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 چکیده

 اثبهات  تهاریخ . است داشته فردی منحصربه گیرایی و جذابیت قرآن كریم، امروز به تا نزول عصر از
 تهرین  مههم  از یکهی . نیسهت  مشخصهی  زمانی دورة یا قومیت، فرهنگ به منحصر جذابیت این كه كرده
 سهؤال . اسهت ( محتهوا  بُعد و شک  بُعد در) «پیام» عنصر به مربوط، قرآن كریم به مخاطب جذب دالی 
 از قرآنهی  پیهام  محتهوای  و شهک   بخش جذابیت های ویژگی ترین مهم» كه است این حاضر مقالة اصلی
 اسهتفاده  موضهوعی  تفسهیر  روش از نیهز  پرسهش  ایهن  بهه  پاسهخ  بهرای «. ؟میسهت  قرآن كریم خود منظر
 نظهم  و هندسی ساختار، پذیری موسیقی، بالغت، فصاحت كه دهد می نشان تحقیم این نتیجة. است شده

 حهوزة  در. گرفهت  نظهر  در قرآنهی  پیهام  شهک   جهذابیت  دالیه   تهرین  مههم  عنهوان  به توان می را معنایی
 و عمومیت، مخاطبان نیازهای به توجه، بودن حم، فطرت با انطباق مث  مواردی به توان می نیز محتوایی
، سههولت  و سهماحت ، فرسهتنده  بهرای  نفهع  نبهودِ ، مخاطبهان  كرامهت  و حرمهت  رعایهت ، دعوت گسترة

 .كرد اشاره... و تناقض و اختالف از پیراستگی
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 مقدمه

 و جهذابیت  امهروز،  تها  نزول عصر همان از ادوار همة در قرآن مهم های ویژگی از یکی
 قهرآن كهریم   بها  دممهر  مواجههة  از بسهیاری  های نق  و موارد شاهد تاریخ. است آن گیرایی
 جهان  و رو  در آسهمانی  كتهاب  ایهن  عظهیم  نفهوذ  و جاذبهه  كشهش،  بیهانگر  كهه  است بوده

 مسهئلة  بهه  قهرآن كهریم   كهه  كهرد  اذعهان  مطلهب  این به باید. است خوانندگان و شنوندگان
 كتهاب  وصهف  در متعهال  خداونهد  كهه  آنجها  تها  اسهت  داشته ای ویژه توجه مخاطب، جذب
 الَّـذِینَ  جُلُـودُ  مِنْهُ تَقْشَعِرُّ مَّثَانِیَ مُّتَشَابِهًا کِتَابًا الْحَدِیثِ أَحْسَنَ نَزَّلَ اللَّهُ: فرماید می خویش

 نهازل  را سهخن  بهتهرین  خداونهد  ...:اللَّـهِ  ذِکْرِ إِلَى وَقُلُوبُهُمْ جُلُودُهُمْ تَلِینُ ثُمَّ رَبَّهُمْ یَخْشَوْنَ
 اسهت،  یکهدیگر  همانند( محتوا و عمم زیبایى، لطف، در) آن آیات كه كتابى است؛ كرده
 كسهانى  انهدام  بهر  لهرزه  آن آیهات  شهنیدن  از كهه ( انگیز شوق تکرارى با) دارد مکرّر آیاتى
 خهدا  ذكهر  متوجهه  و نهرم  درونشهان  و بهرون  سهنس  .ترسند مى پروردگارشان از كه افتد می
 ینهی آفر نشهاط  و شهورانگیزی  تأثیرگهذاری،  ایهن  رمهز  شهک  بهی (. 88/ الزمهر ) ...شود مى

 بها  ارتبهاط  در ظریفهی  و دقیهم  نکهات  اصهول،  مبهانی،  از تبعیهت  در بایهد  را قهرآن  جاودانهة 
 در. اسهت  مخاطب جذب موضوع در قرآن كریم پذیرفتة الگوی مبیّن كه دانست مخاطبان
 جهذابیت،  موجهب  هرمهه  كه كنیم باور را نکته این باید بنذیریم، را قرآن اعجاز اگر واقع،

 و اسهت  شهده  رعایت احسن نحو به قرآن كریم در شود، می اطبانمخ توجه جلب و گیرایی
 و جاودانهه  اثهری  بهه  و اسهت  كهرده  رعایهت  خهویش  اوج در را قواعد این از یک هر قرآن

 و 663هه 667: همهان  ؛887هه 889: 7 ج ،6831 ،طباطبهائی  ک؛.ر) اسهت  شده تبدی  ماندگار
 مخاطهب،  توجهه  جلهب  رد قرآن كهریم  اصلی رویکرد(. 868ه638: 6831 گر، خامه ک؛.ر

 از نظهامی  رعایهت  بها  و مخاطهب  جهذب  حهوزة  در جهامع  و دقیم پیچیده، الگویی بر مبتنی
 مجههاز نیههز را مخاطههب جههذب بههرای روشههی هههر از اسههتفاده كههه هنجارهاسههت و ههها ارزش
 .سازد نمی

 بشهر  كالمهی  قواعهد  و اصهول  هماننهد  اصهولی  از جذابیت برای قرآن كریم كه آنجا از
 علهوم  ههای  پرسهش  برخهی  بهه  پاسخی تواند می قرآنی های آموزه و مفاهیم ،است برده بهره
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 پاسهخگوی  هها  مکهان  و عصهرها  همهة  در قهرآن  مراكهه  باشهد؛  نیهز  مسئله این در ارتباطات
 ههای  محهدودیت  و مکان و زمان قیود از آزاد قرآنی های آموزه. است بشر هدایتی نیازهای
 آن از برآمهده  های دانش و نظریات بنابراین، .است محور فطرت دیگر، تعبیر به و فرهنگی،

 تهوان  مهی  بنهابراین، (. 86.: ق 6476 صهدر،  ک؛.ر) هستند متصف ها ویژگی همین به نیز را
 .برد كار به نیز انسانی ارتباطات حوزة در را آن از متخذ نظریة و قواعد اصول،

 بهرای . اسهت  قهرآن كهریم   در پیهام  بخش جذابیت عناصر پیرامون مقاله این اصلی سؤال
 موضههوعی تفسههیر. اسههت شههده اسههتفاده موضههوعی تفسههیر روش از پرسههش، ایههن بههه پاسههخ

 مسهئله  یک در قرآن كریم دیدگاه و نظریه آوردن دست به پی در ترتیبی، تفسیر برخالف
 منهین  را موضهوعی  تفسیر اسالمی اندیشوران رو، این از(. 48: 6866 كریمی، ک؛.ر) است

 ای مسهئله  یها  موضهوع  بهاب  در قهرآن كهریم   نظریهة  اسهتنباط  رایب تالش: »اند كرده تعریف
« هها  آن روشهمند  اسهتنطاق  و مربهوط  آیهات  تمهام  بنهدی  دسته و آوری جمع طریم از خاص

 مشهکالت  و هها  پرسهش  به و است كاربردی معموالً موضوعی تفسیر(. 89ه83: تا بی صدر،)
 معههانی لُههبّ و اسههت عبههارتی هههای محههدودیت از آزاد لههذا. دهههد مههی پاسههخ بشههر زنههدگی

 و جدیهد  مصهادیم  بهه  پاسهخگویی  بهرای  كلهی  قاعهدة  و قهانون  صهورت  به را آمده دست به
 (.431ه439: 6838 اصفهانی، رضایی ک؛.ر) برد می كار به مشکالت و موضوعات

 انسانی ارتباطات در دفع و جذب مفهوم. 1

 اهمیهت،  رغهم  به. است دافعه و جاذبه بحث اسالمی، های آموزه ضمنی مباحث از یکی
 ضهمن  در كهه  گرفهت  نظهر  در كسهی  اولهین  عنوان به بتوان را (6813) مطهری شهید شاید
 نظهر  از. كهرد  ارائه مطلب این پیرامون را مستقلی بحث ،(ع)علی امام دافعة و جاذبه از بحث
 حهاكم  آفهرینش  نظهام  سراسهر  بهر  كه است عمومی قانون یک «دفع و جذب» قانون ایشان،
 و نیسهت  خهارج  عمومی جاذبة حکومت دایرة از هستی جهان ذرات از یا ذره هیچ و است
 هسهت،  موجهودات  انهواع  در دفع و جذب(. 67: 6813 مطهری، ک؛.ر) آنند محکوم همه
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 تهری  لطیهف  نهام  و شهود  مهی  تر رقیم آن در دفع و جذب باشد، تر كام  موجودی هرمه اما
 (.686: 6831 آملی، جوادی ک؛.ر) گیرد می

 طمهع  بهه  كهردن،  جلهب  و جهذب  كشهیدن،  خهود  سهوی   بهه » معنی به لغت در «جذب»
 سهبب  بهه  كشیدن خود طرف  به را میزی اصطال ، در و است دفع ضدّ و كنش، انداختن،
 معنهای  به فیزیک اصطال  در و دارد قرار مقاب  طرف و رباینده بین كه مشتركی خاصیت
 و جذب آن، از مراد انسانی، دافعة و جاذبه موضوع در. (843: 6874 عمید،« )است ربایش
 ک؛.ر) دارد وجهود  اجتمهاعی  حیهات  صهحنة  در انسهانی  افهراد  میهان  در كه است هایی دفع

 بلکهه  نیسهت،  منظهور  مهادّی  و فیزیکی دفع و جذب دیگر، عبارت به ؛(66 :6813 مطهری،
 دفهع  و جذب(. 687 :6818 یزدی، مصبا  ک؛.ر) است مراد معنوی و روانی دفع و جذب
 و اراده عنهوان  بهه  هها  انسهان  در و كنهد  مهی  ظههور  غضهب  و شهوت صورت به اتحیوان در

 شهد،  رقیهم  و گذشت مراح  این همة از اگر و شود می نامیده محبت و عداوت یا كراهت
 شهود،  رقیهم  وحهی  و عق  تربیت در وقتی جاذبه همان یعنی گیرد؛ می نام «تبرّی» و «تولّی»

 دیهن  فروع اركان جزء و تبرّی گیرد، قرار وحی و  عق تدبیر در وقتی دافعه همان و تولی،
 حاصه   تمهایز  دارنهد،  دفهع  و جهذب  كه موجوداتی همة و انسان بین گونه بدین و شود می
 (.686 :6831 آملی، جوادی ک؛.ر) شود می

 در و اسهت  «توجهه  جلهب » آن مرتبهة  تهرین  پهایین  كه شود می پیوستاری شام  «جذب»
 دفهع  و جهذب  عامه  . رود مهی  پهیش  «رفتهار  در تغییهر  و عملی تأثیرپذیری» تا باالتر مراتب
. باشهد  فکهر  و عقیهده  یهک  یها  و شهخص  یهک  مهادّی،  شیء یک تواند می روانی و روحی
 و جسهمانی  ههای  ویژگهی  از غیهر  كهه  معناسهت  ایهن  به هم فرد یک شخصیت بودن جاذب
 و وی هبه  دیگهران  تمایه   باعث كه دارد وجود او در صفاتی و روحیات و اخالق ظاهری،
 كند، جذب را انسان هرمه(. 683ه687 :6818 یزدی، مصبا  ک؛.ر) گردد می آنان جذب

