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 درقرآن کریم هاى تأثير سخن زمينه
 

 علی نجارپوریان-4  محسن مکارم شیرازی-3علی طهماسبی -2علی جعفری-1
 

 ali363igder@yahoo.com                  استان فارس-ن کوارآموزش وپرورش شهرستا

 ali.thm7770@yahoo.com                                   دانشگاه پیام نورواحدفسا   

 mohsen_makarem@yahoo.com                                      دانشگاه پیام نورفسا
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  : چکيده    

آن با دیگران ارتباط بر با واورا جانشین خود در زمین نامید . سپس سخن گفتن را به او عطا نمود تا  دمیددراو از روح خود ،فریدن را که انسا یروز خداوندسبحان

ه پیشررفت روز ک گفتتوان ا اطمینان می ب .باشداندیشه های بشری در گرو ارتباط کالمی میتواند زمینه ساز شکو فایی وتعالی روح بزرگ هر ملتی زیرا  .قرار کند

بادیگران راآموزش  سخنش افراد پرداخته وشیوه های .درعصر حاضر علومی باعنوان فن بیان به آموزافزون جوامع بشری نشات گرفته از همین ارتباط کالمی است

وایرن همران زیرزی کره نماینرد ، و...مری امانترداری آنهاشبیه به هم می باشدکه اغلب آنها دعوت به راستگویی ،بیران سراده، دربیشترموارد محتوایکه ندمی ده

بره ورورت  درایرن خصرو  ایرن کتراش شرری  رهنمودهرایباتوجره بره آیرات قررآن کرریم ، مقالره  .درایناشراره داشرته اسرتقرنها پیش به آن خداوندمتعال 

  .گیردمی مختصرموردبررسی قرار

 تأثیر سخن -سخن -قرآن کریم وازه های کليدی:

                                                                                                                     گویىآراسته -1

 آراستگى و زیبایى کالم، زمینه ساز تأثیر آن در مخاطبان:                                                                    

إِلَیْهِ أَفْئِدَةُ الَّرذِینَ   یُْْمِنُرونَ بِالْررخِرَةِ وَ  بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ... وَ لِتَصْغى نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیاطِینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ یُوحِی بَعْضُهُمْ إِلى وَ کَذلِكَ جَعَلْنا لِکُلِّ

                                ( 113و112لِیَرْضَوْهُ وَ لِیَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ.) انعام

 و بدین گونه براى هر پیامبرى دشمنى از شیطانهاى انس و جن برگماشتیم بعضى از آنها به بعضى براى فریب ]یکردیگر  سرخنان آراسرته القرا مرى

اخیز عقیده ندارند به آنهرا متمایرل های شیطان و تبلیغات شیطان وفتان( این خواهد شد که دلهای کسانی که به روزرست کنند ....و نتیجه )وسوسه

 1 دراینجا زخرف القول به معنای گفتاربه ظاهرزیبا ودل پسنداست.دهند.شوندوهرگناهی بخواهند انجام دهند، انجام میمیگرددوبه آن راضی می

  3نگار؛ خوبی و زیبایی زیزی، سخن بیهوده،دروغ آراستهوزیور؛ نقش.2نقش و نگارزُخرُف: 

  4ما زیّن منه و حسّن و موّه. و أول الزخرف: الذهب. لْقَوْلِا زُخْرُفَ

 6.سخنان دروغ و آراسته که آن را حقیقتى نیست الْقَوْلِ زُخْرُفَ   5:: أی الباطل المزیّن المحسّن. الْقَوْلِ زُخْرُفَ

                                                                                                                                    استدالل-2

 ساز تأثیربخشى آن:                                                                   همراهى کالم با دلیل و برهان، زمینه

                                                                                                     (125نَ.)نحلوَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِیسَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  ادْعُ إِلى

اى  که نیکوتر است مجادله نماى در حقیقت پروردگار تو به ]حال  کسى که  و به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به ]شیوهبا حکمت و اندرز نیک

                            7.و مجادله کن و مناظره با ایشان بر وجهى که نیکوتر باشد. یافتگان ]نیز  داناتر استاز راه او منحرف شده داناتر و او به ]حال  راه
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و یا بسوى تبعیت ائمه معصومین علریهم السرالم زنان ره  بسوى راه پروردگار خود که اسالم است سَبِیلِ رَبِّكَ اُدعُ بخوان اى محمد امت خود را إِلى

