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 چکیده
های این تالش اصلی این مقاله، بررسی واژه بالغ و به دست آوردن مختصات و ویژگی

کلمه از منظر قرآن کریم است که با توجه به غرض اصلی سوره ابراهیم مبتنی بر تاثیر 

بالغ در بلوغ انسان به بررسی این واژه در سوره مبارکه حضرت ابراهیم اقدام نمودیم. 

ای نیل به این مقصود پس از بررسی ریشه این واژه و مشتق آن از روش تدبر کلمهبرای 

ه گرفته و نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که واژه بالغ در این سوره ای بهرو سوره

متناسب با دریافت  است که برای آن کفایت به معنای رساندن امر و پیام در حد

گردد. بر همین اساس بالغ کنندگان و مخاطبین پیام دالیل محکم و آشکاری ارائه می

هایی از قبیل یادآور دارای ویژگی بنابراین بالغ دارای غرض، خطاب، مخاطب است.

 کننده نعمتها و ایام اهلل و لزوم شکر در زندگی است.

 

 های کلیدی: بالغ، نور، ظلمت، شکر، نعمت، أُوْلُواْ الْأَلْبَاب.واژه
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 مقدمه
و قرآن این کتاب  2آنجا که خداوند با ارسال خاتم النبیین دین خود را کامل نموده از

آسمانی را به عنوان حسن ختام و کامل کننده دستورات زندگی تمام ادیان در دسترس 

مطالعه و تدبر در ساحت قرآن از لوازم و  3عموم مردم و جامعه بشری قرار داده است

های قرآنی راهی ؛ لذا بررسی سور، آیات، کلمات و واژه4ضروریات زندگی بشر است

تر قرآن تا بتوانیم دستورات این کتاب مقدس را در زندگی به برای فهم بهاست 

ای کاربندیم. عالوه بر این به دلیل عجین شدن واژگان فارسی و عربی و استعمال واژه

ها و مختصات واژگان وکلمات قرآن مورد قرآنی در غیر موضع خود الزم است ویژگی

و تشابهات لفظی و ظاهری الفاظ بررسی قرار گیرد تا از معنا و مفاهیم غیر مبرا شده 

ها و کلمات در امور زندگی نگردد؛ لذا ها و کاربردهای اشتباه این واژهمنجر به قضاوت

-گرفتن از واژه را به ما میبررسی هر واژه قرآن عالوه برآنکه دید جامعی جهت بهره

دگی روزمره های قرآنی از غیر قرآنی را در زندهد، قابلیت تمایز کاربردی و علمی واژه

کلمه خود در حکم در »گرداند. علی رغم مطالب ذکر شده و علوم مختلف میسور می

                                                           
2
 وَ بِهِ اللَّهِ لِغَیْرِ أُهِلَّ ما وَ الْخِنْزیرِ لَحْمُ وَ الدَّمُ وَ الْمَیْتَةُ عَلَیْکُمُ حُرِّمَتْ»  3سوره مبارکه مائده آیه  

 وَ النُّصُبِ عَلَى ذُبِحَ ما وَ ذَکَّیْتُمْ ما إِالَّ السَّبُعُ أَکَلَ ما وَ النَّطیحَةُ وَ الْمُتَرَدِّیَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُنْخَنِقَةُ

 اخْشَوْنِ وَ تَخْشَوْهُمْ فَال دینِکُمْ مِنْ کَفَرُوا الَّذینَ یَئِسَ الْیَوْمَ فِسْقٌ ذلِکُمْ بِالْأَزْالمِ تَسْتَقْسِمُوا أَنْ

  فی اضْطُرَّ فَمَنِ دیناً الْإِسْالمَ لَکُمُ رَضیتُ وَ  نِعْمَتی عَلَیْکُمْ أَتْمَمْتُ وَ دینَکُمْ لَکُمْ أَکْمَلْتُ الْیَوْمَ

 « رَحیمٌ رٌغَفُو اللَّهَ فَإِنَّ لِإِثْمٍ مُتَجانِفٍ غَیْرَ مَخْمَصَةٍ
 وَ أَعْجَمِیٌّ ءَ آیاتُهُ فُصِّلَتْ ال لَوْ لَقالُوا أَعْجَمِیًّا قُرْآناً جَعَلْناهُ لَوْ وَ » 44سوره مبارکه فصلت آیه  3