 بهر  مبتنهی  همهواره  انجهذاب  و جهذب  ایهن  كه نیست شکی و كند می تسخیر را او نحوی به
 و سهنخیت  در دفهع  و جذب اساسی علت(. 88: 6868 آوینی، ک؛.ر) است متقاب  نیازهای
 سهنخیتی  و مشهابهت  نحو یک بر دلی  موجود، دو هر یکینزد كلی، طور به» و است تضاد
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 بهه  پایبنهد  و هدفهدار  انسهان  مطههری،  استاد نظر به. (66 :6813 مطهری،« )هاست آن بین در
 یها  خواسهته  انسانی منین مراكه باشد؛ داشته جاذبه فقط تواند نمی متعالی ارزشی نظام یک

 در. كنهد  جهذب  را ها آن همة تواند نمی كرده، پیدا تصادم مردم از بعضی منافع با ناخواسته
 ک؛.ر) باشند دورو و منافم كه دارند ه ای دافعه هیچ بدون ه جاذبه صرفاً كسانی فقط واقع،
 (.89ه86 :همان

 «دعوت» موضوع در دافعه و جاذبه. 2

 دعهوت  بهرای  كهه  اسهت  ایهن  دیهن،  بهه  مخاطبهان  جذب حوزة در مهم مباحث از یکی
 دیهن  سهوی  از ای شهیوه  و رویکهرد  مه( مسلمانان، تربیت و رشد ایبر ادامه، در و) ابتدایی
 اسهت؛  جاذبهه  ایجهاد  بهر  اسهالم،  هماننهد  تبلیغهی،  ادیان كلّی و اولیه بنای. است شده توصیه
 و تمایه   كه باشد ای گونه به كه است این نیازمند افراد، رساندن كمال به برای دین مراكه
 و سهازد  فراهم را خویش مفاهیم و آموزه تبیین مینةز بتواند تا كند جذب را مخاطبان توجه
 مطلهم  طور به كه نیست گونه این است، جاذبه ایجاد بر اص  گرمه. نماید هدایت را ها آن
 اسهتفاده  دافعه از نیز موارد برخی در بلکه شود، می دنبال رویکردی منین شرایطی هر در و
 كهه  مهواردی  گرمهه  شود، نمی توصیه و نیست مطلوب جا همه در جاذبه بنابراین،. شود می
 ک؛.ر) اسهت  كهم  بسهیار  باشهد،  داشهته  دفعی ماهیت دیگران، به نسبت مسلمانان رفتار باید

 (.681ه688: 6818 یزدی، مصبا 

: كنهد  مهی  معرفهی « للعالمّنرحمبة » را( ص)اكهرم  پیغمبر ،قرآن. است محبت قانون اسالم
لَمِینَلِّلْعَا رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاکَ وَمَا(687/األنبیاء .)آن دههد،  مهی  دستور قرآن كه محبتی اما 

 محبت مراكه شود؛ جذب او تا شود، رفتار او خوشایند و می  مطابم كسی هر با كه نیست
 محبهت  و عالقهه  مهورد  كهه  باشهد  میهزی  خهالف  ممکهن  رویکهرد  این و باشد حقیقی باید

 بهه  دسهتیابی  فهرد،  خیهر  بهر  مضاف دبای عاقالنه و منطقی محبت در عالوه، به. باشد مخاطب
 و محبهت  گهاهی (. 89هه 88: 6813 مطههری،  ک؛.ر) شهود  لحا  نیز جامعه مصلحت و خیر
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 بهرعکس،  بلکهه  كند، نمی مخاطب هدایت و روحی تکام  و رشد به كمکی تنها نه احسان
 مصهبا   ک؛.ر) نمایهد  مهی  ایجهاد  نیهز  او ههدایت  و روحهی  تکامه   و رشد مقاب  در سدّی
 جاذبهه  بهه  هم خود، تکام  مسیر در انسان شناختی، روان منظر از(. 687ه681: 6818 یزدی،

 بهرای  او جسهم  هماننهد  انسهان  رو  اسهالمی،  معهارف  نظهر  از. دارد احتیهاج  دافعهه  به هم و
 بحهث  همهان  تزكیهه  بحث واقع، در. دارد هایی دفع و ها جذب به نیاز تکام  و رشد حیات،
 آمهدن  بیرون و معرفت شناخت، اول گام اینجا، در. است رو  به مربوط های دفع و جذب

 و اسهت  مفید روحش حیات برای آنچه به نسبت باید انسان یعنی است؛ جهالت و غفلت از
 دفهع  را هها  آن بایهد  و است مضر روحش برای آنچه به نسبت نیز و كند جذب را ها آن باید

 :6818 یههزدی، مصههبا  ک؛.ر) بشناسههد را ههها آن كههرده، پیههدا آگههاهی اسههت الزم نمایههد،
 (.644ه646

 مخاطب جذب در پیام نقش. 3

 آوینهی،  ک؛.ر) كهرد  بررسهی  «مخاطهب » مسهئلة  از مجهرد  تهوان  نمی را جذابیت مسئلة
 گهر،  ارتبهاط  یها  فرسهتنده  های ویژگی مانند مختلفی عوام  مخاطب، جذب در(. 68: 6868
 یکهی  «پیام محتوای و  شک» كه دارند تأثیر... و مخاطب شخصیتی های ویژگی رسانه، نوع
قهرآن   رویکهرد . (688هه 689: 6834 دیگهران،  و ابوالقاسهمی  ک؛.ر) ستها آن ترین مهم از

 بُعهد  در ههم  قرآنهی  آیهات  دیگهر،  عبارت به دارد؛ بدیعی و مهم نکات زمینه این در كریم
 بسهیاری  ههای  جهذابیت  محتوایی، جنبة از هم و دارند ای كننده خیره جذابیت قالب و شک 
 .باشد داشته مخاطب جذب بر بسیاری تأثیر تواند می كه شود می دیده ها نآ در

 پیام شکل. 1ـ3

. اسهت  قهرآن  جاذبهة  مسئلة ،قرآن های زیبایی بررسی در شناسانه شناخت اص  ترین مهم
 ایهازی،  ک؛.ر) دارد بسهزایی  اهمیهت  قهرآن  جایگهاه  شهناخت  در مخاطب جذب رو، ازاین
 همهان  از ادوار همهة  در قرآن كهریم  جذاب های ویژگی ترین مهم از یکی شک بی(. 6866



 17 الدّین اسماعیل صابر کیوج و سید حسین شرف/ کریم قرآن در پیام جذابیت

 

 بهه  اسهالم  صهدر  تهاریخ  بهه  مراجعهه  بها  كه منان است؛ آن زیباشناختی جنبة آن، نزول عصر
 عظهیم  نفهوذ  و جاذبهه  كشهش،  بیانگر كه كنیم می برخورد مستندی و انگیز شگفت حواد 
 بهه  قهرآن  ادبهی  ویژگی بر ها قرن در مسلمان مؤلفان. است شنوندگان جان و رو  در قرآن
 قرائهت  انهدازة  از بیش تأثیر كه اند كرده تأكید اسالم انتشار برای مؤثر و قطعی عاملی منزلة
 عربهی  ادبیهات  (.69ه8: 6838 كرمانی، ک؛.ر) دهد می نشان را نزول عصر مردمان بر قرآن
 لهجة تدریج به قرآن كریم نزول از پس داشت، نزول عصر در كه گسترشی و رونم همة با

 و زبهان  دسهتور  كهه  رفهت  پهیش  آنجا تا لهجه این حاكمیت. شد تنظیم قرآن با مطابم معیار
. گرفهت  شهک   آن كاربردههای  به توجه و قرآن كریم مطالعة مبنای بر عربی نحو و صرف
 و زبهان  در مبنایی منین عنوان به توانست نمی هرگز نداشت، شکلی جاذبة قرآن كریم اگر

 (.6866 ایازی، ک؛.ر) دشو انتخاب عرب ادبیات

 در بایهد  را قهرآن  جاودانهة  آفرینهی  نشهاط  و شهورانگیزی  تأثیرگزاری، این رمز شک بی
 قواعهد  و اصهول  نهام  بهه  هها  آن از برخی كه دانست ظریفی و دقیم نکات و اصول از تبعیت

 كهاوش  و تهالش  بها  بایهد  اصهول  ایهن  از دیگر بسیاری و اند یافته شهرت بالغت و فصاحت
 را قهرآن  ادبهی  اعجهاز  اگهر . گهردد  بیان و كشف تدریج به جهان شناسان سخن و اادب علمی

 كهالم  زیبهایی  و گیرایهی  جهذابیت،  موجهب  هرمهه  كه كنیم باور را نکته این باید بنذیریم،
 در را قواعهد  از یهک  ههر  قهرآن  و است شده رعایت احسن نحو به قرآن كریم در شود، می
 تفهاوت  واقهع،  در. اسهت  شده تبدی  ماندگار و انهجاود اثری به ، كرده رعایت خویش اوج
 اصهول  از جهدا  اصولی از خداست، سخن مون قرآن كه نیست این در بشری كالم با قرآن

 بلکهه  ،(868هه 638: 6831 گر، خامه ک؛.ر) است برده بهره بشری كالم جذابیت در پذیرفته
 میهدن  و الفها   تعمالاسه  نحهوة  در دو، آن بین فرق: نویسد می طباطبائی عالمه كه همچنان
 كالمهی  ههم  قهرآن  اینکهه  بهرای . نیسهت  لفظی صناعات و ادبی فنون بردن كار به و جمالت
 شهده،  رعایهت  نیهز  درآن شود، می رعایت عربی كلمات سایر در آنچه همة كه است عربی
: 7 ج ،6831 ،طباطبههائی ک؛.ر) اسههت مصههداق و مههراد نظههر از دو آن بههین اخههتالف بلکههه
 .(663ه667 :همان و 887ه889
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 دههد  مهی  نشهان  قرآن كریم با مردم مواجهة تاریخی بررسی مخاطب، مطالعة دیدگاه از
 پدیهدة  یهک  منزلهة  بهه  هه  بهودن  آسمانی كتاب بر عالوه ه قرآن كریم مخاطبان سوی از كه

 انهد،  گرویهده  اسهالم  بهه  كه كسانی موارد، از ای پاره در. شد می دریافت نیز شناختی زیبایی
 اسهالم،  تهاریخ  در. اسهت  قهرآن  از دركهی  منهین  از حاكی كه اند آورده زبان هب را عباراتی
 ظهاهر  و شهک   یعنهی ) پیهام  ارائهة  قالهب  و شهک   علت به فرد كه یافت توان نمی را موردی

 بهه  صهرفاً  اسالم، دین قبول از پس اینکه یا و باشد زده باز سر آوردن ایمان از( قرآن كریم
 از شده، مرتد ،قرآن كریم شک  در دیگری منفی نکتة ره یا و عیب یا و نقص وجود دلی 
 وجهود  بسهیاری  تاریخی شواهد بلکه ،(69ه8: 6838 كرمانی، ک؛.ر) باشد شده خارج دین
 كوتههاهی مسههلمانان علیههه اقههدامی هههیچ از كههه اسههالم مخالفههان تههرین سرسههخت كههه دارد
 الحمیهری  ک؛.ر) شهدند  مهی  قهرآن كهریم   مخفیانهة  و شهبانه  اسهتماع  بهه  وادار كردنهد،  نمی