مزیل شبهات باشد وَ الْمَوْعِظَةِ على بن رئاش از حضرت وادق علیه السّالم روایت کرده که: بِالْحِکْمَة به گفتگوى وحیح و دلیل متین که مثبت حق و 

و مباحثه کن با خصمان بقیاساتى که مرکب باشد از مقدمات مسلمه نزد  الْحَسَنَةِ و بقیاس خطابى که مشتمل باشد بر پند و نصیحت نیکو وَ جادِلْهُمْ

ان براى خوا  است و به موعظه حسنه براى عوام ومجادلره اى که آن بهترین طرق مجادله باشد،دعوت به حکمت وبرهبطریقه آنهابِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ

 8بطریقه و طرزأحسن براى دفع معاندان و جاحدان.واز حضرت وادق علیه السّالم مرویست که مجادله بأحسن مجادله با قرآن است. 

                                                                                                                    استوارى سخن -3

 قدم مْمنان:                                                                                  سخن استوار، تأثیرگذار در ثبات

                                                       (47راهیم فَال تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِ َ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ ذُو انتِقامٍ.) اب

 گیرنده استناپذیرانتقام کند که خدا شکستپس مپندار که خدا وعده خود را به پیامبرانش خالف مى

                                                                                                                 امانتدارى -4

 ساز تأثیر آن:                                                                                         امانتدارى در سخن، زمینه 

                                                                                                       (68و65.... أُبَلِّغُکُمْ رِسا تِ رَبِّی وَ أَنَا لَکُمْ ناوِحٌ أَمِینٌ.)اعرافتَّقُونَعادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ أَ فَال تَ وَ إِلى

 ....کنیردید که براى شما معبودى جز او نیست پس آیا پرهیزگارى نمرى و به سوى عاد برادرشان هود را ]فرستادیم  گفت اى قوم من خدا را بپرست

 .                                                                                                                           رسانم و براى شما خیر خواهى امینمپیامهاى پروردگارم را به شما مى 

 )ع( در پاسخ قوم عاد، خویشتن را مبلّغ پیامهاى خداوند، خیرخواه مردم و فردى امین و سزاوار اطمینان مری خوانرد، نره بازگوکننرده نظریرات هود

.هود )ع(، پیامبرى از جانب خداوند و حامل رسالتهاى متعدد بوده و استوارى خویش را در تبلیغ رسالتهاى الهرى بره مرردم گوشرزد شخصى خویش

. لذامبلغان دین باید خیرخواه مردم باشند وخیرخرواهى وخیرخواهى او تنها در جهت منافع مردم بود، نه آمیخته به منفعتهاى شخصى خویش کرده

با دلسوزى همراه آرى، اگر« ناوِحٌ أَمِینٌ»است.  دارى، دو شرط اولى در تربیت و تبلیغ.دلسوزى و امانت9 آمیخته نسازند.خویش را به منافع شخصى

  10گیردنادیده گرفته شود یا قوانینى زیرپا قراردلسوزى شاید حقوقى نباشد خطرناك است، زیرا به خاطر امانت

 (107و106إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ. )شعرا إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَ   تَتَّقُونَ

 (                                             125و124لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ. شعراء ) إِنِّی إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَ   تَتَّقُونَ

 (                                               143و142إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ. شعراء ) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ والِحٌ أَ   تَتَّقُونَ

 (                                                     162و161إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ. شعراء ) مْ لُوطٌ أَ   تَتَّقُونَإِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُ

 (178و177إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ. شعراء ) إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَیْبٌ أَ   تَتَّقُونَ

                                                                                                                        بالغت -5

 ساز تأثیر آن:                                                                                                    رسایى گفتار، زمینه
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                                        11 .و با بیانی رسا، نتایج اعمالشان را به آنها گوشزد نما.  (63قَوْلًا بَلِیغاً.) نساءوَ قُلْ لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ 

. اینجا تقدیم و تأخیر در سخن است یعنى: و قل لهم قو  بلیغا فى انفسهم. میگوید: ایشان را سخنى گوى که 12 سخنی که مقصود از آن فهم کنند.

