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 چکیده

 گوناگون، ابعاد در را خویش کالم های زیبایی و هنر نیز متعال خداوند که است، تبلیغ امر در موفق و رایج ابزار از هنریکی امروزه

 گذاشت نمایش به بود، العرب جزیره مردم هنر بارزترین از خصیصه، این زمان آن در هک بالغت، و فصاحت حیث از مخصوصاً

 ها قلب ترین سخت تاریخ، گواه به که بیان، عفت و متانت و باطن عمق و ظاهر زیبایی درنهایت یعنی(( الحَدِیث أَحسَنَ نَزَّلَ اهللُ))

 قلّه ترین عالی در و ربود، میدان این در را سبقت گوی و داشت؛ وا عتواض و کرنش بر را بلغا و فصحاء ترین بلیغ و ترین فصیح و

 بِمِثلِ یَأتُوا أَن عَلی الجِنُّ وَ األِنسُ اِجْتَمَتَعَمَتِ لَئنِ قُل. »برخیزد رقابت به آن با نتوانست بشر که گرفت، قرار معرفت و زیبایی

 همه با معرفت و علم و بالغت و فصاحت میدان تاز یکه چنان هم و« ظَهیراً لِبَعضٍ بَعضَهُم کانَ لَو وَ بِمِثلِهِ یَاتُونُ ال القُرانِ هذَا

 .است آسمانی کتاب این مانند بی های ویژگی و هنر از تردید بی قرآن، شگفت تأثیر و نفوذ زیبایی، گیرایی،. ماند باقی ابعادش

 

 بالغت فصاحت، هنر، قرآن،هاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه -1

قرآن کریم که تجلی  (0ابراهیم:) اَنزَلناهُ اِلیکَ لِتُخرِجَ النّاسَ مِنَ الظُّلماتِ اِلَی النُّورِ بِإذنِ رَبِّهِم اِلی صِراطِ العَزیزِ الحَمید. الر، کِتابٌ

باری تعالی است و بزرگترین حجت خدا برای انسان، بدون شک یکی از بی نظیرترین معجزات نبی گرامی اسالم حضرت محمد 

سرمایه و مرجع مسلمانهاست که حضرت در موارد بسیار مخصوصاً در حدیث ثقلین همگی را برای تمسک به آن )ص( و 

اند تا سعادت دنیا و آخرت خود را بدین طریق فراهم نمایند. خود حضرت توانستند در طول بیست و سه سال با  فراخوانده

ان را دگرگون سازند و با خواندن آیات الهی و کالم وحی، دل همین کتاب آسمانی و با تبلیغ رسالت خویش بر مبنای آن، جه

 مردگان را زنده و چراغ سیر الی اهلل را در وجودشان روشن نمایند.

تجربه انقالب و نهضت اسالمی امام خمینی )ره( نشان داد که اگر تبلیغ از دین و رسالت عظیم اسالمی متکی بر کالم وحی و 

شود. ما از نزدیک و بالعیان مشاهده کردیم  اشد، از نفوذ فوق العاده و اعجاب آمیزی برخوردار میهای اتخاذ شده از قرآن ب روش

ها چگونه توانستند اسالم ناب محمدی )ص( را به جهانیان بشناساند و دو ابر قدرت  که امام خمینی )ره( با اتکاء به همین روش

های بالغت و  نوآوری با ابزارهای سنتی متداول میان اعراب و شیوه شرق و غرب رابه لرزه درآورد. قرآن کریم عالوه بر شیوه

هایی را پدید آورد. که راه نفوذ در دلها و گسترش مکتب و جذب نفوس را  های خود، شیوه خطابه را بکار گرفته، با نوآوری

های بلندی را فتح  و اندیشه، توانسته قلّهها  ای که بعد از هزار و چهارصد سال که بشر از نظر قدرت انتقال پیام آموزد، به گونه می

اش یعنی فصاحت و بالغت که  های کالمی کند، حرف اول را بزند. حال ما در این مقاله برآنیم که چطور خداوند متعال با زیبایی

به نمایش بگذارد ای از هنر را  زد و از بارزترین هنر مردم آن زمان بود، توانست آن چنان صحنه حرف اول را در جزیره العرب می

های قرآن کریم، هنر  ترین فصحاء و بلغا را به کرنش و تواضع وا دارد. یکی از ویژگی ها و فصیح ترین قلب که به گواه تاریخ، سخت

 و زیبایی های کالمی آن یعنی فصاحت و بالغت است.

