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 چکیده
انسان در برخورد با مسائل و رویدادهای پیرامون آن بوده و تحت تأثیر عوامل ، حاصل فعالیت ذهن تصورپندار و باور و 

در  تواند صحیح و اثربخشاین برداشت فکری می .باشدرسوم، اخبار گذشتگان می و مختلفی از جمله، محیط، آداب
کی از بیت اسالمی یمسیر سعادت انسان بوده و یا اشتباه و مخرب و عامل ویرانگری فضایل بشری گردد. در پهنه تر 

و گونه تحدیو  و تعجبی گفتگویی هایاسلوبدر این مقاله . استمباحث بااهمیت، مبارزه با توهمات غلط بشری 
ینمهمکه  ، به نتایجی دست یافته استبررسی گردیدهای مقایسه ا استفاده از بردیه ، موارد غالبدر از:  اندعبارت هاآن تر

پیامبر ی آموزش با واسطه بیاناز  گونهتحدیآیات حاوی ساختارهای گفتگویی و در گرفته که آموزش غیرمستقیم صورت
استفاده شده است. لحن و نوع از آموزش با واسطه دیگران  دوسویه ایمقایسهحاوی ساختار ص( و در آیات اسالم )

به نظر  که استموارد گویش انتقادی و توبیخی شدید  اغلباق آنها در سیگویش در این گروه از آیات و آیات هم
در پندارهای  ،باشندمیو منافقان مشرکان و کافران اهل کتاب و رسد، مخاطب گمراه و معاند این آیات که عمومًا می

یم با لحن تهدیدی درصدد  ،روازاین ؛اندسقیم خود و پیروی جاهالنه از عادات گذشتگان خود پافشاری نموده قرآن کر
وی  ل » ساختاردر  .باشدتأثیرگذاری بیشتر و ایجاد تنبه در اذهان آنها می کالم  ،ندتهسآن مسلمانان  که مخاطبان« یْست 

تثبیت باورهای  هوسیلبهتلویحی  صورتبه ی ناصحیحرد تصورات و پندارها دنبال بهوحی با رویکرد حمایتی و تشویقی 
 باشد.صحیح می

یم قرآن :واژگان کلیدی  . قرآنیساختارهای ، ردیه هایاسلوب، ردیه، کر
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 مقدمه-1
و  رسالت هرکدامادبی متعدد و متنوعی استفاده شده که  هایاسلوبدر گستره وسیعی از آیات قرآن از 

را دارند. این ساختارها شامل  هاانساندر رساندن معارف الهی و حقایق وحیانی به عموم  ایویژهمسئولیت 
سه . هنددننمایمیرا به مخاطب کالم وحی منتقل  ایویژهکلمات و الفاظی هستند که مفهوم و منظور خاص و 

ه هر اند کبه کار رفته چنانآنانتخاب شده و  ایگونهبهالفاظ  و است نظیربیو چینش این کلمات در قرآن 
این  هایمأموریتترین (. یکی از مهم217ص ،2ج ،1390، مطهریدهند )میانسانی را تحت تأثیر قرار 

آیات حاوی آنها سعی در  ،روازاینباشد؛ ذهنی مخاطبان قرآن کریم می هایتوهمتکذیب ، هااسلوب
عقاید صحیح در ابعاد گوناگون و انتقاد از  باورها و و هاواقعیتتصحیح افکار ناصحیح داشته، با بیان 

 هانسانامسیر صحیح زندگی را به  گونهاینتا  نمایندمیو اعمال سقیم، بشریت را متذکر  ی نامناسبپندارها
 از حیرت و سرگردانی نجات یابند. ودهمعرفی نم

مختلف استفهامی، بسیار در آیات قرآن استفاده  هایگونهبعضی مانند  ،باشدمیدارای تنوع  هااسلوباین 
 .اندکاربردی عمومی دارند؛ ولی تعدادی دارای تکرار کم و برای کاربردهای خاص استفاده شده است و شده

، حاوی گانگیرد که از نظر نگارنددر این مقاله، تصحیح اندیشه در آیاتی از کتاب خدا مورد بررسی قرار می
ترین آنها که بروز واضحی در ترین و شاخصباور ناصحیح بوده، مهمخاص گسست هایاسلوبساختار و 

این عبارات ادبی، دارای کاربردهای دیگری ) گیرندمورد تحلیل و بررسی قرار می ،توهمات بشری دارند رد
شامل  ،و تحلیل ساختاری و بررسی سیاق آیات شناخت معنابا استمداد از مفاهیم این تحلیل  (.باشندمینیز 

معرفی ادبی ساختار، ارائه آیات حاوی آن، بررسی محتوای این آیات، از نظر نوع مخاطب، روش انتقال مطلب 
 باشد. )مستقیم و یا غیرمستقیم( و نوع لحن و آهنگ کالم می

 هملاز ج که انجام شده است گوناگونی حقیقاتتدر منابع مختلف کریم ادبی قرآن  هایاسلوبدرباره 
 هایپژوهش هدوفصلنام، ابوالفضل حری مهترجم) میرمستنصر  از« فنون و صنایع ادبی در قرآن»مقاله  هاآن

ر عصدر مقابل ادبیات زبان قرآن  هاییتوانمندیبه بررسی که  باشدمی (ش1388، 60و  59قرآنی، شماره 
و ساختارهای ادبی و شگردهای انتقال پیام را در کالم وحی  هاآرایهاهمیت استفاده از انواع پرداخته،  جاهلی

 .نمایدمی معرفی عصر جاهلینوع ادبیات قرآن را متمایز با ادبیات  است و با رویکرد تحلیلی متذکر شده
 (ش1383، 52الزهرا، شماره  انسانیعلومفصلنامه ) گارهیج از مینا« در زبان قرآن تأکید یهااسلوب»مقاله 

ه مخاطب بویژه د یکالم را با تأکمحتوای توان یآنها م وسیلهبهخاص قرآنی پرداخته که  یهااسلوببه معرفی 
، یعاشور یاز نادعل« یاستادولن یدر ترجمه قرآن حس ینف یهااسلوب یبرخ شناسیروش»مقاله  .رساند

به دنبال معرفی ساختارهای  (ش1397، سال هفتم، شماره اول، زبانشناختی قرآن هایپژوهش دوفصلنامه)
نداشتن( شناسی َحِسَب )پگونه»مقاله  ،در مفهوم تغییر افکار .استنفی در قرآن کریم و بیان معنای صحیح آنه

ارائه شده است که  ( ش1397مجله قرآن و عترت، شماره هفتم، )از سید حسین موسوی، « در قرآن کریم
تغییر تعدادی از پندارهای ناصحیح صحبت رد و  در قرآن کریم از« َحِسَب »حول موضوع معناشناسی واژه 

 های مختلف، کشف گونهساختارهای ادبیرو هدف از بررسی آیات حاوی  ولی در تحقیق پیش ؛ده استکر

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/235974/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%b5%d8%b1_%d9%85%db%8c%d8%b1


 
  

 

 

  9زاده فروش/ محسن نیلمی( در قرآن کر ی)پندارشکن هیرد یهااسلوب

ا بکه در این زمینه  ستدر این دسته از آیات و تحقیق و مقایسه بین آنها پندارشکنی() های ردیهاسلوب
 مشاهده نشد. پژوهشیآمده و تتبع در آثار گذشتگان، عملجستجوی به

اُلوا»ساختار -2  «ُقوُلون  ... ُقلی»و « ُقل ... ق 
 اندیشکج هایانسانگفتگویی خداوند با قرآن کریم، ساختار  ردیه هایاسلوبپرکاربردترین یکی از 

« َقاُلوا»این گروه از آیات، حاوی افعال ماضی  .است گرفتهصورت )ص( اسالم با واسطه پیامبر که باشدمی
 باشد کهمی« ُقل»به همراه فعل امر مخاطب « َتُقوُلوَن »و « ُقوُل ی»و « ُقوُلوَن ی»و مضارع « َقالت»و « َقال»و 

ن شده بیا« ُقل»کالم وحی با واژه  کنندهتصحیحو سپس پیام  قولنقلابتدا فعل ماضی و یا مضارع جهت 
و  «ُقل...  َقالت»و « ُقل...  َقال»دوازده دفعه و « ُقل...  ُقوُلوَن ی»شانزده مرتبه و « ُقل ... َقاُلوا»است. ساختار 

قرار  مورداستفادهدر مجموع در آیات قرآن کریم  1یکبار «ُقل...  َتُقوُلوَن »دو مرتبه و  هرکدامکه « ُقل ... ُقوُل ی»
  .(575-555صص ،1364، عبدالباقی) گرفته است

مواردی از باورها و پندارهای منحرف یهودیان و مسیحیان را  ،بقره کالم وحی هدر تعدادی از آیات سور
استفاده از ساختار  هاروشاین  ترینمهم. از باشدمیگوناگون درصدد اصالح آنها  هایروشمطرح نموده با 

« َقاُلوا» سقیم اهل کتاب را با استفاده از واژهو تصور گفتگویی است. قرآن کریم در این روش ابتدا باور  هردی
 ()ص که نشان از واسطه بیانی رسول خدا« ُقل» بیان نموده و سپس جواب پندارشکنانه خود را همراه با واژه

  .نمایدمیاست به آنان گوشزد 
ی در این اعتقاد به حد آنان است. خودبرتربینیو  نژادپرستییهودیان، روحیه  هایتوهم ترینمهمیکی از 

ت بهش و به برتری آنها لطمه وارد کند تواندنمیحتی گناه هم  که بین بعضی از این قوم برجسته است
و جز  بوده هاانسانولی جهنم جایگاه دیگر  ؛شوندنمیبه جز آنها داخل آن  کسهیچمخصوص یهود است و 

  .(دوم و سوم ، بخش1ج ،2003 ،)روهلنج گرددنمیچیزی عاید آنها  زاریو  گریه
 ﴿قرآن در آیه  ،روایناز

 
اُر ِإل َّ أ ا الن َّ ن  س َّ م  ْن ت  اُلوا ل  ق  ْن یو  ل  ْهًدا ف  ِه ع  ْذُتْم ِعْند  الل َّ خ  ت َّ

 
ًة ُقْل أ ْعُدود   ْخِلف  یُ اًما م 

ل   ُقوُلون  ع  ْم ت 
 
ُه أ ْهد  ُه ع  ُمون   یالل َّ ْعل  ا ل  ت  ِه م  ان گمراه را از زبان آنها یهودیباور نادرست  ،(80/ 2: بقره) ﴾الل َّ

آنها را و  خداوند یهودیان معاند و گناهکار را در آتش جهنم جاودانه قرار نداده ،پندارندمی آنها نماید.میبیان 
 گاه ازآن خواهد بود و کار اندیوتاه و بسکمدت آن  ،ه آنها را اگر عقوبت نمایدکبل ،ندکیخالد در عذاب نم

این ادعا ریشه در اعتقاد فاسد آنها مبنی بر فرزند خدا و به تبع آن محبوب پروردگار  ،گردد. البتهیآنان خشنود م
و  ص() اسالم به چنین اعتقادی با واسطه بیانی پیامبر در پاسخقرآن (. سپس 18/ 5: مائده) داردعالم بودن 

ِه ﴿فرماید: مینموده،  آن را تکذیب( 103ص، 1ج تا،بی ،ی)بالغ استفهام انکاری ْذُتْم ِعْند  اللَّ خ  تَّ
 
