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* محمد فالحى قمى

استاى هدفش مى�باشدفقيت گوينده در راى موى برشناخت مخاطب از امور ضرور
ا اميد داشت.همان طور كه يك نويسندهد انتظار ران اثر مورن اين شناخت نمى�تون بدوچو

جه داشته باشد وباا شناخته و به نياز او تود رسيد كه مخاطب خـواهد رمانى به نتيجه خوز
د استخدام كند.اى القاى هدف خوا بردقت،كلمات ر

نهود كه مرمينه به چشم مى�خوراد در تاريخ در اين زفقيت افرانى از مواونه�هاى فرنمو
دىاراه داشته است كه به موا هم به همرفى رات شگرده و تأثيرى بوشناخت مخاطب و نياز و

د:ه مى�شواشار
ه در كالبدحى تازدر جنگ صفيـن،رو(ع)ت علىانگيز از حضرتاه و شورخطبه�اى كو

ا از سپاهيان معاويهات رمار كنند و شريعK فرا تار وانستند دشمن ربى�جان لشگر دميد و تو
ا جبله آن رهى كه امـروزماندP لشگر اسالم بر دامن كـوق،نمايندP فـرند.طارباز پس گيـر

د كه سبب فتح اسپانيـااد كراى لشگريان ايـرانند ايستاد و سخنانى آتشين بـرق مى�خوالطار
ـــــــــــــــــــــــــــ

ه.ّه علمي حوز٤ج علمى سطح اى مدار*استاد جامعة المصطفى العالمى و دار
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دها تحريك كران مسيح رد،پيروم و دلنشين خوانى گـراهد مسيحى با سخنرشد.پى�پر، ز
١اه انداخت.ا به رجنگ�هاى صليبى ر

ًالدند و اثر آن كلمات،معمـود خطاب بوهى خاص موردى كه ذكر شد گـرواردر مو
مان خاصآن،كالم الهى،سخنى جاويد است و منحصر به زده است.لكن قرمقطعى بو

�اند و هر كس در حدنيست.در نتيجه مخاطب او تمام نسل�ها در سطوfفيت ظرّح مختل
آن نيز بالغت آن است كه بـاه اعجاز قـرجود.يكى از وه مى�بـرآن بهرخويش از خطاب قـر

سىجه به مقتضيات حال مخاطب،سخن مى�گويد.در اين مقاله در سه بخش بـه بـررتو
د؟نه مخاطب دارآن چند گودازيم،بدين منظور كه قرآن مى�پرخطاب�ها و مخاطب�هاى قر

ار مى�دهد؟در نتيجه به ايند خطاب قرا مورمينه�هاى مختلf،به چه شكلى آنـان رو در ز
سيد كه از جمله مسائلى كه سبب حيات دائمى كتاب خدا شده همين امـراهيم رنكته خو

ه درحى تازنـده�اش روا مخاطب خويش ساخته و با پيام�هاى سازمان راد هر زاست كه افر
كالبد آنان مى�دمد.

اتّل:كليبخش او
:fرو بهخطاب و مخاطب در لغت و اصطالح:«ال�خطاب»،سخنى است كه روبه

طب» برَ «خ٣ى با او سخن مى�گويـد.«مخاطب»كسى است كه ديگر٢د.كسى گفته شـو
اجعه درلس» روبه رو سخن گفتن است.«خطب،مخاطبه،تخاطب»به معناى مرَن«فوز

و الاجعه مى�دهد،مثـل«د؛معناى مرن با«فى»متعدى مـى�شـوكالم است.«مخاطبه»چـو
اجعهان به من مرP ستمكار؛يعنى دربار)٢٣/٢٧ن،منو(المؤ»نقوا انتم مغرخاطبنى فى الذين ظلمو

گى است بزرِطب»،كارَق شدگان هستند.«خاه همانا آنان غرا مخوگشت عذاب رنكن و بر
/٢٠(طه،ّ»ىقال فما خطبك يا سامرا خطاب مى�كند.در «د رفيق خوP آن ركه شخص دربار

؛به معناى امر است و از)١٢/٥١سf،(يو»س9 عن نفسه يوّدتناو اذ رّقال فما خطبكنو«)  ٩٥
هر بالخطـبّنه كه از«الحمدللـه و ان اتـى الـدد.همان�گوآن عظمت نيز استفـاده مـى�شـو

به دست مى�آيد كه محل استعمال«خطب»، ٥م الخطب فى ابن ابى سفيان»ّ و«هل٤ح»الفار
٦امر عظيم است.

ن:لغت،نحو،معانى و بيانمى همچـواز«خطاب» در علواء آن:خطاب و اجزب:



٤٤ علوم قرآن سال�هيجدهم

اب آن،و در علم بيـان ازضعى،در نحو از اعـرد.در لغت از معناى وسخن گفته مى�شـو
ى يااى استعمال معانى مجـازحقيقى،و در علم معانى از نكاتى كه مقتضى بـرمعانى غير

د.ه،بحث مى�شواژمقام اين وفق اقتضاى حال وحقيقى بر و
در ندا  و خطاب سه چيز است:«منادى»:آن كه خطاب مى�كند.«منادا»:آن كه طلب

ف نداسيلK ندا هستند.حـروف ندا»:كـه ادات و وه او است.«حروّجشده و خطاب متـو
ف،ت مى�گويند اين حـرواهيم».در اين صورت مى�آيند،مثل«يا ابرگاهى در لفظ و عبار

سf،(يو»ض عن?هذاس9 اعريود،مثل«ا»است.و گاهى به آن�ها تلفظ نمى�شـونايب«ادعو

ا» است.ت مى�گويند در تقدير و جانشين«ادعو،در اين صور)١٢/٢٩
ى ندا:معانى مجازج:

دن.مثل اين كـهادار كرى وا به كـارف ندا،مخاطب رسيلK حـراء»؛يعنى بـه و.«اغر١
نم»يعنى اى ستم ديده بيشتر بگو.در اين جا چـوم مى�گويد:«قل يا مظلـوقاضى به مظلو

حيK ستماده نشده بلكه منظور تقويت رود ظالم حاضر است معناى حقيقى ندا ارم نزمظلو
ديده در بيان ستمى است كه به او شده است.