 (.849ه844: 4 ج ،.ق6488 المقریزی، و 887: 6 ج تا، بی ،المعافری

 پیام قالب و شک  بُعد در قرآن كریم جذاب و شناسانه زیبایی وجوه ترین مهم از برخی
 :از عبارتند

 قرآن کریم بالغت و فصاحت. 1ـ1ـ3

 آن نظیهر  بهی  بالغهت  و فصهاحت  و بیهانی  اعجهاز  ،قرآن كریم اعجاز وجه ترین برجسته
 یک هیچ. است انگیز شگفت و بدی  بی دقیم، بسیار هایی ظرافت با قرآن گزینی واژه. است
(. 6836 اسهدی،  ک؛.ر) بنشهینند  یکهدیگر  جهای  بهه  توانند نمی مترادف ظاهر به های واژه از

 نظهر  از آیهات  مهتن . دارد اعجاز «معنی با لف  هماهنگی» و «معنی» ،«لف » بُعد سه در قرآن
 یهک  ههر  متهرادف،  و مشهابه  ظهاهر  بهه  مهوارد  بوده، بدی  بی بالغی و نحوی تركیب و لغت

 قهرآن كهریم   شهناختی  زیبهایی  ههای  جنبهه  از مهوارد  ترین مهم. كنند می افاده را خصوصیاتی
 :از عبارتند
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 بها  لغهت  در افصج) آن بودن بدی  بی و لغات در احسن گزینش :مفردات گزین . ال 
 ؛(كالم مقاصد به توجه

 كالم؛ سیاق به توجه با نحوی تركیب بهترین انتخاب :نحوی ترکیب گزین . ب

 و مجلس مقتضای به توجه با بالغی تركیب بهترین گزینش :بالغی ترکیب گزین . ج
 (.89: 6876 پورفر؛ نقی ک؛.ر) گوینده غرض و مخاطب

 قرآن کریم پذیری . موسیقی2ـ1ـ3

 ک؛.ر) اسهت  آن آوایهی  همهاهنگی  و موسهیقی  ،قهرآن  شناسهی  زیبهایی  مهوارد  از یکی
 شهنوندگان  بهر  آن تأثیر و آهنگ اهمیت به نیز متعال خداوند رو، این از(. 69: 6839 ایازی،
(. 888: 6831 الکواز، ک؛.ر) است داده توجه (4/ مزم ال) تَرْتِیالً الْقُرْآنَ رَتِّلِ وَ آیة در

 همهه  در كهه  خاص طرزی به ها آن دادن ترتیب نحوة و كلمات انتخاب از حاص  موسیقی
 بهه  را مها  امهر  این عل  در دقت(. 664: 6838 فوالدوند، ک؛.ر) است مشمگیر قرآن جای
 هه  است استوار آن بر نظم آنکه ه  ریتم یعنی رساند؛ می قرآن كریم آوای از جنبه دو كشف

 ههم  بهه  هنهری  حیهث  از منان را دو این قرآن سبک. آن كلمات و حروف آوای طبیعت و
 .(884: 6831 الکواز، ک؛.ر) است دشوار ها آن تفکیک كه است یختهدرآم

 آنکه بی است، ممتاز معانی با متناسب موسیقی از سرشار ریتمیک سبک به قرآن كریم
 كهه  خاصهی  آهنهگ (. 38: تها  بهی  شهاذلی،  ک؛.ر) یابهد  غلبهه  ریهتم  بر معنا یا و معنا بر ریتم
 در. آورد می پدید مستمع ذهن در نیز را یخاص مفهوم دارند، قرآنی های عبارت و ها سوره
 ذههن  در هها  آن انتزاعهی  و كلّهی  مفههوم  همهراه  بهه  روایهات  و آیهات  آهنهگ  مواقهع،  بیشتر
 را آهنگ آن كه نیست ای سوره الفا  و كلمات تک تک متوجه انسان ذهن یعنی ماند؛ می
 معهانی  منین عام ونح به كه دیگری سورة با را آهنگ این ارتباط تنها بلکه آورد، می پدید
 فوالدونهد (. 889هه 881: 6839 زمهانی،  سهلطانی  ک؛.ر) آورد مهی  نظهر  در دارند، آهنگی و
 :نویسد می
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 بها  همراه دلنواز 6موسیقار نوعی كنیم، می قرآن خواندن به مبادرت كه همین»
 پایهان . كنهیم  مهی  احسهاس  قصار سُوَر یا كوتاه های سوره در ویژه به داخلی، سجع
 امهر  همهین  نیهز ( طهوال  سُهوَر ) دراز های سوره در. است نزدیک یگرهمد به بندها
 امر این نمونة. است مشمگیر جا همه تجسّم و تصویر قدرت و ملحو  وبیش كم
 ضَـلَّ  مَـا *  هَـوَی  إِذَا النَّجْمِ وَ: كرد مشاهده نجم سورة در توان می وضو  به را

« ...یُـوحَی  وَحْـیٌ  إِلَّـا  هُـوَ  إِنْ*  لْهَـوَی ا عَـنِ  یَنِْْـقُ  مَا وَ*  غَوَی مَا وَ صَاحِبُکُمْ
 (.888ه886: 6838 فوالدوند،)

 را ایشهان  ههای  دل و بهود  نهواز  گهوش  عرب برای آن آوایی انسجام و قرآن آهنگ این
 نوع از نه و است شعر نه كه دیدند می را آن زیبایی و یافتند درمی را آن حالوت و ربود می
 هماهنگی این به رسیدن یارای را كس  هیچ. است بوده آن نسج از هرمند آنان،  بلیغ كالم
 ابهوزهره،  ک؛.ر) نبود احکام دقت و بیان احکام و برتر معنای و محتوا همراه به آهنگ در

 همهین  و دانسهتند  مهی  اعجهاز  های جنبه از را آهنگ دانشمندان كه جایی تا ،(881.: م6678
 (.884: 6831 الکواز، ک؛.ر) ساستآ معجزه سبک های جنبه دیگر كنندة تکمی  آهنگ

 قرآن معنایی نظم. 3ـ1ـ3

 سوسهوری،  شهناختی  زبهان  منظهر  از. اسهت  قهرآن كهریم   در معنهایی  نظم دیگر، ویژگی
 تحلیه  . داد توضهیج  «جانشهینی » و «همنشهینی » مفههوم  دو اسهاس  بهر  را مطلب این توان می
 تركیهب  مگهونگی  نهی یع هاسهت؛  واژه گهرفتن  قهرار  ههم  كنار و تركیب دربارة «همنشینی»

 «جانشهینی » تحلیه  . (88: 6838  احمهدی،  ک؛.ر) برسهاند  را معنها  فهوراً  توانهد  می كه جمله
 واژگهان  سهایر  بها  واژگهان  جهایگزینی  و تغییهر  امکهان  نبهودِ  یا امکان از اطمینان برای راهی

 محههور در را تركیههب برتههرین قههرآن كههریم(. 98: 6837 كههوثری، ک؛.ر) اسههت محتمهه 
 ای واژه ههیچ  كهه  ای گونه به است، بسته كار به خود ای نشانه نظام برای نشینیجا و همنشینی

 وارد خل  آن اعجاز و قرآن متن به كه كرد حذف یا جایگزین دیگری واژة با توان نمی را
 داللهت  معنها،  بهر  داللهت  جنبهة  از. دارد متعهددی  های جنبه قرآن در واژگان گزینش. نشود
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 همخههوانی آن گههزینش در و معناسههت بیههانگر آهههنگش بهها هواژ. دارد روشههنی العههاده فههوق
 وضهو   موجهب  كهه  گیهرد  می جای بالغی گونة یک ضمن در و شود می رعایت ها فاصله
 دقهت  همهان  كهه  گیهرد  می سرمشمه بزرو اص  یک از ها این همة اما. شود می معنا بیشتر
 ک؛.ر) است دقیم بسیار واژگان گزینش در قرآن سبک مون است، گزینش در نهایت بی

 (.898: 6831 الکواز،

 نیهز  و آهنگ و واژه ظاهر زیبایی نظر از توان می را قرآنی واژگان هماهنگی و نظم این
 فراگیهری  و ظرفیهت  بها  و دارد دیگهر  معنهایی  هها  آن نقیض كه مترادفی های واژه برگزیدن

 آیهة  در« دحم» واژة مثالً ؛(84ه88: 6838 ایازی، ک؛.ر) كرد مشاهده است، متفاوت ها آن
ُالْعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْد (6/ الفاتحه)، و« مهد  » مثه   آن بهه  نزدیهک  واژگهان  میهان  از 
 بافهت  در كهه  دارد وجود واژگان این در ظریفی های تفاوت اما است، شده گزینش« شکر»

 كهه  فضهیلت  سهبب  بهه  او بهر  ثنها  یعنهی  خداونهد،  حمهد . كرد مالحظه توان می قرآن در آن
 حمد اما رود، می كار به اختیاری غیر و اختیاری امور در مد  مون است، مد  از تر خاص
 ؛«(حمهد » ذی .: ق6468 اإلصفهانی، راغب ک؛.ر) اختیاری غیر نه است، اختیاری امور در

 و اسهت  وجهه  ایهن  مخصهوص  حمهد  و شود می ستوده اختیاری زیبای فع  به خداوند یعنی
 كهردن  نیکهی  از بعهد  و قبه   مهد   ضمن، در (.8: 6831 الکواز، ک؛.ر) است تر عام مد ،
 اسهت،  فضهای   انواع ویژة مد  همچنین،. دارد معنا كردن نیکی از پس تنها حمد اما است،
 رازی؛ فخر ک؛.ر) باشد می آن امثال و كردن نیکی و بخشی نعمت فضیلت ویژة حمد ولی
 و ثنها  معنهای  بیان برای« مد » جای به« حمد» واژة گزینش یعنی این (.863: 6 ج ،.ق6488
 معنهای  همهان  ایهن . دارد اِشهعار  بشهر  بر خداوند های نعمت گزینش به آن غیر و زیبا نعمت
 (.8: 6831 الکواز، ک؛.ر) است« مد » در عام معنای و« حمد» در خاص
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 قرآن تصویرسازی. 4ـ1ـ3

 بهه  آسهمانی  كتهاب  ایهن  آیهات  سراسهر  و دارد خاصی بصری بیان قرآن كریم مضامین
 فههم  قابه   و سادگی وجوه از یکی. است تصویر از پوشیده مکتوب، معجزة واالترین مثابة
 لر موسوی ک؛.ر) است آن ذهنی مفاهیم بودن ملموس و تصویری همین ،قرآن بیان بودن
 قطهب  سید سوی تاز بار اولین ،قرآن كریم در تصویرسازی موضوع. (89 :6864 یاقوتی، و
 تصهویر  پیداسهت،  آیات از وی تحلی  در كه منان او، نظر از. شد مطر  مبسوط صورت به

 تکیهه  سهنّتی  بالغهی  ههای  گونهه  بهر  حسهی  دادة این اینکه مه معنا؛ حسّی ارائة نوع هر یعنی
 مخاطهب  خیهال  قهوة  انگیهزش  موجب كه حقیقی عبارات دیگر بر آن، از فراتر مه و نماید
 ،قهرآن  سهبک  كه بود مدعی اشتبرد این با قطب سید. نباشد مبتنی مجاز بر هرمند گردد،
 بهه  كهافران  بر هم و مؤمنان بر هم تصویری سبک این. است تصویری تشریع، درآیات جز
 (.67: .م6633 شاذلی، ک؛.ر) است تأثیرگذار مساوی طور