ی و بیان فصاحت گاه توصیف برای فصاحت، در لغت به معنای خالص بودن و خلیط نداشتن آمده، و در اصطالح علمای معان

خالی از حروف یا کلمات  -و عبارت است از الفاظی که ظاهری روشن داشته باشد شود یکلمه، و گاه توصیفی برای کالم واقع م

 به فهم گیرنده نزدیکتر باشد و نامانوس نباشد. –ثقیل، پیچیده، و مبهم باشد 

آمده، اما در اصطالح علمای معانی و بیان عبارت است از تناسب کالم با  بالغت، در لغت به معنای رسیدن به انتهاء مقصد

 .شود یمقتضای حال مخاطبین و هماهنگی کامل با هدفی که سخن به خاطر آن گفته م

، و بالغت ناظر به کیفیت معنی و محتواست یا به تعبیر دیگر فصاحت به کند یبا این بیان، فصاحت بازگشت به کیفیت الفاظ م

 معنوی و محتوایی. یها صوری و ظاهری کالم می نگردد، و بالغت به جنبه یها جنبه

 

 هنر مهمترین ابزار تبلیغ:

هنر که عبارت است از کیفیت بیان و ارائه یک مطلب به شکل زیبا، ظریف و توام با ذوق، یکی از ابزارهایی که انسان در طول 

با توجه به  -ها را تبلیغ کرده است و در میان ادیان الهی نیز و آرمان ها یدها نتری یفو ظر ها یامتاریخ خود به وسیله آن بهترین پ

به عنوان مهمترین و  رهن - و از شنیدن مطالب خشک و یک نواخت فراری است برد یطبیعت خاص انسان که از هنر لذت م

 بهترین ابزار تبلیغ کاربرد داشته است.
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ه از این روش برای رسیدن به اهداف گوناگون کاری مرسوم و جا افتاده است. امروزه هم در کشورهای مختلف جهان، استفاد

اسلوب تبلیغی در  ینتر و در عین حال موفق ترین یجبالخصوص القاء فرهنگ در البالی هنر )فیلم، موسیقی، نقاشی و...( از را

 .شود یجهان محسوب م

مشخص، مورد استفاده قرار گرفته است. ))خداوند متعال برای چنانچه در قرآن کریم نیز از هنر نمایشی جهت تعلیم اهدافی 

که بازیگر آن کالغی  فرماید یاینکه به قابیل بفهماند چگونه برادر مرده خود را به خاک بسپارد، از یک صحنه نمایشی استفاده م

 :کند یاست و با چنگال خود، زمین را گود م

 (30مائده /)« لِیرَیهُ کیفَ یوری سَوْءَه أخِیهفَبَعَث اهللُ غُراباً یبْحَثْ فِی االرْضِ » 

 تا به وی بنمایاند که چگونه جسد برادرش را پنهان کند.[ کاوید ی]آن گاه خداوند کالغی فرستاد که زمین را م

 اش یجهروشن است که شنیدن یک مطلب اگر با دیدن همراه شود، یعنی سمعی و بصری شود، اثر بیشتری خواهد داشت و نت

 ان قلبی است، به همین دلیل حضرت ابراهیم خلیل علیه اسالم گفت:اطمین

 (061بقره/)«ْمِنْ قَالَ بَلَی وَ لکنْ لِیطْمَئنَّ قَلْبِیءرَبِّ اَرِنِی کیفَ تُحْی الْموْتَی قَالَ اَوَلَمْ تُو»

 ؟کنی ی]و )یاد کن( آن گاه که ابراهیم گفت: پروردگار، به من بنمای که چگونه مردگان را زنده م 

 (053: 0330)قرائتی، [مگر باور نداری؟ گفت چرا، ولیکن تا دلم آرام گیرد. :گفت

هنر را در سیمای قرآن کریم، به نمایش گذاشته است. ))قرآن کریم یک اثر  یها و پرنورترین جلوه ینتر بر همین اساس، برجسته

نری و بیان و اداء مطلب به شکل هنرمندانه به تمام هنرمندانه است و عظمت قرآن از جمله، از این جهت است که از لحاظ ه

 (060: 0333هنری هنری زمان خود و قبل از خود و بعد از خود فائق آمد.(( )کرمی،  های یوهش