ُقْل أ

ْهداً  بسته است؟ که هرگز خدا از وعده خود،  یمانیاین موضوع با شما پ ا خداوند متعال دریبه آنان بگو: آ ﴾ع 

                                                 
ه مشابه ک هآمد« تقولون»و سپس « قل»شود، ولی در آنها ابتدا واژه . الزم به ذکر است، این ترکیب در دو آیه دیگر نیز دیده می 1

قسمت مربوطه بررسی می باشند که درمی« قالوا...قل»هر دو آیه شامل ترکیب  ،نیست و در ضمن ترکیب گفتگویی ارائه شده
  (.28/ 7: اعراف( و )80/ 2: بقرهشوند )
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ْن ﴿ کندمیتخلف ن هُیُ و  ل  ْعد  ُه و  د، افترا و بهتان زدهیه به آن علم ندارکه به خداوند آنچه را کبل ،﴾ْخِلف  اللَّ
ل  ﴿ اید ُقوُلون  ع  ْم ت 

 
ُمون   یأ ْعل  ِه ما ل ت  نها آ دهنده سفاهت و گستاخیان، تنها نشانیهودین پندار یلذا ا ؛﴾اللَّ

 .باشدمیزشت  یارهاکگناهان و انجام پایه برای توجیهی بیو  در برابر آفریدگار جهان هستی است
 (صپیامبر اسالم )شدیدی که با  توزیکینهعناد و  بر اثراز یهودیان و مسیحیان گمراه و فاسد،  ایعده

وان ه و نفاق میان پیرهمترصد ایجاد شب ،مختلف هایروشبه  ند وداشتند، دست به اقداماتی علیه ایشان زد
ا پیروی از شاید مسلمانان ب که امیدوار بودند آنها .تا به این وسیله مانع گسترش آیین اسالم شوند ندایشان بود

لذا با توجه به این اقدامات از  ؛بیرون روند )ص( آنان در دینشان دچار تزلزل شده از شریعت حضرت محمد
بعضی از اهل کتاب تبدیل به عناصر خطرناکی در جامعه  ،و هوش خود از سوی دیگرتکیه بر سواد و  سویی

 گیریبهره، قرآن کریم با رسدمیبه نظر  ،روایناز .(245، ص1391، )کلباسی اصفهانی اسالمی شده بودند
( نیز 18، 17/ 5: مائده( و )183، 119/ 3: ( و )آل عمران135، 93، 91/ 2: بقرهآیات ) در کهاز این روش 

 بیان« َقاُلوا» در معرض اذهان مسلمانان قرار گرفته با واژه که باطل آنها را هایاندیشهابتدا  ،شودمیدیده 
ه نشان از ک) )ص( پیامبر اکرماز واسطه بیانی  گیریبهرهسپس با استفاده از انواع جمالت گفتاری و  ،نموده

 مخاطبان کالم وحی رانماید و می تکذیب این افکار باطلبه  اقدام (حمایت خداوند از حقانیت ایشان دارد
گاه بوده کامال  علمای اهل کتاب نیز بر بطالن آن  بعضا   که ناصحیحی هایاز پذیرفتن چنین توهم برخالف  و آ

سعی  است و برحذر داشته ایویژه صورتبه (78/ )آل عمران وحیانی آنها را منتشر کرده بودند هایآموزش
 دارد. هاانساندر گسست این پندارهای ناصحیح در افکار عموم 

فاده نیز است باشدمیاین روش در آیات دیگری که در آنها سخن از پندار غلط منافقان و کافران و مشرکان 
ِذ ﴿گردیده است. مانند آیه  ا ُقِتُلوا یال َّ ا م  اُعون  ط 

 
ْو أ ُدوا ل  ع  ق  اِنِهْم و  ْخو  اُلوا ِِلِ ْنُفِس ن  ق 

 
ْن أ ُءوا ع  اْدر   ُم کُقْل ف 

ْوت  ِإْن  اِدقِ کُ اْلم  که در آن کالم وحی، ابتدا از منافقانی که در جنگ احد  (168/ 3: )آل عمران ﴾ن  یْنُتْم ص 
دند، از رکپیکار  )ص( پیامبر خدانار که در روز احد در ی کسانکاگر  که نموده قولنقلشرکت نکرده بودند، 

ه ما ک گونههمانشدند کدام از آنها کشته نمیهیچکردند، یهمراهی نمآن حضرت با  بودند و ما اطاعت کرده
مورد ها را آن )ص( سپس قرآن کریم با واسطه بیانی رسول اسالم .میشته نشدکبه دلیل عدم شرکت در جنگ 

ْنُفِس ﴿: فرمایدمیو  است قرار داده خطاب
 
ْن أ ُءوا ع  اْدر  ْوت  ِإْن کُقْل ف  اِدقِ کُم اْلم  اگر  یعنی ﴾ن  یْنُتْم ص 

بر این ادعا صادق هستید، پس مرگ را از خویش دفع نموده و و  ار مرگتان به دست شماستی، اختپنداریدمی
 مانع آن شوید. 

 تنهانه که ناصحیح منافقان معاندی است ه، خداوند درصدد گسست اندیشرسدمیدر اینجا نیز به نظر 
این عدم  که پنداشتندمیدر یاری و نصرت مسلمانان در مقابل مشرکان مکه کوتاهی نمودند، بلکه از آن بدتر 

ا لذ ؛کردندمیاین توهم را به دیگران نیز القا  است و همکاری به نفع آنها بوده، باعث حفظ جان آنها شده
ویژه نسبت به این موضوع،  صورتبهرا  گفتگویی، اذهان همه مسلمانان ردیهکالم وحی با استفاده از روش 

 .نمایدمیهوشیار نموده، اقدام به تصحیح موهومات ذهنی آنها 
 ، چند نکته قابل دستیابی است:اسلوب قرآنیبا تأمل در این 



 
  

 

 

  11زاده فروش/ محسن نیلمی( در قرآن کر ی)پندارشکن هیرد یهااسلوب

« ُقوُل یَ »و « ُقوُلوَن یَ »و « َقالت»و « َقال»و « َقاُلوا» هایواژهبا استفاده از ابتدا کالم وحی  ساختاردر این  .1
را همراه  خود هتصحیح کنندجواب  ،فکری چالشعقیده ناصحیح را بیان نموده و سپس با ایجاد  «َتُقوُلوَن »و 

لذا در این روش با  ؛نمایدمیبه آنان گوشزد  است، )ص( که نشان از واسطه بیانی رسول خدا« ُقل» با واژه
ه بیانی با واسط هاآنو سپس تکذیب در موضوعات مختلف ناصحیح افرادی استفاده از سخن گفتن از پندار 

ا در حقیقت ب ،گیردمیکه با انواع جمالت استفهامی و خبری و امری و شرطی صورت  )ص( پیامبر اسالم
 هاساناندرصدد تصحیح باورها و تصورات سقیم گروهی از  غیرمستقیمنموده، با روش عموم مردم گفتگو 

 . است
( 203/ 7: اعراف( و )37/ 6: انعام( و )77/ 4: نساء( و )135/ 2: بقرهچالش ذهنی ایجاد شده در آیات )

( و 50/ 29: عنکبوت) ( و51/ 17: اسراء( و )43و27/ 13: رعد( و )20و15/ 10: و )یونس (61/ 9: توبهو )
( و 91/ 6: انعام( و )18، 17/ 5: مائده)( و 140و 80/ 2: بقرهبا جمالت خبری، در آیات )( 3/ 34: )سبأ

: رهبقالت استفهامی و خبری، در آیات )با جمبه ترتیب ( 11/ 48: فتح( و )18/ 10: ( و )یونس28/ 7: اعراف)
 ،( با جمالت خبری و شرطی14/ 49: تحجرا)( و 81/ 9: توبهو ) (154/ 3: ( و )آل عمران111 و 93/ 2

خبری، در آیات )آل ( با جمالت شرطی و 8/ 46: احقاف( و )42/ 17: اسراء( و )35/ 11: در آیات )هود
( 119/ 3: )آل عمران در آیه( با جمالت امری و شرطی، 13/ 11: ( و )هود38/ 10: ( و )یونس168/ 3: عمران

( با جمالت 91/ 2: بقرهدر آیه )، جمالت خبری و نهی ( با22/ 18: کهفدر آیه ) ،با جمالت امری و خبری
 .آمده است( با جمالت خبری و استفهامی و شرطی 183/ 3: و در آیه )آل عمران استفهامی و شرطی

این ساختار شکننده توهمات، لحن توبیخی آنها و بیان قاطع و شدید و در مواردی  هایویژگیاز  .2
آن، مخاطب را تذکری متناسب با اهمیت موضوع و نوع  وسیلهبه که ستمالیم در آیات قبل و بعد آنها

ی در سع رد وموارد بین یک سیاق سرزنشی قرار دا اتفاقبهدر اغلب قریب  اسلوب ردیه. این دهدمیمخاطب 
 مانند: گسست تأمالت و پندارهای ناصحیح بشری دارد.

ل  ﴿ الف( لحن شدید و وعده عذاب: ْن  یب  ب  س  کم  ِط یس  ْت ِبِه خ  اط  ح 
 
أ ًة و  ُتُه یئ  ئِ ئ  ول 

ُ
أ اُب الن َّ  کف  ْصح 

 
اِر أ

اِلُدون  یُهْم فِ  ا خ  ل  ﴿و  (80/ 2: بقره) ﴾ه  ٍب ع  ض  اُءوا ِبغ  ب  ٍب  یف  ض  ِللْ غ  اٌب ُمِه یاِفرِ کو  ذ  / 2: بقره) ﴾ٌن ین  ع 
( 25، 42/ 13: رعد( و )37، 16/ 11: و )هود( 61/ 9: توبه)و  (93/ 6: انعام)و  (181/ 3: )آل عمرانو  (90

  .(13/ 48: فتحو )( 5/ 34: و )سبأ
ا ُقْل ﴿ب( گویش شدید و مقتدرانه:  م  ُمرُ ی  ِبْئس 

ْ
انُ یْم ِبِه إِ کأ ُقْل ﴿و  (93/ 2: بقره) ﴾ن  یْنُتْم ُمْؤِمنِ کُ ْم ِإْن کم 

لِ  ْم کُ ِظ یُموُتوا ِبغ   ه  ع  ُدورِ یِإن َّ الل َّ اِت الُصَّ ْنُفِس ُقْل ﴿و  (119/ 3: )آل عمران ﴾ٌم ِبذ 
 
ْن أ ُءوا ع  اْدر  ْوت  کُ ف  ُم اْلم 

اِدقِ کُ ِإْن   (39/ 6: انعام)و ( 18/ 5: )مائده ( و140و  137/ 2: بقره) نک. و (168/ 3: )آل عمران ﴾ن  یْنُتْم ص 
و ( 22/ 18: کهفو )( 46/ 17: اسراء( و )39و  17/ 10: و )یونس (80/ 9: توبه)و  (28/ 7: اعرافو )

 .(5/ 46: احقافو ) (52/ 29: کبوتعن)
نْ ُقْل ﴿ج( لحن مالیم و انتقادی:  اُع الُدَّ ت  لِ یم  ُة خ   ٌل یا ق  اْْلِخر  ق  یو  ِن ات َّ تِ  یٌر ِلم  ُمون  ف  ل  ُتْظل  : نساء) ﴾اًل یو 