اضع،ض آن،گاهى بيان توى به چيز ديگر و غر.«اختصاص»؛يعنى انحصار چيز٢
د است.گاهى بيان افتخار و گاهى بيان مقصو

است كمك مى�كند.خوسيلK ندا درد به و.«استغاثه»؛يعنى منادى از مخاطب خو٣
�منادا قرم به وّب»؛يعنى متكـلّ.«تعج٤Kاى كه با الم مفتـوارسيل�حه آمده،دادن كلمه

اظهار شگفتى نمايد.
از نمايد.ا ابره خويش رسيلK ندا،اندون»؛يعنى شخص به وّر و تحزّ.«تحس٥
اد آمده مثل«وجوانى از آن به ود و نگرى كه درت است از نداى چيزآن عبار.«ندبه»؛و٦

٧اقع شده،مثل«يا محمداه».مصيبتاه»،يا نداى كسى كه ظلم و ستم بر او و

اهميت سخن:د:
(ص)ى است كه در كالم پيامبرگذارى تأثيرّار انتقال افكار و حت.«سخن»بهترين ابز١

٨».ًا من البيان سحرّه شده است:«انان سحر به آن اشاربه عنو

P جاويدان پيامبر اسالم يعنىه،معجزات انبياء با عظمت ترين معجز.از ميان معجز٢
دكه كفار با شنيدنش،ه تا به آن جا بوآن»است،كه از سنخ كالم مى�باشد.تأثير اين معجز«قر
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.و گاهى مى�گفتند)٧٤/٢٤ر،ّ(المدث»ثر سحر يؤ̇̇̇̇˙فقال ان هـذا ادند:«ا به سحر تعبير كرآن ر
اآن و الغوا لهذا القرا ال تسمعوو قال الذين كفروسخن لغو در آن بيندازيد تا پيروز شويد:«

.)٤١/٢٦لت،ّ(فص»نكم تغلبوّفيه لعل
ّتفقـياى موسالت،برث شدن به رپس از مبعو(ع)سىاسته�هاى مـو.از نخستين خو٣

(طه،»لىا قويفقهو*و احلل عقدة من لسانىسا است:«ليت خويش،زبان ردر انجام مسئو

).٢٨ـ ٢٠/٢٧

فى شده است:ّفع نعمت معرهاى راريكى از ابز(ع) ت على.«سخن» در كالم حضر٤
٩ كلمة سلبت نعمة و جلبت نقمة».ّب«فر

آنم:خطاب در قرّبخش دو
هه?هاى محاورى صحيح از شيوه گيربهر
فته است.مانند اينه گرP بين همK انسان�ها بهره�هاى محاورآن در سخن گفتن از شيوقر

ه، تمثيل،عظه،جدل،استعارهان،مود ازبرد خوساندن مقصـواى ركه در سخن گفتن،بر
فتهصيf و مبالغه كمك گرعايت دانش مخاطب،فضاى سخن،توتشبيه،قسم،نفرين،ر

جـبت كه از آن چه موفته با اين تفـاوه گر بهـرًه�ها كامالآن نيز از همK اين شيـود؛قـرمى�شو
ى كهده و از آن امورد يا ساختار سخن نمى�شده است،استفاده كرنقص و كاستى در مقصو

فته است.همان� طور كه آن چهى مى�شده فاصله گرسبب كاستى در ساختار سخن يا محتو
آن بهع باطل� مى�شده در قرضوت شدن مخاطب نسبت به موجب كذب مدعا يا بى تفاومو

١٠فته است. اعال به كار گرّا در حدن سخن راقع زيبايى فنوكار نيامده است.در و

َلثَاستفاده از م
نليكول نشده است،بلكه كتابى جهانى است:«P خاصى نازّاى عدآن كريم برن قرچو

ا بيان كند كه همK انسان�هاد راد خوى مراين بايد به نحو؛بنابر)٢٥/١قان،(الفر»ًاللعالمين نذير
�مراى توا برف عقلى راندمعارك كنند و بهترين زبانى كه مـى�تـوا درتا روز قيامت آن رPدمد

»نور» و«زيت»،«مشكاتند در مقام تمثيل،گاهى از«بيان كند،زبان تمثيل است و خداو
ت» ياف بلند استفاده مى�كند و حتى از اينكه به«پشه» و«مگس»و«عنكبـواى تبيين معاربر
١١د.ند،هيچ ابايى ندارتر از آنها مثل زاتر و فروفر
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صفات سخن
د:ه مى�شوده است كه در ذيل به آن�ها اشاراى سخن صفت�هاى متعددى آورآن برقر

ّمنه پيچيدگى به دور باشد و متكلگوالf:سخن فصيح:و آن سخنى است كه از هر
استخوند دراز خداو(ع)سىت موات ادا كند.حضرساترين تعبيرا با رد راد خواحتى مربه ر
ا كهن رم�هاروادر؛بر)٢٨/٣٤(القصص،»سله معى و ارًى لساناّن هو افصح منو اخى?هارود:«كر

د:فصاحت زيبايى كالممو فر(ص)مست.و پيامبر اكـراه من بفراز من فصيح�تر است همـر
١٢است.«الفصاحة زينة الكالم».

 جايى كـهًب:سخن بليغ:كه با مقتضاى حال و مقام مطابقت داشتـه بـاشـد.مـثـال
م است،بهضيح الزل نيانجامد.و جايى كه تومختصر گفتن،پسنديده است،كالم به طو

ض عنهم و عظهمفأعرآن نيز دستور مى�دهد كه سخن بليغ باشد:«د.قراختصار بسنده نشو
.)٤/٦٣(النساء،»ً بليغاًالو قل لهم فى انفسهم قو

ّه لعـلًناّ? ليًالال له قـوفقومى و ماليمت باشـد؛«عى نراه با نـون:كالم همرّج:سخن لـي
.)٢٠/٤٤(طه،»ر أو يخشىّيتذك

تمى سخن و اخالق حضر،همان نر(ص)فيق پيامبرمز تودن امكانات،رغم نبوعلى ر
»لـكا من حـووّ غليظ الـقـلـب النـفـضًـاّلو كنـت فـظحمة من اللـه لـنـت لـهـم وفبمـا راسـت؛«

).٣/١٥٩ان،(آل�عمر

دار باشد تا ثبات و بقاى آن بيشترخورم برد:سخن سديد:كالم بايد از استحكام الز
لكـميصلح لكم اعمـالـكـم و يـغـفـرً* سديـداًالا قـولواللـه و قـوا اتقـوهاالذين امـنـوّيا أيد؛«شـو

ا تقويت كنـد]دم ر.گويا از آثار سخن محكم [كه عقايـد مـر)٧١ ـ٣٣/٧٠اب،(األحز»ذنوبكـم
د.اهد بواصالح اعمال و تطهير انسان از گناه خو

لقددن كالم به اين معنا است كه سهل و آسان باشـد؛«هـ:سخن ميسور:ميسور بو
فقل لـهـممايد:«.يا در جاى ديگر مى�فـر)٥٤/٤٠(القمـر،»كرّان للذكر فهل من مـدنا القـرّريس
.)١٧/٢٨اء،(االسر»اال ميسورقو