 13ن سخن در دلهاى ایشان ژرف آید، و کار کند، و بجاى رسد. آ

                                             تکرار                                                                                           -6

 :                                                          ساز تأثیر سخنتکرار و گوشزد کردن پى در پى رهنمودها، زمینه

                                                                             (51وَ لَقَدْ وَوَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ.)قصص

 14.هم پیوسته نازل ساختیم امید که آنان پند پذیرندو به راستى این گفتار را براى آنان پى در پى و به 

                                                                                                             جدال احسن-7

                              ساز تأثیر آن:                              سخن گفتن با مخاطب به شیوه جدال احسن، زمینه

                                                                                                     (125بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ.)نحلسَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ  ادْعُ إِلى

اى  که نیکوتر است مجادله نماى در حقیقت پروردگار تو به ]حال  کسى که  با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به ]شیوه

                                                                                                                                       .یافتگان ]نیز  داناتر استراهاز راه او منحرف شده داناتر و او به ]حال  

، «احسرن»ها توجّه شده باشرد. قیرد مباحثه با آنهنگام برخورد با مخالفان عقیدتى، ابتدا به گفتار حکیمانه و پند و اندرز و در وورت عدم تأثیر به 

عقیدتى باید نکاتى را رعایت کرد؛ از جمله، پرهیز از سخنانى که موجرب تهیریج و واداشرتن او بره  کند که در جدال با مخالفاناین نکته را بیان مى

، پرهیز از به کار برردن تعبیررات سروء وتروهین بره او و دشمنى و لجبازى شود، به کار نبردن مقدّمات کاذش هرزند در نظر او راست پنداشته شود

یاجدال بر اساس روش قرآن کره درآن ادش الهرى نهفتره اسرت معنرا  زه در نظر او مقدّس است.وهم نین منظور ازآن را قرآن وبهترین استد لآن

  15اند.کرده

، موعظره حسرن 16بند نباشد.خواند، پاىت که واعظ به آن ه فرا مىاى اساست؛ موعظه غیرحَسَن،موعظه« حَسَن وغیر حَسَن»موعظه داراى دوبخش

نیز نشان از تقسریم جردال بره « جدال»براى « احسن»اى است که واعظ، مفاد سخن و دعوت خود را باور داشته باشد و بدان عمل کند. قید موعظه

داند. و آن را جدالى دانسته که خصم را بر لجبازى و عنراد مى« حسنجدال ا»سه قسمِ غیر حَسَن، حَسَن و احسن است. قرآن مورد جایز از جدال را 

آمیز نسبت به خصم و مقدسات او پرهیز شود و مقدمات آن بر دروغ و سخن باطل مبتنرى نباشرد؛ امرا اگرر تهییج نکند و در آن از تعبیرهاى توهین

گیرى از روشهاى موعظه غیرر حَسَرن و جردال غیرر ن او جایز است. بهرهخصم، مقدمه دروغ و باطلى را پذیرفته باشد، استفاده از آن براى نقض سخ

                                                                         18 و 17احسن، با اهداف دعوت دینى ناسازگار است، زیرا به کارگیرى این روشها، زوال و از میان رفتن حق را در پى دارد. 

به معناى مباحثه و گفتمان وحیح و سازنده است که شامل روش وحیح درکاربرد الفرا،، محترواى سرخن، آهنرت گفتاروحرکرات « سناح جِدال»

جویى،  اظهار کبر و غرور، عدم احترام به افکرار دیگرران و تحقیرر آنران وگوى با دیگران از توهین، خشونت، فریاد، برترىشود؛ یعنى درگفتدیگرمى

  19هاى قانع ساختن و نفوذ در دیگران است.وورت ومیمى و مْدبانه و مستدل بحث کنید،که این یکى از روش بپرهیزید و به

                                                                                                                خيرخواهى -8

 ن در انسانها:                                                                             ساز تأثیر آگفتار خیرخواهانه، زمینه
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                                   (62و59....)اعراف ... أُبَلِّغُکُمْ رِسا تِ رَبِّی وَ أَنْصَحُ لَکُمْ قَوْمِهِ فَقالَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى

عرادٍ أَخراهُمْ هُروداً قرالَ یرا وَ إِلرىرسانم وبه شما نصیحت وخیرخواهی می کرنم. پیغام خدایم را به شما می ..:به قومش فرستادیم،گفت همانا نوح را