 عَمًى عَلَیْهِمْ هُوَ وَ وَقْرٌ آذانِهِمْ  فی یُؤْمِنُونَ ال الَّذینَ وَ شِفاءٌ وَ هُدىً آمَنُوا لِلَّذینَ هُوَ قُلْ عَرَبِیٌّ

 «بَعیدٍ مَکانٍ مِنْ یُنادَوْنَ أُولئِكَ
 أَوْ یَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ الْوَعیدِ مِنَ فیهِ صَرَّفْنا وَ عَرَبِیًّا قُرْآناً أَنْزَلْناهُ کَذلِكَ وَ » 113سوره مبارکه طه آیه  4

 «تَعْقِلُون لَعَلَّکُمْ رَبِیًّاعَ قُرْآناً جَعَلْناهُ إِنَّا » 3؛ سوره مبارکه زخرف آیه «ذِکْرا لَهُمْ یُحْدِثُ



تواند انگیزه توجه به کلمات را به ورودی هر متنی است که خود این موضوع می

 (1، ص 3، جلد 1392 ،اخوت«.)ورت ویژه در ما ایجاد کندص

پنجم هجری به موازات سیر دانش های بالغی و ادبی در سده چهارم و آغاز سده 

های بحث در این مباحث چنین بود  ها رونق و کمال یافت و شیوهگسترش دیگر دانش

- که کالم فصحا را مطرح کرده، در فواید لغوی و نحوی و دقایق بیانی آن سخن می

گفتند و با استشهاد و استناد از آیه های قرآن و نیز شعر شاعران و بلغا اصولی را کشف 

در عرف  5(مرکز پژوهشهای ایرانی و اسالمی ، وب سایت1393، تجلیل )کردند. می

شود کلماتی چون تبلیغ به معنای اشاعه جامعه بیشتر از مشتقات واژه بلغ استفاده می

مطلب، مبالغه به معنای زیاده گویی و بیش از حد موجود وصف کردن چیزی و ابالغ به 

معنای رساندن مطلب به جایی و یا فرد و افرادی. کلمه بالغ و بالغت بیشتر جزو 

د. در جامعه ادبی کاربرد دارسیر هنرهای بالغی و سخنوری اصطالحات ادبی بوده و در 

فرهنگ لغت عمید بالغ به معنای رسیدن به مقصود و رساندن خبر به کسی است 

(. این کلمه در فرهنگ دهخدا و معین نیز به همین معنا آمده 201، 1389)عمید، 

 است. 

از زمره واژگان عربی و قرآنی است که وارد زبان فارسی شده و کلماتی « بلغ»واژه 

رود شمار میغ، بالغت، ابالغ و غیره از مشتقات این واژه بهچون تبلیغ، مُبلغ، مبالغه، بال

 77مشتقات آن و « بلغ»واژه  .که در موارد مختلف زندگی روزمره کاربرد بسیاری دارد

این آیات به معنای  که در آیه آمده است 73سوره قرآن کریم و در  36در مرتبه 

رسیدن به حدی از چیزی، رسیدن به حد نهایت چیزی، رساندن مطلبی و یا چیزی به 

جایی، رسیدن چیزی به جایی، رسا و شیوا بودن مطلبی، تبلیغ کردن چیزی و یا مطلبی، 
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مشتق واژه  6«بالغ»واژه  کافی بودن امری، فرستاده شدن، بالغ مبین به کار رفته است.

است که غالبا برای متعدی « فَعال»مصدر دوم ثالثی مزید باب تفعیل یعنی  از 7«بلغ»

غالبا نظر به شود رود و از این جهت که فعل بر روی آن واقع میساختن فعل به کار می

، 1392شرتوتی، ) و در این باب در قالب صفت مشبهه به کار رفته است. مفعول دارد

در بیان تکثیر و مبالغه در کار و نسبت دادن ، عالوه بر آن (98، 1385؛ محمدی، 157

که  سوره وآیه قرآن کریم آمده است 13مرتبه در  15واژه بالغ دارد. زی کاربرد به چی

 8توان گفت واژه بالغ به صورت زیر به کار رفته است:با مراجعه به تفسیر این آیات می

 رساندن پیام و امری از جانب کسی به مخاطبین 

  آشکار با دالیل محکم و بینپیام و امر 

 )کافی بودن پیام برای پذیرش )مستدل به محکمات 

 امری است از جانب خداوند 

 بنابر کاربرد این کلمه در باب تفعیل باید به موارد زیر توجه داشت:

 بالغ دارای خطاب است -1

                                                           
أى نفس بلوغ األحکام الّتى توحى الیه، فهم » ، 334صفحه  1التحقیق فی القرآن الکریم جلد  6

فی قبال البالغ و تحقّقه من حیث هو فی الخارج، من دون نظر الى نسبة الى الفاعل أو موظّفون 

المفعول، أى الى جهة الصدور کما فی أفعل أو الى جهة الوقوع کما فی صیغة فعّل، فلیس 

هذا بَالغٌ  -للرسول موضوعیّة و ال لمن یبلغ الیه، بل المنظور بیان البالغ و وضوحه فی نفسه

 «لِلنَّاسِ.
هو الوصول الى الحدّ األعلى و المرتبة «بلغ»، 333صفحه  1التحقیق فی القرآن الکریم جلد  7

 المنتهى
، نحل آیه 52، ابراهیم آیه 40، رعد آیه 99و  92، مائده آیه 20سور مبارکه آل عمران آیه  8

احقاف ، 48، شوری آیه 17، یس آیه 18، عنکبوت آیه 54، نور آیه 106، انبیاء آیه 82و  35

 .23، جن آیه 12، تغابن آیه 35آیه 



 بالغ از جانب فردی و یا جایی است. -2

 این خطاب مخاطب دارد. -3

 است.بالغ دارای قصد و غرض  -4

 با توجه به باب تفعیل بودن این کلمه، مخاطب در بالغ مهم است.  -5

با توجه به بررسی اجمالی در آیات قرآن و یافتن قیود و لوازم معنای واژه بالغ و با 

توان گفت که بالغ کفایت امری از جانب خداوند نگاهی مختصر به مطالب فوق می

با دریافت کنندگان و مخاطبین پیام دالیل است که برای رساندن آن امر و پیام، متناسب 

گردد. بر همین اساس بالغ دارای غرض، خطاب، مخاطب محکم و آشکاری ارائه می

 است.

غرض اصلی سوره مبارکه ابراهیم علیه  بر این اساس باید توجه داشت از آنجا که

از « بالغ»در این تحقیق درصددیم به بررسی واژه  9است السالم مبتنی بر بالغ و بلوغ

 .این کلمه را استخراج نماییم ها و مختصاتو ویژگیمنظر این سوره مبارکه پرداخته 

 روش شناسی
موضوع مورد پژوهش حاضر از زمره موضوعات درون قرآنی است که برای بررسی آن 

فرعی است و انتخاب در سور قرآن باید بدانیم هر سوره دارای موضوعات اصلی و 

)اخوت، سوره مناسب منوط به ارتباط موضوعی سور با موضوع مورد تحقیق است.

و از آنجا که که هر سوره قرآن کریم دارای شانی از علم و معنویت  (349 ،3ج ،1392

(، لذا جهت 13 ،4،ج1392، ست که در غرض آن نمود دارد )اخوتمنحصر به فرد ا

بررسی واژه مورد نظر در قرآن کریم باید به غرض سور و موضوعات فرعی و اصلی 

با توجه به این امر که سوره منتخب پژوهش حاضر سوره مبارکه آنها توجه نشان داد. 

