إﻋ ﺠﺎز اﻟﻘﺮآن و أ ﺳﺮار اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ ) ﺳﯿﻮ طﯽ(

»اﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن و اﺳﺮار اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ« ﻣﺸﮭﻮر ﺑﮫ »ﻓﺘﺢ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﻟﻠﻌﺒﺪ اﻟﺬﻟﯿﻞ« ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﻮطﯽ ﺳﺎل  ١٠٢٣ه -ق ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺷﺮح ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺑﻼﻏﺘﯽ
ﻗﺮآن اﺳﺖ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﺳﺎﺧﺘﺎرﮐﺘﺎب
 - ٢وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﮐﺘﺎب
 - ٣ﮔﺰارش ﻣﺤﺘﻮا
 - ۴ﺣﺼﺮ آﯾﺔ اﻟﮑﺮﺳﯽ
 - ۵وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺘﺎب
 - ۶ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ٧ﻣﻨﺒﻊ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﮐﺘﺎب

ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮫ ﭼﺎپ اول و دوم آﻏﺎز ﺷﺪه ﮐﮫ اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن ،ﺳﯿﺮ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﺮآن ،ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭼﺎپ ،ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ در آن آﻣﺪه ﺳﭙﺲ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺳﯿﻮطﯽ و ﮐﺘﺎﺑﺶ و ﻣﻘﺎرﻧﮫای در
ﻧﺴﺦ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻦ »اﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن« آﻣﺪه ﮐﮫ ﺳﯿﻮطﯽ آﯾﮫ  ٢۵٧ﺳﻮره ﺑﻘﺮه
] [١ﺑﻘﺮه/ﺳﻮره ،٢آﯾﮫ.٢۵٧
)ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﺖ اﻟﮑﺮﺳﯽ( را از ﺟﮭﺖ ﻋﻠﻮم ﺑﻼﻏﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﮐﺘﺎب

ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺤﻘﻖ »اﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن« ﮔﺎﻣﯽ ﻣﮭﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺑﻼﻏﯽ ﻗﺮآن ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺗﻔﮑﺮ در آﯾﺎت ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﻼﻏﯽ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﻧﯽ ،ﺑﺪﯾﻊ و ﺑﯿﺎن اﺳﺖ و ﻣﺆﻟﻔﺶ ﺑﮫ
اﺧﺘﺼﺎر اﺷﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﻓﻘﮫ ،ﻓﻘﮫ ،ﻧﺤﻮ و ﺳﻠﻮک را ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ زﺣﻤﺖ زﯾﺎدی ﮐﮫ ﺳﯿﻮطﯽ در ﺟﻤﻊ آوری اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺧﻠﻂ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﻼﻏﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺑﻮد اﻧﻮاع اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺪﯾﻊ و ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺸﺎن ﻣﻮھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ او ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﻧﯽ را از ﻋﻠﻮم ﺑﻼﻏﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١٢٠ﻣﻮرد اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻼم او در اﺑﺘﺪای رﺳﺎﻟﮫ اش ﻧﻤﯽﺳﺎزد .ﺳﯿﻮطﯽ اﻧﮕﯿﺰه اش را اﺳﺘﻔﺎه ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در اﺳﺮار ﻧﺰول داﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺻﻄﻼﺣﺎت
ﭘﺮداﺧﺘﮫاﻧﺪ.
ﮔﺰارش ﻣﺤﺘﻮا

ﺑﮫ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن در ﻓﻘﺮه »آﻣﻨﻮا« و »ﮐﻔﺮوا« »ﻧﻮر« و »ظﻠﻤﺎت« ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺿﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﯿﻦ »ﷲ و طﺎﻏﻮت« وﻟﯽ و اوﻟﯿﺎء ،آﻣﻨﻮا و ﮐﻔﺮوا ،ﻣﻦ و اﻟﯽ« ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ھﺸﺖ ﻣﺠﺎز در »ﯾﺨﺮﺟﮭﻢ ،ﯾﺨﺮﺟﻮﻧﮭﻢ ،اﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر ،ظﻠﻤﺎت و ﻧﻮر« وﺟﻮد دارد و در ﻣﻔﺮد آﻣﺪن ﻧﻮر و ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن ظﻠﻤﺎت ،اﻓﺮاد وﻟﯽ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و اوﻟﯿﺎء ،ﺗﻔﻨﻦ و در ﺳﮫ ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﻢ و
ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺳﺖ و ﺟﻤﻠﮫ ﯾﺨﺮﺟﮭﻢ وﯾﺨﺮﺟﻮﻧﮭﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ وﻻﯾﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ آﻧﺮا اﺳﺘﯿﻨﺎف ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺆﻟﻒ ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ،ﻗﻠﺐ در ﻟﻔﻆ طﺎﻏﻮت را ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از
زﻣﺨﺸﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻣﺎ ﺧﻮد در »اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﻋﺮاف اﻟﻘﺮآن« اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دارد.
ﺣﺼﺮ آﯾﺔ اﻟﮑﺮﺳﯽ