پیغرام  ....:را فرستادیم، بدانها گفت و به قوم عاد برادرشان  )یعنی مردی از آن قوم( هود(65،68...أُبَلِّغُکُمْ رِسا تِ رَبِّی وَ أَنَا لَکُمْ ناوِحٌ أَمِینٌ.)اعرافقَوْمِ

                                                                                                                .رسانم و من برای شما ناوح و خیرخواهی امینمخدایم را به شما می

و  .....و بر قوم ثمرود برادرشران ورالح را فرسرتادیم (79و73....)اعراف ا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُکُمْ رِسالَةَ رَبِّی وَ نَصَحْتُ لَکُمْثَمُودَ أَخاهُمْ والِحاً ... وَ قالَ ی وَ إِلى

                                                                 ......                                                      گفت: ای قوم، من ابالغ رسالت از خدای خود نمودم و شما را نصیحت کردم

و  ...و به اهل مدین برادر آنها شعیب را فرسرتادیم  (93و85..)اعراف مَدْیَنَ أَخاهُمْ شُعَیْباً ... وَ قالَ یا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُکُمْ رِسا تِ رَبِّی وَ نَصَحْتُ لَکُمْ وَ إِلى

 .                                                                                                       ، من به شما ابالغ رسالتهای خدای خود کردم و شما را اندرز و نصیحت نمودمگفت: ای قوم

                                                                                                               (20فَخَرَجَ مِنْها .... )قصص أْتَمِرُونَ بِكَ لِیَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّی لَكَ مِنَ النَّاوِحِینَإِنَّ الْمَلَأَ یَ قالَ یا مُوسى وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِینَةِ یَسْعى

ان آمد ]و  گفت اى موسى سران قوم در باره تو مشورت مى کنند ترا ترو را بکشرند پرس ]از شرهر  ترین ]نقطه  شهر مردى دوان دو و از دورافتاده

 20 . خارج شو من جدا از خیرخواهان توام

                                                                                                                             گویىساده -9

   ساز تأثیر آن:                                                                             آسان و روان سخن گفتن، زمینه

                                                        (97فَإِنَّما یَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا. )مریم

  21عاندان لجوج را بترسانیتردید به زبان تو سهل و آسان کردیم تا به آن اهل تقوا را بشارت دهی و مما حقایق این قرآن را بی

و ما این قرآن را )با این آیات وعد و وعید با بیان فصیح( به زبان تو آسان کردیم تا مگر خلق مترذکر (.58فَإِنَّما یَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ.)دخان

                                                22)حقایق آن( شوند.

رعایت سطح فکر مردم است وبه سادگى و قابل فهم بودن و با زبان مردم و مطابق با سطح فکر مردم سرخن گفرتن و نداشرتن  گویى نظور از سادهم

 23تعقید و پی یدگى می باشد.

                                                                                                               طنّازى -10

 ساز تأثیر در نامحرمان:                                                                    گفتار توأم با ناز و کرشمه، زمینه

                                             (32.... )احزاش ... فَال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ یا نِساءَ النَّبِیِ

 24طنازی یعنی: سخن با ناز و خشوع و نرمى   .پس به ناز سخن مگویید تا آنکه در دلش بیمارى است طمع ورزدای همسران یامبر...

 25طورى انجام ندهید که خیال شود آنان را دوست دارید. گفتار با مخاطب 

                                                                                                                    عالمانه بودن -11

 ساز تأثیر آن در مخاطب:                                                                                  سخن عالمانه، زمینه

                                   (62و59...... وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما   تَعْلَمُونَ.)اعراف وْمِهِ فَقالَ یا قَوْمِقَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى

                                                                          .                                     دانم که ]شما  نمیدانید و زیزهایى از خدا مى ....همانا نوح را به سوى قومش فرستادیم پس گفت اى قوم
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در این کتراش بره و (41-43...یا أَبَتِ إِنِّی قَدْ جاءَنِی مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِی أَهْدِكَ وِراطاً سَوِیًّا. )مریم ... إِذْ قالَ لِأَبِیهِ وَ اذْکُرْ فِی الْکِتاشِ إِبْراهِیمَ

اى پدر به راستى مرا از دانش ]وحى حقایقى به دست  آمده که تو را نیامده است پس از من پیروى کن تا  ...زون به پدرش گفت ...یاد ابراهیم پرداز