بوده و  ایو کلمه ایحضرت ابراهیم علیه السالم است روش انجام کار تدبر سوره

 است. ه به شرح ذیلدر این سورمراحل تحقیق 
                                                           

 ذیل آیات سوره مبارکه ابراهیم علیه السالم 12ترجمه تفسیر المیزان جلد  9



 10قرائت سور منتخب و مطالعه ترجمه و تفسیر آنها -1

 موضوع یابی آیات -2

 دسته بندی موضوعی به صورت ترتیب آیات -3

 بررسی و انتخاب کلمات کلیدی  -4

 یافتن غرر آیات -5

 بررسی غرض سوره -6

 شدهارائه بندی آیات بر اساس موضوع تحقیق دسته -7

 مبارکه ابراهیم علیه السالم بالغ از منظر سوره ومعرفی واژه تعریف -8

 معرفی کلمات مرتبط با موضوع تحقیق -9

 ای کلمات به دست آمده بر اساس موضوع تحقیقارتباط زنجیره -10

های ارائه ساختار ثانویه جهت بررسی بیشتر موضوع تحقیق )تحقیق -11

 ثانویه و تکمیلی(

از آنجا که مطالعه قرآن حد نهایت نداشته و کتابی جامع و کامل برای کل زندگی 

بشریت است، لذا آخرین گام مرحله پنجم به عنوان مرحله آغازین پژوهشهای دیگر 

 درنظر گرفته شده و آغازی است برای سطوح باالتر مطالعه در حیطه پژوهش حاضر.

 های تحقیقیافته
آیه است که بنا  52الر و مشتمل بر  ه السالم از مجموعه سورراهیم علیسوره مبارکه اب

را با اوصاف زیر  قرآن ات کریمه این سوره،آی 11 بر سیاق آیات در مکه نازل شده است.

ا از است و مردم ر رسولنماید: این کتاب، آیت و معجزه و نشانه رسالت  معرفى مى

کند، خدایى  و به راه مستقیم خدا راهنماییشان مىه دیکش ها به سوى نور بیرون  ظلمت
                                                           

در این پژوهش از تفسیر شریف المیزان نوشته عالمه سید محمد حسین طباطبایی بهره   10

 ایم.برد
 علیه السالمذیل آیات سوره مبارکه ابراهیم  12ترجمه تفسیر المیزان جلد  11



شود، و  که عزیز و حمید است، یعنى غالب و قاهرى است که هرگز مغلوب کسى نمى

گردد، خدایى که در کارهاى خدائیش  غنى و بى نیازى است که هرگز محتاج کسى نمى

م و وقتى خدا منع جمیل است، یعنى براى مردم جز خوبى و نعمت منظورى ندارد.

او هستند الزم است که  "منعم علیه "غالب و بى نیاز و پسندیده کار باشد، بر مردم که

دعوت او را لبیك گویند، تا در نتیجه از نعمتهایى که او به ایشان ارزانى داشته 

و نیز الزم است که از غضب او  برخوردار شوند، و آن نعمتها به سعادتشان تمام شود.

واضح است که عذاب خدایى که هم قوى است و هم بى نیاز  بر حذر باشند، زیرا پر

تواند از وجود بندگانش چشم پوشیده، همه را  مطلق، شدید خواهد بود، چرا که او مى

دستخوش هالکت نماید و به دیار عدم بفرستد، و از نو خلق و بندگان دیگرى بیافریند 

، 12، ج1374طباطبایی، )هم چنان که همین عمل را در امم گذشته انجام داده است.

 (5ص 

حضرت ابراهیم، پدر توحیدی بشر، با انقالب فردی، یك تنه به جنگ شرک و کفر رفته 

سوره مبارکه  و در طول زندگی پر برکت خود توحید عملی را به انسان آموزش دادند.

های بدیهی حضرت ابراهیم در فضای انسانی است که قلب و عملش یکی شده و گزاره

لهای منطقی خود را با سرعت به عمل صالح تبدیل نموده و از هر گونه تزلزل و استدال

 12«قَوْلِ الثَّابِتِ فىِ الحَْیَوةِ الدُّنْیَا وَ فىِ االَْخِرَةِ»ِْو درنگ به دور است. چنین انسانی به مقام 

 د.است که نعمت به به کفر بدل نمودن 13«قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ»رسیده و به دور از 

این سوره با بیان نعمت و عاقبت کفران آن که همان عدم استفاده درست از نعمتها 

لَئنِ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَ »است، به بعد ثبوتی افراد مومن اشاره کرده و یادآور می شود 

ای که ونه. چرا که شکر به معنای اظهار نعمت است به گ14«إِنَّ عَذَابىِ لَشَدِیدٌ   لَئنِ کَفَرْتمُ
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شکر نعمت، که خود در حقیقت استعمال نعمت است به نحوى  .15منعم را یادآور شود