در ابعاد گوناگون به تماشا نشست، خصوصاً از حیث فصاحت و بالغت، که در عصر ظهور  توان یزیبایی آیات قرآن کریم را م

. قرآن با چینش منظم و حساب شده حرکات و حروف و داد یالعرب را تشکیل م ه، بارزترین هنر مردم جزیرهاسالم، این خصیص

ها و  قلب ینتر از هنر را به نمایش گذاشت که به گواه تاریخ، سخت یا کلمات، همراه با معانی عمیق و دل نشین، آن چنان صحنه

 تواضع واداشته است. فصحاء و بلغا را به کرنش و ترین یغو بل ترین یحفص

که بیشتر به  -خصوصاً در این عصر -اما باید توجه داشت که هنر، در فرهنگ قرآنی، برخالف فرهنگ رایج در جوامع بشری

برای ارتقاء فکر و اندیشه صحیح، برای  ای یله، وسپردازد یتخریب فکر و اندیشه و عقل و غوطه ور شدن در دام شهوات نفسانی م

برای آغاز و تشدید تفکر به حساب  ای یزهواقعی است. ))در فرهنگ قرآنی هنر وسیله تحریک عقل و انگ رسیدن به سعادت

 یها ، حال آن که در قاموس شیطانی، هنر ابزاری برای تخدیر عقل و فریفتن و منحرف کردن فکر به سمت جاذبهآید یم

عیت سرستیز ندارد، بلکه در راستای آشنا نمودن هر چه ساختگی و کاذب است. هنر مورد نظر قرآن، نه تنها با حقیقت و واق

که در تعامل میان هنر و اندیشه، همواره اندیشه و تعقل را  دهد یقرآن به مخاطب خود هشدار م .بیشتر انسان با این دو واژه است

در غیر اینصورت فریفته ظواهر  حاکم بداند، به این معنا که اگر عقل هنر را هموار کننده راه خود یافت، آن را به خدمت گیرد و

 (056: 0361تردید در بند هنر سامری است. )برومند،  آن نگردد، هنرمند و هنر دوست بی اندیشه، بی

در قضیه گوساله سامری، خداوند متعال در قرآن کریم پرده از روی هنر ظریف شیطانی برداشته، و عواقب خطرناک آن را به 

 را به انحراف کشاند. یا قالب هنر جامعه در شود یم نهوکه چگ کند یانسان گوش زد م

 (66طه/)« فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْالً جَسَداً لَهٌ فَقَالُوا هَذا الهُکمْ وَ الهُ مُوسَی فَنَسِی»
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گفتند: این خدای شما و خدای موسی  [برون آورد که او را بانگی بود پس ]سامری و پیروانش یا ]و برای آنان کالبد گوساله 

 [از یاد برد. [است، و ]سامری خدای راستین را

 

 فصاحت و بالغت در قرآن کریم:

داد نازل گشت، و با بیان  قرآن کریم در عصری که فصاحت و بالغت، بارزترین هنر و خصیصه مردم جزیره العرب را تشکیل می

ر گرفت، که بیشتر نتوانست با آن به رقابت ترین قله معرفت قرا فصیح و بلیغ اش گوی سبقت را در این میدان ربود، و در عالی

 برخیزد.

 )66اسراء/ ( «ال یاتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیراقُل لَئنِ اِجْتَمَعَتِ األنس و الجِن علی أن یأتوُا بمثل هذا القرآن »

 [د آن نیارند هر چند از آنان یار برخی باشند.بگو: اگر آدمیان و پریان فراهم آیند تا مانن] 

 تاز میدان فصاحت و بالغت، علم و معرفت با همه ابعادش باقی ماند. و هم چنان یکه

شود و نقش  می این ویژگی کالم خداوند، آن قدر برجسته و شاخص است که از بارزترین وجوه اعجاز قرآن کریم محسوب

 کند. بسزایی را در تبلیغ ایفاء می

، و دیگری زیبایی، قرآن نیمی از موفقیت خود را از این راه دارد که از مقوله قرآن دارای دو خصلت است: یکی حقانیت محتوا))

زیبایی است، از مقوله هنر است، فصاحت و زیبایی سخن، بهترین وسیله است برای اینکه بتواند محتوای خودش را به دیگران 

 )(003، جلد دوم: 0363مطهری،  (برساند.((

 سازد. بیان حقیقت، ظواهر مطلب را نیز درنهایت زیبایی مطرح میقرآن کریم در مقام تعلیم، عالوه بر 