 تو را به راهى راست هدایت نمایم

                                                                                                                             فصاحت -12

 ساز تأثیر سخن در اشخا :                                                 گویا بودن زبان و فصاحت در گفتار، زمینه

 وَ یَضِریقُ وَردْرِی وَ   یَنْطَلِرقُ لِسرانِی فَأَرْسِرلْ إِلرى  )تا( سخنم را بفهمند...واززبانم گره بگشاى(.28و27یَفْقَهُوا قَوْلِی.)طه وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی…

. وَ أَخِی هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّی لِساناً فَأَرْسِرلْهُ مَعِری شود پس به سوى هارون بفرستگردد و زبانم باز نمى  ام تنت مى ...و سینه(13) شعراء    هارُونَ.

و برادرم هارون زبانش از من فصیحتر است، او را همراه من بفرست تا یاور من باشرد و مررا تصردیق  (34نِی إِنِّی أَخافُ أَنْ یُکَذِّبُونِ.)قصصرِدْءاً یُصَدِّقُ

                                                                                                     ترسم مرا تکذیب کنند.کند؛ می

دراول به معنى خالص بودن زیزى از زوائد است وسپس به سخنى که رسا وگویا و خالى از حشو و زوائرد باشرد گفتره شرده  "فصیح "افصح ازماده

 27فصاحة به معنى بیان و خلو  کالم از تعقید است . 26 است.

                                                                                                                               موعظه -13

 سخنان پندآمیز، کارساز و تأثیرگذار در آدمیان:                                                                              

                                                                                                   (125دِینَ.)نحلةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَسَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَ ادْعُ إِلى

یکو به سوی راه پروردگارت دعوت نما، و با آنها به طریقی که نیکوتر است استد ل و مناظره کن، پروردگار تو از هر کسری بهترر با حکمت و اندرز ن

                                                                                                                       .اند اند و زه کسانی هدایت یافته داند زه کسانی از طریق او گمراه شدهمی

و جردال احسرن(  فرمان الهى به استفاده از روشهاى گوناگون )برهان، موعظه 29.و28موعظة؛ یعنى، تذکر به خیر آن گونه که باعث رقّت قلب شود 

ت که کسانى که فاقد ایرن ابرزار هسرتند، ازکرارآیى  زم و نشانگر عدم کفایت یك روش است. امرالهى به تبلیغ دین ازاین سه  طریق به این معناس

 30شایسته در امر تبلیغ برخوردار نیستند

                                                                                                            نرمى سخن -14

 دگان:                                                                 ساز تأثیر شنونسخن نرم و بدور از خشونت، زمینه

                                              (44و43. )طهفَقُو  لَهُ قَوْلًا لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى اذْهَبا إِلى

                                                                                                                    .امررا برره نرمرری بررا او سررخن بگوئیررد شرراید متررذکر شررود یررا از )خرردا( بترسررد .ان کرررده اسررتبرره سرروی فرعررون برویررد کرره طغیرر

که اگر ایمان بیاورد اورا آن زنان جوان سازد که بعد ازآن اوال پیر نشرود  اى است که موسى به فرعون داداند مقصود از گفتار نرم وعدهبعضى گفته

 31. اش باقى باشد تا آن گاه که از دنیا برودوپادشاهى

                                                                                                           نيکى سخن -15

 ساز تأثیر در دل انسانها:                                                                                     ینهسخن نیکوتر، زم
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                                                    (53....) اسراء  وَ قُلْ لِعِبادِی یَقُولُوا الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّیْطانَ یَنْزَغُ بَیْنَهُمْ

وآن امرر اسرت بره . 33و 32 کنرد،به بندگانم بگو سخنی بگویندکه بهترین باشد زرا که شیطان)بوسیله سخنان ناموزون( میان آنها فتنه وفساد می

اللَّه و گویند کلمه احسرن یعنى در مقابله جفاى کفار و آزار فجار درشتى نکنند بلکه بگویند با ایشان که یهدیکم  34.اوامرالهى ونهى از مناهى ربانى

اند که کلمه احسن آن است که کسى را یاد نکنند مگر بر نیکویى و اگر درشرتى کنرد در برابرر آن بره نرمرى سرخن شهادتین است و محققان گفته