ا ﴿و  (77/ 4 ن َّ اُب آم  ْعر 
 
ِت اْْل ال  ل  ق  ْم ُتْؤِمُنوا و  اکُقْل ل  ْمن  ْسل 

 
ا  ْن ُقوُلوا أ م َّ ل  اُن فِ یْدُخِل اِْلِ ی  و  ِإْن و   ْم کُ ُقُلوبِ  یم 
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ُه ل  یُتِط  ُسول  ر  ه  و  الِ ْم کُ ِلتْ یُعوا الل َّ ْعم 
 
ِح ًئا یْم ش  کُ ِمْن أ ُفوٌر ر  ه  غ  : و )آل عمران( 14/ 49: حجرات) ﴾ٌم یِإن َّ الل َّ

3 /154). 
اصالح  سعی دربا استفاده از انواع جمالت  که تغییر پندار گفتگویی شکلآیات حاوی این  محتوای .3

 :ذیل است، شامل موارد دارداندیشه مخاطب 
، 17/ 5: مائده( و )183، 119/ 3: ( و )آل عمران140، 135، 111، 93، 91، 80/ 3: بقرهالف( در آیات )

( کالم وحی پندار و باورهای نژادپرستانه 52/ 29: کبوتعن( و )22/ 18: کهف( و )91/ 7: انعام( و )18
ف و تحری کاریمخفیالهی و  با نافرمانی از دستورهای که منحرف اهل کتاب )یهودیان و مسیحیان( مغرض

با  نماید ومیبیان  ،اسالم را داشتند هایآموزشو  )ص( اکرم کردن حقایق وحیانی، قصد مقابله با پیامبر
 آن گسست توهمات القاشده توسط آنها در به دنبالو  اصالح هزمیندرصدد ایجاد  استفاده از روش گفتگویی،

  .استاذهان مسلمانان و دیگر مخاطبان قرآن کریم 
 ( و38، 20، 18، 15/ 10: ( و )یونس203، 28/ 8: اعراف( و )37/ 7: انعامکریم در آیات )ب( قرآن 

( 8/ 46: احقاف( و )3/ 34: ( و )سبأ51، 42/ 17: اسراء( و )43، 27/ 13: رعد)و ( 35، 13/ 11: هود)
ار و افترا و انک ص(پیامبر اسالم )ستیزی و مقابله با وحی هایزمینهباور سقیم مشرکان و کافران را در 

 را بیان هاانسانوحیانی قرآن کریم و پیروی جاهالنه از گذشتگان و انکار قیامت و رستاخیز  هایآموزش
 .نمایدمی تصحیحنموده، با استفاده از این روش 

( با منافقان 11/ 48: فتح( و )81، 61/ 9: توبه( و )168/ 3: ج( روی سخن کالم وحی در آیات )آل عمران
 کانهتمورد انتقاد شدید قرار داده، با ایجاد  )ص( پیامبر اکرمبوده، رفتار آنها را در موضوع جهاد و توهین به 

  .ستاآنها و همه مخاطبان قرآن کریم در اذهان  دنیاپسندیو  طلبیعافیتفکری درصدد گسست پندار باطل 
، کندمیاز مسلمانان سست ایمان بیان  ایعده( خطاب به 14/ 49: حجراتد( قرآن کریم در آیه )

مسلمان هستید، ولی جزء مؤمنان  ظاهرا  پندارید، با اینکه دعوت اسالم را پذیرفته و برخالف آنچه می
 هایآموزشباالتر از اسالم بوده، عالوه بر اقرار زبانی به پذیرش  ایمرحلهمان، یرا ایز ؛آییدنمی حساببه

ق و عمل به دستورات پروردگار عالم از یآن، تصدو  وحیانی و فرامین الهی، دارای شرط بسیار مهمی است
( با انتقاد از دخالت 77/ 4: نساءدر آیه )و  (335 و 328صص ،18ج ،1417، )طباطبایی دل است یژرفا

نیست که شما  گونهاین، کندمیآنها در اوامر خداوند و تمایل شدید آنها به زندگی دنیوی و مواهب آن بیان 
ا بود به ار در دست مکه اگر کن معنا یم، )به ایشدیشته نمک اینجاار در دست ما بود در کاگر  که کنیدمیفکر 

عمل نموده،  تاندنیویخداوند مطابق میل و منافع  خواهیدمیو لذا  (154/ 3: )آل عمران م(یآمدیجنگ نم
مطابق نظر شما فرمان داده، در دستورات الهی تغییر ایجاد کند. کالم وحی در این سه آیه که با استفاده از 

ذهان آن گسست باور باطل، در ا به دنبالو  ارفکا اصالحروش گفتگویی با گویش مقتدرانه و مالیم سعی در 
سشان که نف گونهآنخدا و فرستاده او پایبندی زیادی نداشته،  هایفرمانبه  که مسلمانان سست ایمانی دارد

و  ()ص اسالم به پیامبر که از جمله کسانی هستند که کنندمیحال فکر  در عین ،، عمل کردهدهدمیفرمان 
 .باشندمیدین خدا خدمت نموده، بر آنها منت داشته، مستحق پاداش نیز 



 
  

 

 

  13زاده فروش/ محسن نیلمی( در قرآن کر ی)پندارشکن هیرد یهااسلوب

 با لحن و گویش شدید، در ارتباط اکثرا   که) استفاده از این روش، رسدمیبه نظر  بندی کلیدر یک جمع 
ن نشان از عمق نادرستی اندیشه و باور ای (رفته است با اهل کتاب و مشرکان و کافران و منافقان متمرد به کار

 گروه از مسلمانان دارد. 

ان هُ »ساختار -3 ه»و « ُسْبح  ان  الل َّ  «ُسْبح 
ه»چهارده مرتبه و « ُسْبَحاَنهُ »ی در ساختارها« ُسْبَحان»واژه  در آیات قرآن کریم  1هفت دفعه« ُسْبَحاَن الَلَّ

تنزیه )منزه دانستن( و  یبه معناو  مصدر کلمه . این(340ص ،1364، )عبدالباقیاست  استفاده گردیده
 و شودی، جز با اضافه استعمال نم(151ص، 3، ج1409فراهیدی، ) و بیزاری جستن از نواقص بوده سیتقد

است « حایتسب -ی تعال -ه سبحت اللَّ » رشیتقدو  شودمیدر جایگاه مفعول مطلق با فعل محذوف استعمال 
ه به کبه مفعول فعل « سبحان»و مصدر  شودمیحذف « سبحت»فعل  .(7ص، 13ج ،1417، طباطبایی)

ق شأن او یالکه  میگویح میتسب نوعیبهخدا را است که  یمعناین به  شده وگردد، اضافه یخداوند متعال برم
 و منزه داشته ،ستیباعظمت ساحت مقدس او ن هه در مقام و مرتبک یزیپروردگار عالم را از هر چو  اشدب

 . (191ص ،81تا،ج، بییمجلس) کنممی تأییدآنچه را که برای آن جایگاه مناسب است را 
ُه ﴿در آیه  ان  ًدا ُسْبح  ل  ُه و  ذ  الل َّ خ  اُلوا ات َّ ق  ا فِ و  ُه م  ْل ل  ْرِض  یب 

 
اْْل اِت و  او  م  اِنُتون  کُ الس َّ ُه ق   (116/ 2 :بقره) ﴾ٌلَّ ل 

ای ، خداوند دارپندارندمیکه را از یهودیان و مسیحیان و افراد دیگری  ایعده نادرستابتدا کالم وحی اعتقاد 
ر را و یهودیان عزی]زیرا در تعدادی از آیات قرآن آمده،  است نموده قولنقلکلی  صورتبه باشدمیفرزند 

ران فرشتگان دخت که ان عرب بر این باور بودندکگروهی از مشرو  پنداشتندمیح را پسر خدا ینصاری مس
ا ابراز ب ،ی نمودهپندارشکن« ُسْبَحاَنهُ »سپس با استفاده از ساختار  .([22ص، 4ج ،1420، فخررازی) ند.یخدا

( ساحت خداوند متعال را از این 85ص، 6ج ،1420،انی)ابوح سفیهانه تعجب از این اندیشه و پندار
ن وجود دارد، متعلق به یو زم هاآسمان: آنچه در فرمایدمیاستدالل  بیانبا  نماید ومیموهومات تنزیه 

در  و ع و تحت فرمان خداوند بودهیآنها مطتمام و  حقیقی آنهاست کننده و مالیاو آفرو  پروردگار جهان بوده
ن بوده، تمام یها و زمننده و فرمانروای آسمانکخداوند عالم، ابداع کههنگامیلذا  ؛مقابل او محتاج و عاجزند

، مثال او هایآفریدهاز  یکیتوان یچگونه م ،ل در برابر ذات الیزال الهی باشندیذلو  مخلوقات قائم به ذات او
ه نظر ب مل بر برهانی که در این آیه آمدهبا تأ ،روازاین فرزند به او نسبت داد؟! عنوانبهبتوان باشد و خدا  ینوع
 وعنوان یکی از کاربردهای آن( )بهاست  «ُسْبَحاَنهُ »قرآن کریم ساختار  های ردیه دریکی از اسلوبرسد، می

 خواهد بود. درکقابلبرای مخاطب کالم وحی این موضوع 
ِه ُشر  ﴿همچنین در آیه  ُلوا ِلل َّ ع  ج  نِ کو  ُه ب  ُقوا ل  ر  خ  ُهْم و  ق  ل  خ  اٍت ِبغ  یاء  اْلِجن َّ و  ن  ب  ع  ین  و  ت  ُه و  ان   یال  ِر ِعْلٍم ُسْبح 

ا  م َّ از جنس جن  شرکایی، خداوند متعال پندارندمیانی است که کسخن از مشر (100/ 7: انعام) ﴾ِصُفون  ی  ع 
 ییتواند با خالق خود در امر خدایمخلوق نمو  ز مخلوق خدا بودهیجن نکه  است یاین در حالو  داشته

گاهی، برای  از اهل کتاب و ایعدهو همچنین  ت داشته باشدکشر اعراب جاهلی که به دلیل جهل و ناآ

                                                 
 .است( از موضوع پندارشکنی ارائه شده، خارج 8/ . محتوای آیه )النمل 1
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ر د ؛ لذااین نیز ناشی از توهمات باطل ذهنی آنهاست که پروردگار جهان پسران و دخترانی را متصور شده
ا  یُسْبحاَنُه َو َتعال»ادامه کالم وحی با عبارت   :فرمایدمی است و نموده تکذیب آنهااقدام به  «ِصُفوَن یَ َعمَّ
ه م کدهند، پایبه او نسبت م و ه آنان وصف نمودهک یخداوند متعال از همه صفات   باشد.یو منزَّ

 های این روش عبارت است از:ویژگی
ه» و« ُسْبَحاَنهُ »حاوی ساختار  آیاتکالم وحی در  .1 ْهل  الْ ی﴿به جز در آیات « ُسْبَحاَن الَلَّ

 
اِب ل  ِک ا أ ت 

ْغُلوا فِ  ت  ﴿و  (171/ 4: نساء) ﴾... ْم کُ نِ یدِ  یت 
 
ْعِجُلوهُ یأ ْست  ال  ت  ِه ف  ْمُر الل َّ

 
ْل ِمْن ﴿و  (1/ 16: نحل) ﴾... أ ه 

ْن کُ ائِ کُشر   لِ ی  ْم م  ُل ِمْن ذ  با خطاب مستقیم، بطالن  در ابتدای آیه که (40/ 30: روم) ﴾... ٍء یْم ِمْن ش  کُ ْفع 
ا با استفاده از واسطه بیانی وحیانی، مکالمه مستقیم ر استفاده از ضمیر متکلم جایبهباوری را گوشزد نموده، 