عاسطK عقل يـا شـرف آن است كه حسنش بـه وف:در اسالم،معـروو:سخن معـرو
.)٣٣/٣٢اب،(األحز»ًفا معروًالو قلن قوشناخته شده باشد؛«
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هما و قل لهما و التنرّفال تقل لهما افاد سخن شايسته است؛«ز:سخن كريم:كه مر
د،همان طور كه دراه با ادب القاء شو؛به اين معنا كه كالم همر)١٧/٢٣اء،(االسر»ً كريماًالقو

طبق اين(ص)مپيامبر اكر١٣اب»؛ا جميل الجـوا فى الخطاب تسمعوحديث است:«اجملو
ى است:ن امورهواب زيبا بشنويد.و اين مردند:زيبا خطاب كنيد تا جوموحديث فر
و اذا خاطبهممايد:«آن مى�فرب،همان طور كه در قره�هاى خواژى وگيربه كارل:امر او

ار مى�دهندد خطاب قرا مور؛هنگامى كه نادان�ها آنان ر)٢٥/٦٣قان،(الفر»ًا سالمان قالوالجاهلو
و الا گفتن نهى شده اسـت:«نه از ناسزبه ماليمت و سالمتى پاسخ مى�دهند،همـان گـو

.)٦/١٠٨(االنعام،» بغير علمًاه عدوّا اللوّن الله فيسبن من دوا الذين يدعووّتسب
افعوا التـرهاالذين آمـنـوّيـا أيمايد:«آن مى�فـربا ماليمت سخن گـفـتـن،در قـرم:امر دو

.)٤٩/٢ات،(الحجر»ل…ا له بالقو و التجهروّبىّت النق صواتكم فوأصو
نه،همان گو)٢/١٠٤ة،(البقر»اهاالذين آمنوّيا أيام مخاطب،مثل:«عايت احتررم:ّامر سو

ل بينكم كدعاء بعضكمسوّا دعاء الرالتجعلود:«مومنين فركه نسبت به پيامبر خطاب به مؤ
د.ى نشود در اين امر زياده رواقب بو،البته بايد مر)٢٤/٦٣(النور،ً»بعضا

اسطهاسطه و بى ونداى با و
)٢٢/٤٩،ّ(الحج»هاالناسّقل يا أياسطه است،مانند:«آن،گاهى با ونداهاى الهى در قر

دا مخاطب ساخته،پيام خور(ص)مند پيامبر اكركه خداو)٣/٦٤ان،(آل عمر»قل يا اهل الكتابو«
هاالناسّا أياسطه است،ماننـد:«يساند.و گاهى بى�ودم مى�رت به مـرا از طريق آن حضرر

�بهًحى،حتمال وّنه در تنزگراسطه است ون و؛البته تغيير لفظى،بدو)٢/٢١ة،(البقر»كمّا رباعبدو
د.اهد بوخو(ص) م ل اكرسواسطK رو

اختالف سطح مخاطبان
ايات،همانند معادن طال وخى روآن مختلf مى�باشند و به تعبير برمخاطب�هاى قر

آن�كريـمخى از مخاطـبـان قـربر١٤ـة».ّهب و الفـضّه�اند:«الناس معادن كـمـعـادن الـذنقـر
ف انديشان باريك بين هستند.از اينانه و ژرخى حكيمان فرزانسان�هاى ساده�انديش و بر

حت و در سطوش�هاى متفاوا با روى رف فطرل الهى،معارم است كتاب جهان شمورو الز
ا بى�نيازد رحى،خودن مطالب ول بوف انديشان محقق به بهانK نازن تبيين كند تا ژرناگوگو
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ما محرود رف آن،خود نيز به دست آويز پيچيدگى معارّند و ساده انديشان مقلاز آن نپندار
د خويشهاورعظه و جدال احسن راه حكمت،موآن كريم نه تنها از رنبينند.بر اين اساس قر

اهدار ساختـه و از رل نمـوََثP ما در چهرد رف خـوى از معارده است،بلكه بسـيـارائه كـرا ارر
د پيشگان،تأييداى محققان و خراى مبتديان،تعليم و برل داده است تا برّا تنزتمثيل آن�ها ر

١٥و در نتيجه فهمش ميسور همگان باشد.

نداهاى الهى
P آنآن كريم جامع حكمت�ها و احكام كامل�ترين شريعت آسمانى است.و شـيـوقر

د خطاب�هاىجوت خطاب است.و بهترين شاهد آن،ودر تبيين احكام دين،بيشتر به صور
ى كه تنهانى بشرآن كريم است.بر خالف كتاب�هاى علمى،فلسفى و يا قانوان در قراوفر

ا بياند رن خطاب،مطالـب خـوه و بـدوّى و قضاياى حقيـقـيش�هاى خبـرارت گزبه صـور
»ها الناسّيا أي»،«اها الذين امنوّيا أيآن،خطاب�هايى مانند«ى از آيات قرمى�كنند،در بسيار

د.»يافت مى�شويا عبادو«
تقى و اخالقى ـ به صوركمى ـ بايد و نبايد فقهى،حـقـوُآن كريم حتى اگـر حدر قر

هانىف�برش.البته تعليم معارارح آن انشاء و خطاب است نه گزد،روقضيه و خبر بيان شو
چه تبييـناقع،خبر است؛گـردهاى قلبى در ود ـ و احتجاج�هاى عقلى يا شـهـود و نبوـ بو

د.ت خطاب مى�باشد،لكن خطاب باخبر جمع مى�شواى آن�ها به صورمحتو
ند با خطاب به انسان�هـاد،مانند اين كه خداواتى دارP تخاطب ثمـرى از شيوه گيربهر

ند باد.ديگر اين كه خداول مى�سازشخصيت مى�دهد و از آن�ها انسان�هايى متعهد و مسئو
ىاگيرا به مخاطبان مى�چشاند،تا هنگام فرد رت حضور در حريم و محضر خوّخطاب،لذ

د و هنگام عبادت عملى،خستگى در آنـان اثـرف،در قلب آنان مستقر شـومعـارحقايق و
نجتى كه در نداى الهى است،خستـگـى و رّدند:لذمـوفر(ع)نكند.از اين رو امام صـادق 

هم چنين خطاب١٦ال تعب العبادة و العنا».داء ازّة ما فى النّف مى�كند«لذطرا برعبادت ر
ق است بين«قلاين فراسطه فاقد آن است.بنابرد كه خطاب با واسطه جاذبه�اى دارن وبدو