 وضهو   تها  سهازد  مهی  عینی را انتزاعی مفاهیم ذهنی، تصویرسازی طریم از قرآن كریم
 نهایهت،  در و گهردد  بهتهر  مهتن  بها  مخاطب تعام  یجه،نت در و بیشتر مخاطب ذهن در ها آن

 و حقهدادی  هنهدواالن،  فهاروقی  ک؛.ر) شهود  انجهام  او سهوی  از قرآن پیام از بهتر دریافتی
 بهه  و تخیه   بهاب  در كهه  اسهت  ادبهی  هنری ابزارهای از یکی تصویر، (.96: 6868 آسوده،
 معنهای  بهر  تأكیهد  وعینه  بهه  هنهری  تصهویر . است اشیاء میان جدید رابطة یک ایجاد معنای
 ک؛.ر) برسهاند  مخاطب به خواهد می كه است میزی القای برای روشی و ادیب نظر مورد

 در تصهویری  بیهان . (81: 6864 یهاقوتی،  و لهر  موسهوی : از نقه   به ؛863: .م6668 عصفور،
 قرآنهی  تصهویر . گیهرد  مهی  شهک   انسهان  خیهال  قهوة  در كه است ذهنی تصویر همان ،قرآن

 خیهال  كنندة تحریک حال، عین در و است حقیقت بازنمای معمول، ادبی تصاویر برخالف
 گیهرد  مهی  مهدد  عاطفهه  عنصر از مخاطب دل و جان بر معنا تأثیرگذاری برای و باشد می نیز
 بهه  فقهط  معهانی  ،زمینهه  ایهن  در .(18: 6868 آسوده، و حقدادی هندواالن، فاروقی ک؛.ر)

 درون پیچیهدة  احهواالت  توانهد  مهی  تصهویر  ةواسط به ادیب. شوند می آشکار تصویر وسیلة
 ههیچ  گیهرد،  صهورت  تصهویر  هنهر  كهارگیری  بهه  بدون انتقال این اگر و كند منتق  را خود
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 و لهر  موسهوی : از نق  به ؛18: .م6669 خفاجی، ک؛.ر) داشت نخواهد مخاطب در تأثیری
 مفهاهیم  بهه  یدنبخشه  عمم برای ای وسیله تصویر به بردن پناه بنابراین،(. 81: 6864 یاقوتی،
 ادیهب  بهه  را امکهان  ایهن  تعبیهر،  در موجهود  همهاهنگی  و تناسهب . اسهت  نگارنده نظر مورد
 هماهنهگ  كنهد،  ترسهیم  خواهد می كه  احساسی فضای با را كالم ریتم و ها سایه تا دهد می
 (.81: 6864 یاقوتی، و لر موسوی: از نق  به ؛688: .م6666 الخالدی، ک؛.ر) سازد

 متنهوعی  های گونه از بلکه كند، نمی تیکه تصویرسازی از خاص ای نهگو یک بر قرآن 
 بهه  هها  تصویرسهازی . جویهد  می بهره هستند، تعام  در هم با بافت درون در كه تصاویری از

 عناصهر  از بلکهه  شهوند،  نمی محدود كنایه و مجاز استعاره، تشبیه، همچون بالغی بیان دایرة
 حهس  تا شوند می تشکی  ها صحنه تقاب  و دقیم تتوصیفا آیات، موسیقی مانند گوناگونی

 هها  سوره بافت كلّی فضای مارموب با ذهنی های تصویرسازی. برانگیزند را آدمی خیال و
 (.96: 6868 آسوده؛، و حقدادی هندواالن، فاروقی ک؛.ر) هستند هماهنگ

 آیهة  در ونه،نم عنوان به یافت؛ قرآن كریم در توان می زمینه این در را فراوانی های مثال
 خدا پیش جنبندگان بدترین: یعْقِلُونَ ال الَّذِینَ الْبُکْمُ الصُّمُّ اللَّهِ عِنْدَ الدَّوَابِّ شَرَّ إِنَّ كریمة
« حیهوان » بهر  كهه « دواب» واژة ،(88/ األنفال) اندیشند نمی كه هستند  گنگانی و كران آن

 مجسهم  بهتهر  بهرای « دواب» مهدی ع گهزینش . اسهت  رفته كار به انسان برای شود، می اطالق
 حیوانیهت  و غفلت در و كنند نمی تعقّ  كه است كوردل جماعت آن حیوانی صفت كردن
 كهه  اسهت  تکهویر  سهورة  64ه6 آیات دیگر، مثال. (661: 6838 فوالدوند، ک؛.ر) اند مانده
 را وحشهت  و تهرس  و كشهند  می تصویر به قیامت روز رخدادهای از را متعددی های صحنه
 سهتارگان  پیچیهده،  درههم  خورشهید  از تهابلویی  ترسهیم . كننهد  مهی  تهداعی  مخاطب ذهن در
 نیهز  و رهاشهده  شهتران  و حركهت  حهال  در و روان های كوه از متحركی تصاویر و فروغ بی

 هسهتند  تصهاویری  از انهد،  مانهده  حركهت  بی خود جای در كه وحشی حیوانات از تصویری
 ایهن  مقابه   در. هسهتند  كردنهی  جربهه ت و دیهدنی  نیهز  محسهوس  جهان در مخاطب برای كه

 نامهة  شهدن  گشهوده  كهه  یابنهد  مهی  تجسم سوره خوانندة خیال در دیگری تصاویر تصاویر،
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. شهوند  مهی  شهام   را قیامهت  روز در ها جان آمدن گرد و آدمی كردار شدن حاضر اعمال،
 از یآدمه  ترسهاندن  در مطلهوب  تهأثیر  تا دارند تکیه عادی غیر امور بر ها صحنه این تصاویر
 هنهدواالن،  فهاروقی  ک؛.ر) كند وادار اندیشه به نافرمانی از قب  را وی و یابد تحقم قیامت

 (.18: 6868 آسوده، و حقدادی

 خیهال  كند، می ایجاد را هماهنگی كمال خود مخصوص صوت با واژه یک تنها گاهی
 لَکُـمُ  قِیـلَ  اإِذَ آیهة  در مهثالً  دههد؛  می قرار تأثیر تحت را گوش و اندازد می حركت به را

 رفهتن  بسهیج  خدا راه در شود می گفته شما به مون: الْأَرْضِ إِلَی اثَّاقَلْتُمْ اللَّهِ سَبِیلِ فِی انْفِرُوا
 ههر  جهای  بهه  «اثّاقَل تُم» كلمة انتخاب ،(83)التوبة/  (كنید می پا به پا و) شدید زمینگیر كنید،
 بهه  سهنگینی،  بطئی، كُندی، كه است كافی دخو ویژة زنگ با «تَثَاقَل تُم» حتی دیگری، كلمة
 باید تقالّ و كوشش با كه كند القا را سنگینی جسم تصور خالصه، طور به و مسبیدن زمین
 (.661: 6838 فوالدوند، ک؛.ر) برداشت زمین از را آن

 پیام محتوای. 2ـ3

 ای گونهه  بهه  اسهت،  مطالب و معارف برترین بر مشتم  محتوایی، حوزة در قرآن كریم
 همتهایی  و بهدی   آسمانی، ادیان كتب حتّی یا و بشری كتب میان در آن برای توان نمی كه

 محتهوای  در قرآن كریم شکلی، بخش جذابیت عناصر كنار در و ویژگی این رغم به. یافت
 بهر  اصه   پیهام،  ارائهة  در مراكهه  است؛ داشته توجه مخاطب جذب موضوع به نیز خود پیام

 مهراد  باشهد،  جهذابیت  بها  همهراه  اثرگهذاری  اگر. صرف ابیتجذ نه است، مثبت اثرگذاری
 تنظهیم  مخاطبهان  ذائقهة  و میه   اسهاس  بهر  صهرفاً  را خود محتوای قرآن كریم. است حاص 
 باشهد  او كمال و سعادت مطابم مه كند، اراده مخاطب را هرمه كه معنا بدین است؛ نکرده

 قرآنهی  پیهام  محتهوای  لحا  به حال، این با است؛ نداده قرار خود رسانی پیام محور نباشد، یا
 باشهد،  داشهته  بسیاری تأثیر آن، پذیرش به مخاطب جلب در تواند می كه دارد هایی ویژگی

. اسهت ( اجتمهاعی  و فرهنگ هر از) بشر افراد تمام جذب دنبال به قرآن كریم اینکه ویژه به
 .شود می ذكر ادامه در ها ویژگی این ترین مهم از برخی
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 بودن حق. 1ـ2ـ3

 قهرآن  حهم  به تنزی  و نزول خود، های آموزه حقانیت بر بسیاری آیات در قرآن كریم 
 بهه  قهرآن كهریم   محتوای وصف. (847: 4 ج ،6834 ،طباطبائی ک؛.ر) نماید می تأكید... و
 اسهاس . دارد واقعیهت  بهر  مبتنهی  حقانیهت  آن معارف كه روست ازاین (683/ یونس) «حم»

: اینکهه  بهر  دارد  تصهریج  قهرآن كهریم   زمینهه،  این در. ستا حم از پیروی اسالم، دین نظام
َبها  را خهود  فرسهتادة  كهه  اسهت  كسهی  او: الْحَـقِّ  دِیـنِ  وَ بِالْهُدی رَسُولَهُ أَرْسَلَ الَّذِی هُو 

 حکهم  حهم  بهه  خهدا  و: بِـالْحَقِّ  یقْضِـی  اللَّهُ وَ و( 84)التوبة/  فرستاد حم دین و هدایت
 بهه  را یکهدیگر  :بِـالْحَقِّ  تَواصَـوْا  وَ: فرمایهد  مهی  مؤمنان رةدربا و( 88/ المؤمن) كند می

 حهم  سهوی  بهه  كهه  اسهت  كتهابی  قهرآن كهریم  (. 8/ العصر) كنند می سفارش حم رعایت
 صریج حم همه و همه كتاب، این های گفته. است حم به هم آن هدایت و كند می هدایت
 كهه  اسهت  راهی به هدایت همه كند، می اقامه خود اغراض و مقاصد بر كه براهینی و است
 طریهم  در كتهابی  منهین . شهود  نمهی  منتههی  حهم  بهه  جز كه راهی ندارد؛ رخنه آن در باط 
 ج ،6831 ،طباطبهائی  ک؛.ر) كند نمی استفاده باط  از نیست،« حم» به جز كه خود دعوت

7 :881.) 