ْن ﴿: فرمایدمی است و به غایب تغییر داده
 
ُه أ ان  ا فِ کُ ی  ُسْبح  ُه م  ٌد ل  ل  ُه و  ا فِ  یون  ل  م  اِت و  او  م  ْرِض  یالس َّ

 
 یف  ک   و  اْْل

ِه و   ال  ﴿و  (171/ 4: نساء) ﴾اًل کیِبالل َّ ع  ت  ُه و  ان  ا  یُسْبح  م َّ و  (40/ 30: روم؛  1/ 16: نحل) ﴾ون  کُ ْشِر یُ ع 
 :در مابقی این دسته از آیات قرآن کریم، در دو آیه )یوسفپردازد؛ می های فاسدبه تکذیب اندیشهغیرمستقیم 

و در دیگر آیات حاوی این ساختار از تکنیک  )ص( پیامبر اکرم( با واسطه 68/ 28: قصص( و )108/ 12
 هاساناناستفاده کرده، آموزش با واسطه به مشرکان و اهل کتاب و همه  ،اندغایبسخن گفتن با کسانی که 

 . نمایدمی اصالحآنها را نادرست  هایتوهم است و داده
استفهام همراه با  به معنایدر این آیه و آیات همراه آن « ام( ]»43/ 52: طور) در آیات تصحیح افکار

( با 40/ 30: روم( و )68، 18/ 10: [ و )یونس(100ص، 9ج ،1412، یپتی)پان ار استکسرزنش و ان
/ 16: نحلدر آیه )، ( با جمالت امری و نهیی و خبری171/ 4: نساءدر آیات ) ،خبریو  جمالت استفهامی

: انعام( و )116/ 2: بقرهخبری و در بقیه آیات )و  ( با جمالت شرطی4/ 39: زمردر آیه )، خبریو  مری( ا1
( و 35/ 19: ( و )مریم43/ 17: اسراء( و )57/ 16: نحلو )( 108/ 12: و )یوسف( 31/ 9: توبه( و )100/ 7

( و 67/ 39: زمرو )( 159/ 37: ( و )صافات68/ 28: ( و )قصص91/ 23: و )المؤمنون( 26/ 21: )األنبیاء
با جمالت خبری همراه بوده، این ساختار که به جهت تنزیه خداوند متعال، از پندارهای  (23/ 59: )حشر

، مخشری)ز باشدمیبا بیان تعجبی قرین  بعضا  به کار رفته،  تعالیباریسقیم نسبت داده شده به ذات 
 (.612ص، 2ج ،ق1407
یهی گویش توبیخی و تنببا بین یک سیاق مقتدرانه و انتقادی  ،موارددر اغلب توهم زدا،  اسلوباین  .2
قرار داشته، نشان از سنگینی لحن قرآن در این قالب گسست تأمالت همراه با تهدید وعده عذاب الهی  ،شدید

 بشری دارد. 
ُهْم فِ ﴿وعده عذاب الهی و گویش تهدیدی در آیات  الف( نْ  یل  ُهْم  ٌی ا ِخزْ یالُدَّ ل  اٌب  یفِ و  ذ  ِة ع  اْْلِخر 

ِظ  ِذ ﴿ و (114/ 2: بقره) ﴾ٌم یع  ا ال َّ م َّ
 
أ نْ یو  اْست  ک  ن  اْست  ُروا کُفوا و  لِ یُ ف  ب 

 
اًبا أ ذ  ُبُهْم ع  ِذَّ ل   ًمایع  ُهْم مِ ی  و  ْن ِجُدون  ل 

لِ  ِه و  ِص ی  ُدوِن الل َّ ل  ن  / 12: )یوسفو  (17،70/ 10: )یونسو ( 30/ 9: )توبهنک.و  (173/ 4: نساء) ﴾ًرایا و 
( و 90/ 23: و )مومنون( 29/ 21: ( و )انبیاء37/ 19: ( و )مریم39/ 17: و )اسراء (56/ 16: نحل) و( 107



 
  

 

 

  15زاده فروش/ محسن نیلمی( در قرآن کر ی)پندارشکن هیرد یهااسلوب

: طورو )( 3،17/ 39: زمر)و ( 157، 152، 151/ 37: و )صافات( 42/ 30: و )روم( 68، 64/ 28: )قصص
52 /45). 

ِد ﴿( مانند آیه 100/ 7: انعامسیاق آیه )و مالیم در آیات هم ب( گویش مقتدرانه ْرِض یب 
 
اْْل اِت و  او  م  ُع الس َّ

ن َّ 
 
ْم ت  کُ ی   یأ ل  ٌد و  ل  ُه و  ق  کُ وُن ل  ل  خ  ٌة و  اِحب  ُه ص  ُهو  بِ یش   لَّ کُ ْن ل  لِ یِلَّ ش  کُ ٍء و  و در آیات  (101/ 7: انعام) ﴾ٌم یٍء ع 

ئِ یُ ﴿( مانند آیه 1/ 16: نحلهم محور با آیه ) ال  ُل اْلم  ِزَّ ل  ة  کن  ْمِرهِ ع 
 
وِح ِمْن أ ْن  یِبالُرَّ ْنِذُروا ی  م 

 
ْن أ

 
اِدهِ أ اُء ِمْن ِعب  ش 

ُقوِن  ات َّ ا ف  ن 
 
ه  ِإل َّ أ ُه ل  ِإل  ن َّ

 
ِذ ﴿ مانند آیه (23/ 59: حشر) و در آیات متفق (2/ 16: نحل) ﴾أ ُه ال َّ ه   یُهو  الل َّ ل  ِإل 

اِلُم اْلغ   ِة ُهو  یِإل َّ ُهو  ع  اد  ه  الش َّ ِح ِب و  ُن الر َّ ْحم   . شودمیدیده  (22/ 59: حشر) ﴾ُم یالر َّ
( 35/ 19: و )مریم (57/ 16: نحل( و )68/ 10: و )یونس( 116/ 2: بقرهمحتوای این دسته از آیات ) .3

تکذیب پندار موهوم فرزند داشتن خداوند ( 4/ 39: و )زمر( 159، 158/ 37: صافات)و ( 26/ 21: انبیاءو )
/ 17: اسراء( و )1/ 16: نحلو )( 108/ 12: )یوسفو ( 18/ 10: )یونسو ( 31/ 9: توبه)متعال و در آیات 

 (23/ 59: حشر( و )43/ 52: طورو )( 67/ 39: زمر( و )40/ 30: رومو )( 68/ 28: و )قصص( 43
( 100/ 7: انعامو )( 171/ 4: نساءدر آیات )و  انگاری برای یکتا پروردگار عالم بودهشریکسقیم گسست باور 

 هر دو اندیشه و پندار غلط مورد انتقاد قرار گرفته است. (91/ 23: مومنون) و

اِدقِ کُ ُقْل ... ِإْن »ساختار -4  «نیْنُتْم ص 
 ،)عبدالباقیهای وحیانی قرآن کریم استعمال گردیده است چهارده مرتبه در آموزش کهدر این ساختار 

 که برای انتقال مطلب با واسطه بیانی پیامبر)« ُقْل »، کالم وحی با استفاده از واژه (406، 405صص ،1364
 «نیْنُتْم َصاِدقِ کِإْن » ، سپس با عبارت شرطیاست موضوعی را بیان نموده (شودمیاستفاده  )ص( اسالم

 («ِصدق»از ریشه « صادق»جمع منصوب  «نیَصاِدقِ »و واژه « ْنُتْم ک»و فعل ماضی ناقص « ِإْن » حرف شرط)
 . رساندمیجمله را به پایان 

با واقعیت  که گفتار یا خبری استدر اصل  ،(56ص ،5ج ،1409)فراهیدی،  در مقابل کذبصدق 
به  هازآنجاکند. یگویم« صادق»به کسی که کالم و سخن وی مطابق با واقع باشد،  خارجی مطابقت داشته،

اینرشوند؛ باین موضوعات نیز به صدق و راستی توصیف میو  گویند «قول»عقیده، نیت و عزم و اراده نیز 
او با واقعیت مطابقت دارد یا ظاهر و باطنش با یکدیگر سازگار و متفق است، چنین  کسی که عقیده ،اساس

و همچنین جمله شرطیه  (402ص ،9ج ،1417، )طباطبایی صادق نامند شخصی را در عقیده، نیت و اراده
بر  داللت« کان»ل به آینده شده، در کنار فعل ناقص مؤوَّ « ِإْن »به دلیل وجود حرف شرط « نیْنُتْم َصاِدقِ کِإْن »

 اگر از راست»لذا معنی این عبارت و  (375، 210صص، 4ج ،1387، )شرتونی شودمیاستمرار بر آن افزون 
 .باشدمی« ان هستیدیگو

ن ینچو  دانسته یاجدابافته هخود را تافتو  داشتند یبیعج یکریم بیان شده، یهودیان ادعاهادر قرآن 
، چند ار باشندکگنه یلیحتی اگر خو  خداوند، نژاد آنها را برتری داده و به جهنم نخواهد بردکه  پنداشتندیم

 (.80/ 2: بقره) آنهاستدان مختص یبهشت جاوو  روندیبه بهشت م سرانجامش مجازات نشده و یب یروز
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 دانندنمیگران را اهل نجات و سعادت یدو  اندآخرتنجات در  یان، مدعیهودیاز  ایعده ،روازاین
ِه کُ ان ْت ل  کُقْل ِإْن ﴿لذا خداوند متعال در آیه  ؛(227ص ،1ج ،1417، )طباطبایی ُة ِعْند  الل َّ اُر اْْلِخر  ُم الد َّ

ْوت  ِإْن  ُوا اْلم  ن َّ م  ت  اِس ف  ًة ِمْن ُدوِن الن َّ اِلص  اِدقِ کُ خ  با استفاده از این ساختار و با  (94/ 2: بقره) ﴾ن  یْنُتْم ص 
 یدیتردچ یهودیان بدون هیکه را رده، نادرستی باوری کشان مقابله یبا پندار ا )ص( پیامبر اکرمبیانی واسطه 

« َن یاِدقِ ْنُتْم َص کِإْن »گونه و مبارزطلبانه سپس کالم وحی با ساختار تحدی .نمایدمیآن را قبول دارند گوشزد 
اگر سرای آخرت، در بهترین وجه و  :کندمیمطلب افزوده، کذب اظهارات آنها را آشکار کرده، بیان  تأکیدبر 

ینان ، اطمکنیدمیبه آنچه ادعا و  دییگویواقعا راست ماگر و  ونه نامالیمتی متعلق به شماستگبدون هیچ
آنها که  این در حالی است .کامل دارید، از خداوند، مرگ و رفتن به آن جایگاه ویژه را درخواست نمایید

رصدد د قرآن کریم با استفاده از این روش، ؛ لذابتی به این کار نداشته، چنین آرزویی نکردندغکوچک ترین ر
 .استمخاطب  ذهنتکذیب این باور غلط در 

 با دقت در این روش چند نکته قابل دستیابی است: 
کان غیرمستقیم به یهودیان و مشر صورتبه« ُقل» واژهبا استفاده ابتدا ، کالم وحی ردیهدر این ساختار  .1