مينـKاسطه زت نداى بـى ويا…»و بين«يا …».التفات از غيبت به خطاب آن هـم بـه صـور
اهم مى�كند.دم اند فردP مرا در مخاطبان كه توش بندگى رپذير
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سيدن به مقام تخاطبر
تشفت.از حضرا گرا فره�اى او رد،پس غشوت مى�نموآن تالودر نماز قر(ع) امام صادق 

دند:مون�فرى باعث شد كه اين حالت پديد آيد؟مطلبى به اين مضـمـوال شد چه چيـزسو
ى ازا به طور حضورآن رسيدم كه گويا قردم تا به حالتـى رار مى�كرا تكرآن رسته آيات قرپيو

١٧م.ده است مى�شنول كرا نازكسى كه آن ر

تيل بايـدد،بلكه با تـرانده شوعت خـوآن نبايد به سردند:قـرموفر(ع)و نيز امام صـادق 
ل كـن و ازّد،كمى تأمدى كه در آن ياد بهشت بـوخورگاه به آيه�اى برد.پس هـرت شوتالو

د،پـسدى كه در آن جهنم بـوگاه به آيه�اى گذر كـراست كن و هـرخوا درند بهشـت رخداو
د كه درم مى�شوشنى معلواز اين حديث به رو١٨ند پناه ببر.خ به خداوبايست و از آتش دوز

ائتا مخاطب خويش دانست و با قرآن و خدا را مخاطب قرد رآن مى�بايست خوت قرتالو
ا عايد خويش ساخت.چنـان كـهى رP بيشتـران بهرد تا بتوار نمـوقرتباط برعـى اراقع نودر و

سند كهآن مى�رقتى به آيه�اى از قرى كسانى هستند كه ومايد:اهل تقومى�فر(ع)ت على حضر
ى آن پرق به سودر آن تشويق است،با چشمداشت به آن ميل مى�كنند و جان�شان از شـو

دند كهد و هر گاه به آيه�اى گذر نموار دارابر ديدگان شان قرند كه آن در برمى�كشد و باور دار
ندا به آن متمايل مى�كنند و باور دارش�هاى دل�شان رد،گوا دارد رجودر آن تخويf و بيم و
P١٩ آن در عمق جان�شان طنين انداز است.كه�صداى جهنم و نعر

آنبيشترين خطاب قر
تبه درمر٨٩»است.اين تعبيـر اهاالذين آمنوّيا أيآن كريم به تعبيـر«بيشترين خطابات قـر

د خطـابا مورد رند متعال بندگان خودر هر آيه�اى كه خـداو٢٠ار شده است.آن كريم تكرقر
ج شدها به اهميت مطـالـب دره آنان رّجد و تـوج مى�گذارار مى�دهد در حقيقت بـه آنـان ارقر

ى�عى لطf و عنـايـت از سـوآن،نوى اين بيان در همK خـطـابـات قـررو٢١جلب مى�كـنـد.
دا مـورد ران بندگان خوّند مـندگار منظور شده است.چه لطفى از اين باالتر كـه خـداوپرور

مايد.جه آنان مى�نمايد و به آن�ها خطاب و التفات �مى�فرا متوى سخن رار مى�دهد و روجه قرتو
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تى خطابعد ملكى و ملكوُب
منان،اهل كتاب و ملحدانتى همگانى است كه شامل مؤ»دعوهاالناسّيا أيخطاب«

عد ملكى آيه اسـت وُمن،منافق و كافـر،بل خطاب نسبت بـه مـؤد.لكن شمونيز مى�شـو
دم»حقيقى همـانا«مرتى آن است؛زيـرعد ملكـوُمنـان،بص مؤل آن نسبت به خـصـوشمو

»ها الناسّيا أيد و خطاب«ا دارد رتبK خاص خوت،مرمنان�اند. پس هريك از ملك و ملكومؤ
منان بر اساسمؤتيب قابل تبيين است گر چه نسبت بـه غـيـرمنان به هر دو ترنسبت به مـؤ

٢٢د.اهد بوP ملكى خومحاور

آنعناوين خطاب شده در قر
P آن�ها سخنا خطاب مى�كند يا دربـاران انسان�ها رآن كريم با چند عنـوند در قرخداو

يا اهلان خاص،مانند:«مى عنو».دوها الناسّيا أيان عام است،مانند«مى�گويد:يكى عنو
ان خاص الخاص،مى عنو».چهاراهاالذين امنوّيا أيمى نداى اخص،مانند«».سوالكتاب
ان خاص تر از خاص الخاص،».پنجمى عنولى االبصاريا او»و«لى االلباباو يامانند:«
سل».ّم من� الرالعزلوP خاص الخاص،مانند:«اوان ويژ».ششمى عنولسويا ايها الرمانند:«

جهمتـو(ص)مل اكرسوان،خطابى است كه به شخـص رة آخرين و كامل�ترين عنـوو باالخر
م از آنان نيزالعزلود،بلكه نسبت به اوجحان دارسلين راست كه نه تنها نسبت به انبياء و مر

انا مى�توى ر».البته عناوين تفصيلى ديگرلسوها الرّيا أي»و«هاالنبىّيا أيد،مانند:«ت دارّمزي
هاى ندا نيز مختلf است.ت است؛تعبيرب مخاطب متفاوجات قرن درد و چواستنباط كر

ب»و گاهى ادب اقتضادر مناجات انسان با خدا نيز گاهى انسان مى�گويد«يا الله» و«يار
الى خويش مشاهدها در محضر مود رب»هنگامى كه خومى�كند پس از خطاب«ياالله» و«يار

ادر اين حال،ديگر انسان از خدا دور نيست تا با او مـنـادات داشـتـه».زيرِّبد،بگويـد«ركر
اى تشريf و تعظيم مقام مخاطـب لفظ«يا» گاهى بـر٢٣باشد،بلكه جاى«مناجات»اسـت.