  35.گویند

بلکه با همه بایرد اختیرار مقرا ت  مْمنین است اما مکالمه به کلمات احسن مخصو  به کفار نیست« عبادى»اند که: مراد اگرزه ازبعضى دیگرگفته

  36 عام شامل جمیع مکلفین است خواه محلى بحلیه ایمان باشند و یا نباشند« عبادى»نیکو کرد، و گروهى را اعتقاد اینست که مراد از 

 نتيجه گيری:    

ی تواند مایه موفقیرت، شرادی و کمرال آدمری قدر که م قدرت بیان و سخن گفتن همان .ارزش هر نعمت به نحوه استفاده از آن نعمت بستگی دارد

عرالوه برر  ،اگر اوول و قواعد بکارگیری این نعمت با ارزش را ندانیم .باشد به همان اندازه هم می تواند او را به تباهی، سقوط، غم و اندوه مبتال کند

هدایت بشرر مری باشرد تووریه هرای قرآن کریم کتاش  .ده ایماینکه شکر این نعمت را بجای نیاورده ایم بلکه این موهبت با ارزش را تباه و زایل کر

:آراسررته گررویی درسررخن،بیان سررخن مرری ترروان برره  جملررهآن از.کرره داشررته اسررت رابیرران  فراوانرری دربرراره آداش سررخن گفررتن برراافرادمختل 

برین توان سخنان جرذاش وتاثیرگرذاری راکه با بکارگیری آن می اشاره کرد خیرخواهانه،امانتداری درسخن،سادگی واستواری سخن،سخن عالمانه و...

 وازسخن گفتن بهره کافی و زم راببریم. مخاطبان داشته باشیم.

 

 مراجع:-16

 
 213  (،1386قم،انتشارات: بوستان کتاش ،)، 5جهاشمی رفسنجانی،اکبر،تفسیر راهنما، -1

     7261،  (1379)تهران،انتشارات امیرکبیر،2ج(،فرهنت فارسی،1379معین،محمد)-2 

  (1389،فرهاد ،)قربان زاده  :ویرایش، عمید،حسن ،فرهنت عمید،تهران،انتشارات : اشجع   -3  

   137 1زاپ:  ه.ق.( 1411،)،بیروت،انتشارات: دارو مکتبة الهالل،قتیبه، عبداهلل بن مسلم، تفسیرغریب القرآنابن  -4

  161 1زاپ:  ه.ق(  1423،)ر غریب القرآن، بیروت،انتشارات: دار الغرش اإلسالمیهائم، احمد بن محمد،التبیان فى تفسیابن    -5  

  455  1زاپه.ش( ، 13)تهران،انتشارات: کتابفروشى اسالمیه، ،3جمنهج الصادقین فی إلزام المخالفین،، اهلل بن شکراهللکاشانى، فتح  -6

   119،  ق(1408)مشهد، انتشارات: آستان قدس رضوی،  ،12جفی تفسیرالقرآن، الجنانالجنان و روحروض،  ابوالفتوح رازى،حسین بن علی -7

      769  (،1373، )تهران،انتشارات:دفترنشرراد،2جاشکوری،محمدبن علی،تفسیر شری   هیجى، -8

 53  (،1386)قم،انتشارات: بوستان کتاش ،، 6ج،تفسیر راهنما،هاشمی رفسنجانی،اکبر -9

   94  (،1388،)تهران،انتشارات:مرکزفرهنگی درسهایی ازقرآن ، 3جنور، قرائتی،محسن، تفسیر-10

      88  (،1373،)مکارم شیرازی،ناور،ترجمه قرآن کریم،قم،انتشارات:دفترمطالعات تاریخ ومعارف اسالمی  -11

 83  (،1381)،ث مکتوشدقائق التأویل و حقائق التنزیل،تهران،انتشارات: مرکز پژوهشى میرا ،حسنى واعظ، محمود بن محمد-12

     559  (،1371،)تهران،انتشارات:امیرکبیر، 2جا سراروعدة ا برار،میبدی،احمدبن محمد، کش -13

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      392  3چق(،1418،)ترجمه قرآن کریم،تهران،انتشارات:دفترمطالعات تاریخ ومعارف اسالمی ،  فو دوند،محمدمهدی-14