 (6)نهج البالغه: خطبه « اِنَّ القُرآنَ ظاهِرُهُ أَنیقٌ وَ باطِنُهُ عَمِیقٌ»

 همانا قرآن دارای ظاهری زیبا و باطنی ژرف و ناپیداست.[]

 د:دهد که با بیان بلیغ و رسا با مردم سخن بگوی و به پیامبرش نیز دستور می

 (0)نساء/« وَقُل لَهُم فِی أَنفُسِهِم قَوالً بَلیغاً»

کنند، و  می و به آنان گفتاری رسا که در جانشان بنشیند بگو.[ که علمای اسالمی از این زیبایی تعبیر به فصاحت و بالغت] 

مامی که علمای اسالم در دانند. ))اهت حتی پیشرفت علومی همچون صرف و نحو، معانی و بیان را مرهون ظاهر زیبای قرآن می

علوم ادبی پیدا کردن در صرف و نحو معانی و بیان و بدیع که مجموع اینها را فصاحت و بالغت و محسّنات می گویند، همه به 

دیدند برای اینکه بهتر بتوانند زیبایی های قرآن را کشف کنند، این  تبع این زیبایی قرآن بوده؛ چون در قرآن این زیبایی را می

 (99: 0 جلد ،0330م را ابتکار و کشف کردند.(( )مطهری،علو

 کند: بر همین اساس قرآن کریم خود را به عنوان بهترین و زیباترین سخن معرفی می

را فرو فرستاد.[ یعنی نهایت زیبایی ظاهر و عمق باطن و -قرآن-( ]خدا نیکوترین سخن03)زمر/« اهللُ نَزَّلَ أَحسَنَ الحَدِیث»

یان، و صراحت و قاطعیت و گستردگی مفاهیم، و هماهنگی لفظ و معنی را داراست، و به تعبیری در أعلی درجه متانت و عفت ب

 فصاحت و بالغت قرار دارد.

 

 هاي فصاحت و بالغت: ثمرات و ویژگی

 شود: اشاره میهای زیادی است که به تعدای از آنها  با توجه به مطالب فوق، فصاحت و بالغت قرآن کریم دارای ثمرات و ویژگی
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 به زانو کشاندن اعراب فصیح و بلیغ: - 0

اعراب جاهلی که در حد أعالی از فصاحت و بالغت زمان خویش قرار داشتند، و با تمام انگیزه برای مبارزه با قرآن به پا خواسته 

ر )ص( نسبت ناروای سحر ای ندیدند جز آن که به پیامب بودند، در مقابل فصاحت و بالغت بی نظیر قرآن زانو زدند و چاره

 بدهند.

 (09 و 00)مدثر/« فَقالَ أن هَذا الَّا سِحرٌ یُوثَر، اِن هذا ألَّا قَولُ البَشَر»

 }شود، این نیست مگر گفتار آدمی. پس گفت: این )قرآن( نیست مگر جادویی که )از تعلیم ساحران( بازگفته می { 

 تکرارش خسته کننده نیست: - 0

شود، اما قرآن چنان شیرین است که اگر صدها بار خوانده شود، نه تنها خسته  تکرار خسته کننده می معموالً هر سخنی با

ها را در چند شکل  کند، و به هنگام ذکر امور مختلف، آن کننده و مالل آور نیست، بلکه جاذبه و شیرینی خود را حفظ می

 ع(:) به فرموده امیر مومنان علی کند تا شنونده هیچ گونه احساس خستگی نکند، و متنوع بیان می

سازد، و گوش از  نمی اش (؛ تکرار و شنیدن پی در پی آیات کهنه096)نهج البالغه: خطبه « ال تُخلِقُهُ کَثرَه الرَّدِّ وَ وُلُوجُ السَّمعِ» 

 (096/5دشتی، خطبه:  شود. )نهج البالغه، شنیدن آن خسته نمی

 رعایت متانت و عفت بیان: - 3

به فصاحت و بالغت قرآن، رنگی خاص بخشیده، این است که قرآن در میان مردمی عامی و أغلب دور از أدب و  آن چه که

بینیم  نزاکت، اما هرگز رنگ آن محیط را به خود نگرفت و در تعبیرات خود نهایت متانت و عفت بیان را رعایت نمود. و اگر می