کند، و در مورد خداى تعالى برگشت به ایمان و  که احسان منعم را یادآورى و اظهار مى

شود، مایه زیاد شدن نعمت، و کفران آن، باعث عذاب شدید است. زیاد شدن  تقوى مى

شده به معنای وسعت وجودی است. در واقع به خاطر عمل  خود که در آیه فوق ذکر

درست ظرف وجودی انسان زیاد شده و به ثبات و بقا می رسد. در این سوره سیستم 

عبودیت انسان مومن در قالب تبعیت از ولی به تصویر آمده و با بیان ارسال رسلی که به 

یَسْتَحِبُّونَ الْحَیَوةَ »به دلیل َخاطر نشان می سازد که اقوام مختلف  16اندبوده« لسان قوم»

 17در گمراهی هستند.« الدُّنْیَا عَلىَ االَْخِرَةِ وَ یَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ وَ یَبْغُونهََا عِوَجًا

سوره مبارکه ابراهیم با بیان نمودهای کفران نعمت و عدم شکر خالق و در مقابل ذکر 

عابد )موحد( را وصف کرده و موحدان را با نعمتها و حال موحدان، دو گروه کافر و 

)هر گونه ابراز( و کافران را مانند گرد و خاک پراکنده شرح داده  18ویژگی ثبات در قول

 19است.

در سوره ابراهیم خداوند غرض و غایت نزول کتاب را خروج از ظلمت به نور معرفی 

دو ویژگی کند. نعمت و شکر کرده و چرایی و چگونگی این خروج را مشخص می

های رسول و تاثیر اساسی برای طی کردن این مسیر است و راه نجات، در دریافت بالغ

-انذار ایشان و علم به وحدانیت خداست که در اثر اولوااللباب شدن انسان تحقق می

لوااللباب دارای چهار رکن بالغ، انذار، علم و ذکر او .(143 ،4ج ،1392، )اخوتیابد. 
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پذیرای انذار رسانند تا بتواند فرد را به حدی از بلوغ و آمادگی میبا بالغ هستند که 

 باشد.

هَاذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَ لِیُنذَرُواْ بِهِ وَ لِیَعْلَمُواْ أَنَّمَا »عالمه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان آیه 

الزم به   اند.را جامع آیات این سوره در نظر گرفته 20«هُوَ إِلَاهٌ وَاحِدٌ وَ لِیَذَّکَّرَ أُوْلُواْ الْأَلْبَاب

 همینو ما بر  تدر این سوره واژه بالغ تنها در همین آیه به کار رفته اسذکر است که 

بنا بر تفسیر این سوره بالغی  ایم.اساس این آیه را محور بررسی پژوهش خود قرار داده

ایشان را متذکر سازد و  و ساخته هآگا خدا وحدانیت است برای مردم تا انذار شده و به

 ،بالغنکه نتیجه ای .(131، ص 12، ج1374)طباطبایی، شوندتنها اولوالبالب متذکر می

 سازد.اولوااللباب را متذکر می

با  «انذار، علم، ذکر و اولوااللباببالغ، »کلمات  توان گفتمی طبق این آیه بنابراین

یکدیگر رابطه دارند و از آنجا که این آیه غرر آیات سوره مبارکه ابراهیم است لذا 

ین مبنا سوره را حول بر هم تفصیل این آیه و ارتباط این کلمات در سوره آمده است.

با این واژه را ها بررسی کرده و سپس ارتباط دیگر واژهمحور موضوع پژوهش حاضر 

 نماییم. مطالعه می

 . درواقعباشد تخویف آن در که است چیزى از دادن خبر از ریشه نذر به معنایانذار 

در مقابل فراموشی به معنای ذکر نیز  21را انذار گویند. ترس و خوف با توأم خبر

و در نهایت  23و علم به معنای احاطه و حضور بر چیزی است.  22 یادآوری امر است
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 «.باللسان أو بالقلب التذکّر من أعمّ المعنى هذا



بهره برده و ساختار عقل بر تمامی عناصر اولوااللباب افرادی هستند که از علم خود 

وجودی ایشان حاکم گشته است. لذا این افراد قابلیت متذکر شدن را به واسطه والیت 

عقل پیدا کرده و قرآن برای ایشان در حکم بالغی است که آنها را به وحدانیت خداوند 

 رساند.می

رساندن فرد از طریق بالغ به بلوغ و  که غرض اصلی این سورههای فوق و بنا بر یافته

ای کلمات زنجیره ،آمادگی دریافت و فهم وحی و خروج از ظلمت به سمت نور است

 .گرددجدول زیر ارائه میه و به دست آمده را مورد بررسی قرار داد
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 .بحسبه کلّ ففی الحدود، و القوى باختالف یختلف اإلحاطة