 ک؛.ر) آن ثبهوت  جهت از بلکه جهت، هر از نه اما است، «ثابت» معنای به« حم» كلمة
 باشهد  مطهابم  اسهت،  خهارج  در كهه  آنچهه  بها  فرضهش  كه میزی حم،(. 898: 61 ج همان،

 خهود  بهر  آن مطلهوب  واقعی آثار كه است ثابتی امر آن «حم(. »493: 66 ج همان، ک؛.ر)
 داشهته  واقعیهت  و خارجیهت  كه است امری حم،(. 64: 6 ج همان، ک؛.ر) شود مترتب آن
 دارای را آن نحهوی  بهه  كهه  اسهت  میهزی  ههر  ابعته  خهود  فطهرت  حسب به نیز انسان. باشد

 خرافهات  از قرآن كریم نظر، این از(. 618: 4 ج همان، ک؛.ر) داند می خارجیت و واقعیت
 بنها  هها  انسهان  حیهوانی  امیهال  و نفسهانی  هواههای  بر مبتنی و است دور به واقع خالف امور و

 جلهب  خود به را ما توجه اعیانتز یا فرضی های ایده از بیش واقعی امور معموالً. است نشده
 بهه  مربهوط  ههای  پیام جذابیت دالی  از یکی واقعی، امور به عالقه كه است بدیهی. كنند می
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 شناسان، روان نظر به رو، ازاین(. 668: 6868 بنوا، و بنوا ک؛.ر) هستند واقعی... یا رویدادها
 داده نسهبت  رونهی بی واقعیهت  بهه  پیهام  كهه  است الزم كند، تغییر مخاطب نگرش آنکه برای
 مخاطبهان  كهه  اسهت  داده نشهان  تحقیقهات  برخهی . (697: 6868 وانک، و بونر ک؛.ر) شود
 تلقهی  پیهام  طهر   علت را دیگر عوام  نه و بیرونی واقعیت كه دهند می نگرش تغییر زمانی
 (.613: همان ک؛.ر) كنند می

 مخاطبان نیازهای به توجه. 2ـ2ـ3

 یها  بخواننهد  مطهالبی  خهویش   توجه مورد میزهای و خود دربارة خواهند می مردم بیشتر
 باشهد  شهده  رعایهت  هها  آن در جنبهه  این كه دهند می نشان توجه پیام به زمانی مردم. بشنوند

 عناصهری  از یهک  ههر  بهه  پیام یک اگر(. 888ه888: 6838 موریارتی، و برنت ولز، ک؛.ر)
 پیهام  آن و گهذارد  مهی  اثر او بر شخصی طور به باشد، مربوط است، شخص عالقة مورد كه
 مخاطبهان  توجه جلب بر تواند می كه دیگری مورد(. 884: همان ک؛.ر) دارد شخصی ربط
 و حیهاتی  مسهائ   و عوامه   به مربوط پیام كه است جایی باشد، داشته مستقیمی تأثیر پیام به

 و مخاطهب  دادن گوش برای دلی  ارائة دربارة ویژه به توانند می حیاتی عوام . شود می مهم
 یها  رویهدادها (. 661: 6868 بنهوا،  و بنهوا  ک؛.ر) شوند واقع مؤثر مشک ، بودن جدی اثبات
 بهتهر  معمهوالً  دارند، مشخصی های ویژگی یا هستند، منتظره غیر و برجسته كه هایی واقعیت

 و بهونر  ک؛.ر) شهوند  مهی  سهنرده  خاطر به برجسته غیر و معمولی افتاده، پا پیش اطالعات از
 (.686: 6868 وانک،

 اسهت  ایهن  قهرآن كهریم   های آموزه و اسالم های ویژگی ترین مهم از یکی منظر، این از
 انسهان  واقعهی  نیازههای  تهأمین  درصهدد  و است داده نشان عمیقی توجه انسان نیازهای به كه
 عصهر  از متمادی قرون گذشت از پس اسالم اصول و قوانین(. 84/ األنفال ک؛.ر) باشد می
 قواعهد  ایهن  زیرا است؛ كنونی انسان نیازهای پاسخگوی كام  طور به نیز قرآن كریم نزول
: 4 ج ،6831 ،طباطبهائی  ک؛.ر) اسهت  بشهر  واقعهی  سعادت مطابم و فطری اصول اساس بر

 مهادّی  نیازههای  بهه  اخهروی  حیهات  و معنوی نیازهای بر عالوه كه است دینی اسالم(. 688
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 بهه  پاسهخ  متکفه   اسالم اینکه دربارة المی،اس اندیشمندان میان در اما دارد، توجه نیز افراد
 سهر  بهر  هها  دیهدگاه  ایهن . دارد وجهود  نظهر  اختالف است، انسان مادّی نیازهای از میزان مه

قهرآن  » گهزارة  سهه  در كرده، توجه ریاضی و تجربی علوم به میزان مه به قرآن كریم اینکه
 وجهود  گهذرا  علمهی  ایه اشاره صرفاً قرآن در» ،«است بشری علوم تمام دربرگیرندة كریم
 كهرد  خالصهه  تهوان  مهی  ،«كهرده  علهوم  ایهن  فراگیهری  به تشویم فقط قرآن كریم» و« دارد
 (.883ه889 :6 ج ،6818 یزدی، مصبا  ک؛.ر)

 دعوت گسترة و عمومیت. 3ـ2ـ3

 و قهوم  یها  مکان زمان، به محدود كه است این قرآن كریم مشخصات ترین مهم از یکی
 تها  (ص)اكهرم  نبهی  بعثهت  عصر از را ها انسان همة ن كریمقرآ دعوت. نیست خاصی فرهنگ
قهرآن   آیهات  برخهی  در .اسهت  آمهده  متعهددی  آیات در ویژگی این. گیرد می بر در قیامت
 بیان قرآن آیات. (693/ األعراف ک؛.ر) است شده معرفی بشر همة دین ،«اسالم» نیز كریم
 ؛81 /المهدثّر  ؛83 /السبأ ک؛.ر) است شده مبعو  جهانیان همة برای (ص)پیامبر كه دارند می

 6/ الفرقهان ) اسهت  جهانیان همة برای كتابی نیز قرآن كه همچنان. (86/ األنبیاء و 88/ الحجّ
 ک؛.ر) شهود  مهی  اسهتفاده  نیهز  اجنّهه  شهام   هها،  انسهان  بهر  عالوه عمومیت، این(. 37/ ص و

 گفتهه  سهخن  ای گونه به خویش های خطاب در خداوند عالوه، به(. 64/ الجنّ و 66/ األنعام
 دقهایقی  آن اثنهای  از خهواص  ههم  و گیرنهد  مهی  بهره آن های خطاب از مردم عموم هم كه

: 6838 روشهن،  سعیدی و 79.: ق6468 اصفهانی، راغب ک؛.ر) كنند می دریافت حکیمانه
878.) 

 محتوا با مخاطبان شدن درگیر. 4ـ2ـ3

 قهدرت  مسهئلة  به مربوط جذب، حوزة در قرآن محتوایی های ویژگی ترین مهم از یکی
قهرآن   محتهوای . اسهت  خهویش  ههای  پیام محتوای با مخاطبان كردن درگیر در قرآن كریم
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 خهود  ایهن  و شهود  مهی  مربهوط  مخاطبان جاودان و ابدی شقاوت و سعادت به مربوط كریم
 ای مسههئله درگیههر كههه زمههانی مخاطبههان. برانگیههزد بههیش از بههیش را ههها آن توجههه توانههد مهی 
 در(. 816: 6868 بنهوا،  و بنهوا  ک؛.ر) شوند می باانگیزه شدت به موضوع به نسبت شوند، می

 كه احساسی اضافة به است، موضوع اهمیت میزان از برداشتی بیانگر درگیری مفهوم واقع،
 آرا، حکهیم  ک؛.ر) كنهد  مهی  احسهاس  موضهوع  بها  خهود  میان شخصی ربط میزان از آدمی
 .دارد مستقیم رابطة اهمیت و بودن مهم فهومم با درگیری مفهوم رو، ازاین(. 611: 6834

 و محتوا با عمیقاً مخاطبان كه دهد می نشان قرآن كریم با مردم مواجهة تاریخی، نظر از
 قهرآن كهریم   آیات شنیدن با افراد اینکه بیم از قریش كفار. شدند می درگیر آن های آموزه
 مشههور  مهوارد  از یکهی . ندداشهت  مهی  برحهذر  آیهات  شهنیدن  از را مهردم  آورند، ایمان بدان

 قرآن كریم آیات نشنیدن برای قریش توصیة به كه است زرارة اسعدبن به مربوط تاریخی،
 بهر  نتوانسهت  وقتهی  امها  كنهد،  مهی  پنبهه  از پُهر  را خهود  ههای  گهوش  طهواف،  انجهام  حین در

 آیهات  ایهن  كهه  شهنود  مهی  را انعهام  سهورة  698 تها  696 آیهات  و كند غلبه خود كنجکاوی
 ههای  راهنمهایی  و اجتماعی دستورهای اعتقادی، مسائ  اسالم، عالی معارف از یا مجموعه
 از آنگهاه  و نمایهد  مهی  جهاری  زبان بر شهادتین شده، منقلب كلّی به است، معنوی و اخالقی

 ک؛.ر) نمایهد  دعهوت  اسهالم  بهه  را مدینهه  مهردم  تها  كند می مبلّغی تقاضای (ص)پیامبراسالم
 .(68ه3: 66 ج ،.ق6488 مجلسی،

 مخالفهان  خشهم  و عصهبانیت  موجب منان قرآنی آیات جاذبة با مقابله در كفار ناتوانی
قهرآن  . بنامنهد  سهاحِر  را (ص)خهدا  رسهول  و سِهحر  را قهرآن  تا داشت وامی را آنان كه شد می

/ النمه   ؛8/ األنبیهاء  ؛71/ یونس ک؛.ر) كند می اشاره مطلب این به بسیاری آیات در كریم
 3 آیهات  و خواند سِحر را قرآن كریم كه افراد این از یکی. (98: ریّاتالذا و 48/ السبأ ؛68
 از پهس  او. اسهت مغیهرة   ولیهدبن  شهده،  نهازل  او نهزول  شأن در نیز مدثر مباركة سورة 88 تا

 بیهرن  خهود  خانهة  از مدتی تا و افتاد اندامش بر لرزه ،(ص)خدا رسول از سجده سورة شنیدن
 (ص)محمهد  كهالم : »كهرد  توصهیف  اینگونه را آن كریمقر قریش، اصرار با سرانجام،. نرفت
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. 864ههه868: 8 ج ،6818 قمههی،« )كنههد مههی مسههخر را انسههان دل اینکههه بههرای اسههت، سِههحر
 .(846ه849: 4 ج ،.ق6488 مقریزی، و 649ه648: 88 ج ،6831 ،طباطبائی

 مخاطبان کرامت و حرمت رعایت. 5ـ2ـ3

 بهه  ها انسان خطاب و مواجهه نحوة هب مربوط ،قرآن كریم محتوایی های ویژگی از یکی
 و اعتبهار  اخالقی، های ارزش و بایدها ترین مهم از یکی زمینه، این در. است مخاطب عنوان
 بهه  آنهان  جایگهاه  تکریم و افراد به گذاشتن احترام و انسانی كرامت برای شدن قائ  ارزش
 آن بهه  سهالم ا كهه  اسهت  اموری جمله از «كرامت» اص . است انسانی شخصیت یک عنوان
 را آدم فرزندان ما :آدَمَ بَنِی کَرَّمْنَا لَقَدْ وَ: فرماید می قرآن كریم. است كرده خاصی توجه

 نحههوة در و موضههوع ایههن در قههرآن كههریم(. 78 /اإلسههراء) بخشههیدیم ارزش و كرامههت
 تأكیهد  قهرآن كهریم  . اسهت  داده ویژه دستور كرده، سفارش نکته این به مخاطبان با مواجهه

