإِنَّهُ لَقُرْآ«ات یکن در دو شکل و نمود. بر اساس آیاند لقتیك حقیالکتاب ھر دو  یفِ
از مـردم کـه بـه    یتنھـا گروھـ  یی) از سو۷۷-۷۹(واقعه/» مَسُّهُ إِالَّ الْمُطَھَّرُونَیال «،»کِتابٍ مَکْنُونٍ

را که جزء مطھـرون ھسـتند   یت(ع) ھستند. زیدارند اھل بینسخه موجود در ام الکتاب دسترس
ھـا  ه طھـارت قـرار دارنـد و آن   ن درجیشده که در باالتریك خاندان معرفیم تنھایودر قرآن کر

تِ وَ یـ ذْھِبَ عَـنْکُمُ الـرِّجْسَ أَھْـلَ الْبَ   یدُ اللَّهُ لِیرِیإِنَّما «رسول خدا(ص) ھستند. یت گرامیاھل ب
م که در ام الکتـاب  یقرآن کریھا ھستند که با نسخه اصل) پس آن۳۳(احزاب/» راً یطَھِّرَکُمْ تَطْھِی

است در تماس ھستند.  
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بـه ائمـه (ع)   » یمثـان «ت نقـل شـده   یق اھل بیات که از طریاز روایدر برخیسوگر یاز د

جَعْفَرٍ (ع یسَلَّامٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِیعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِ«ر شده است مانند:یتفس
ـ  ینَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ نَتَقَلَّبُ فِنَا (ص) وَیأَعْطَاھَا اللَّهُ نَبِیالَّتِینَحْنُ الْمَثَانِ)قَالَ نَ أَظْھُـرِکُمْ  یالْـأَرْضِ بَ

اسِ   یعَنْ أَبِ«ا ی) ١٥٠-١٥١، یه قمی(بابو» نُیقِیعَرَفَنَا مَنْ عَرَفَنَا وَ مَنْ جَھِلَنَا فَأَمَامَهُ الْ سَـلَّامٍ النَّخـَّ
هُ نَبِ  یالَّذِیالْمَثَانِنَحْنُجَعْفَرٍ (ع) قَالَیعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِ داً (ص) وَ   یأَعْطَـاهُ اللـَّ نَـا مُحَمـَّ

ـ  یالْأَرْضِ بَینَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ نَتَقَلَّبُ فِ ـ  ینَ أَظْھُرِکُمْ وَ نَحْـنُ عَ هِ فِ دُهُ الْمَبْسُـوطَةُ  یـ خَلْقِـهِ وَ  ینُ اللـَّ
ـ     بِالرَّحْمَةِ عَلَی عِبَادِهِ عَرَفَنَا مَـنْ عَرَفَنَـا وَ جَھِ   ). ١/١٤٣، ینـ ی(کل»نیلَنَـا مَـنْ جَھِلَنَـا وَ إِمَامَـةَ الْمُتَّقِ

یکـ یدو وجه ھستند یان کرده است: ائمه بزرگوار داراین بیات چنین روایه ایدر توجیمجلس
ارتباط با مـردم بـه واسـطه بشـر     یگریت و ارتباط خاص با خداوند و دیجنبه تقدس و روحان

).١١٤-٢٤/١١٥، یبودنشان است. (مجلس
یبـرا ١ك متنیخود و به مثابه یبه خودیکند که ھر متنیان میك بیکه دانش ھرمنوتچنان
ننده آن اثر نظر داشت یکه به آفرآنیر کرد، بیتوان آن را فھم، نقد و تفسیدارد و مییایخود گو

تـوان  یدارد که به کمك آن مییخود راھکارھایز برایدارد و فھم نییایخود گویرا متن برایز
توان به عنـوان  یا اثر را میگر، ھمان متن یدیمدار از متن داشت. از سوروشمند و دانشیفھم
سـت کـه   ینگر٢ك اثـر یـ در نظر گرفت و به آن به مثابه یدارده دستان خالق و فکر ھدفیآفر
یدھد و متن به عنوان اثـر ی، حضور مؤثر در متن و اثر خود را نشان مین نگرشیعتاً در چنیطب
).۳۲ع، یشود. (مطیر مید و تفسینمایف شده توسط او خود را میتأل