 ناس بالغ انذار علم ذکر

أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ  بِآیاتِنا  وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى

  الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ إِنَّ فی

 5ذلِكَ لَآیاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ 

أَ لَمْ یَأْتِکُمْ نَبَؤُا الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ 

یَعْلَمُهُمْ إِالَّ اللَّهُ جاءَتْهُمْ ثَمُودَ وَ الَّذینَ مِنْ بَعْدِهِمْ ال 

أَفْواهِهِمْ وَ قالُوا إِنَّا   رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّناتِ فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فی

شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَیْهِ   کَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَ إِنَّا لَفی

 9مُریبٍ 

ذابُ فَیَقُولُ الَّذینَ وَ أَنْذِرِ النَّاسَ یَوْمَ یَأْتیهِمُ الْعَ

أَجَلٍ قَریبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ   ظَلَمُوا رَبَّنا أَخِّرْنا إِلى

وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَ وَ لَمْ تَکُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما 

 44لَکُمْ مِنْ زَوالٍ 

هذا بَالغٌ لِلنَّاسِ وَ لِیُنْذَرُوا بِهِ 

لهٌ واحِدٌ وَ وَ لِیَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِ

 52لِیَذَّکَّرَ أُولُوا الْأَلْباب 

الر  کِتَابٌ أَنزَلْنَهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ 

 1صِرَاطِ الْعَزِیزِ الحَْمِید   النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلىَ

یْکُمْ لِقَوْمِهِ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَ  وَ إِذْ قالَ مُوسى

إِذْ أَنْجاکُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ 

الْعَذابِ وَ یُذَبِّحُونَ أَبْناءَکُمْ وَ یَسْتَحْیُونَ نِساءَکُمْ 

 6ذلِکُمْ بَالءٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَظیمٌ   وَ فی

عَلَى   وَ ما نُعْلِنُ وَ ما یَخْفى  رَبَّنا إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفی

 38ءٍ فِی الْأَرْضِ وَ ال فِی السَّماءِ  مِنْ شَیْ اللَّهِ

هذا بَالغٌ لِلنَّاسِ وَ لِیُنْذَرُوا بِهِ وَ لِیَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ 

 52إِلهٌ واحِدٌ وَ لِیَذَّکَّرَ أُولُوا الْأَلْباب 

إِنهَُّنَّ أَضْلَلْنَ کَثِیرًا مِّنَ النَّاسِ  فَمَن تَبِعَنىِ فَإِنَّهُ    رَبّ 

 36وَ مَنْ عَصَانىِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِیم     مِنىّ

أُکُلَها کُلَّ حینٍ بِإِذْنِ رَبِّها وَ یَضْرِبُ اللَّهُ   تُؤْتی

 25الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُون 

هذا بَالغٌ لِلنَّاسِ وَ لِیُنْذَرُوا بِهِ وَ لِیَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ 

 52وَ لِیَذَّکَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ واحِدٌ 

أَسْکَنتُ مِن ذُرِّیَّتىِ بِوَادٍ غَیرِْ ذِى زَرْعٍ عِندَ    رَّبَّنَا إِنىّ  

بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِیُقِیمُواْ الصَّلَوةَ فَاجْعَلْ أَفِْدَةً مِّنَ 

تِ لَعَلَّهُمْ النَّاسِ تهَْوِى إِلَیهِْمْ وَ ارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَا

 37یَشْکُرُون 

هذا بَالغٌ لِلنَّاسِ وَ لِیُنْذَرُوا بِهِ وَ لِیَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ 

 52إِلهٌ واحِدٌ وَ لِیَذَّکَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ 

وَ أَنذِرِ النَّاسَ یَوْمَ یَأْتِیهِمُ الْعَذَابُ فَیَقُولُ الَّذِینَ ظَلَمُواْ    

إِلىَ أَجَلٍ قَرِیبٍ نجُِّبْ دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ رَبَّنَا أَخِّرْنَا 