زمان دور از أدب نبود و ))بلکه به عقیده بعضی در لغت عرب الفاظی که صریح کلمه ))فرج(( در قرآن آمده، این کلمه نیز در آن 

در عضو تناسلی باشد و یا صراحت در آمیزش جنسی الفاظی از قبیل ))لمس کردن((، ))داخل شدن((، ))پوشانیدن(( به ))سراغ 

، 0336جنبه کنائی دارد. )مکارم شیرازی، بینیم همه آنها  همسر رفتن(( در آیات مختلف قرآن در این معنی به کار رقته که می

 (053: 03 جلد

 رساندن مطالب با بیانی گویا، کوتاه و دل نشین: - 0

انَّ القُرانَ » همه آیات قرآن مجید دارای چنین خصوصیتی هستند و با داشتن ظاهری زیبا و کوتاه، از معانی عمیق برخوردارند:

 (06خطبه: البالغه، )نهج« ظاهِرُهُ أَنیقُ وَ باطنُهُ عَمِیقٌ

 ]همانا قرآن دارای ظاهری زیبا و باطنی ژرف و ناپیداست.[

ع( و جزئیات و سرانجام آن را با ) سوره هود است که در عین اختصار ماجرای طوفان حضرت نوح 00نمونه روشن آن، آیه 

 دهد: تعبیرات کوتاه و بسیار پرمعنی شرح می

 «یَا سَماَءُ وَ غَیِضَ الماءُ وَ استَوَت عَلَی الجُودِ یِّ وَ قَیلَ بُعداً لِلقَومِ الظَلِمِین وَ قِیلَ یَاأَرضُ ابلُعِی مَاءَکِ وَ»

و کارگزارده شد و  -فرورفت -وگفته شد: ای زمین آب خود فرو بر وای آسمان )از باریدن( باز ایست، و آب کاسته گشت]

 )کشتی( بر )کوه( جودی آرام گرفت، و گفته شد: گروه ستمکاران را لعنت باد.[

تکان دهنده و کوبنده است که به گفته  این آیه به قدری رسا و دلنشین و در عین کوتاهی گویا و زنده و با تمام زیبایی آن قدر

 شود. ترین آیات قرآن محسوب می ترین و بلیغ جمعی از دانشمندان عرب این آیه فصیح

خوانیم که گروهی از کفار قریش به مبارزه با قرآن  شاهد گویای این سخن همان است که در روایات و تواریخ اسالمی می

یات قرآن ابداع کنند، عالقه مندانشان برای مدت چهل روز بهترین مطعمات و برخاستند و تصمیم گرفتند آیاتی همچون آ
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مشروبات مورد عالقه آنان را بر ایشان تدارک دیدند. مغز گندم خالص، گوشت گوسفند و شراب کهنه؛ تا به خیال راحت به 

ها را تکان داد که بعضی به بعض دیگر  هایی همانند قرآن بپردازند!. اما هنگامی که به آیه فوق رسیدند، چنان آن ترکیب جمله

نگاه کردند و گفتند این سخنی است که هیچ کالمی شبیه آن نیست، و اصوالً شباهت به کالم مخلوقین ندارد، این را گفتند و 

 (001: 5 جلد ،0335از تصمیم خود منصرف شدند و مأیوسانه پراکنده گشتند.(( )مکارم شیرازی،

 آهنگ پذیری قرآن: - 9

ای هماهنگ از آیات وجود دارد. اینکه پیامبر  های قرآن کریم ))آهنگ مخصوصی(( است که در هر آیه یا مجموعه دیگر ویژگیاز 

برای همین ( 65:051 ق جلد 0013سفارش کرده است که قرآن را با صوت حسن بخوانید، )زَیِّنوا القُرآن بِاصواتِکُم( )مجلسی 

توانسته است سازگاری و تناسب داشته باشد. مثالً  می و پذیرشی هست و با آهنگ بهتربوده است که در قرآن چنین استعداد 

آید، که آهنگی هم  های کوتاه و مرتب یکی پشت سر دیگری می های کوتاه، جمله کند با یک سجع وقتی آیات عذاب را ذکر می

 گیرد. دهد و مجال هر فراری را از او می یشود یک آهنگ فشاردار و تندی هست که روح را تحت تأثیر قرار م که خوانده می

ها برای وصول به این  کند که انسان های بهشتی را با آهنگ مخصوصی ذکر می ( و همچنین نعمت990: 0 جلد ،0330مطهری،)