آموزش عمومی داده، اصل مطلب مورد مناقشه را با استفاده  هاانسانو کافران و منافقان و در عین حال به همه 
ْنُتْم کِإْن » زبرانگیچالشعبارت  ،تأثیرگذارتربیشتر و  تأکیدسپس در جهت و  شودمیاز انواع جمالت متذکر 

 روش اصالحیبیان نموده، به این وسیله قرآن کریم مخاطب خود را در معرض یک در انتها را « نیَصاِدقِ 
( 111/ 2: بقرهدر آیات )« نیْنُتْم َصاِدقِ کِإْن »و عبارت « ُقل». جمالت بین واژه دهدمیی و مضاعف قرار تأکید

( 49/ 28: قصص( و )64/ 27: نمل( و )13/ 11: ( و )هود38/ 10: ( و )یونس168، 93/ 3: و )آل عمران
در )آل  ،امریو  ( شرطی6/ 62: ( و )جمعه94/ 2: بقرهدر ) ،( استفهامی143، 40/ 7: انعامدر ) ،امری

( 17/ 49: حجرات) آیه امری و درو  ( استفهامی4/ 46: احقافدر ) ،استفهامیو  ( خبری183/ 3: عمران
 . استخبری و  نهیی

قیم گونه و انتقال غیرمسترویکرد تحدیساختار و سیاق متفقشان، با توجه به این لحن آیات حاوی  .2
ئِ ﴿ . مانند:باشدمیمطلب، در تمامی موارد، توبیخی با گویش شدید  ول 

ُ
ِذ  ک  أ ُهْم فِ یل  ن  یال َّ ِة ِإل َّ اْْلِخ  یس  ل  ر 

اُر  ر  ﴿( و 16/ 11: )هود ﴾الن َّ ِن اْفت  م  ل   یف  ِه الْ  یع  لِ ک  الل َّ ْعِد ذ  ئِ  ک  ِذب  ِمْن ب  ول 
ُ
أ اِلُمون   ک  ف   :)آل عمران ﴾ُهُم الظ َّ

/ 49: حجرات)و  (50/ 28: قصص) و (39/ 10: )یونسو  (39/ 7: انعام)و  (181/ 3: )آل عمرانو  (94/ 3
این ([ و 268ص، 26، ج1411،یلی]در اینجا نادانی منافقان مورد توبیخ و انتقاد قرار گرفته است)زح (17
/ 46: احقاف( و )66/ 27: نمل( و )144/ 7: انعام( و )168/ 3: )آل عمران و (93/ 2: بقره) آیاتیند در آفر
 است.نیز قابل مشاهده  (5/ 62: جمعه( و )5

ْنُتْم کِإْن »و عبارت « ُقل»در اکثر موارد جمله واسط بین واژه  که ساختارآیات حاوی این  محتوای .3
، شامل این موارد کندمیایجاد  درگیریبا رویکرد مبارزطلبانه در ذهن مخاطب  و استامری « َن یَصاِدقِ 

 :شودمی
( باورهای نژادپرستانه باطل اهل کتاب 6/ 62: جمعه( و )111، 94/ 2: بقرهدر آیات )کالم وحی الف( 

و تحریف حقایق وحیانی و  کاریمخفیبا نافرمانی از دستورات الهی و  که یهودیان مغرض را خصوصا  



 
  

 

 

  17زاده فروش/ محسن نیلمی( در قرآن کر ی)پندارشکن هیرد یهااسلوب

 اکرم پیامبر( قصد مقابله با 49/ 28: قصصو )( 183، 93/ 3: جا )آل عمراننامعقول و بی هایدرخواست
غیرمستقیم درصدد ایجاد  ردیهاسالم را داشتند؛ بیان نموده، با استفاده از این روش  هایآموزشو  )ص(

آن گسست توهمات القاشده توسط آنها، در اذهان مخاطبان قرآن کریم  به دنبالچالشی فکری علیه آنان و 
  .است

سقیم مشرکان  هایتوهم (4/ 46: احقاف( و )64/ 27: نملو ) (40/ 7: انعام)قرآن کریم در آیات  ب(
( آنچه را که در احکام خدا )حالل و حرام( 143/ 7: انعامهای شرک به خدا و در آیه )و کافران را در زمینه

وحیانی را  هایآموزشستیزی و انکار ( وحی13/ 11: )هود ( و38/ 10: در آیات )یونسو  تصرف کرده بودند
 .نمایدمی اصالحی تأکیدنموده، با استفاده از این روش و تکذیب بیان 

رفتار آنها را در موضوع عدم  .است( با منافقان 168/ 3: ج( روی سخن کالم وحی در آیه )آل عمران
ن همچنی دید قرار داده،دیده در جنگ را مورد انتقاد شمانان آسیبلانتقاد آنها به دیگر مس شرکت در جهاد و

 امال  کپذیرش اسالم  واسطهبه )ص( پیامبر اکرمذاشتن به ( آنها را از پندار سقیم منت 17/ 49: حجراتدر آیه )
ن آنها و همه مخاطبان قرآ ذهندر  دنیاپسندیمنع نموده، با استفاده از این ساختار درصدد گسست باور باطل 

 . استکریم 

ْل »ساختار -5 وی  ه  وی  ل »و « یْست  وی  ما »و « یْست   « یْست 
ما »و  «یْسَتویَ ال »و  «یْسَتویَ َهْل » ایمقایسهقرآن کریم، ساختارهای  ردیهادبی مهم  هایترکیبیکی از 

(. فعل 373ص ،1364، )عبدالباقی اندشدهچهار مرتبه در کالم وحی استعمال  هرکدام که است «یْسَتویَ 
در اصل بر و  است «استواء»و مصدر آن « َسَوَی »از ریشه ثالثی مزید از باب افتعال مضارع  «یستوی»

 تساوی و برابریو به معنای  (112ص، 3ج ،1404 ،)ابن فارس داللت نموده ءاستواری و اعتدال بین دو شی
در مفهوم « یستوی» فعل ،روازاین ؛(439، ص1412، راغب اصفهانی) باشدمیو کیفیت  شیمایدر وزن و پ

  رود.یار مکز به یان دو چیسه میمقام مقااستفهامی و منفی در 
ُقوُل ل  ﴿در آیه 

 
ُم اْلغ   یْم ِعْنِد کُ ُقْل ل  أ ْعل 

 
ل  أ ِه و  اِئُن الل َّ ز  ُقوُل ل  یخ 

 
ل  أ ل   یْم ِإِنَّ کُ ب  و  ا  ٌک م  ِبُع ِإل َّ م  ت َّ

 
ِإْن أ

ْل  یَّ ِإل   یوح  یُ  ِو ی  ُقْل ه  ْعم   یْست 
 
ِص  یاْْل اْلب  ف  یو  ت  ال  ت  ف 

 
انی که کدر جواب مشر( 50/ 7: انعام) ﴾ُرون  کَّ ُر أ

-درخواست ()ص مکرا از پیامبر ،روهای غیر بشری داشته باشد و ازاینا باید توانایی، فرستاده خدپنداشتندمی

با موضوع رسالت ایشان نداشت؛ خداوند به ایشان  یچ ارتباطیه که کردندمیهای نامعقول و نامربوطی 
 هژیب ویعلم غ ،خدا را ندارم یهانهیت گنجکیمال یبه مشرکان و معاندان بگو: من ادعا ،دهدمیفرمان 

گاه یتنها به علوم رم ومن از آن خبر نداو  خداست مرا به آن اختصاص و  ندکت یخدا به من عناکه  دارم یآ
ه از ک، انسانی باشممی ر مردمیهمانند سا یک انسانه کهستم بل هافرشتهم از جنس یگوینممن نیز و  دهد
 نمکیم یرویشود، پیم یه به من وحکفقط از معارف و دستورهایی و  شودیم یپروردگارش به او وح یسو

 . (379ص ،1ج ،1412، )طبرسی
 ایایسهمقو استفاده از ساختار  )ص( پیامبر اکرمبا واسطه  مجددا  قرآن کریم پس از ارائه توضیح اولیه، 

( 135ص، 2ج ،1414، یانکشو) از استفهام انکاری گیریبهره، با هاتصحیح اندیشهاقدام به  «یْسَتویَ َهْل »
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ْل ﴿: فرمایدمی است و اِل جواب واضح نمودهؤو تکنیک س ِو ی  ُقْل ه  ْعم یْست 
 
ِص  یاْْل  کالم وحی .﴾ُر یو  اْلب 

دانا به  ]انسان عدم برابری کسی که نابیناست با کسی که قادر به دیدن است کردنخاطرنشاندر اینجا، با 
ص دانا و ، لذا تفاوت زیاد میان شخه شدهیتشب نا و آدم جاهل و نادان به فرد نابینایه به فرد بیمعارف الهی، تشب

یان ه مک یاست، بین شخص نادان و گمراه یادیفرق ز که دارد تأکید.[ باشدمیواضح و ملموس  کامال  نادان 
 یانسان )ص( پیامبر خداداند یم کسی کهگذارد با یفرستاده او تفاوت نم یهایژگیخدا و و یهایژگیو

از  هک ی داردهایانسانسعی در گسست پندار  گونهاین و شودیم یجز اینکه به او وحاست ر مردم یهمانند سا
خدا و فرشتگان مخلوط نموده، میان آنها تفاوت  یهایژگیرسالت را با و یهایژگیوعناد، یا روی جهالت و 

 هایآموزشداشته، از پذیرش  )ص( ربطی از رسول خدانامعقول و بی هایبهانهتوقعات و  نیستند؛ لذاقائل 
 . کنندمیوحیانی سرپیچی 

ا ﴿در آیه  م  ِو ی  و  ْعم   یْست 
 
ِص  یاْْل اْلب  ِذ یو  ال َّ ل  اْلُمِس ن  یُر و  اِت و  اِلح  ِمُلوا الص َّ ع  ُنوا و  لِ یآم  ا یُء ق  اًل م 

ذ   ت  تباین  ،با تشبیه همراه است که ایمقایسه اسلوباز  گیریبهرهنیز قرآن کریم با  (58/ 40: )غافر ﴾ُرون  کَّ ت 
ار کار و خطاکوکین هایانسانان تفاوت بین یب یمثالی برا به عنوان نا راینا و نابیهای فرد بو دوری میان توانایی

ده، مؤمن ار زیاد بویار بسکار و بدکویکان دانا و نادان، صالح و فاسد و نیقت فاصله میدارد، حق تأکیدو  آورده
ن یعیت اوضو  نیست یت و ضاللت، برابر و مساویدر هدا ،در نتیجهو  و رفتار عقایدافر فاسق، در کصالح با 

از  ریگیبهره، کالم وحی با رسدمیباشد. در اینجا به نظر یسان نمیکوجه هیچشگاه خدا به یدو گروه، در پ
سبت به ی نتأکیدبرای نفی فعل، دارای مفهوم منفی « ما»که به دلیل استفاده از حرف  «یْسَتویَ ما »ساختار 
با توجه به سیاق انتقادی و توبیخی آیات همراه این آیه و  (112، ص1395 )حسنوند،باشدمی« ال»نفی با 
ِذ ﴿مانند  اِدُلون  فِ یُ ن  یِإن َّ ال َّ ِه ِبغ  یآ یج  اُهْم ِإْن فِ یاِت الل َّ ت 