. (38 /بقهرة ال ک؛.ر) شهود  گفتهه  سخن حَسَن و نیکو ای شیوه به مردم با باید كه است دهكر
 ک؛.ر) اسههت شههده نهههی شههدت بههه نیههز اسههتهزاء و تمسههخر ،قههرآن كههریم هههای آمههوزه در

 تا (41 /العنکبوت ک؛.ر) مخالفان با مناظره و مواجهه در كلی دستور این(. 66 /الحجرات
 عنهاد  كهه  وقتهی  امها  باشهد،  نشهده  مأیوس ها آن جذب از مقرآن كری كه است معتبر زمانی
/ التبهت  ک؛.ر) گیرنهد  مهی  قرار عبارات تندترین عتاب و خطاب مورد شود، آشکار ایشان

 .(68/ األعراف و 94 /المؤمنون ؛8 /الحجر ؛78 /األنعام ؛8ه6

 فرستنده برای نفع نبودِ. 6ـ2ـ3

 اعتمهاد  او بهه  هها  آن واقهع،  در نبرد، یسود مخاطبان ساختن متقاعد از پیام فرستندة اگر
 قهرآن كهریم  (. 689: 6836 ارنسون، ک؛.ر) شود می بیشتر نیز تأثیرپذیری میزان و اند كرده
 دارد تأكیهد  (ع)انبیهاء  سهوی  از مهردم  از مهزد  و اجهر  نکردن درخواست بر بسیاری آیات در
 دیگههری نفعههی هههی،ال رضههایت جههز خههود، وظیفههة انجههام در( ع)انبیههاء(. 68/ األنعهام  ک؛.ر)
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 شخصهی  منهافع  را هها  پیهام  ههدف  كهه  مخاطبانی(. 96/ مریم و 84/ یوسف ک؛.ر) نداشتند
 (.693: 6868 وانک، و بونر ک؛.ر) گیرند می نادیده را ها پیام راحتی به دانند، می فرستنده

 خیرخواهی و نصیحت. 7ـ2ـ3

 دههی  یحتنصه  و خیرخهواهی  ،قهرآن كهریم   محتهوایی  ههای  ویژگهی  تهرین  مهم از یکی
 موجهب  توانهد  مهی  كهه  ههایی  شهیوه  از یکهی . اسهت  خهود  مخاطبان به نسبت آن های آموزه
 مهورد  مزایهای  و منهافع  كهه  اسهت  مطلهب  این دادن نشان شود، مخاطبان برای پیام جذابیت
 قهرآن كهریم   در(. 688هه 686: 6839 محمدیان، ک؛.ر) كرد خواهد برآورده را آنان انتظار
 كهه  كردنهد  مهی  تأكیهد  خهود  قوم افراد به (ع)انبیاء ها آن در كه دارد وجود بسیاری تعابیر نیز
 شهوند،  الههی  عهذاب  دمهار  افهراد  ایهن  اینکه از و هستند خود مردم خیرخواه و ناصج ها آن

 بها  كهه  صورتی در حتّی راستا، این در (ع)الهی انبیای(. 13/ األعراف ک؛.ر) هستند بیمناک
 بودنهد  ایشهان  ههدایت  جویهای  و ناصهج  همچنان د،شدن می مواجه افراد دشمنی و مهری بی
 و اسهت  شهدیدتر  قرآنهی  تعهابیر ( ص)خهدا  رسهول  شخص دربارة(. 76ه78/ األعراف ک؛.ر)

/ الشّهعراء  ک؛.ر) باشهد  مهی  (ص)پیهامبر  شدید و كننده نگران دلسوزی از حاكی آیات برخی
8). 

 فطرت با انطباق. 8ـ2ـ3

 متغیهر  انسهانی  تمهدن  ههای  دوره تغییر با و است ثابت و همیشگی كه دارد فطرتی انسان
 بهر  میهز  یهک  ابهداع  و ایجهاد  معنهای  به« فطر» واژة(. 86 :6876 رحیمیان، ک؛.ر) شود نمی
 كهه  شهریفه  آیهة  ایهن  پهس . دارد را افعال از فعلی اقتضای كه است خاصی كیفیت و هیأت
 آن بهر  را هها  انسهان  خداونهد  كه است تیفطر :عَلَیهَا النَّاسَ فََْرَ الَّتِی اللَّهِ فِطْرَةَ: فرماید می

 ایجهاد  و خلهم  ای گونهه  بهه  را مهردم  خداونهد  كهه  این به دارد اشاره ،(88 /الروم) آفریده
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 راغهب  ک؛.ر) دارد وجهود  هها  آن در او بهه  ایمهان  و خدا شناخت و معرفت كه است كرده
 (.861: تا بی اصفهانی،

 مطهابم  آن ههای  آمهوزه  كهه  اسهت  همهین  نیز قرآن كریم های ویژگی ترین مهم از یکی
 و اغهراض  سبب به را عالم سبحان، خدای. (88/ الروم ک؛.ر) هاست انسان مشترک فطرت
 اسهت  نههاده  بنیهان  راسهتا  همهان  در نیهز  را انسهانی  فطهرت  و اسهت  نموده خلم خاصی غایت

 و تکهوین  بها  اسهالم  گهذاری  قهانون  و تشهریع  یعنی ؛(684: 68 ج ،6831 ،طباطبائی ک؛.ر)
 از الههی  دیهن  واقهع،  در. (76هه 73.: ق6463 شاطبی، ک؛.ر) است هماهنگ انسان نشآفری

 شهرایط  كمالی، اهداف با متناسب و است گرفته نشأت انسان خلقت اقتضائات و احتیاجات
 قهرآن كهریم   رو، ازاین(. 833: 61 ج ،6831 ،طباطبائی ک؛.ر) هاست آن فطرت و وجودی

 و دارد كامه   تطهابم  فطرت، و خلقت نظام با الهی احکام كه كند می تأكید فطرت، آیة در
 حامه   تعهالی،  خهدای  ارادة مح ّ عالم و هستی ك ّ. ندارد مخالفتی نیز هستی عالَم وضع با

 (.684: 68 ج همان، ک؛.ر) است الهی حنیف دین داعی و انسانی فطرت شریعت

 بها  نیهز  (ص)اكهرم  برپیهام  خهود  حتّی یا و یاد، «ذِكر» عنوان با قرآن از متعددی، آیات در
 منهین  را (ص)اكهرم  پیامبر خداوند غاشیه، سورة 86 آیة در. است شده خطاب «مذكِّر» عنوان
 كننهده  یهادآوری  فقهط  تهو  كهه  كهن  یهادآوری  :مُـذَکِّر  أَنْتَ اِنَّمَا فَذَکِّرْ: فرماید می خطاب
 هها  انانسه  گهویی  كهه  كنهد  مهی  القها  را معنهی  ایهن  (ص)پیهامبر  بهه  قهرآن  خطاب این. هستی

 بها  كهه  منهان  انهد؛  شهده  متولهد  ها آن با و دانستند می آن از پیش و تولد بدو در را میزهایی
 قهرآن كهریم   های آموزه دیگر، تعبیر به و آورند می یاد به را ها آن وحی، واسطة به و تذكر
 و نههاد  در هها  آمهوزه  ایهن  پیشهاپیش  كه گفت بتوان شاید حتّی دارد، فطری های زمینه پیش
 .است شده گذاشته ودیعه به بشر فطرت

. كنهد  مهی  ایفها  مثبتهی  نقهش  افهراد،  سهوی  از ها آن پذیرش در قرآنی های آموزه انطباق
 از مهمهی  بخهش  فطهری  امهور . اسهت  آمیختهه  و مهأنوس  فطهری،  امور با خود نهاد در انسان
 شهده  شهناخته  و آشهنا  مهم، امور بشریت همة برای و است داده شک  را بشر هویت و شاكله
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 بیشهتر،  توجهه  جلهب  بهر  عهالوه  باشهد،  مهمی و آشنا امور منین به مربوط پیام وقتی. هستند
 افهزایش  موجب تواند می همچنین،. بدهد اهمیت موضوع به كه كند می تشویم را مخاطب
(. 661: 6868 بنهوا،  و بنهوا  ک؛.ر) شود موضوع آن به نسبت مخاطب در درگیری احساس
. باشهد  مهی  نیهز  انسهانی  افهراد  بها  موضهوع  آن سهازگاری  معنهای  به فطرت با میزی مطابقت
 پهذیرش  موجب آن، مخاطب افراد با ها پیام هماهنگی و سازگاری كه داده نشان تحقیقات
 .(Rogers, 1995: 23-25) شود می امور آن بیشتر

 دلیل از برخورداری. 9ـ2ـ3

قهرآن  . است تهجس بهره بسیار تاریخی و عینی شواهد از خود های آموزه در قرآن كریم
 بهرای  را ههایی  نمونهه  و پهردازد  می پیشینیان اقوام سرگذشت نق  به بسیاری آیات در كریم
 كهه  ههایی  پیهام  است داده نشان تحقیقات. كند می ارائه مدعا شاهد عنوان به خود های آموزه
 یكننهدگ  اقناع اثر ندارند، مدركی كه هایی آن با مقایسه در شود، می ارائه مدرک ها آن در

 (.678: 6868 بنوا، و بنوا ک؛.ر) دارند بیشتری

 بهههره نیههز دلیهه  و اسههتدالل از شههواهد بههر عههالوه خههود، هههای آمههوزه در قههرآن كههریم
 یا و خود مدعای اثبات بر شواهدی و استدالل آیات، برخی در كه ای گونه به است، گرفته
 پهس  موارد، از بسیاری در قرآن كریم(. 88/ األنبیاء ک؛.ر) نماید می ارائه كفار مدعای رد
 خوانهد  فرامی خویش محتوای و آیات در تعق  و تفکر به را ها انسان خود، معارف طر  از
 خلقهت  و آفرینش در تعمم و تفکر به ها انسان نیز دیگری آیات در(. 686/ یوسف ک؛.ر)

 انمنکهر  از آورد، می دلی  خویش ادعاهای برای آنکه بر افزون قرآن. اند شده دعوت الهی
 اسهتحکامی  و اسهتدالل  منهین (. 666 /البقهره  ک؛.ر) اسهت  كرده طلب برهان نیز دشمنان و
 كهه  اسهت  كهرده  اثبهات  تحقیقهات  كهه  منان نماید؛ بیشتر را افراد در پذیرش زمینة تواند می

 ولهز،  ک؛.ر) شهوند  مهی  پیهام  پذیرش به ترغیب دلی ، اقامة یا و استدالل طریم از مخاطبان
 متغیرهای اینکه بر مبنی دارند وجود نیز بسیاری های نشانه(. 886: 6838 موریارتی، و برنت
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: 6868 بنهوا،  و بنهوا  ک؛.ر) گذارنهد  مهی  تهأثیر  اقناع بر استدالل یا شواهد كیفیت نظیر پیام،
884.) 