ديـكند هميشه بـه مـا نـزدن نيست.خـداوه دليل دور بـوارد و همـوحاضر نيز بـه كـار مـى�رو
ــىّــى فــانّاذا سـئـلــك عــبــادى عــن.و«)٥٠/١٦(ق،»ب الـيــه مــن حــبــل الــوريــدنـحــن أقــراســت«

ديك و گاهى از خدا دور است.؛لكن اين انسان است كه گاهى به خدا نز)٢/١٨٦ة،(البقر»قريب
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تحريك مخاطب
ا به دقت نظر واد مخاطب رار مى�دهد و افرد خطاب قرا مورآن عقل�ها و انديشه�ها رقر

انه و تكيه بر امور بى�اساسكورد و تقليد كورى خراگذارد و از وا مى�داراست دليل وخودر
ا دراد رار داده و افرد انتقاد قرا مورن دليل رى�هاى بدو در اين آيه،پيروًد.مثالبر حذر مى�دار

بع ما ألفينا عليه آباءناّا بل نتل الله قالوا ما انزبعوّو اذا قيل لهم اتهش مى�كند:«د نكواين مور
مـيـنـK دقـت�نـظــر.يـا درز)٢/١٧٠ة،(الـبـقـر»ن و اليـهـتـدوًن شـيـئـاهـم اليـعـقـلــوأو لـو كـان آبـاؤ

فعت*و إلى الجبالماء كي9 رّن إلى االبل كي9 خلقت و إلى السأفال ينظرومايد:«مى�فر
و امثال اين آيات،كـه بـر)٢٠ ـ٨٨/١٧(الغاشيـة،»ض كي9 سطحـتو إلى االر*كي9 نصـبـت

اگذار مى�كند تا آدمىد وا به خرايد و مهم�ترين امور مثل عقيدP به خدا رامت آدمى مى�افزكر
٢٤د.با دلى محكم و اطمينانى كافى به آن معتقد شو

ى و مدنىّه?هاى مكن سورت مضموتفاو
لآن كريم،اختالف فضاى نزو و مدنى قرّه�هاى مكىن سورت اساسى مضموتفاوّسر 

كان هستند و محور اساسـىمشرًعـا ه�هاى مكى نوآن است.بر اين اساس مخاطبان سـور
ابطالك وش آن�ها و نفى شرت به پذيرل سه گانK دين و دعوه�ها تبيين اصواى اين سورمحتو

منان يا اهل كتاب يا منافق�ها�مؤًعاه�هاى مدنى نولى مخاطبان سورعبادت بت�ها است.و
شكنى علنى منافقان،تنهاى و كارد و نصاره با يهومى�باشند؛از اين رو سخن از جهاد،مناظر

ل اعتقادى،ه�هاى مزبور گذشته از اشتمال بر اصوح است و سوره�هاى مدنى مطردر سور
آن كريم در تبيين�احكام الهى از قر٢٥د.ا در بر دارمتى رانين قضايى و حكوع فقهى و قوفرو
اليت كند و لذت� حضور در حريم حق رد تا انسان احساس مسئوه مى�گيرP تخاطب بهرشيو

٢٦ابطK مستقيم و فعلى بين خدا و انسان است.آن نشانK راسطK قرنيز بچشد.نداهاى بى�و

ها الذيـنّيـا أيآن« از علقمه و حسن نقل مى�كند؛هر جـا در قـرحمـةعليه الرسى شيخ طـو
ل شـده»است در مكـه نـازها النـاسّيا أيل شده و هـر جـا در آن«» است در مدينـه نـازاآمنـو

»كمّا ربها الناس اعبدوّيا أي«ًع تام است.مثالّن تتبهوش اين مدعا مركه البته پذير�٢٧است؛
طبى بعد از نقل�ل شده است.قرد،در حالى كه در مدينه نازا دارلفظ«ناس» ر) ٢/٢١ة،(البقر

ه مدنىا اين دو سورد مى�كند؛زيرP نساء ره و سورP بقرا سـورمزبور مى�گويد:اين سخن ر
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م به ذكر است كه گاهى آيK مكى در الز٢٨د.»يافت مى�شوها الناسّيا أياست و در آن�ها«
ل است.اه نزوج شده و اثبات مكى يا مدنى از رP مدنى درسور

»ها الناسّيا أيض كه«فته است.بر فرآن به كار ران«ناس»بيش از عناوين ديگر در قرعنو
�محل بحث با اين كه در سوردر مكه نازKمدنى است،مكى باشد؛خطابل شده باشد و آي P

ىمخشرد داشت.پس آن چه زجوا در مكه مسلمان هم ود.زيركان نداراختصاص به مشر
»مكى است؛مى�گويدهاالناسّيا أيى بعد از نقل علقمه كه«ا وا نيست.زيردر ذيل آيه گفته رو

٢٩كين مكه است.» خطاب به مشرا ربكمهاالناس اعبدوّيا أيپس«

مناندم و خطاب به مؤدi مرخطاب به تو
ا در قالـب ذكـردم باشند،ربوبـيـت خـويـش ردP مـرند در جايى كه مـخـاطـب تـوخـداو

ى از آن�هاداره�برانات نيز با انسان در بهرى تبيين مى�كند.نعمت�هايى كه حيونعمت�هاى ظاهر
اعوا و اركلويا«)٨٠/٣٢(عبس،» لكم و ألنعامكمًمتاعاهاى لطيفى مانند:«شريك�اند.و با تعبير

منان هستند،ند،مؤلى در جايى كه مخاطب خداواز آن�ها ياد مى�كند.و)٢٠/٥٤ (طه،»انعامكم
ار دادنال كتب،قرسل،انزسال را در قالب ذكر نعمت�هاى باطنى مانـنـد:ارد رربوبيت خـو

ار�شتگان قـرديf فـرحله در رت،امامت و خالفت تبيين مى�كند،كـه انـسـان در ايـن مـرنبـو
/٣ان، (آل�عمر» بالقسطًالعلم قائمالوهو و المالئكة و او̇̇̇̇˙ه ال اله اّه انّشهد اللد.چنان كه در«مى�گير

٣٠فته است.ار گرشته قرديf فرحدانيت حق است،انسان در ركه سخن از شهادت بر و)١٨

نداهاى تشريعى و تكوينى
ص انسان�ها است ـ از آن جاآن تشريعى است كه مخصوخى از نداهاى الهى در قربر
عK نظام آفرينشجه مجمـوخى ديگر تكوينى كه متوى هستند ـ و بـراى افعال اختياركه دار

ً»هاكـر اوًعاض ائتيا طـوماء و هى دخان فقال لـهـا و لـألرّى الى الـسثم استـواست،ماننـد:«
ضيا اراحدهاى خاص نظام كيهانى است،مانند:«جه هر يك از و.و يا متو)٤١/١١لت،ّ(فص

اگير،شامل انسـان.نداهاى تكوينى عام و فـر)١١/٤٤د،(هو»ابلعى ماءك و يا سماء اقلعـى
عK نظام آفرينش است.ء مجموا انسان نيز جزد،زيرنيز مى�شو

ابطه�اى مستقيم و فعلىانسان راسطه نشانK آن است كه بين خداى سبحان ونداى بى�و
لى انسانار مى�دهـد،ود قرد لطf خـوا به طور مستقيم مـورند انسـان رد و خداود دارجوو
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ا قطع يا ضعيf مى�كند و از لطfابطK خويش با خدا رد رء اختيار خوغافل يا جاهل به سو
د.م مى�شوالهى محرو