 
اٍن أ اِلِغ کِ ُصُدوِرِهْم ِإل َّ  یِر ُسْلط  ا ُهْم ِبب   ﴾هِ یْبٌر م 

ِذ ﴿و  (56/ 40: غافر) تِ کْست  ی  ن  یِإن َّ ال َّ اد  ْن ِعب  اِخرِ ی  س   یِبُرون  ع  م  د  ن َّ ه  با بیان  (60/ 40: غافر) ﴾ن  یْدُخُلون  ج 
 ایقایسهمرا گوشزد نموده، با این روش  ایمانبیبا ایمان با افراد  هایانسانقاطع، عدم برابری  کامال  انتقادی و 

 ال  کامبا لحنی  است و الهی بوده هایآموزشی، درصدد گسست باور و پندارهای ناشایست معاندان تأکید
 . نمایدمی تصحیح اندیشهاستوار 

ِو ی  ل  ﴿قرآن کریم در آیه  اِعُدون  ِمن  اْلُمْؤِمنِ  یْست  ولِ ین  غ  یاْلق 
ُ
اِهُدون  فِ  یُر أ اْلُمج  ِر و  ر  بِ  یالض َّ ِه ِل یس   الل َّ

ْنُفِسِهْم 
 
أ اِلِهْم و  ْمو 

 
ت جهاد در راه خدا تصریح دارد که یارزش و اهم دادننشانبه جهت  (95/ 4: نساء) ﴾ِبأ

 هکاند با آن گروه ردهکت نکخود بدون هیچ عذری نشسته و در جهاد شر یهاه در خانهکآن گروه از مسلمانان 
خود  هایجانو  هامالمقابله با دشمن را تحمل کرده، با  هایسختیده، یش و راحتی خود چشم پوشیاز آسا

 ایایسهمق، کالم وحی با استفاده از ساختار رسدمیستند. در اینجا به نظر ین ینند، مساوکیدر راه خدا جهاد م
توجه  با) است «یْسَتویما » که دارای مفهوم نفی تساوی با آهنگ مالیمی در مقایسه با ساختار« یْسَتویال »

( به آن اشاره شد.( عدم برابری این 58/ 40: غافرکه در بررسی آیه )« یْسَتویما » تأکیدبه معنای نفی همراه با 
اِهِد ﴿دو گروه را متذکر شده، با توجه نوع گویش حمایتی و تشویقی ادامه آیه  ُه اْلُمج  ل  الل َّ ض َّ مْ یف 

 
اِلِهْم ن  ِبأ و 

ل   ْنُفِسِهْم ع 
 
أ اِعِد  یو  ًة و  یاْلق  ج  ر  ُه اْلُحْسن  کُ ن  د  د  الل َّ ع  اهِ  یاًلَّ و  ُه اْلُمج  ل  الل َّ ض َّ ف  ل  یِد و  اِعِد  ین  ع  ْجًرا یاْلق 

 
ن  أ



 
  

 

 

  19زاده فروش/ محسن نیلمی( در قرآن کر ی)پندارشکن هیرد یهااسلوب

ِظ  لبی و طمسلمانان بوده، تلویحا اندیشه عافیت نهاددرصدد تثبیت عقیده صحیح در  (95/ 4: نساء) ﴾ًمایع 
 .ستافکر و روش صحیح  تأییداین ساختار، با استفاده از  اصالح پندار در صدد و دنیادوستی را رد نموده
 :دهدمینشان  پندارشکنبررسی این آیات 

 ( و16/ 13: رعد( و )50/ 7: انعامدر آیات ) «یْسَتویَ َهْل » ایمقایسه وحی در ساختارهای کالم .1
، 3ج ؛135ص، 2ج ،1414، یانکاستفهام انکاری )شواز ( با استفاده 9/ 39: زمر( و )76/ 16: نحل)

( 22، 19، 12/ 35: فاطردر آیات ) «یْسَتویَ ما »( و با بیان کنایی و تمثیلی و در 530ص، 4ج؛ 217، 89ص
کید( با بیان منفی 58/ 40: غافرو ) ال »ه و در از تمثیل و کنای گیریبهرهی و انتقادی از مشرکان و کافران با تأ

حمایتی  تأیید( با 20/ 59: حشر( و )10/ 57: حدید( و )100/ 5: مائده( و )95/ 4: نساء) در آیات« یْسَتوی
 یدارشکنپن. نمایدمیصحیح مؤمنان و مسلمانان راستین، اقدام به تصحیح باورهای نادرست شفاف از فکر و 

 واسطه بیانی رسول خدابا ( 9/ 39: زمر( و )16/ 13: رعد( و )50/ 7: انعام)( و 100/ 5: )مائدهدر آیات 
عیات، بیان تمثیلی و سربسته بعضی از واقو  دیگراناز پندار  گفتنسخنو در بقیه آیات، با استفاده از  )ص(

می آموزش عمو هاانساناز مسلمانان سست ایمان و به همه  ایعدهغیرمستقیم به مشرکان و کافران و  صورتبه
 .دهدمی

نادرست و آیات متفق آنها در دو گروه  اندیشهگسست  وع گویش در آیات حاوی این ساختارلحن و ن .2
 :باشدمی بندیتقسیمقابل 

ِذ ﴿الف( لحن انتقادی و توبیخی با الفاظ شدید:  ال َّ ُبوا ِبآک  ن  یو  ا یذ َّ اُب ی  اِتن  ذ  ُهُم اْلع  ُسَّ ا  م  اُنوا کِبم 
ئِ اُ ﴿و ( 49/ 7: انعام) ﴾ْفُسُقون  ی   اِب  ک  ول  ُهْم ُسوُء اْلِحس  اُد ل  ِبْئس  اْلِمه  ُم و  ن َّ ه  اُهْم ج  و 

ْ
أ م   (18/ 13: رعد) ﴾و 

 .(60/ 40: غافر)و  (8/ 39: )زمرو  (26و  10/ 35: فاطر)و 
اِهِد ﴿ب( لحن و گویش مالیم و حمایتی:  ُه اْلُمج  ل  الل َّ ض َّ ل  یف  اِعِد  ین  ع  ِظ ن  یاْلق  ْجًرا ع 

 
: نساء) ﴾ًمایأ

ِذ ﴿و ( 95/ 5 ل  یُ  یُهو  ال َّ ُل ع  ِزَّ ْبِدهِ آ ین  اٍت لِ ِیَّ اٍت ب  یع  اِت ِإل  کْخِرج  یُ ن  ُلم  وِر  یْم ِمن  الُظَّ ه  بِ الُنَّ ِإن َّ الل َّ ْم کُ و 
ِح  ُءوٌف ر  ر  ا ﴿و  (10/ 57:حدید) ﴾ٌم یل  ْنه  ُه ع  ا الل َّ ف  لِ ع  ُفوٌر ح  ُه غ  الل َّ / 59: حشرو ) (101/ 5: مائده) ﴾ٌم یو 

20). 
 در نظر، کافر و مسلمانان سست ایمان، توان در دو گروه مخاطب مشرکرا میی این آیات امحتو .3

 گرفت:
مخاطبان کالم وحی، مشرکان و کافران  «یْسَتویَ ما »و « یْسَتویَ َهْل » ساختارهایالف( در آیات حاوی 

: نحل( و )16/ 7: انعامدر عالم در آیات ) چندخداییسقیم وجود ی این آیات، گسست باور امحتو .هستند
( و تکذیب پندار 50/ 7: انعام) های نامناسب و نامعقول از فرستاده خدا در آیهدرخواست و رد (76/ 16

 (58/ 40: غافر)( و 9/ 39: و )زمر( 22، 19، 12/ 35: فاطر) مشرک و مؤمن در آیات هایانسانتساوی بین 
گاهی داشته و  مسئلهمیان کسانی که نسبت به  کندمیکالم وحی بیان  ،باشدمی الهی را  هایآموزشتوحید آ

ش تعالیم و از پذیر اندجاهلپذیرا هستند، با افراد بدکار مشرک و یا کافر که نسبت به اصل یگانگی خداوند 
 .برابری و تساوی وجود ندارد ،کنندمیوحیانی استنکاف 
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کالم وحی با رویکرد حمایتی  ،باشندمیکه مخاطبان مسلمانان « یْسَتویَ ال »ب( در آیات حاوی ساختار 
را کسانی  برتریقرآن کریم  ؛ لذااستصحیح  هایاندیشهتثبیت  وسیلهبه اصالح باورهاو تشویقی، درصدد 

( 10/ 57: حدیددر آیه ) و ( گوشزد نموده95/ 5: نساء) در آیه کنندمیکه با تمام امکانات در راه خدا مجاهده 
ار و یکه پکپس از فتح م کسی کهرده، با کار و انفاق یکه پکاز فتح م شیه پکرا  یسک، خداوند کندمیبیان 

 یت برخورداریافران در وضعکش از فتح در تنگنا قرار داشتند و یرا مسلمانان پیداند ]زیانفاق نموده، برابر نم
داشت  قرار یرومندیو اسالم در ن یفر در ناتوانک، شدس کت پس از فتح برعیه وضعکی، درحالیرومندیو ن

([ و نیز پندار برابری و تساوی افکار و رفتارهای خبیث و ناپاک را با عقاید و 243ص، 7ج ،1424،ه)مغنی
( رد نموده 100/ 5: مائده) را در آیه( پلیدی و رذالت بسیار زیاد باشد یو فراوان یه انبوهک )هرچند نیکواعمال 

 . کندمی خاطرنشان( 20/ 59: حشررا در آیه )ار کار بر بدکویکنو  و ترجیح انسان مؤمن بر کافر

م  »ساختار -6 ف 
 
نک  ن ... أ  «... م 

از دو قسمت تشکیل شده، در شش آیه از آیات آسمانی قرآن کریم استعمال که  ایمقایسهاسلوب  ینا
اسم  «َمن»استیناف و « فاء»شامل همزه استفهام و  که آمده «َأَفَمن»گردیده است. در قسمت اول ساختار 

 یبه معن «افک»شامل حرف جر  که استفاده شده «َمنکَ »است و قسمت دوم از « الذی»موصول به معنای 
 .باشدمی «هو» جار و مجرور متعلق به محذوفو  اسم موصول که در محل جر بوده «َمن»و « مثل و مانند»

ف َّ ﴿ه یدر آ ا کُ  یُثم َّ ُتو  ْفٍس م  ُهْم ل  ک  ُلَّ ن  ْت و  ب  ُمون  یُ س  سخن از حسابرسی و  (161/ 3: )آل عمران ﴾ْظل 
و  به آنها خواهد داد هاانسانعادالنه در مقابل اعمال  به طورامت خداوند یروز قکه  کیفر و پاداشی است

این  و ناگواری خواهند داشتکیفر  ایعدهو  یکپاداش ن یسانکعواقب اعمال متفاوت بوده، که  مسجل است
فاده از ن مطلب، با استیت ایتثب یدر ادامه براقرآن کریم  رد.ا دایدر دن آنهابه عقاید و اعمال  یبستگ تفاوت

: فرمایدمی «... َمنکَ ن ... َأَفَم » ایمقایسهو ساختار  (415ص، 9ج ،1420، فخررازی) استفهام انکاری
ِه ﴿ ان  الل َّ ع  ِرْضو  ب  ِن ات َّ م  ف 
 