 مانند از طریق ایمان و عمل صالح تشویق شوند. های بی نعمت

ان نازل شده شیوه مورد بحث را در اوج آن بکار گرفته است، به هر حال قرآن کریم که سخن خداوند است و برای تربیت انس

ترین هیأت مورد  کند که کلمات و جمالت آن سرسری گرفته نشده، بلکه به زیباترین و جذاب مالحظه آیات قرآن آشکار می

 کند. استفاده واقع شده و هنر نمائی می

 

 مانند قرآن کریم: جاذبه شگفت و تأثیر بی

های  تردید از ابعاد اعجاز و از ویژگی فوذ و تأثیر شگفت، شورآفرینی، عمل زایی و خروش انگیزی قرآن، بیگیرایی؛ زیبایی، ن

مانند این کتاب آسمانی است. شورانگیزی و احساس آفرینی و عمل زایی، ویژه قرآن مجید است، هیچ کتاب فلسفی، هیچ  بی

 (005رآن را نداشته و ندارد. )عرفان:کتاب اصالحی در جهان، شور و احساس آفرینی و عمل زایی ق

هایی که  شاهد این جاذبه و گیرایی این است که سران قبایل حجاز به خصوص قبیله قریش در عصر نزول قرآن با همه مهارت

 ترین معانی با زیباترین الفاظ از خود نشان ترین سخن داشتند و با همه هنری که در ارائه لطیف درشناخت کالم و ایراد بلیغ

آویختند، آن گاه که با سخنان قرآن این کالم آسمانی که با محتوایی  را به خانه خدا می -معلقات -دادند، و بهترین شعرها می

 الهی و الفاظی شیرین در فضای مکه طنین افکند.

))معلقات(( را از خانه مواجه شدند تمام آنان خود را در برابر آن تابش عظیم ضعیف و ناتوان یافتند. و در برابرش زانو زدند و 

خدا به زیر کشیدند، و مجذوب بالغت و فصاحت قرآن شدند و دل و جان بدو سپردند و آثار تربیت و انسان سازی و اعتالی 

 اجتماعی و تمدن و شکوه مکتب را منزل به منزل نگریستند و تابش آفتاب عالم تاب آن را از افق تا افق مشاهده کردند.

ها در برابر این معارف بلند و  ریق بزرگترین عامل تبلیغ اسالم و سبب جذب قلوب و به تسلیم کشاندن عقلقرآن کریم از این ط

وَ اذَا سَمِعُوا »کند، من جمله  می متعالی و پیام آسمانی بود. قرآن مجید در آیاتی چند نفوذ شگفت و جاذبه ژرف خویش را بیان

]و هر  63تَفِیضُ مِنَ الدَّمعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ یَقُولُونَ رَبَّنَاءَ امَنَّا فَاکتُبنَا مَعَ الشَّهِدِینَ(( )انعام/ مَا أُنزِلَ الَی الرَّسولِ تَرَی أعیُنَهُم

ریزد به خاطر حقیقتی که در  بینی که از )شوق(، اشک می های آنها را می زمان آیاتی را که بر پیامبر نازل شده بشنوند، چشم

 می گویند: پروردگارا! ایمان آوردیم؛ پس مار ا با گواهان )و شاهدان حق، در زمره یاران محمد( بنویس[ ها یافتند، آن
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اعتراف رسمی سران کفر به  -0توان در موارد ذیل خالصه کرد:  مانند قرآن کریم را می های این جاذبه شگفت و تأثیر بی بازتاب

فرماید: او مردی است که به حسن  سوره مدثر می 31تا  00ر ذیل آیات این قضیه، مثل ولید بن مغیره، که مرحوم طبرسی د

کردند، و به  تدبیر در میان عرب شهرت داشت و برای حل مشکل اجتماعی از فکر و تدبیر او در زمان جاهلیت استفاده می

ول سوره ))غافر(( را از پیغمبر نامیدند. او پس از آنکه چند آیه از ا همین جهت او را ))ریحانه قریش(( )گل سرسبد قریش!( می

شنید در محفلی از طائفه بنی مخزون حاضر شد و چنین گفت: ))به خدا سوگند از محمد سخنی شنیدم که نه شباهت به 

های درختان برومند(  ها دارد و نه پریان، گفتار او شیرینی خاص و زیبایی مخصوص دارد، باالی آن همچون شاخه گفتار انسان

شود و چیزی بر آن  های درختان کهن( پرمایه است، گفتاری است که بر همه چیز پیروز می ین آن )مانند ریشهپرثمر، و پائ

 پیروز نخواهد شد.