اى همKد،بلكه در همK اعصار و براد خاص ندارمان و افرآن اختصاص به ز نداهاى قر
يايك»هنگام شنيدن خطـاب«ّنده و حاضر است.از اين رو گفتن«لـبامصار و نسل�هـا،ز

آندن نداهاى قرنده و فعلى بوو اين نشانـK ز٣١ آن استت قر»از آداب تالواها الذين آمنوّأي
P خطابسيم خاطرى شده بايد به لحاظ ترمانش سپريك»گفتن به ندايى كه زّنه«لبگراست و

ى حقيقت باشد.اند به طور جدى و از روگذشته باشد و نمى�تو
لى است و تا ازابطK ناگسستنى عبد و مـو» نشانK رها الناسّيـا أياسطK«پس نداى بى�و

ظف خداى سبحان هم چنان محفود،از طرابطه حسنه قطع يا ضعيf نشوف انسان اين رطر
P»مانند خطاب�هاى عادى نيست هر ندا و خطابى به اندازها الناسّيا أياست.پس خطاب«

د.منادى گاهى انسان است كه با چشم ظاهر تنهاسعت دارديد منادى و خطاب كننده،و
ا مى�بيند و به آن�ها خطاب مى�كند و گاهى خداى متعال است كه انسان�هاى�آيندهان رحاضر

ند پيش از تحققدند:خداومو فر(ع)منين ا نيز مى�بيند و به آن�ها خطاب مى�كند.امير المور
دجودى ود:آن گاه كه مشهوموP بصر نيز فـر دربار٣٢م».ده«عالم إذ المعلوم،عالم بومعلو

٣٣د«بصير إذ ال منظور اليه من خلقه».نداشت او شاهد بو

آنى همKند هستند،نداهاى قرد خداونى در آينده مشهواز آن جا كه همK انسان�هاى كنو
ف نيست كـه«آيـالى معـروح بحث اصـواى طـرمينه�اى بـرد و ديگـر زا در بر مى�گـيـرآنان ر

د يا نه؟» البتهمين در حال خطاب مى�شو شامل معدوً يا مكاناًآن لفظاخطاب�هاى شفهى قر
آن بهل دهد يا بگويد قرّفى تنزP عرهنگ محاورحد مفاهمه و فرا درآنى راگر كسى خطاب قر

د.اهد بولحاظ مخاطبان سخن مى�گويد،جاى چنان بحثى خو

آنه?هاى مخاطبان از قربهر
تبKتبه از فهم و تدبر است:الf:مراى چهار مرآن داراست كه قر(ع) در كالم امام حسين

�مراى توآن كه بـرت قرعبارPباشـد.ب:مـرد�آن كـهات قرتبK اشاردم از هر قشر كه باشند مى
آن و نكتهتبK لطايf قران مى�باشد.ج:مردم مثل مجتهدان و مفسراد خاصى از مراى افربر

لياى الـهـى و علماى ربانـى و او(ع)ميـندان معصـوسنجى�هاى عميق كه مخـتـص شـاگـر
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دهاعم از انبياء و چهار(ع)مينآن كه مختص معصودP قرتبK حقايق و جان بى�پرمى�باشد.د:مر
مى�باشد. (ع)ممعصو

ة و اللطائf و الحقائـق.ة و االشارجل على اربعة اشياء:على العبـاركتاب الله عزو
ات،سطحعبار ٣٤لياء و الحقائق�لالنبياء.اص و اللطائf لالوة للخوام و االشارة للعوفالعبار

ا كه بيان حديثد.چرا كه جنبK مقدماتى دارائت الفاظ رف قرد نه صرا نظر دارآن رجمK قرتر
جمKاى ديگر زبان�ها استفـاده از تـرد از اين رو برا مدنظـر دارب زبان رده�هاى عرابتداء تـو

فت.در اين سطح،معانى حاصلاهد گرار خودقيق و بليغ آيات،مبناى تدبر و تعمق�شان قر
ن درناگوات گوجه به كيفيت بيان و سير مفاهيم،با استفاده از جايگاه تعبيرجمه با تواز تر

اه،معانى جديد ود و از اين رار مى�گيرد تدبر قرى و با تكيه بر عقل انسانى،مورف بشرعر
ه�منـدىدد.اين مسئلK بهرر،نصيب او مى�گـرّحى متـدبى و رو قابليت فكرّعميقى در حـد

ت انسانى است.از اين رو همKآن،كتاب تفصيلى فطرا كه قرده�ها امر غريبى نيست چرتو
ند.ه گيردP الهى بهران گسترانند از اين خودمى مى�توده�هاى مرتو

،در احاديث(ص)ت پيامبرا،از تالودم رده�ها ى مران تواوه مندى فرصدر اسالم،بهردر
ل مى�گشتندّچك متحوP كوى مشاهده مى�كنيم كه با شنيدن آياتى چند و يا يك سوربسيار

افتند و احكامش را مى�پذيردند و با دل و جان اسالم رآن پى مى�برو به�حقيقت پيام همK قر
از مى�كند؛كه ديگـرال ابرلزP زدى پس از شنيدن سورفتند.در صحنه�اى مـردن مى�گربه�گر

جل»د فقيه شد«فقه الرمايد:اين مرمينه مى�فردر اين ز(ص)اه مى�افتد.پيامبر  و به ر٣٥بس است
٣٦د.ا دريافت كرو جان پيام ر

اتب خطابمر
ى و آياتىP شورجه به آيات سوراتبى است كه با تواى مردن دارمخاطب سخن خدا بو

ل:حضورد؛اود دارجوتبK كلى و مشخص در خطاب وسد كه دو مرديگر چنين به نظر مى�ر
ح است.اسطه�ها در كنار احساس ضعيفى از حضور خدا مطرمستقيم:كه حضـور وغير
اتب آن،حضور استقاللـىاسطه�ها در بعضـى از مـرد وجوم:حضور مستقيم:كـه بـا ودو

�بسيار ضعيفى قرد يا در مرد ندارجواسطه�ها يا ووKد.ار دارتب
�نامه اى است كه خداوآن به منزل:قرتبK اومرKند از خالل نامه و به طريق الفاظ غيـرل
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تبه مى�باشـد كـهل�ترين مرتبK خطاب،نـازداده است.اين مـرارد خطاب قرا مورناطق،مـا ر
اءه�مندمى�باشند كه در ايـن خـطـاب از ورآن بهرمنين در اين سطح از خطـاب قـرم مـؤعمو

اينند روبرو هستيم كـه درمستقيم از خـداوى بسيار ضعيf و غيـرك حضورحجاب با در
ح است و احساسدن خطاب ـ مطـرمستقيـم بـواسطه�ها ـ لفظ،كتابت و غـيـرصحنـه، و