یکران قرآن احاطه دارند برایبیایدریپھنه ژرفاین گذشته از معصومان که بر تمامیبنابرا
سبحان چشم دلشان ین امکان وجود دارد که خدایشان ایز در محدوده ظرف وجودیگران نید

از رحمت قرآن آکنده از یقیند و قلبشان را با القاء حقایآن بگشاقریاز انوار نورانییرا بر پرتو
).۲۵۶-۲۴۷، یرباقرینور و سرور گردانند. (م

یتعـال به نور جمال حـق یاکه قلوبشان تا اندازهیجوقتیدل و حقن مؤمنان صاحبیبنابرا
یقـت الھـ  یحقاز اسرار کالم اهللا ویم به بعضیات قرآن کریکه از خالل آیده زمانیروشن گرد

دھـد و پوسـت بدنشـان بـه لـرزه در      یدسـت مـ  یگردند به صاحبان آن نفوس لرزشیواقف م
ش یبزرگتـر از گنجـا  یقیرا بـا حقـا  یـ رد. زیـ گیھا را فـرا مـ  آنیت الھیافتد و خوف و خشیم

1.Text as text
2 .Text as work
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ین خـوف یـ ) و ا۲۳/(زمر» خْشَوْنَ رَبَّھُمینَ یتَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِ«اند. خود مواجه گشتهیوجود

یق واالین است کـه اگـر حقـا   یھا است. مگر نه اآنیو آغاز حرکت الھیداریمبارك و سبب ب
زد عام و خـاص اسـت تـاب    خود که زبانیواستواریقرآن برکوه نازل گردد کوه با تمام ستبر

تَـهُ خاشِـعاً   یبَـلٍ لَرَأَ جَلَوْ أَنْزَلْنا ھـذَا الْقُـرْآنَ عَلـی   «خواھد شد. یوتحمل نخواھد آورد و متالش
کـوه  ی) به راست۲۱(حشر/» تَفَکَّرُونَ یةِ اللَّهِ وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُھا لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یمُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْ

تـاب  یالھـ یق واالین و حقـا یشکافد بلکه در اثر مضـام یبه سبب حروف و صفحات قرآن نم
ق قـرآن خاشـع   یتر باشد در برابر حقـا به مراتب از انسان پستکهیجمادینخواھد آورد. وقت

ـ  یگردد البته انسانیگردد و متالش یکه اشرف مخلوقات و به درجات از جماد باالتر اسـت اول
کـه  نیـ ). پـس از ا ۱۳/۱۱۳، یمیشاه عبدالعظینیمتأثر گردد. (حسیو احق باشد که از کالم الھ
د و یـ نماید مییھا را به روح خود تأخداوند متعال آنن را فرا گرفتیخوف سراسر وجود مؤمن

نُ جُلُـودُھُمْ وَ قُلُـوبُھُمْ   یثُمَّ تَلِ«رد. یگیقلوبشان را فرا میریناپذو وصفیقیسکون و آرامش حق
اور یار و یشه یشدگان خواھند بود و خداوند ھمتینان ھدایای) به راست۲۳(زمر/١»ذِکْرِ اللَّهإِلی

ن است.  یمؤمنان راست
انـد و  ات بسـته یـ ت آینور ھـدا یقلب خود را عمداً بر رویھاچهیھا که درو در مقابل، آن

یبخـش الھـ  تیات ھـدا یفرما است نه تنھا از آھا حکمو تعصب و لجاجت بر روح آنیکیتار
بـر  ینـاد و دشـمن  ) بلکه بر اثر ع۲۳(زمر/» ضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ ھادیوَ مَنْ «نخواھند برد یابھره