      145،  3چ(، 1382)قم،انتشارات:بوستان کتاش،، 7ج مرکزفرهنت ومعارف قرآن،دایرة المعارف قرآن کریم ، -15

  146،  3چ(،1382)قم،انتشارات:بوستان کتاش،، 7جالمعارف قرآن کریم ، مرکزفرهنت ومعارف قرآن،دایرة -16

 146،  3(،چ1382قم،انتشارات:بوستان کتاش،)، 7جمرکزفرهنت ومعارف قرآن،دایرة المعارف قرآن کریم ، -17 

 372 ، 2چق(،1390)ات،بیروت،انتشارات:موسسه ا علمی للمطبوع، 12جالمیزان فی تفسیرالقرآن،، طباطبائى، سید محمّدحسین  -18 

                                                                                                                        356  (،1387،)قم،انتشارات:پزوهش های تفسیروعلوم قرآن ، 11جتفسیرقرآن مهر، رضایی اوفهانی،محمدعلی، -19

     354  (،1386قم،انتشارات: بوستان کتاش ،)، 13ج،اکبر،تفسیر راهنما،هاشمی رفسنجانی -20 

  312  (،1380، )الهی قمشه ای،محی الدین ،ترجمه قرآن کریم،قم،انتشارات فاطمه زهرا)س(  -21

 498  (،1380الهی قمشه ای،محی الدین ،ترجمه قرآن کریم،قم،انتشارات فاطمه زهرا)س(، ) -22

    584  (،1376،)قم،انتشارات:هجرت ، 5جسیر کوثر،جعفری،یعقوش، تف -23

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 ،1ه.ش(،زراپ 1369،)تهران،انتشارات:مرتضروی ، 1جترجمه و تحقیق مفردات الفا، قرآن با تفسریر لغروى و ادبرى قررآن،، راغب اوفهانى، حسین بن محمد -24

 609    

 ترجمه:رضراخانی،محمد،ى تفسریر شرری  بیران السرعادة فرى مقامرات العبادة،ه.ش( متن و ترجمه فارسر 1372شاه، سلطان محمد بن حیدر)سلطان على  -25  

 450   1زاپ:  ،تهران،انتشارات: سر ا سرار

 78 ، 10زاپ 1371ارات:دارالکتب اسالمی،تهران،انتش، 16جمکارم شیرازی،ناور،تفسیرنمونه،-26

 179 (،1371)می،تهران،انتشارات:دارالکتب اسال، 5جقاموس قرآن،قرشی بنابی،علی اکبر، -27

                                                                                                                                       حسین ،ترجمه : خداپرست (1392)راغب اوفهانی،حسین بن محمد،مفردات الفا، قرآن کریم،قم،انتشارات نویداسالم،-82

  418 (،1386)قم،انتشارات: بوستان کتاش ،، 9جهاشمی رفسنجانی،اکبر،تفسیر راهنما، -29

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      418، ، قم،انتشارات: بوستان کتاش 9ج(،تفسیر راهنما،1386هاشمی رفسنجانی،اکبر)  -30

 83  (،1375اکبر،)غفوری،  مشهد،انتشارات:آستان قدس رضوی، ترجمه:، 4جالجامع،ترجمه تفسیرجوامع ،بن حسن طبرسى ،فضل -31

    288  2چ (،1373،)مکارم شیرازی،ناور،ترجمه قرآن کریم،قم،انتشارات:دفترمطالعات تاریخ ومعارف اسالمی-32

                     104، (1383،) م،انتشارات:بوستان کتاشق ، 10جهاشمی رفسنجانی ،اکبر،فرهنت قرآن، -33

    280 ،1زاپ ه.ش( ، 13)تهران،انتشارات: کتابفروشى اسالمیه، ، 5جمنهج الصادقین فی إلزام المخالفین، ، اهلل بن شکراهللکاشانى، فتح -34

    281، 1زاپ  ه.ش( ، 13)تهران،انتشارات: کتابفروشى اسالمیه،، 5جاهلل بن شکراهلل،منهج الصادقین فی إلزام المخالفین، کاشانى، فتح -35

  811 (،1373،)تهران،انتشارات:دفترنشرراد ، 2جاشکوری،محمدبن علی،تفسیر شری   هیجى، -36

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1394،قم،3مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ،جامع التفاسیرنور-37

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