د.ت مى�گيرحضور،بيش از آن كه قلبى باشد از طريق فكر و تعقل صور
ت مى�كند.اد تفاوحى افرجK رواتبى است كه نسبت به دراى مرد داراين خطاب،خو

و إنكين مشاهده مى�كنيم.«اى مشرآن حتى برا در آيات قـرل اين حد از خطاب رتبK نازمر
»بهكالم الله؛تعبير«)٩/٦(التوبة،»ه حتى يسمع كالم الله…ك فأجركين إستجاراحد من المشر

دن،هر دواه سخن خدا بوآن به همردن قرجاى«كتاب الله»نشان مى�دهد،احساس نامه بو
تبه،ح است.نامه،حضور غير مستقيم است و كالم،حضور مستقيم.اما در اين�مـرمطر

بسيار ضعيf است.
ىP شورتبK از خطاب به شهادت سورم:كه حضور مستقيم مى�باشد.اين مرتبK دومر

اء حجاب أو أو من ورًحيا و̇̇̇̇˙ه إّمه اللّو ما كان لبشر أن يكلتبه است:«اى سه مر دار٥١آيه 
حى كه همشتK وساطت فرتبK و».الf:مر حكيمّه علىّحى بإذنه ما يشاء إن فيوًالسوسل رير

سان،زبانش زبان خدا و سخنش،سخـنسان مى�باشد،جز آن كه اين نـامـه رن نامه رچو
تبـKد.اين مردن ندارل بوسوان رنى از خويش جز عنـوّند مى�باشد و هيچ تعيمستقيم خـداو

�خدا صورشته است كه به اجـازحى فرحى خدا از طريـق ووPگيـر�د كه به نظر مى�آيدت مى
�تحمل وسبك�ترين مرKتبه باشد.تيب آيات،همين مرجه به ترحى مستقيم با توحل

حىاسطه مى�باشد جز آن كه وحى با وتبه نيـز و»كه اين مراء حجابمن ورتبK«ب:مر
د،كه اين،چشمه مى�گيراء آن سـرحى از وراسطه نمى�باشد.بلكه وكننده در اين قسـم،و

تبه؛سخن گفتننK اين مرمان است.نموم محيط بر مكان و زَاء»مكانى نيست بلكه عال«ور
دى منا أتاها نوّفلمه طور مى�باشد:«خت در كـواى درا ز ور (ع)سىت موند با حضرخداو

.و از همين باب است)٢٨/٣٠(القصص،»ةكة من الشجراد األيمن فى البقعة المبارشاطئ الو
اى انبياء تحقق مى�يافت.اب برحى�اى كه در خوو

جKشته مى�باشد كه باالترين درشته و يا غير فراسطK فرن وحى بدوحى؛كه وتبK وج:مر
اغسر(ص)ل خدا سواى راج بر در شب معرًصاها خصـوا بارنه�اش رتكلم الهى است كه نمو
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مستانفت و در زا مى�گرا فرت ره�اى حضردكه غشوى بوحى به طورتبK وداريم و سنگينى مر
 اين حالت(ع)و امام صادق ٣٧ى مى�گشت. از سرو رويش جارًق،شديداد،عربسيار سر

اسطـهند احدى ول و خداوسوت رد كه بين حضـرتى بوا چنين بيان مى�كند:اين در صـورر
ت ادامه دادند:كه اىد.بعد حضرت تجلى مى�كراى آن حضرند برد،هنگامى كه خداونبو
٣٨ت است.ّه:اين نبوار�زر

آناع خطاب در قرم:انوبخش سو
 و٣٩جه دانسته اسـتده وآن بر پانـزا در قرى در كتابش ـ النفيس ـ خـطـاب رابن جوز

د:ه مى�شودى اشارار كه در اين بخش به مو٤٠ا بالغ بر سى دانسته�انده رجوان آن وديگر
.)٣٠/٥٤م،(الرو»ه الذى خلقكمّاللم است،مثل:«اد از آن عمو.خطاب عام،كه مر١
»تم بعد ايمـانـكـمأكفراد خاصى باشـد،مـثـل:«اد از�آن افر.خطاب خاص،كـه مـر٢

.)٣/١٠٦ان،(آل�عمر
،ّ(الحج»كمّا ربقوّهاالناس اتّيا أياد خاص باشد،مثل:«اد از آن افر.خطاب عام،كه مر٣

د.ا شامل نمى�شوانگان ردكان و ديو.كه كو)٢٢/١
»قتم النساءّ إذا طلّيا ايها النـبـىم است،مثل:«اد از آن عمو.خطاب خاص،كه مـر٤

د،اند طالق دهد،شامل مى�شوا بتولى هر كس ركه خطاب به پيامبر است و) ٦٥/١(الطالق،
قتم».ّد:«طلمولذافر

اد.زيرفـردم است نه هـراد،جنس مـر»كه مـرهاالنـاسّيا أي.خطاب جنـس،مـثـل:«٥
مكلf داخل در اين خطاب نيست.مشخص است كه غير

 است.(ع)ب ندان يعقواد فرز»كه مرائيليا بنى اسرع،مثل:«.خطاب نو٦
.اين خطاب نسبت)٢/٣٥ة،(البقر»قلنا يا آدم اسكنن،مثل:«ّ.خطاب به شخص معي٧

قد صدقت*اهيميا ابر و«)١١/٤٨د،(هو»ح اهبطيا نواه نام آنان است.مثل:«ان همربه پيامبر
ياان«اقع نشده بلكه با عنود خطاب و.ما پيامبر اسالم به نام،مور)٣٧/١٠٤ت،ّ(الصافا»وياّالر

ت وگ داشت حضـر»مخاطب شده است و اين به جهت بـزرلسوّها الرّيا أي» و«ّهاالنبـىّأي
ا بهت رمنين است كه آن حضـراى تعليم مؤى است.هم�چنين بـرافت خاص دادن به وشر

انند.اسم نخو
دهد نقل كرابن مسعو) ٢/١٠٤ة،(البقر»اها الذين امنوّيا أياه ستايش،مثل:«.خطاب همر٨
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ا آن ياش جان بسپار.زير» گواها الذين امنوّيا أيمايد:«ند مى�فرگاه شنيدى خداواست كه هر
٤١ى است كه از آن نهى شده است.ّاقع شده يا شرد امر وى است كه مورخير

/٦٦(التحريم،»ما اليوا التعتذروها الذين كفروّيا أينش،مثـل:«اه با سرز.خطاب همر٩

تد به صـوران خطاب شده است.در غيـر آن دو مـورآن به كـافـرد در قرو فقط دو مـور) ٧
.)٢/٦ة،(البقرا»ذين كفروّ الّغايب از آنان ياد شده،مثل:«ان