بـودن  ین مثـان ی) بنـابرا ۸۲(إسراء/» نَ إِالَّ خَسارایدُ الظَّالِمِیزِیوَ ال «ضاللتشان افزوده خواھد شد. 
ن اسـت تـا در اثـر آن    یشـ یاء پیـ که جـامع کتـب انب  یتیکتاب ھدایاست برایم کمالیقرآن کر

مند گردند.ھرهش بیخویت و رشد معنویزان ظرفیت بخش آن به میم ھدایھمگان از تعال
از یدن ھفـت قافلـه تجـار   یـ که مؤمنـان بـا د  یان شد زمانین سوره حجر بییکه در تبچنان

نـاكَ  یوَ لَقَـدْ آتَ «د: یـ فرمایخاطر مؤمنان مـ یو اذرعات متأثر شدند آنگاه خداوند در تسلّیبُصر
ن کتاب یسازد که این مطلب میوجه ا) و مؤمنان را مت۸۷حجر/»(مَ یوَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمِنَ الْمَثانِسَبْعاً 
ار شما قرار داده شـده اسـت   یر است که در اختینظیبیم و بزرگ و موھبتیعظه ی، سرمایآسمان

اش یو اخـرو یویـ رد سـعادت دن یاش به کـارگ یویدنیکه اگر انسان در زندگیبرنامه جاودان
ن و یتـر بـر آن بـزرگ  م کـه در برا یتـر از قـرآن کـر   میعظـ یاهین خواھد شد و چه سرمایتضم

گر انعطاف حالت مؤمنین از ) و در این آیه بیان۵۵۳-۱/۵۵۴.حرف ثُمَّ مقتضي سه امر است که یکي از آن ترتیب در خبردادن است (سیوطي، ۳
خوف و لرزش  به سکون و آرامش است.
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ن ین چنـ ی) و ا۱۱/۱۱۳، یرازیشوند. (مکارم شیکوچك و خرد میویدنیھاهین سرمایفاخرتر

شوند. یگرم مابند و دلییمؤمنان آرامش م
در برابـر  » یسَـبْعاً مِـنَ الْمَثـانِ   «ر یسوره حجر از تعب۸۷فه یه شرین خداوند متعال در آیبنابرا

ییمعنـا یھـا هیـ وده است تا عظمت و وسعت قـرآن و کثـرت ال  استفاده نمیھفت قافله تجار
إنَّ لِلقُرآنِ ظَھـراً  «که رسول خدا (ص) فرمودند: ادآور شود. چنانیبخش آن را به مؤمنان تیھدا

به صورت قرآن ییه معناین الیتری) ظاھر۴/۱۰۷، یی(احسا» سَبعَةِ أبطُنٍیو بَطناً و لِبَطنه بَطناً إل
درلـوح  ییه معنـا یـ ن الیتـر یعموم مردم قابل درك باشد و باطنیست تا براموجود نازل شده ا

محفوظ است.
ـ  » ھفـت «یاگر چه در لغت عرب به معنـا » سبع«الزم به ذکر است  در زبـان و  یاسـت ول

ر دارد یـ ز نظیـ م نیدر زبان قـرآن کـر  یر و تعدد است حتیگر تکثانیفرھنگ عرب، عدد ھفت ب
ـ «ات یر استعمال شده است مانند: آیتکثیراکه عدد ھفت و ھفتاد بچنان الْـأَرْضِ  یوَ لَوْ أَنَّ ما فِ

هَ عَزِ یمِنْ شَجَرَةٍ أَقْالمٌ وَ الْبَحْرُ  ـ یـ مُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ کَلِماتُ اللَّهِ إِنَّ اللـَّ » مٌ یزٌ حَکِ
غْفِرَ اللَّهُ لَھُـمْ ذلِـكَ   ینَ مَرَّةً فَلَنْ یفِرْ لَھُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَھُمْ سَبْعِاسْتَغْفِرْ لَھُمْ أَوْ ال تَسْتَغْ«، )۲۷(لقمان/