الرُّسُلَ  أَ وَ لَمْ تَکُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَکُم مِّن 

 44زَوَال 

هذا بَالغٌ لِلنَّاسِ وَ لِیُنْذَرُوا بِهِ وَ لِیَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ     

 52الْأَلْبابِ واحِدٌ وَ لِیَذَّکَّرَ أُولُوا 
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 اخبار اقوام نزد خدا         ذکر ایام اهلل                   انذار مردم به عذاب.                  خروج مردم از ظلمت به نور

 خدا عالم به سر و علن               ذکر نعمه اهلل               انذار توسط سوره                   گمراه شدن مردم توسط بتها

 علم به وحدانیت خداوند       مثل کلمه طیبه ذکر                دلهای مردم به سمت مکه )دعای حضرت ابراهیم(متمایل شدن 

 سوره ذکر برای اولوااللباب                                                    در باب قیامتمردم انذار 
 بالغ برای مردماین سوره 

 انذار ناس ذکر علم

هذا بَالغٌ لِلنَّاسِ وَ لِیُنْذَرُوا بِهِ وَ لِیَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ 

 إِلهٌ واحِدٌ وَ لِیَذَّکَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ



 توان به نتایج زیر دست یافت:بنابر اطالعات استخراج شده از جدول فوق می

  این سوره با انذار )بیم دادن( مردم به عذاب آنها را از ظلمت به سمت نور

 دارد. راهنمایی کرده و از گمراه شدن آنها توسط بتها بر حذر می

 وند مردم را در باب با ذکر نعمتها و یادآوری ایام اهلل و توجه دادن به علم خدا

 دهد.قیامت انذار می

 حجت را تمام کرده است. با مثل زدن کلمه طیبه و خبیثه 

 شود تمام این موارد برای صاحبان خرد و اندیشه ذکر و در آخر متذکر می

 یادآوری است.

  درواقع برای بهره بردن از این سوره باید سیستم عقل خود را به کار انداخته و

 بعاد وجودی حاکم گردد.تعقل بر تمام ا

 نتیجه گیری 
ها و ارتباط آنها با هایی که پیرامون واژهبا توجه به مطالعات انجام شده و بررسی

ها و مختصات در این سوره مبارکه دارای ویژگیبالغ گفت توان یکدیگر انجام شد می

 زیر است:

  :یات الهیاتمام کننده حجت الهی با آنتیجه 

  :راه خروج از ظلمت به سمت نور با یادآور شدن نعمتها و نشان دادن راهبرد

 ایام اهلل

 :وسیله و ابزار 

 یادآوری شکر نعمتها

 ذکر اخبار گذشتگان برای پند گرفتن

 ذکر ربوبیت الهی و فاطریت خداوند

 های رسلبیان ویژگی

 عبادینظام یادآوری اهمیت توکل در 



 یادآوری مرگ و قیامت

 زندگیذکر جایگاه اهمیت دعا در 

 و البته تمامی موارد فوق کافی است برای هدایت انسانها و خروج آنها از ظلمت به نور.

 اآیات گرفتن نظر در با »اند عالمه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان در این باب آورده

 أَنْزَلْناهُ کِتابٌ ":فرمود سوره اول در. شوند مى متطابق و مرتبط آن اول آیات با سوره آخر

 کتابى -الْحَمِیدِ الْعَزِیزِ صِراطِ  إِلى رَبِّهِمْ بِإِذْنِ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ النَّاسَ لِتُخْرِجَ إِلَیْكَ

 به نور، سوى به ظلمتها از اذن پروردگارشان به را مردم تا کردیم نازل تو بر که است

 مامور آن مدلول که گفتیم آن ذیل در ما و "آرى بیرون حمید و عزیز خداى راه سوى

 خدا اینکه بعنوان خداست راه سوى به تبلیغ و دعوت به( ص) خدا رسول شدن

 نور سوى به ظلمتها از را مردم وسیله بدین و است، ایشان حمید و عزیز پروردگار

 بیرون ایمان سوى به کفر ظلمتهاى از آوردند، ایمان و پذیرفتند اگر حال. آورد مى بیرون