 (000عرفان: ) ها و جلوه قرآن ))معلقات(( به دست خود کفر پیشگان به زیر کشیده شد. با تبلور زیبایی -0

خواندند، یعنی به شیوائی و جذابیت خارق العاده  یوی، آن را ))سحر(( میبرای کاستن تأثیر شگفت قرآن، و حفظ منافع دن -3

ای ندیدند جز آن که این کالم الهی را سحر و  توانستند به مقابله با آن برخیزد، چاره کردند، و چون نمی قرآن کریم اعتراف می

 آورنده آن را ساحر بنامند:

 (3)نمل /« هَذا سِحرٌ مُبِینٌ فَلَمَّا جَاءَتهُم ءَایتِنَا مُبصِرَه قَالُوا»

 های ما روشن و هویدا بدیشان آمده گفتند: این جادویی است آشکار.[ پس چون نشانه] 

( ]و )کافران مکه( شگفتی نمودند از اینکه بیم 0)ص/« وَ عَجِبُوا اَن جَاءَ هُم مُنذِرّ مِنهُم وَ قَالَ الکفِروُنَ هَذا سَاحِرٌ کَذَّابٌ»

 ان بدیشان آمد؛ و کافران گفتند: این جادوگری بس دروغگوست.[ای از خودش کننده

آیات قرآن کریم آن چنان شیرین و جذاب است که حتی دور افتادگان از اسالم بلکه مخالفان پیامبر )ص( و شعرای بزرگ  -0

و ))حسان بن ثابت(( و گوید: بسیاری از شعرای بنام عرب مثل ))لیبد((  به آن گرایش پیدا کردند. ))جالب اینکه تاریخ می

))خنساء(( و ))أعشی(( هنگامی که خود را در برابر فصاحت قرآن دیدند از جان و دل اسالم را پذیرا شدند.(( )مکارم 

 (005: 6جلد  ،0330شیرازی،

ان قریش خوانیم سه نفر از سر مانند مردم برای استماع قرآن، حتی از طرف سران کفر که در سیره ابن هشام می اشتیاق بی -9

))ابوسفیان(( و ))ابوجهل(( و ))اخنس بن شریق(( شبی از شبها برای شنیدن آیات قرآن به طور مخفیانه نزد خانه پیامبر )ص( 

ای پنهان شدند، بی آن که دیگری با  کرد و هر کدام در گوشه خواند و آیات قرآن تالوت می آمدند در حالی که حضرت نماز می

تالوت قرآن سپرده بودند، هنگام فجر، متفرق شدند، ولی به زودی در جاده یکدیگر را دیدند و هر  خبر شود و تا صبح گوش به

کرد و گفتند دیگر این کار را تکرار نکنید که اگر بعضی از سفیهان شما این منظره را ببینند. افکاری  کدام دیگری را سرزنش می

ردند، و صبح هنگامی که یگدیگر را مشاهده کردند همان سخنان شب شود، شب دیگر همین کار را تکرار ک برای آنها پیدا می

های خود رفتند، اتفاقاً شب سوم نیز بر  ها و قرارداد عدم تکرار چنین کاری را مطرح کردند، و به خانه قبل و همان سرزنش

خوریم  ند، ما از اینجا تکان نمیهمین مساله دقیقاً تکرار شد، و صبح هنگامی که یگدیگر را بار دیگر مالقات کردند، بعضی گفت

تا عهد و پیمان ببندیم تا همیشه این کار را ترک کنیم، سرانجام پیمان بستند و متفرق شدند. آری جاذبه قرآن آن قدر زیاد 

های تعصب و لجاج و عالقه به حفظ منافع شخصی، کنار  زدند، و اگر پرده بود که حتی دشمنان سرسخت در مقابل آن زانو می

 (65آوردند.(( )همان: رفت یقیناً ایمان می می
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تعلق به زمان و یا قوم خاصی نداشته، بلکه پیوسته در مسیر زمان و مکان تأثیر گذار بوده است.  البته این نفوذ و جاذبه شگفت،