ست که اگر یگونه ننیرا ای) ز۸۰(توبه/» نَیالْقَوْمَ الْفاسِقِیھْدِیبِأَنَّھُمْ کَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اللَّهُ ال 
رد بلکه کلمـات او نامحـدود اسـت و    یپذیان میا مرکب شوند کلمات خدا پایش از ھفت دریب
ھـا را خواھـد   مشرکان استغفار کند خدا آنیش از ھفتاد بار برایامبر بیست که اگر پیگونه ننیا

ر و عظمـت  یـ گر تکثانیب» سبع«سوره حجر ۸۷فه یه شرید بتوان گفت در آین شاید. بنابرایبخش
ه و ذومراتب اسـت.  یچند الیم متنیکر) قرآن ۹۴-۹۵، یت ندارد. (جعفریاست و عدد موضوع

آن ییق و بـاال یـ عمیھاهیاست. الیبعدییه معنای، مقدمه شناخت و معرفت الییه معنایھر ال
چه مھم اسـت  آن کثرت و لفظ و آنیو سطحینییپایھاهیکه الیوحدت و بسط دارند در حال

ـ از نظـرات در ال یرای) و حاصـل بسـ  ۴۸ع، یھا با ھم است. (مطهین الیھمه ایوستگیپ یھـا هی
تر و باالتر قابل کشف است.قیعمییمعنا
تنـاظر دارد،  ین با مراتب ھسـت یھا و مراتب کمال انسان و ھمچنهیبا الییمعنایھاهین الیا

گـرفتن مراتـب   ست که بتوان بدون در نظـر یصرف نیوجه، کتاب علمچیکه قرآن به ھنیایعنی
و یشود که رشد معنـو یحاصل میزمانیقرآنیھااز فھمیاریآن را کشف کرد و بسیوجود
قرآن را نظاره و یھاهیه رشدشان ساحت و الیمخاطبان حاصل شده باشد و در سایبرایدرون

).۹۶نظرات آن را کشف کنند. (ھمو، 
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به کل » یسَبْعاً مِنَ الْمَثانِ«ن ییمطرح شودکه تبیادگاه مسألهین دیان ایحال ممکن است در ب

ـ «ه مورد بحث یه مذکور گردد چون در آینفسه در آیء علیقرآن باعث عطف ش » مَیالْقُرْآنَ الْعَظِ
اند: مفعـول  گونه پاسخ دادهنیاین مسأله برخیعطف شده است. در حل ا» یسَبْعاً مِنَ الْمَثانِ«به 
یزیـ به تـو چ د ما یفرمایاست. در واقع خداوند م» عظیم«و » یمثان«ن دو صفت یناك جامع ایآتَ

الْقُـرْآنَ  «ز عبـارت  یـ گـر ن یدی). برخـ ۲/۵۸۸، ین دو صفت را دارا است. (زمخشـر یم که ایداد
سازد پس یم» یسَبْعاً مِنَ الْمَثانِ«اند که آن را متفاوت از کردهیز تلقیآمشیستایرا وصف» مَیالْعَظِ

).۴/۴۱۶، یدانند. (ابن جوزیز مین دو را جایعطف ا
یبـة فـ  یث الکتیـ إلی الملـك القـرم و ابـن الھمـام و ل    «ستشھاد به قول شاعرگر با ایدیبرخ
انـد.  ز دانسـته یك مفھـوم بـه اخـتالف دو لفـظ را جـا     یـ ان یـ آوردن حرف عطـف م » المزدحم
ـ مُقحَمـه (زا » واو«جـا  نیـ در ا» واو«معتقدند ی) برخ۱۹/۱۶۰، ی(فخرراز ـ  ی ، ید) باشـد. (قرطب

ـ    ینبایو زبانیھات نحوی). گذشته از تمام توج۱۱/۵۵ ید فراموش کرد که قـرآن بـه زبـان عرب
ی) پس زبان قرآن فراتر از از زبان عربـ ۱۰۳(نحل/» نٌیمُبِیھذا لِسانٌ عَرَبِ«ن نازل شده است. یمب