 سهولت و سماحت. 11ـ2ـ3

 فههم  مقام در سهولت، این. است آن سهولت موضوع ،قرآن كریم های ویژگی از یکی
 امهر  ایهن  بر متعددی آیات در كه منان است؛ مشاهده قاب  كام  صورت به قرآنی محتوای
 در مُـدَّکِر   مِـنْ  فَهَـلْ  لِلذِّکْرِ الْقُرآنَ یَسَّرْنَا لَقَدْ وَ تعبیر كه ای گونه به ،8است شده تأكید
 منظهر  از ویژگهی  ایهن . اسهت  شهده  تکهرار ( 48 و 88 ،88 ،67 آیهات ) بهار  مههار  قمر سورة
 سهادگی  بهه  كهه  اطالعهاتی  و ها پیام مراكه شود؛ می مخاطب جذب به منجر ناختی،ش روان
 از معتبرتهر  یها  گشهاتر  مشهک   فهرد  نظهر  در احتمهاالً  كهرد،  پهردازش  و تولیهد  را ها آن بتوان

 دشهوار  هها  پیهام  درک كهه  وقتهی  واقع، در .باشد دشوار ها آن پردازش كه هستند اطالعاتی
 خواههد  افهزایش  اثرگذاری میزان باشد، دشوارتر ها پیام درک كه مواردی به نسبت نباشد،
 را آن سهازی  قهانع  قهدرت  توانهد  مهی  پیهام  درک در بیشهتر  سهولت دیگر، عبارت به یافت؛
 ههیچ  وقتهی  حتّی پردازش، سهولت اص (. 698: 6868 وانک، و بونر ک؛.ر) دهد افزایش
: همهان  ک؛.ر) باشهد  داشهته  یا كننهده  قهانع  تهأثیر  توانهد  مهی  نیز شود نمی ارائه دركی و سند
694.) 

 آیهات  تأكید مورد نیز قرآنی های آموزه كردن عملی و سازی پیاده در سهولت ویژگی
 طاقهت  از خهارج  تکلیفهی  و دشواری هیچ شام  ،قرآن كریم تعالیم و دستورها. است الهی
 اجهرای  در مشهقت  و سهختی  گونهه  ههر  متعهددی  آیات(. 73 /الحج ک؛.ر) نیست ها انسان
 خواههد  نمهی  متعال خداوند كه شده تأكید و( 639البقرة/  ک؛.ر) است كرده نفی را اماحک

 ک؛.ر) كنهد  پهاكیزه  را آنهان  خواههد  می صرفاً بلکه دهد، قرار سختی و حرج در را مؤمنان
 كهه  مسهائلی  پیرامون پرسش از مسلمانان كه دارد می بیان قرآن كریم عالوه، به. (1المائدة/ 
 و مطالعهات . 8كننهد  پرهیهز  شهود،  بیشهتر  تکلیف موجب است ممکن ها آن تشریع و تشریج
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 و سهخت  نیهز  آن كهاربرد  كهه  اسهت  الزم پیام، درک بر عالوه كه دهد می نشان ها پژوهش
 و درک كههه شههود تصههور منههان بایههد نیههز شههخص ذهههن در حتّههی بلکههه نباشههد، پرمشههقت

 .(Rogers, 1995: 23-25) نیست پیچیده و مشک  مندان آن از گیری بهره

 تناقض و اختالف از پیراستگی. 11ـ2ـ3

 ههای  پیهام  مراكه باشند؛ هماهنگ یکدیگر با باید رسانه یا كتاب یک های پیام مجموع
 متفهاوت  های پیام ارائة ترتیب همچنین،. سازند خنثی را یکدیگر تأثیر است ممکن متفاوت

 از مطلهوب  اثهر  و باشهد  داشته منفی تأثیر مخاطب در است ممکن زیرا است؛ مهم بسیار نیز
 در و سهال  88 طهول  در آنکهه  با قرآن كریم(. 881ه889: 6834 اندریسن، ک؛.ر) برود بین

 الههی،  معهارف  بیهان  بهرای  ...(و صهلج،  و جنگ مدینه، و مکه) مختلف شرایط و احواالت
 كمتهرین  آن آیهات  و اجهزا  در اسهت،  شهده  نهازل  دینی قوانین بیان و پسندیده اخالق تعلیم
قرآن  به فرد منحصربه ویژگی این(. 38/ النساء ک؛.ر) شود نمی مشاهده تناقضی و فاختال
 ک؛.ر) كنههد مههی ایفهها مهههم نقشههی آن ابههدی بقههای در و اسههت بخشههیده جههاودانگی كههریم

 (.11 :6 ج ،6831 ،طباطبائی

 مخاطبان عواطف و احساسات به توجه. 12ـ2ـ3

 و احساسهات  به قرآن كریم جهتو جذب، حوزة در قرآن محتوایی های ویژگی از یکی
 قهرار  خهویش  پیهام  مخاطهب  را ها انسان عق  تنها نه قرآن كریم. باشد می مخاطبان عواطف
 یاد( دل) «قلب» عنوان به آن از قرآن كریم كه آنچه و عاطفی بُعد آن، بر عالوه بلکه داده،
 نیسهت،  منطقهی  فراینهد  یهک  تنهها  ترغیب. هستند قرآن كریم محتوای مخاطب نیز كند می
 بهه  نسهبت  فهرد  یهک  احساسهات  مگهونگی . دارد سروكار نیز عواطف و احساسات با بلکه
: 6838 موریارتی، و برنت ولز، ک؛.ر) دارد اهمیت زمینه آن در او اطالعات اندازة به پیام،
 احساسهات  بهر  مخاطهب  جهذب  بهرای  را خهود  اسهتدالل  مبنهای  تواند می كننده اقناع(. 886

 پیام بهتر درک احتمال احساسی جاذبة .(668: 6868 بنوا، و بنوا ؛ک.ر) بگذارد او مختلف
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 بهاقی  شهده  حهک  مخاطهب  ذههن  در بیشهتر  كه ای گونه به آورد، می فراهم مخاطب برای را
 (.688: 6839 محمدیان، ک؛.ر) كند می درگیر موضوع با را فرد بیشتر و ماند می

 کمال و جامعیت. 13ـ2ـ3

 معهارف . (8/ المائهده  ک؛.ر) است آسمانی كتاب ترین كام  و ترین جامع قرآن كریم 
 دیهن  كهاركرد  و آفرینهی  نقهش  قلمهرو  كهه  را ههدایتی  های حوزه همة قرآن كریم احکام و

 قابه   آن از تهر  كام  و تر بر كه است ای گونه به آن احکام و معارف. گیرد می بر در است،
 احکهامی  و معهارف  مهة ه جهامع  قرآن كهریم (. 99: 6876 گلنایگانی، ک؛.ر) نیست فرض
 شهئون  از شأنی هیچ. دارد نیاز ها آن به كمال راه و زندگی مسیر پیمودن در انسان كه است

 از اسهالم (. 36/ النحه   ک؛.ر) اسهت  نشده رها برنامه بدون اسالم در بشر زندگی گوناگون
 و اسهت  پرداختهه  انسهان  اجتماعی و فردی شئون همة به قوّت با و كام  احاطة با كه رو آن
قهرآن  . اسهت ( 616 /األنعهام  و 88/ الهروم  ک؛.ر) قهیم  دین نکرده، رها مبهم را جهتی هیچ
 اسهاس،  ایهن  بر. است پرداخته نیز اخروی حیات و زندگی به دنیوی، حیات بر عالوه كریم
 (.47ه41: 68 ج ،6878 ،طباطبائی ک؛.ر) ندارد دیگر هدایتی به نیاز ها آن داشتن با بشریت

 4صحیح بازنمایی و صداقت. 14ـ2ـ3

 و امهور  صادقانة و صحیج بازنمایی ،قرآن كریم محتوایی های ویژگی ترین مهم از یکی
 ههای  ارزش و بایهدها  ترین مهم از گویی، راست و صداقت دینی، اندیشة در. هاست واقعیت
 مصون دستکاری و تحریف از و اجتماعی، واقعیات بیانگر باید پیام محتوای. است اخالقی
. شهود  رعایهت  رسهانی  پیام در داری امانت و صداقت جانب است الزم اسالم، منظر از. باشد
 نهوعی  هها،  آن ماهیهت  و محتوا تغییر نیز و اطالعات و اخبار تحریف یا دستکاری رو، این از

 ک؛.ر) اسهت  شهده  نههی  آن از شهدّت  بهه  اسهالم  در كهه  شهود  مهی  شمرده امانت در خیانت
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 ویهژه  به وحی، ابالغ و پذیرش در (ع)انبیاء عصمت بر كریم قرآن مکرر تأكید. (87 /األنفال
 .گردد بازمی مقوله همین به نوعی به نیز (ص)اسالم پیامبر دربارة

 گیری نتیجه

 توجهه  جهذابیت  موضهوع  بهه  قرآن كریم كه دهد می نشان قرآن كریم مطالعة و بررسی
 یها  قومیت فرهنگ، به منحصر جذابیت این كه است كرده اثبات تاریخ. است داشته ای ویژه
 گیرایهی  و جهذابیت  قرآن كهریم  امروز تا نزول عصر از و است نبوده مشخصی زمانی دورة

 مربهوط  ،قرآن كریم به مخاطب جذب دالی  ترین مهم از یکی. است داشته فردی به منحصر
 كهه  دههد  مهی  نشهان  تحقیهم  ایهن  نتهایج . اسهت ( محتهوا  بُعد و شک  بُعد در) «پیام» عنصر به

 دالیه   تهرین  مههم  از بخشی معنایی، نظم و تصویرسازی پذیری، موسیقی بالغت، ،فصاحت
 بها  انطبهاق  مثه   مواردی به توان می نیز محتوایی حوزة در. هستند قرآنی پیام شک  جذابیت
 و حرمت رعایت دعوت، گسترة و عمومیت مخاطبان، نیازهای به توجه بودن، حم فطرت،
 و اخهتالف  از پیراسهتگی  سههولت،  و سهماحت  رسهتنده، ف بهرای  نفع نبودِ مخاطبان، كرامت
 .كرد اشاره... و تناقض،
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 :ها نوشت پی

بهه معنهای   نیهز  اسهت و   ای  پرنهده به معنی ساز بادی و نهام   ،موزیک ةموسیقار از ریشه 6
 .است آهنگ خاص

فَإِنَّمَـا  ( و 67)مهریم/   هِ قَوْماً لُـداا فَإِنَّمَا یَسَّرْناهُ بِلِسَانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقینَ وَ تُنْذِرَ بِه 8

 (.93)الدخان/  یَسَّرْناهُ بِلِسَانِک لَعَلَّهُمْ یتَذَکَّرُونَ

 حِـینَ  عَنْهَا تَسْئَلُوا إِنْ وَ تَسُؤْکُمْ لَکُمْ تُبْدَ إِنْ أَشْیاءَ عَنْ تَسْئَلُوا الَ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یَاه 8

 أَصْـبَحُوا  ثُمَّ قَبْلِکُمْ مِنْ قَوْمٌ سَأَلَهَا حَلِیمٌ * قَدْ غَفُورٌ اللَّهُ وَ عَنْهَا اللَّهُ عَفَا لَکُمْ بْدَتُ الْقُرْآنُ یُنَزَّلُ