یحیان تالوت مثالً ))فصاحت و بالغت آیات آغازین سوره مریم که جعفر طیار آن را در برابر نجاشی پادشاه حبشه و دیگر مس

ها و علمای مسیحی اثر کرد، تا آنجا که گریه کردند و  کند که در دل نجاشی و دیگر اسقف کرد، به زیباترین وجهی مشخص می

 (010محاسنشان تر شد.(( )همان:

با اینکه  گوید: ))برخی از ادبیان زبان عربی در مصر، صاحب تفسیر المنار در اشاره به تأثیر گذاری و جذابیت قرآن کریم می

رفتند، تا از  های قرآن کریم به خانه آشنایان مسلمان خود می های رمضان بخاطر شنیدن تالوت آیه اند در شب مسلمان نبوده

 (013:0 جلد های قرآن لذت ببرند.(( )رشید رضا، شنیدن و تالوت آیه

جاودانه نبوت برای همه عصرها و هم بزرگترین دهد، و این است بزرگترین معجزه  و موارد بسیار دیگر که تاریخ بر آن گواه می

 وسیله تبلیغ رسالت.

 

 نتیجه:

ها همانند ندارد و قدرت خدا فوق همه قدرتهاست،  توان نتیجه گرفت همانطور که خداوند متعال در همه زمینه در پایان می

چ کالمی حتی کلمات گوهر بار پیامبران و ائمّه های کالمی نیز هی ( در زمینه هنر و زیبایی06))یَدُ اهللِ فَوقَ اَیدیهِم(( )فتح:

رسد، زیرا همیشه مخلوق دون خالق است. این هنری که در قرآن کریم به کار  معصومین علیهم السالم به پای کالم خدا نمی

ها و  ال پیامای که بعد از هزار و چهارصد سال که بشر از نظر قدرت انتق های بلندی را فتح کند، به گونه رفته، توانسته قلّه

 اندیشه، پیشرفت شایانی کرد، حرف اول را بزند.

بر همین اساس ادیانی چون دین تحریف شده مسیحیت که حدود پنج هزار نوع مجله و روزنامه در بیش از دو میلیارد تیراژ و 

سترش آن بکاهد، و یا ( نتوانسته است از گ05: 0330یکصد و پنجاه هزار روحانی مسیحی در کشورهای دنیا دارد. )قرائتی، 

دنیای غرب با داشتن این همه فرهنگ تخریبی و ابزارهای تبلیغی متنوع برای انحراف و به دام انداختن جوانان، نتوانسته در 

هاست. ))یا ایُّها النّاسُ قَد جاءَ تکُم مَوعِظَه  بوجود آوردن آرامش و اطمینان جای قرآن را پر کند. تنها قرآن است که شفای دل

 (93ن رَبِّکُم وَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّدُور(( )یونس/مِ

( امیدوارم که همه 06اَلّا بِذِ کرِ اهللِ تَطمَئِنَّ القُلُوبُ(( )رعد/)) هاست. کند که یادش آرامش بخش قلب و یاد خدایی را زنده می

 (069انسانها که این قرآن مایه هدایت برای همه آنهاست. ))هُدیً لِلنّاس(( )بقره/

مخصوصاً ما مسلمانها بتوانیم از این کالم نورانی و هدیه زیبای الهی، دل خود را به آیات دلنشین، جالء بخشنده و با عمل به 

 .فرامین حیات بخشش، سعادت دنیا و آخرت خود را تضمین نمائیم، انشاءاهلل.
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Abstract 

Today, art is one of the common and successful tools in the field of propaganda, that God Almighty also 

expressed the art and beauty of his words in various dimensions, especially in terms of eloquence and rhetoric, 

which at that time was one of the most prominent arts of the people of the Arabian Peninsula. He showed "Allah 

has sent down the best of hadiths", which means, in the end, the beauty of the appearance and the depth of the 

interior, sobriety and chastity of expression, which, as evidenced by history, made the hardest hearts and the 

most eloquent and eloquent eloquence and humility strain and humble; And snatched the ball of precedence in 

this field, and was placed in the highest peak of beauty and knowledge, with which man could not compete. "He 

said, 'If you do not gather the people and the jinn on you, if you eat like this Qur'an, you will not eat with the like 

of it, and you will remain with it, and if you eat with it, you will eat with it.' The fascination, beauty, influence 

and amazing effect of the Qur'an are undoubtedly the art and unique features of this divine book. 
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