است.
م ینازل کرده تا معلوم شود در مواجھه با قرآن کـر ین خداوند قرآن را به صورت مثانیبنابرا
ش و یانـد قـت دور یمنـد بـه حق  عالقهین ھستند و چه کسانیبو ظاھرینگریسطحیچه کسان

یآن، راھـ یھـا چ و تابید فراموش کرد که در پیش ھستند و نبایجانبه در پی سعادت خوھمه
جه آن به صورت قرار گرفتن در یت(ع) نخواھد بود و نتیت اھل بیجستن از علم و دراجز بھره

ن خواھد شد.ایھا و درجات متفاوت در جھات آخرت نمارتبه

جه ینت
مقابلـه  یارایـ زمان چیکس را در ھچیکه ھیژگیدارد، چنان ویاژهیم سبك ویزبان قرآن کر

ن یبودن قـرآن اسـت و ھمـ   » یمثان«ست. بدون شك، از جھات بارز اعجاز قرآن یبا آن نبوده و ن
نمود از قـرآن  گر دوانیب» یمثان«گانه دوران باشد. یم یت دوگانه سبب شده تا قرآن کریخصوص

وجـود نـدارد مگـر    یھمگان امکان دسترسـ یدر لوح محفوظ است و برایکیم است که یکر
ھمگان بـا  یاست که برایقرآن نازل شده در قالب عبارات مشھود و متکثر عربیگریپاکان و د

ك یـ گـر  انیـ م ھـر دو ب ین دو نمود از قرآن کریقابل استفاده است. ایت و رشد معنویھر ظرف
انـد و چـه بسـا بـا     وستهیگر معطوف و پیکدیکن در دو شکل و نمود که به یت واحدند لقیحق
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یوسـتگ ین پیشدن به آن اصل اكیدن و نزدیت آن و رسیق در آن و باال رفتن از رشته ھدایتعم

ك امر واحد خواھد شد.یکه ھمه آن ییشود تا جایتر ممشھود و مشھود
یت انسـان توجـه خاصـ   یم و تربیم به تعلیرآن کراھداف نزول قیم در راستایخداوند حک

از جنس بشر و آشنا به مسـائل و مصـائب   یامبریپیین منظور از سویمبذول داشته است به ھم
گر از سر لطف و محبت با توجه به مراتـب  یدییت او فرستاده است و از سویھدایبشر را برا

، ین کتـاب آسـمان  یـ م ایر تعـال مـردم د یت و رشد معنـو یگوناگون معارف قرآن و تفاوت ظرف
مخاطبـان قـرآن از   یر فرموده است که تمامیتدبیام خود به گونهیساختار قرآن را در افاده تعال

ـ یمند شوند. اما نبابخش آن بھرهتیم و معارف ھدایتعال یھـا چ و تـاب ید فراموش کرد که در پ
ن یت(ع) نخواھـد بـود. بنـابرا   یـ ت اھل بیجستن از علم و دراجز بھرهیآن راھییمعنایھاهیال

و رشد یاز فھم و دانش بشریاھا با ھر درجهت انسانیم و تربیاست تا تعل» یمثان«م یقرآن کر
ھـا و درجـات   گرفتن در رتبـه جه آن به صورت قراریھا محقق گردد. و نتزمانیدر تمامیمعنو

ان خواھد شد.یمتفاوت در جھات آخرت نما
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ق.۱۴۰۷، یروت: المکتب االسالمی، بریعلم التفسیر فیزاد المس، عبدالرحمان، یابن جوز

تا.ینا، بیجا، بی، بریر و التنویالتحرن عاشور، محمد بن طاھر، اب
اء یـ ق عبدالسـالم محمـد ھـارون، قـاھره: دار اح    ی، تحقس اللغةییمعجم مقاا، یابن فارس، احمد بن زکر

ق.١٢٦٦ه، یالکتب العرب
ق.١٤١٤روت: دارصادر،ی، بلسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 