 .(686ه688 المائدة/) کَافِرِینَ بِهَا

صداقت و 
 گراییواقعیت

سماحت و 
 اعتدال

رعایت حرمت و  
 كرامت مخاطب

نصیحت و 
 خیرخواهی

نبودِ نفع برای  
 تندهفرس

پیراستگی 
ازاختالف و 
 تناقض

 حم بودن

توجه به 
 احساسات

برخورداری از  
 دلی 

درگیر كردن 
 مخاطبان

 انطباق با فطرت

توجه به نیاز 
 مخاطبان

عمومیت 
 دعوت

جامعیت و 
 كمال

 جاذبة محتوایی
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 علهم  و عقایهد  بخهش  در كهه  است مباحثی به وابسته نوعی به ویژگی این فرض پیش ه4
 اوصهافی  آنجها  در و شهود  مهی  مطهر   «صهدق » صفت ویژه به خداوند، صفات دربارة كالم
 .رسانند می اثبات به را صداقت و حکمت علم، مانند

 مآخذ و منابع

 .قرآن کریم
 .واحه نشر: تهران. 6 ج. جادو آیینة(. 6868. )مرتضی آوینی،
 .العربی الفکر دار: مصر. الکبری المعجزة.(. م6678. )محمد ،ابوزهرة

 با چگونه اجتماع؛ در شناسی روان(. 6834. )كیانی آذر و برهمند شااو عباس، ابوالقاسمی،

 .دانش رهرو :اردبی  .کنیم تعامل یکدیگر
 .مركز نشر: تهران. متن تأویل و ساختار (.6838. )بابک احمدی،

 .رشد: تهران. اجتماعی شناسی روان(. 6836. )الیوت ارنسون،
 نامهة  پایهان . قرآن کـریم  لفظی اعجاز در االمعن قریب های واژه نق (. 6836. )لهیال  اسدی،

 .سهعدی  محمهدجواد  راهنمایی به. اسالمی معارف و الهیات دانشکدة ارشد كارشناسی
 .تهران نور پیام مركز :تهران
 دار: دمشهم . القـرآن  الفاظ مفردات معجم.(. ق 6468. )حسین محمدبن اإلصفهانی، راغب

 .القلم
 جوادی محمدرضا بلیغ، ناصر ترجمة. اجتماعی یراتتغی بازاریابی(. 6834. )آلن اندریسن،
 .رادیو های پژوهش دفتر: تهران. الخانی عباسی مهدی و یگانه
 آخهرین  تاریخ. قرآن کریم شناسی زیبایی مبانی و اصول(. 6866. )محمدعلی سید ایازی،

 ؛83/66/6866: تغییرات
http: //quran.al-shia.org/fa/id/19/view.php?input=item/185.html 
http: //www.maarefquran.org/index.php/page,viewArticle/LinkID,5184 

 .مبین كتاب: تهران. جاویدان اثری قرآن .(6838. ) هههههههههههههههههههههههههه

http://quran.al-shia.org/fa/id/19/view.php?input=item/185.htm
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 مینو ترجمة .اقناعی های پیام تأثیرگذاری فرایند(. 6868. )بنوا جی امالپ و آل ویلیام بنوا،
 .سیما و صدا تحقیقات مركز :تهران. سركیسیان وازگن و نیکو
 .رشد :تهران. طهوریان جواد. نگرش تغییر و نگرش(. 6868. )وانک مایک  و جرد بونر،

 علمیهة  حهوزة  مدیریت كزمر: قم. قرآن در شناسی شناخت(. 6878. )عبداهلل آملی، جوادی
 .قم

 .اسراء: قم. انسان به انسان تفسیر(. 6831. ) هههههههههههههههههههههههه
 .اسراء: قم. قرآن در قرآن (.6837. ) هههههههههههههههههههههههه

 جانبهه  یهک  های پیام) متقاعدگرانه های پیام در داری جانب(. »6838. )محمدعلی آرا، حکیم
 .66ه64 صص. 99 ش. 64 س. رسانه فصلنامة«. (نبهدوجا های پیام برابر در

 .سمت: تهران .تبلیغ و متقاعدگرانه ارتباطات(. 6834. ) هههههههههههههههههههههههه

 السهقا،  مصهطفی  تحقیهم . النبویةٍةٍالسةیرٍة(. تها  بی. )هشام بن الملک عبد المعافری، الحمیری

 .المعرفة دار: بیروت. شلبی عبدالحفی  و األبیاری ابراهیم
: دمشهم . 8 ج. اإلستشهاد إلی المیالد مِن قْب سیّد(. .ق6488) .عبدالفالج صالج الخالدی،
 .القلم دار
. قرآنی های پژوه «. پیشهینه  و مبانی ها؛ سوره هدفمندی ظریةن(. »6831. )محمد گر، خامه
 .868ه638 صص. 98ه96 ش

. قرآنـی  های پژوه «. قرآن های سوره به گرایانه جامع نگرش(. »6837) . ههههههههههههههههههه
 .96ه88 صص .91 ش. 64 د

 .صبیج مکتیة: قاهره. الفصاحة سر.(. م 6669. )سنان ابن خفاجی،
 و دانهش  فرهنگهی  مؤسسهة : تهران. دین کمال و جامعیت(. 6876. )علی گلنایگانی، ربانی

 .معاصر اندیشة
. قـرآن  فسـیری ت هـای  گـرای   و ها روش درسنامة(. 6838. )محمدعلی اصفهانی، رضایی

 .اسالمی علوم جهانی مركز: تهران
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 فصـلنامة . «انسان اختیاری افعال صدور فرایند(. »6868. )هوشنگی حسین و مهران رضایی،

 .681ه669 صص. 6 ش. 6 س. عقلی معارف
: قهم . آن فهـم  شناسـی  روش و قـرآن  زبـان  تحلیـل (. 6838. )محمهدباقر  ،روشهن  سعیدی

 .دانشگاه و حوزه اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه

 آهنهگ  نظهم  زیباشهناختی  و اعجهازی  ابعهاد  بهر  درآمهدی » (.6839. )مهدی زمانی، سلطانی

 .889ه881 صص. 49 ش. 68 د. قرآنی های پژوه  فصلنامة«. قرآن
 .الفکر دار: بیروت. الشریعة أصول فی الموافقات.(. ق 6463. )ابراهیم حاف  شاطبی،

 راسهات والدّ األبحها   مركهز : قهم . 66ج. ةالقرآنیٍةٍةالمدرسٍة.(. ق6476. )محمدباقر صدر،

 .صدر للشهید ةالتخصصّ
. همهدانی  موسهوی  محمهدباقر  ؛المیزان تفسیر ةترجم(. 6831. )محمدحسینسید  ،طباطبائی
 .علمیة قم ةحوز مدرسین ةجامع اسالمی انتشارات دفتر: قم. 88ج 

 .مدرسین جامعه: قم. القرآن فسیرت فی المیزان(. ق6488. )هههههههههههههههههههههههههههههههه 

 دار هه  المصهندی  دارالکتهاب : بیهروت  هه  قاهره. 8ج. العربی النقد .(.م6668. )جابر عصفور،
 .الفبانی الکتاب

 . تهران: سنهر.فرهنگ فارسی عمید(. 6874عمید، حسن. )
 از معنهی  انتقهال (. »6868. )آسوده زهره و حقدادی عبدالرحیم اهلل، جلی  هندواالن، فاروقی

 صص. 6ش. اسالمی هنر نگارینة. «قرآن كریم ماُ سی جزء در ذهنی تصویرسازی طریم
 .13ه 96
 دار: بیهروت . ج 88 .(الغیـب  مفـاتیح ) الکبیر التفسیر.(. ق6488. )عمر بن محمد رازی، فخر
 .العربی الترا  حیاءإ

 .فردا الست: تهران. شناسی قرآن(. 6838. )محمدمهدی فوالدوند،
. ویسهی  زاههد  ترجمة. قرآن در هنری تصویرسازی(. 6836. )ابراهیم سیدبن قطب، شاذلی

 .آراس: تهران
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 دار: بیهروت . الکـریم  القرآن فی الفنی التصویر.(. م6633. ) ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 
 .الشروق

 .دارالکتاب :قم. القمی تفسیر(. 6818. )ابراهیم بن علی قمی،
. معرفـت «. المیهزان  تفسهیر  بهر  تأكیهد  با موضوعی تفسیر مبانی»(. 6866. )مصطفی كریمی،
 .18ه46 صص. 678ش ،86س
 .91ه86صص .78 ش. رسانه «.جمعی های رسانه شناسی نشانه(. »6837. )مسعود كوثری،
. پـژوه   آیینة. «اسالم صدر تاریخ در قرآن شناختی زیبایی وجه» (.6838. )نوید كرمانی،

 .69ه8 صص. 38ش. پویا اعظم ترجمة

. سهیدی  حسین سید ترجمة. قرآن بالغی اعجاز شناسی سبک. (6831. )محمدكریم الکواز،
 .سخن: تهران

 .العربی الترا  حیاءإ دار: بیروت. نواراأل بحار.(. ق6488. )محمدباقر مجلسی،
 .حروفیه :تهران. تبلیغات مدیریت(. 6839. )محمود محمدیان،
 .حم راه در مؤسسة: قم. قرآن معارف(. 6817. )محمدتقی مصبا ،

 .اطالعات: تهران. 8چ. اخالق فلسفه دروس (.6878. ) ههههههههههههههههههههه
 امهام  پژوهشهی  و آموزشهی  مؤسسهة : قهم . 6ج. قـرآن  معـارف (. 6838. ) ههههههههههههههههههههه

 .(ره)خمینی

 مؤسسهة : قهم . سهبحانی  كهریم  نگهارش  و تهدوین . تو سوی به(. 6838).  ههههههههههههههههههههههه 
 .)ره(خمینی امام پژوهشی و آموزشی

. سهبحانی  كهریم  نگهارش  و تحقیهم . خودسازی سوی به. الف (.6837. ) هههههههههههههههههههههه
 .)ره(خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسة: قم

 و آموزشهی  مؤسسهة : قهم . خودسـازی  برای خودشناسی. ب (.6837. ) ههههههههههههههههههههههه 
 .)ره(خمینی امام پژوهشی
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 سـجاد  حضـرت  هـای  مناجـات  شـرح : سـلوک  های سجاده(. 6868. ) ههههههههههههههههههههههه 

 امهام  پژوهشهی  و آموزشهی  مؤسسهة : قهم . سهبحانی  كهریم  نگارش و تدوین. السالم علیه
 .)ره(خمینی
 .صدرا: قم. 8ج. مْهری شهید استاد آثار مجموعه(. 6871. )مرتضی مطهری،
ـ  بـی للنّ بما األسماع إمتاع. .(ق6488. )علهی  احمدبن مقریزی،  و األمـوال  و األحـوال  نَمِ

 .بیضون محمدعلی منشورات ،ةالعلمّ الکتب دار :بیروت. ج69 .المتاع و ةالحفد
 قرآن آیات تصویری های جلوه تبیین(. »6864. )یاقوتی سنیده و اداتالسّ اشرف لر، موسوی
 .84 ه89صص. 64ش. هنر جلوۀ«. قطب سید هنری نظریة بر تکیه با
 و فلسفی های پژوه «. قرآن كریم ادبی اعجاز از هایی جلوه(. »6876. )اهلل ولی فر، پور تقی

 ؛ موجود در سایت:84ه86 صص. 4ش. 6د. کالمی
http: //www. bashgah. net/fa/content/show/22464. 

ـ  شـیوه  و اصول تجاری، تبلیغات(. 6838. )موریارتی ساندرا و برنت جان ویلیام، ولز،  ایه

 .مبلغان: تهران .عمل
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