در »ﷲ وﻟﯽ اﻟﺬﯾﻦ «...ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ ﺣﺼﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ھﯿﭻ وﻟﯽای ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در »اوﻟﺌﮏ« ﺧﻄﺎب را ﻋﺎم و اﺣﺘﻤﺎل ھﻢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮاد ،ﻧﺒﯽ اﮐﺮم
ﺻﻠﯽﷲﻋﻠﯿﮫوآﻟﮫوﺳﻠّﻢ ﺑﻮده از ﺑﺎب اﺿﻤﺎر آﻧﭽﮫ در ذھﻦ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ )رﻓﻊ ﺑﻌﻀﮭﻢ درﺟﺎت( ،در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺣﺘﺒﺎک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ذﮐﺮ دو ﺟﻤﻠﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ از ھﺮ دو ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﮫ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ آﻣﺪه،
ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﺗﻘﺪﯾﺮ »ﷲ وﻟﯽ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا« ،ﷲ وﻟﯽ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا و ھﻢ اﺻﺤﺎب اﻟﺠﻨﮫ اﺳﺖ .در اداﻣﮫ ﺑﺮ ﻓﺮاﺋﺪ ،اﺗﺴﺎع ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﺑﺪاع ،ارﺳﺎل اﻟﻤﺜﻞ ،اﻧﻮاع ﺟﻨﺎسھﺎ،

اﺳﺘﻌﺎره اﺷﺎره و ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﺮاﺟﺎت را زاﺋﯿﺪه ﻓﮑﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻼﻏﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻏﯿﺮ از دو ﻣﻮرد ﮐﮫ در »ﺗﺮدﯾﺪ« از اﺑﻮﺣﯿﺎن ﮐﺘﺎب ﺑﺤﺮاﻟﻤﺤﯿﻂ
] [٢ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ ،أﺑﯽ ﺣﯿﺎن أﻧﺪﻟﺴﯽ ،ج ،١ص.٩٨
و در »اﻟﻄﺎﻏﻮت« از ﮐﺸﺎف
] [٣ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺸﺎف ،زﻣﺨﺸﺮی ،ج ،١ص.١
زﻣﺨﺸﺮی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﯾﮫ ،ﻗﺎﺋﻞ ﺑﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎل در ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﺠﺎز ،ﺟﻮاز وﻗﻮع ﻣﻌﺮب در ﻗﺮآن ،ﺟﺰء ﺻﯿﻐﮫ ﻋﻤﻮم ﺑﻮدن ﻣﻮﺻﻮل و ﻣﻀﺎف و دﺧﻮل ﻏﺎﯾﺐ در ﻣﻐﯿﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﺳﺘﺨﺮاﺟﺎت ﻓﻘﮭﯽ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ؛ ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﮐﺎﻓﺮ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد و وﻟﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻢ ﭼﮫ در ﻧﮑﺎح و ﭼﮫ در ﻋﻘﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻻﯾﺖ دﺷﻤﻨﺎن ،ﺣﺮام و ھﺠﺮ ،ذم و ﻏﯿﺐ آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ آﻧﭽﮫ در ﺷﺮع ذم ﺷﺪهاﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .در ﻋﻠﻢ ﻧﺤﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﯾﮫ ،ﻣﻀﺎف ﺑﮫ ﺿﻤﯿﺮ را اﻋﺮف از ﻣﻌﺮف ﺑﮫ ﻻم ،آﻣﺪن ﻣﻦ در اﺑﺘﺪای ﻏﺎﯾﺖ در ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺎن و ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﻌﻨﺎ در ﺿﻤﯿﺮ،
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﻤﻊ ﻗﻠﺖ ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﺜﺮت و ﺟﻮاز ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺮ ﺧﻮدش را ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻋﻠﻢ ﺳﻠﻮک ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ :آﯾﮫ اﻧﻘﻄﺎع ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﮫ او در ھﺮ اﻣﺮی ،دوﺳﺘﯽ
اوﻟﯿﺎء و ﺗﺒﺮا از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ،ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺷﺪن ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﮏ و ...را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺘﺎب

از ﮐﺘﺎب ﺷﺶ ﻧﺴﺨﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﺼﺮ ،ﻻھﻮر و ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،در آﺧﺮ ﮐﺘﺎب ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﻔﺒﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ٧٠ﻣﺼﺪر ،ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﻣﺤﻘﻖ و
ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺎورﻗﯽ ﺑﮫ اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺨﮫھﺎ ،آدرس آﯾﺎت ،اﺣﺎدﯾﺚ ،اﺷﻌﺎر و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺑﻼﻏﺘﯽ و اﻋﻼم وارده در ﻧﺼﻮص اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١ﺑﻘﺮه/ﺳﻮره ،٢آﯾﮫ.٢۵٧
 ↑ .٢ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ ،أﺑﯽ ﺣﯿﺎن أﻧﺪﻟﺴﯽ ،ج ،١ص.٩٨
 ↑ .٣ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺸﺎف ،زﻣﺨﺸﺮی ،ج ،١ص.١

ﻣﻨﺒﻊ
ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺸﮑﺎت اﻻﻧﻮار ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ.
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