ق.١٤٠٥دالشھداء، ی، قم: سیاللئالیعوالجمھور، ی، ابن ابییاحسا
ش.١٣٦١، تھران: نھضت زنان مسلمان، رقرآنیمخزن العرفان در تفسن، نصرت، یام

ش.١٣٦٦تھران: صدرا، ، ر جامعیتفسم،ید محمد ابراھی، سیبروجرد
ق.۱۴۱۵، هیروت: دارالکتب العلمی، بلیالتنزیمعانیل فیلباب التأوبن محمد، ین علی، عالء الدیبغداد

ق.۱۴۲۰،یاء التراث العربیروت: داراحی، بر القرآنیتفسیل فیمعالم التنزن بن مسعود، ی، حسیبغو
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وات، قم: سازمان یمونتگری، بازنگرین خرمشاھی، ترجمه بھاء الدخ قرآنیبر تاریدرآمدچارد، یبل، ر

ش.۱۳۸۲ه، یریاوقاف و امور خ
ش.۹،۱۳۸۰، شماره یمجله ترجمان وح، »یمن المثانر سبعاً یدرباره تعبیبحث«عقوب، ی، یجعفر

تا.ینا، بیجا بی، بکوثر__________ ، 
ش.۱۳۷۲جا: توس،ی، بیادون بدرهی، ترجمه فردیل در قرآن مجیواژگان دخ، آرتور، یجفر
ش.۱۳۸۲، ی، تھران: فرھنگ اسالممیخ قرآن کریدرتاریپژوھش، محمدباقر، یحجت

ق.۱۹۴۷روت: دار صادر، ید عرفات، بیق ولیق، تحوانیدحسان بن ثابت، 
ش.١٣٦٣قات، ی، تھران: میر اثنا عشریتفسن بن احمد، ی، حسیمیشاه عبدالعظینیحس

ق.١٤١٢ه، یروت: دارالعلم دارالشامی، بب القرآنیغریالمفردات فن بن محمد، ی، حسیراغب اصفھان
ش.۱۳۸۵ر، یرکبی، تھران: امخ قرآنیتارار، محمود، یرام
، یترجمـان وحـ  ا، یـ نیمیکری، ترجمه مرتض»ین سبع المثانییث در تعیر و حدیتعامل تفس«، ین، اُریرب

ش.۱۳۷۹، ۸شماره
ش.۱۳۸۵، تھران: سمت، ر قرآنیتفسیروش شناسگران، ی، محمود و دیرجب

ق.۱۴۰۷، یروت: دارالکتاب العربی، بلیق غوامض التنزیالکشاف عن حقا، محمود، یزمخشر
، تھـران:  یرجانیسـ یدیاکبـر سـع  یق علـ ی، به تحقیر سورآبادیتفسق بن محمد، یبکر عت، ابویسورآباد

ش.۱۳۸۰فرھنگ نشرنو، 
ق.١٤١٢روت: دار الشروق، ی، بظالل القرآنیفم، ید بن قطب بن ابراھیس
ـ یقزویحـائر ید مھدیترجمه س،علوم القرآنیاإلتقان فن عبدالرحمن، ی، جالل الدیوطیس ، تھـران:  ین
ش.١٣٨٤ر، یرکبیام

، قـم: جامعـه   یھمـدان ی، ترجمه محمـد بـاقر موسـو   رالقرآنیتفسیزان فیالمن، ی، محمد حسییطباطبا
ش.١٣٧٤ه قم، ین حوزه علمیمدرس
ش.١٣٦٠،ی، مترجمان، تھران: فراھانر القرآنیالتفسیان فیمجمع الببن حسن، ، فضلیطبرس
تا.ی، بیاء التراث العربیداراحروت: ی، بر القرآنیتفسیان فیالتب، محمدبن حسن، یطوس