 جهلشان و سازد واقفشان تعالى حق توحید بر و کند، انذارشان نپذیرفتند اگر و اند، شده

 لو و است، نور به ظلمت از کردن بیرون نوعى نیز خود این که نماید علم به مبدل را

 از انکار با جهل روى از پیغمبر یك دعوت انکار چون) شود مى تمام آنها ضرر به اینکه

. است مردم انذار پیغمبر دعوت حال دو هر در ولى( نیست یکسان عمد و علم روى

 به نسبت ولى بس، و خداست، وحدانیت اعالم و انذار عموم به نسبت هست که چیزى

 (131، ص 12طباطبایی، ج «.)هست هم تذکر مؤمنین خصوص

منتقل کننده بالغ افرادی هستند که بنا بر این سوره به بنابر موارد فوق باید یادآور شویم 

هایی هستند که برای بررسی و مطالعه آنها اند و دارای ویژگیعقلی رسیدهبلوغ 

توان گفت این صاحبان خرد همان و به طور اجمال مییاز است، پژوهشی دیگر ن

اولوااللبابی هستند که با آیات الهی متذکر شده و قابلیت انتپقال مفاهیم به مردم را داشته 

 از عذاب آخرت بیم دهند.توانند آنها را انذار داده و و می

 



 حقیقات موضوعی در حیطه واژه بالغگامی به سوی ت
کامل برای کل زندگی از آنجا که مطالعه قرآن حد نهایت نداشته و کتابی جامع و 

بشریت است، لذا آخرین گام در هر مرحله به عنوان مرحله آغازین پژوهشهای دیگر 

 باالتر مطالعه در حیطه پژوهش حاضر.درنظر گرفته شده و آغازی است برای سطوح 

دیگر مشتقات این واژه  توان گفتپژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می

یعنی کلماتی چون تبلیغ، مبالغه، ابالغ و ... و همچنین مطالعه پیرامون ویژگیهای مبلغ و 

های ن و راههای قرآتواند گامی موثر در باب شناخت ویژگیانتقال دهنده بالغ می

 های قرآنی در زندگی روزمره را باز نماید.هدایت آن بوده و مسیر کاربردی کردن واژه

های لذا موضوعات زیر به عنوان پیشنهادی برای کاربردی کردن این واژه در عرصه

 باشد.فرهنگی میمختلف علمی، 

  لحاظ کردن بالغ در هنر و آثار هنری 

  لحاظ کردن بالغ در آثار ادبی 

 های مختلف سنی از طرق مکتوبات ادبیتوجه به بالغ انتقال مفاهیم در دوره 

  لحاظ کردن بالغ در فرایند تعلیم و تزکیه دینی 

 های تبلیغی برای مبلغین  بررسی شیوه 

 های مبلغ تاثیر گذاربررسی ویژگی 

 های انتقال دهنده بالغ به عنوان مربی در سطوح مختلف بررسی ویژگی

 آموزشی

 تربیت مربی با هدف اثر گذار در اشاعه پیام چگونگی 

 های تاثیر گذاری تبلیغات موثر از طریق بالغبررسی شیوه 

  انتقال مفاهیم فرهنگی از طریق رسانهلحاظ کردن بالغ در امر 

 چگونه یك برنامه موثر بسازیم 

 های انتقال مفاهیم به مخاطبراه 



Abstract 

Evaluation of “sufficient exposition (balagh) from the 

view of holy Quran  

(from the point of view of Ebrahim surah) 

The word “balagh” is from the category of those 

Arabic vocabularies which has entered Persian 

language and has been used in eloquence and 

eloquence poetic gift arts in many ways. The main 

struggle of this essay in based on a research about 

word “balagh” and gain its close acquaintances 

according to the holy Quranand the main purpose of 

such Ebrahim which has focused on effect of 

“balagh” in human kinds maturity. 

Researching this achievement, after searching about 

this words origin and its differential efficient. We 

used the way of vocabulary and surah thinking. As 

the result we found out that the word “balagh” in this 

surah means delivery of a message or an order as the 

capability “which gives the addressers a firm reason. 

Totally, “balagh” has a reason, an address and 

addresser and has a close connection with thanks 

giving and blessings. 

Key word: balagh, thanks, blessings, Ololalbab 
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