ٍط ِمن  ک  أ خ  اء  ِبس  ْن ب  ِص م  ِبْئس  اْلم  ُم و  ن َّ ه  اهُ ج  و 

ْ
أ م  ِه و  ا یآ (162/ 3: )آل عمران ﴾ُر یالل َّ

 و از خداوند متعال دچار شده یه به غضب و خشمکاست  یسکمانند  ،دینما یرویخدا پ یه از رضاک یسک
ن غضب یه قرکس کخداست با آن  یه تابع رضاکس کجایگاه وی جهنم است؟ به عبارت دیگر آیا آن 

 سان است؟ یکخداست 
د، ینکت کاحد حر سویبهبه مسلمانان دستور دادند،  )ص( رسول خدا یه آمده، وقتین آیدر شأن نزول ا

در  رده وک یرویز از آنها پیمان نیااز مسلمانان سست یگروهو  نه ماندندیمختلف در مد یهامنافقان به بهانه
، ردارکشه و یاز منظر اندلذا این آیه مسلمانان را  ؛(413ص، 3ج ،1420، انیابوح) جهاد احد حاضر نشدند

 )ص( رمکاز اوامر خداوند و رسول ا اولگروه  .نمایدمیبه دو دسته تقسیم نموده، آنها را با همدیگر مقایسه 
 تیجلب رضا به دنبالله ین وسیبه او  ردهکت کدر جهاد شرو  اندصالحمان و عمل یا ینموده، دارا یرویپ

ت در جنگ کاز شرو  گروه دوم که در قطب مخالف قرار دارند، به جهادگران خرده گرفتهو  هستندپروردگار 
 کالم وحی .بدی خواهند داشت و عاقبتمورد غضب پروردگار قرار گرفته  خود یارهاکبا و  نموده یخوددار

اقبت و فرجام ع که کندمی تأکید، از بدیهیات پرسشاز تکنیک  گیریبهرهو  ایمقایسهبا استفاده از این روش 



 
  

 

 

  21زاده فروش/ محسن نیلمی( در قرآن کر ی)پندارشکن هیرد یهااسلوب

 مندبهرهگروه اول مورد عنایت الهی قرار گرفته و از مواهب آن  .اس با گروه اول نیستیگروه دوم هرگز قابل ق
به این وسیله اندیشه و باور  ؛ لذااست بد جایگاهیخواهند گرفت و چه  یگروه دوم در جهنم جاو  شوندمی

 بتکذیبا این روش اقدام به  ست ونهاد آنهافکری در  هصدد ایجاد تکانقرار داده، در منافقان را مورد انتقاد
 .نمایدمی پندارهای ناشایسته

 :شودمیبا بررسی در محتوای این آیات استنباط 
 ؛341ص، 11ج ،1417، طباطبایی) استفهام انکاریبا استفاده از ابتدا ، کالم وحی ساختاردر این  .1

با  باور و روش ناصحیح را «... َمنکَ ن ... َأَفَم » ایمقایسه اسلوب( و 264، 63ص، ص16ج ؛219ص، 1ج
و  هاسانان، ارزش کندمی تأکید پرسشی خاصعقیده و شیوه صحیح مقایسه نموده، با استفاده از تکنیک 

ی کسان ،برخالف گروه اولو  خواهد بودبرابر ن وجههیچآنها در دو سوی مقایسه، به هایدرستی اعمال و باور
که به پندار طرف دوم معتقدند، سخت در اشتباه بوده، با ایجاد چالشی فکری به آنان حقیقت موضوع را گوشزد 

 اهرا  ظاز پندار و روش کسانی که  ،است. در این روش که بدون خطاب مستقیم نمایدمی یپندارشکننموده، 
ین ا، قرآن کریم با استفاده از رسدمیبه نظر اند، انتقاد شده، وجود خارجی ندارند و از بین رفته یا غایب

پندار ناصحیح متمردان مطیعان اوامر الهی و توبیخ  نهادصحیح در  هایدرصدد تثبیت اندیشه ساختار
 .باشدمیهای وحیانی آموزش

ی، در کالم وح هتوجه به تدبیر ویژ ی آیات حاوی این ساختار و سیاق متفقشان، باپندارشکنلحن  .2
ابعان اوامر ترویکرد حمایتی و تشویقی، برای توأم، دارای  صورتبهنفی پندار غلط و  تثبیت افکار صحیح

 . استد خداون هایفرمانمان و تکذیب کنندگان الهی و در مقابل گویش انتقادی و توبیخی شدید، برای متوهَّ 
اِلب  ل  ُم کُ ْنُصرْ ی  ِإْن ﴿الف( رویکرد حمایتی و تشویقی:  ال  غ  ُه ف   و﴿و  (160/ 3: )آل عمران ﴾ْم کُ الل َّ

ِذ  ِهُم اْلُحْسن  یِلل َّ ِبَّ اُبوا ِلر  ج  ا﴿و  (18/ 13: رعد) ﴾ین  اْست  ِه ل  ُتْحُصوه  ة  الل َّ وا ِنْعم  ُعُدَّ ِإْن ت  ُفوٌر  و  غ  ه  ل  ِإن َّ الل َّ
ِح  ا ﴿و  (18/ 16: نحل) ﴾ٌم یر  م َّ

 
أ ِمل  ف  ع  ن  و  آم  اب  و  ْن ت  اِلًحام  س   ص  ع  ْن  یف 

 
: قصص) ﴾ن  یِمن  اْلُمْفِلِح ون  کُ ی  أ

ا ﴿و  (67/ 28 م َّ
 
ِذ أ اِت یال َّ اِلح  ِمُلوا الص َّ ع  ُنوا و  ُهْم  ن  آم  ل  و  ف 

ْ
أ اُت اْلم  ن َّ ا  یج  ُلون  ی  اُنوا کُنُزًل ِبم  : سجده) ﴾ْعم 

ه  ﴿و  (19/ 32 ِذ ْدِخُل یُ ِإن َّ الل َّ ِمُلوا یال َّ ع  ُنوا و  ْجرِ ن  آم  اٍت ت  ن َّ اِت ج  اِلح  اُر  یالص َّ ْنه 
 
ا اْْل ْحِته  : )محمد ﴾ِمْن ت 

47 /12).  
إِ ﴿ب( گویش انتقادی و توبیخی:   ِذ کُ ْخُذلْ ی  ْن و  ا ال َّ ْن ذ  م  ْعِدهِْم کُ ْنُصرُ ی یْم ف   (160/ 3: )آل عمران ﴾ِمْن ب 

ِذ و  ﴿و  ْم یال َّ ِج ی  ن  ل  ا فِ ُبوا یْست  ُهْم م  ن َّ ل 
 
ْو أ ُه ل  ِم  یل  ْرِض ج 

 
ْوا ِبِه یاْْل د  ْفت  ُه ل  ع  ُه م  ِمْثل  ئِ ًعا و  ول 

ُ
ُهْم ُس  ک  أ وُء ل 

اِب  اُد  اْلِحس  ِبْئس  اْلِمه  ُم و  ن َّ ه  اُهْم ج  و 
ْ
أ م  ِذ ﴿و  (18/ 13: رعد) ﴾و  ال َّ ِه ی  ن  یو  ْخُلُقون  ی  ل  ْدُعون  ِمْن ُدوِن الل َّ

ُهْم یش   ُقون  یُ ًئا و  ادِ یُ ْوم  ی  و  ﴿و  (20/ 16: نحل) ﴾ْخل   ُقوُل ی  ِهْم ف  ین 
 
ِذ  یائِ کن  ُشر  یأ ْزُعُمون  کُ ن  یال َّ  ﴾ْنُتْم ت 

ا﴿و  (62/ 28: قصص) م َّ
 
أ ِذ  و  اُر یال َّ اُهُم الن َّ و 

ْ
أ م  ُقوا ف  س  ِذ ﴿و  (20/ 32: سجده) ﴾ن  ف  ال َّ ُروا ک  ن  یو  ُعون  ی  ف  ت َّ م  ت 

 ی  و  
ْ
 ک  ُلون  کُ أ

ْ
أ ا ت  اُم کُ م  ْنع 

 
اُر ُل اْْل الن َّ ْثًو و  ُهْم  یم   .(12/ 47: )محمد ﴾ل 

 ذیل است:شامل موارد  اسلوبآیات حاوی این  محتوای .3
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ْن ﴿قرآن کریم در آیه  م  ف 
 
ْن ل  کْخُلُق ی  أ ذ  ی  م  ال  ت  ف 

 
 با تصریح بر این نکته (17/ 16: نحل) ﴾ُرون  کْخُلُق أ

با کسی که چنین توانایی ندارد، همانند و برابر نیست؛ درصدد معرفی  کندمیو خلق  آفریندمیکسی که  که
ه کن یان دروغییگانه خالق کل موجودات جهان هستی بوده، پندار وجود خدا عنوانبهخداوند متعال، 

از  . کالم وحی بر تبعیت فکری و عملینمایدمیرا نفی  ،خلقتی نیستند ترینکوچکقادر به انجام  کدامهیچ
در آیه  ،دارد به دنبالتکذیب باورها و نفی اعمالی که خشم و غضب خداوند را و  ورد رضایت الهیآنچه م

ْن ﴿در آیه  کند ومی تأکید( 162/ 3: )آل عمران م  ف 
 
ْنِزل  ِإل  ی  أ

ُ
ا أ ن َّم 

 
ُم أ ِبَّ  یک  ْعل  ُقَّ  ک  ِمْن ر  ْعم  ک  اْلح 

 
ْن ُهو  أ  ﴾یم 

وحیانی، عدم پذیرش  هایآموزشضمن تصریح به پذیرش دعوت خداوند و ایمان آوردن به  (19/ 13: رعد)
 .کندمیو جاهل بودن به حقانیت این دعوت را معادل کوری و نابینایی معرفی  )ص( پیامبر اسالمدعوت 

ْن ﴿آیات  م  ف 
 
ْن ک  ان  ُمْؤِمًنا کأ اِسًقا ل  کم  ُوون  ی  ان  ف  ْن ﴿ و( 18/ 32: سجده) ﴾ْست  م  ف 

 
ل  کأ ِه ِیَّ ب   یان  ع  ِبَّ ٍة ِمْن ر  ن 

ْن ُز ک   ُهْم ِیَّ م  اء  ْهو 
 
ُعوا أ ب  ات َّ ِلِه و  م  ُه ُسوُء ع   باتساوی مؤمنان پرهیزگار و تابع حقیقت را،  (14/ 47: )محمد ﴾ن  ل 

 د.کنیمصراحتا رد  ،پندارندیاعمال ناپسند خود را نیکو مو  اندکه تابع هوای نفس خویش را کارفاسقان گناه
قِ ﴿ در آیهکریم  قرآن ُهو  ل  ًنا ف  س  ْعًدا ح  ْدن اهُ و  ع  ْن و  م  ف 

 
اع  اْلح  ک  ِه یأ ت  اهُ م  ْعن  ت َّ ْن م  نْ یم  ِة یقِ ْوم  الْ ی  ا ُثم َّ ُهو  یاِة الُدَّ ام 

رِ  سه نموده، یروان ضاللت مقایالهی را با پ هایآموزشروان یوضعیت پ (61/ 28: قصص) ﴾ن  یِمن  اْلُمْحض 
دسته دوم که در از و  داده، خواهند رسیدوعده خداوند به آنان که  یرو، گروه اول به مواهب اخکندمیبیان 

 وند. شیامت بازخواست شده، دچار عذاب الهی میدر ق بودند، یویدن مطامع دنبالبه تنها  ،کوتاه ین زندگیا