ش.١٣٧٨، تھران: اسالم، رالقرآنیتفسیان فیب البیاطن، یب، عبدالحسیط
ش.١٣٦٠، تھران: صدوق، یر عاملیتفسم، ی، ابراھیعامل
ش.۱۳۶۹، تھران: انجام کتاب، ترجمه قرآنن، ی، جالل الدیفارس

ق.۱۴۲۰،یتراث العرباء الی: داراحروتی، ببیح الغیمفات، ابوعبداهللا، یفخرراز
ق.١٤١٠، قم: ھجرت، نیکتاب العل بن احمد، ی، خلیدیفراھ

ق.۱۴۱۵م، ی، تھران: دارالقرآن الکرترجمه قرآن، یفوالدوند، محمد مھد
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ش.۱۳۸۳از قرآن، ییھادرسی، تھران: مرکز فرھنگر نوریتفس، محسن، یقرائت
ش.١٣٧١ه، یم، تھران: دارالکتب اإلسالقاموس قرآناکبر، ی، علیقرش
ش.۱۳۶۴، تھران: ناصر خسرو، الجامع ألحکام القرآن، محمد بن احمد، یقرطب
، تھـران : اقبـال،   ینینائید محمدرضا جاللیق سی، به تحقهیمواھب عل، ین بن علی، حسیسبزواریکاشف

ش.۱۳۶۹
ش.۱۳۳۶، یعلمی، تھران: کتاب فروشنیالزام المخالفین فیر منھج الصادقیتفس، مال فتح اهللا، یکاشان

.ش١٣٦٢ه، ی، تھران: اسالمیالکافعقوب،ی، محمد بن ینیکل
، تھران: یاضیو حشمت اهللا ری، ترجمه رضا خانمقامات العبادةیان السعادة فیب، سلطان محمد، یگناباد

ش.۱۳۷۲ام نور، یدانشگاه پ
ش.۱۳۶۴جا: اسالمی، ی، بر المحققیتفسمحقق، محمدباقر، 

ش.١٣٧٤ه، ی، تھران: دارالکتب اإلسالمر نمونهیتفس، ، ناصریرازیمکارم ش
ش.۱۳۷۱ر، یرکبی: ام، تھرانکشف االسرار و عدة األبرارن، ید الدی، رشیبدیم

ش.١٣٦٠، تھران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، میکلمات القرآن الکریق فیالتحق، حسن، یمصطفو
ارشـد)،  ی(رساله کارشناسمطالعه آنیھااهم و ریات در سور قرآن کریآییمعنایوستگیپ، یع، مھدیمط

ش.١٣٧٩دانشگاه امام صادق (ع)، 
ش.١٣٨١، ١٣٨، شماره گلستان قرآن،»یو شعر نو پارسیمعارف قرآن«___________، 

)، دانشـگاه امـام صـادق (ع)،    یدکتـر ی(رساله میدر قرآن کرییبایزیمعنا شناس____________ ، 
ش.١٣٨٧
، یآستان قدس رضویاسالمیھااد پژوھشی، مترجمان، مشھد: بنالقرآنیالھدمن، ی، محمد تقیمدرس
ش.١٣٧٧
تا.یه، بی، تھران: اسالمبحاراالنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطھار، محمدباقر، یمجلس

ش.١٣٨٥، جا، محمدی، ب، ظاھر قرآن باطن قرآن، محسنیرباقریم
ق.۱۳۹۸ه، یھران: اسالم، تر آسانیتفس، محمد جواد، ینیخمینجف
ـ ، به تحقدیالقرآن المجید لکشف معنیمراح لب، محمد بن عمر، یجاوینوو ، ین انصـار یق محمـد امـ  ی

ق.۱۴۱۷ه، یروت: دارالکتب العلمیب
ش.۱۳۸۳، یقراگزلو، تھران: نیرضا ذکاوتی، ترجمه علاسباب النزول، یشابورینیواحد

، مشـھد: مجمـع البحـوث    فقه لغة القرآن و سر بالغةیم فالمعجگران، ی، محمد و دیواعظ زاده خراسان
ق.١٤٢٥ه، یاإلسالم