».ّها النبىّيا أيگ داشت،مثل:«امت و بزراه با كر.خطاب همر١٠
اقال اخسئويا مانند:«) ١٥/٣٤(الحجر،»جيمك رّفإناه با اهانت،مثل:«.خطاب همر١١

.)٢٣/١٠٨ن،منو(المؤ»نموّفيها و التكل
.)٤٤/٤٩(الدخان،»ك انت العزيز الكريمّذق انم،مثل:«ّاه با تكل.خطاب همر١٢
»ك?الـكـريـمّك?بـربّها االنـسـان مـا غـرّيــا أيد،مثـل:«.خطاب جـمـع بـا لـفـظ مـفـر١٣
.)٨٢/٦(االنفطار،
،)٢٣/٥١ن،منو(المؤ»باتّيّا من الطسل كلوها الرّيا أيد با لفظ جمع مثل:«.خطاب فر١٤

ى نمى�آيد.ى پيامبرد يا پس از و نبو(ص)م اكرى با پيامبرن پيامبر ديگرچو
در حالى كه) ٥٠/٢٤(ق،»ّمالقيا فى جـهـند با لفظ تثنيه،مثـل:«.خطاب به يك فـر١٥

خى بر اين نظر هستند كه چنين خطابىم به ذكر است كه برن جهنم است.الزخطاب به خاز
٤٢م».ّد،گويا گفته شده«الق الق فى جهنار دارداللت بر تكر

ه وّق اللّ إتّبىّها النّيا أياد هستنـد،«ان مرد خاص،در حالى كه ديگر.خطاب به فر١٦
ت نه تنهاد حضرخو˙مى�باشند و إ(ص)ل سواد امت ر كه مر)٣٣/١اب،(االحز»التطع الكافرين

ى كند.ان پيرود كه از كافرمتقى است بلكه نمى�سز
).٣٩/٥٣مر،(الز»ا على أنفسهمفوين أسرّقل يا عبادى الذاه با عاطفه،مثل:«.خطاب همر١٧

يـااهند آمد،مثل:« خوًدين بعداجود نيستند و به تبع مـوجو.خطاب به آنان كه مو١٨
».بنى آدم

آن سه قسم است؛الf:قسمى كه فقط�پيامـبـربعضى علماء گفته�اند:خطاب در قـر
ند. ج:ا�دارد خطاب باشد.ب:فقط غير پيامبر صالحيت آن خطاب رد مورصالحيت دار

البته بايد دانست گاهى بـا يـك ٤٣د به پيامبر يا سايرين بـاشـد.خطابى كه شايستـگـى دار
اده شده�اند.ى ديگر ارمنين از يك سو و كفارو منافقين از سو�خطاب،پيامبر و مؤ
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.٤٨ى ـ/ ـ حسين دهنومعلم خوب.١
/خطب.٢/١٠٢٧،فرهنگ عميد.٢
.٣/٢١٩٧.همان،٣
.٣٥/خ٨٨.نهج البالغه/٤
.١٦٠/خ ٣٠٤.همان/٥
.١/٢٦٢،قاموس قرآن.٦
ـ ٢/٣٣٤.آئين بالغت،٧  ٣٣٥.
.١/٢١٨ار،االنو.بحار٨
.٣٨١/حكمت٧٢٢.نهج البالغه/٩

.٢٤٣ه احمدى ـ/ّآن ـ حبيب اللم قرهشى در علو.پژو١٠
.٢/٥٠٩ادى آملى ـ،ه جوّ.تسنيم ـ عبدالل١١
.١٥٦١٧/ح ٧/٤٨٦ان الحكمة،.ميز١٢
.١٧٦٥٢/ح٨/٤٥١.همان،١٣
.٥٨/٦٥ار،االنو.بحار١٤
.١/٤٠.تسنيم،١٥
.٢/٤٩٠.مجمع البيان،١٦
.١٠٣١٧/ح٥/٣٨٥ان الحكمة،.ميز١٧
.٢/ح٢/٦١٧.الكافى،١٨
.١٩٣/خ٤٠٤.نهج البالغه/١٩
دارى وّانى كه از طريق شيعه و سناوايات فر.بر اساس رو٢٠

دجوشده در هر آيه�اى كه اين خطـاب آمـده مـنـظـور از آن و
(ع)منان على بن ابى طالب مؤان اميركارهيزاى پرمقدس پيشو

منـان،مؤد باشـد،امـيـرمنان،مـقـصـوو اگر همـK مـؤ اسـت
اياتاد از چنين روامير،سيد،سرور و ساالر آن�ها است.مر

 اين مصداق كامل و بارز ايمان است(ع)اين است كه على 
تا در صورت باشـد،زيـرنه اينكـه مـنـحـصـر بـه آن حـضـر

م مى�آيد كه مستجن است (ر ـ�انحصار، تخصيص اكثر الز

).١/٤٨اهد التنزيل،ك. شو
انيه ـ سيد عبداللـه.االلطاف االلهيه فى الخطابات الـقـر٢١

ـ /شبستر .٨ى 
.٢/٣٦٠.تسنيم،٢٢
.٤٧/١٤٢ار،االنو.بحار٢٣
.٢/٣٨٩آن،م القرفان فى علو.مناهل العر٢٤
.١/٤٤.تسنيم،٢٥
.٣٥٣.همان/٢٦
.١/١٥٣.مجمع البيان،٢٧
/١آن،طبى،الجامع الحكام الـقـر.محمد بن احمد قـر٢٨
٨٩.
.١/٨٩.الكشاف،٢٩
.٢/٣٩٦.تسنيم،٣٠
.٤٣/٣٣١ار،االنو.بحار٣١
.١٥٢/خ٢٨٠.نهج البالغه/٣٢
.١/خ٣٢.همان/٣٣
.٩٢/٢٠ار،االنو.بحار٣٤
.١٠/٨٠٠.مجمع البيان،٣٥
.٤٨٦فر ـ /آن ـ نقى پوربر در قرّ.تد٣٦
از٥١/ذيل آيه ١٨ان،ضيح بيشتر ر.ك:الميزاى تو.بر٣٧

ى.P شورسور
.١٨/٢٥٦ار،االنو.بحار٣٨
.٢/٦٥آن،م القر.االتقان فى علو٣٩
.٢٥٣ـ٢/٢١٧آن،م القرهان فى علو.البر٤٠
.٢/٦٥آن،م القر.االتقان فى علو٤١
.٢/١٥٦آن،ان باحديث و قر.نحو رو٤٢
.٢/٦٨آن،م القر.االتقان فى علو٤٣