 آماری نتایج-7

ف
ردی

عنوان ساختار  
پندارشکن

 

تعداد آیه
 

پندارشکنی استفهامی
 

پندار
 

شکنی خبری
پندارشکنی امری و نهیی 

 

پندارشکنی شرطی
 

ش 
ش آموز

رو
واسطه پیامبراغیرمستقیم)با 

مکر
 

ص(
(

) 

ش غیر مستقیم )با 
ش آموز

رو
واسطه دیگران(

ش مستقیم 
ش آموز

رو
 

گفتار مقتدرانه انتقادی و
ش 

دید 
 

گفتار مقتدرانه و مالیم 
 

 ... َقاُلوا»  .1
 «ُقل

16 6 14 2 6 16 0 0 15 1 

 2 12 0 14 0 1 3 14 3 14 «ُسْبَحاَنهُ »  .2
ُقْل ... ِإْن »  .3

ْنُتْم ک
 «نیَصاِدقِ 

14 4 2 11 2 14 0 0 14 0 

یُقوُلوَن ... »  .4
  «ُقل

12 2 10 3 6 12 0 0 11 1 

ُسْبَحاَن »  .5
ه  «الَلَّ

6 1 6 0 0 2 4 0 5 1 

َأَفَمن ... »  .6
 «کَمن

6 6 0 0 0 0 6 0 3 3 



 
  

 

 

  23زاده فروش/ محسن نیلمی( در قرآن کر ی)پندارشکن هیرد یهااسلوب

َهْل »  .7
 «یْسَتوی

4 4 0 0 0 3 1 0 4 0 

 4 0 0 3 1 0 0 4 0 4 «ال یْسَتوی»  .8
 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 «ما یْسَتوی»  .9

َقال ... »  .10
 «ُقل

2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 

َقالت ... »  .11
 «ُقل

2 1 2 0 1 2 0 0 1 1 

یُقوُل ... »  .12
 «ُقل

2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 

َتُقوُلوَن ... »  .13
 «ُقل

1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

2 87 جمع   .14
8 

61 19 16 55 32 0 74 13 
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ارائه شده در این  ردیهبه تفکیک درصد، در کل آیات  اسلوب، نسبت مشارکت هر 1 شماره نموداردر 
و کمترین تکرار مربوط  %40شود. بیشترین تکرار مربوط به خانواده ساختار گفتگویی با مشاهده می مقاله

، قرآن کریم از روش چالشی گفتگویی دهدمیکه نشان است  %7با « َمنکَ ن ... َأَفَم »ای اسلوب مقایسهبه 
تغییر  این روش ،رسدمیبه نظر در نتیجه  ؛بهره برده است هاروشاز بقیه  بیشتر اصالح پندارهای غلطبرای 

  .رددادر این گروه از آیات به علت تأثیرگذاری حداکثری عمومیت بیشتری  اندیشه
 %18با « ُقل ... َقاُلوا» است. زیرساختار شده داده نشاننسبت مشارکت زیرساختارها  2 شماره نموداردر 

در اینجا نیز به نظر  .باشدمی %1با « ُقل...  َتُقوُلوَن »تکرار نیز مربوط به زیرساختار  ترینکمبیشترین تکرار و 
الم گمراهان ناس تصوراتباورها و  کهطوریبه، باشدمیغیرمستقیم  یپندارشکنکالم وحی بر  تأکید، رسدمی
 ست وا شدهتذکر مبدون استفاده از ضمایر مخاطب به آنها  و گفتگویی با اکثریت قاطع هردیدر آیات را 

 رویکرد انتقال پیام رویارویی متقابل نیست.
 

 
 

 
 
 

قیم غیرمست صورتبهتصحیح افکار  ،، در تمام آیات حاوی این پنج ساختاردهدمینشان  3 شماره نمودار
قاد نموده، انت هاو باورهای غلطی که در این گروه از آیات نسبت به آن هااندیشهقرآن کریم برای برخورد با و  بوده
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(  برحسب درصد)مقایسه کلی انواع آموزش پندارشکن: 3نمودارشماره 
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( برحسب درصد)مقایسه کلی انواع آموزش غیرمستقیم : 4نمودارشماره 

آموزش غیر مستقیم با واسطُ دیگران (ص)آموزش غیر مستقیم با واسطُ پیامبراسالم



 
  

 

 

  25زاده فروش/ محسن نیلمی( در قرآن کر ی)پندارشکن هیرد یهااسلوب

افات کالم وحی در مقابله با انحر هکه این نشان از روش تربیتی ویژ از گفتگوی مستقیم اجتناب کرده است
 د. ها دارانسان

و دیگران  ()ص مکرپیامبر اهر ساختار با واسطه بیانی  غیرمستقیم آموزشنسبت توزیع  4شماره در نمودار 
 سولرمفاهیم خود را با واسطه بیانی گونه، گفتگویی و تحدی هایاسلوبتمام آیات حاوی  .شودمیمشاهده 

خاص برای ، این نشان از رویکردی رسدمیبه نظر  که انتقال داده «قل»با استفاده از واژهو  )ص(خدا
 .استساختار  در این دومخاطب تاثیرگذاری بیشتر بر 

 

 
 

 
 

-و آیات هم های ردیهاسلوب، در آیات حاوی این کاررفتهبهنوع لحن و آهنگ کالم  5 شماره در نمودار

در این پنج ساختار در اغلب موارد دارای  تکذیب پندارهای سقیم، دهدمینشان  که سیاق آنها ارائه شده
و اکثریت قاطع آیات حاوی گونه . در تمام آیات ساختار تحدیباشدمیگویش انتقادی و توبیخی شدید 

 ا  عموم که ، مخاطب گمراه و معاند این آیاترسدمیلذا به نظر  است.لحن کالم شدید ساختار گفتگویی 
در پندار و باورهای باطل خود، بسیار مصمم بوده، تغییر در  ،باشندمیاهل کتاب و مشرکان و منافقان مغرض 

قرآن کریم با لحن تهدیدی و شدید درصدد  ،روایناز است. بعید بوده بعضا  آنها سخت و ناصحیح  هایاندیشه
 . باشدمیآنها  نهادبیشتر و ایجاد تنبه در  تأثیرگذاری
به ترتیب جمالت  که دهدمیساختارها را نشان این انواع جمالت استفاده شده، در توزیع  6 شماره نمودار

 .اندداشتهاستفهامی و امری و شرطی بیشترین تکرار را در این گروه از آیات را  و خبری
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 گیرینتیجه
 :استنتایج ذیل قابل استحصال و دستیابی  از مقاله حاضر

ی أکیدتگونه و و ساختار تحدی« ُقل ... َقاُلوا»عبارت  خانوادههم ی در ساختارهای گفتگوییپندارشکن .1
 َهْل » ایمقایسهو سه آیه از ساختار « اللهسبحان»و دو آیه از ساختار تعجبی « نیْنُتْم َصاِدقِ کُ ُقْل ... ِإْن »
ْْ ی  واژه استفاده از)با )ص(  با واسطه بیانی رسول خدا« یْسَتویال » ایمقایسهو یک آیه از ساختار  «یَتوَس
ن وجود خارجی ندارند و از بی ظاهرا  از پندار کسانی که  گفتنسخندر بقیه آیات با استفاده از و  بوده«( قل»

یمان و ااز مسلمانان سست ایعدهغیرمستقیم به مشرکان و کافران و منافقان و  صورتبه، اندغایبرفته یا 
  .دهدمیآموزش عمومی  هاانسان هبه هم حالدرعین
« ُقل ... اَقاُلو»عبارت  خانوادههمی آیات قرآن و سیاق متفقشان، در ساختار گفتگویی پندارشکنلحن  .2

چهار آیه مربوط به ساختار نیز به جز در سه آیه و « ُسْبَحاَنهُ » خانوادههمبه جز در سه آیه و در ساختار تعجبی 
 وسویهد« َمنکَ ن ... َأَفَم » ایمقایسهکه در آنها کالم وحی با گویشی مالیم و در ساختار « یْسَتویال» ایمقایسه

اورهای ب تکذیب و تصحیحدر بقیه این گروه از آیات،  ؛باشدمیدرصدد تصحیح پندار  )مالیم و شدید توأم(
وحیانی، همراه با لحن و گویش انتقادی و توبیخی و آهنگ شدید  هایآموزشسقیم متوهمان و معاندان 

 .باشدمی
 :است دستیابیقابل ادبی موارد زیر  هایاسلوبمحتوای آیات حاوی این با دقت در  .3
.. ل .قُ »گونه ی و تحدیتأکیدو  «ُقل ... َقاُلوا»عبارت  خانوادههمالف( آیات حاوی ساختار گفتگویی  

با استفاده از انواع جمالت، با لحن توبیخی و آهنگ شدید، افکار و اعمال باطل اهل کتاب  «نیَصاِدقِ ْنُتْم کِإْن 
 ایعدهخطاب به  «ُقل ... َقاُلوا» همچنین در خانواده ساختارو  دهدمیو مشرکان و منافقان را مورد انتقاد قرار 

از مسلمانان سست ایمان، با گویش مالیم، پندارهای ناشایست آنها را متذکر شده، درصدد گسست 
با گویش شدید، در ارتباط با اهل  که ، استفاده از این روشرسدمیبه نظر  و باشدمیآنها  سقیم هایاندیشه

وه از ستی اندیشه و باور این گراست، نشان از عمق نادر کاررفتهبهکتاب و مشرکان و کافران و منافقان متمرد 
  مسلمانان دارد.
که در اغلب موارد با جمالت خبری همراه هستند، « ُسْبَحاَنهُ » ساختار تعجبی خانوادهحاوی ب( آیات 

موهومات ناصحیح اهل کتاب و مشرکان در موضوع شرک  تکذیبدرصدد  ،در دو قالب گویش شدید و مالیم
  .استبه خداوند و تصور باطل فرزندداشتن برای ذات اقدس احدیت 

واب اِل جؤبا استفاده از تکنیک س« َمنکَ ن ... َأَفَم »و « یْسَتویَ َهْل » ایمقایسه هایساختارحاوی ج( آیات 
در ذهن و اندیشه مخاطب چالش ایجاد  جمالت خبری نیز با استفاده از« یْسَتویَ ما »واضح و در ساختار 

در  یچندخدایدر وجود پدیده  پندار سقیم مشرکان و کافران اصالحصدد شدید در با لحن انتقادی و کند ومی
 هایانسانعدم تساوی بین و  های نامناسب و نامعقول آنها از فرستاده خدابر رد درخواست بوده،هستی  عالم

از یک وجه درصدد تثبیت  .باشدمی دوسویه« َمنکَ ن ... َأَفَم » ایمقایسه]ساختار د دارتأکید مشرک و مؤمن 
و تحکیم باور و اندیشه صحیح در اذهان مطیعان اوامر الهی و از وجه دیگر تکذیب و توبیخ پندار ناصحیح 



 
  

 

 

  27زاده فروش/ محسن نیلمی( در قرآن کر ی)پندارشکن هیرد یهااسلوب

 کالم وحی ،باشندمیکه مخاطبان آن مسلمانان  «یْسَتویال» در ساختار[ .استوحیانی  هایآموزشمتمردان 
 .باشدیمتثبیت باورهای صحیح  وسیلهبهتلویحی  یپندارشکنبا رویکرد حمایتی و تشویقی درصدد 
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