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امام على عليه السالم

«عُقولُ الفُضَالءِ، في أطرافِ أقالمِها»

خردهاى دانشمندان،
.در نوك قلم هاى ايشان است

(۶۳۳۹غرر الحكم، ص )



مفهـــوم شنــــاسی 
واژه قــــلم 



، ۱/چهار مرتبه در سوره های قلمقرآن کريمدر« قلم»واژه 
.ذکر شده است4/و علق27/، لقمان۳/آل عمران

(552معجم المفهرس اللفاظ القرآن الكريم، ص: رك)

واژه مروری کوتاه به منابع لغوی گويای اين نكته است که
به معنای ابزار نوشتن، آن چه که به وسيله آن مي« قلم»

.نويسند، آمده است
؛ ۱40، ص ۶؛ مجمع البحرين، ج۳2، ص ۶؛ قاموس قرآن، ج20۱4، ص 5تاج اللغة و صحاح العربية، ج: الصحاح: رك)

(24۱، ص۳؛ ترجمه مفردات الفاظ قرآن، ج5۱5، ص 2المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى، ج

https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85


؛ تهذيب ۱74، ص 5کتاب العين، ج: رك)البته به معاني ديگر همچون تيرهای قرعه 

(440، ص5؛ المحيط فى اللغة، ج۱48، ص ۹اللغة، ج

يز به ای از چوب يا ناخن، آن چيز را بريد يا قطع کرد، نگوشه 
ص مفردات ألفاظ القرآن،: رك). جمع آن اقالم مي باشداست، کار برده شده 

(۱5، ص5؛ معجم مقاييس اللغة، ج582، ص ۱7؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج4۹0، ص۱2؛ لسان العرب، ج۶8۳

اسيری نسبت به کاربست واژه در سوره ها گاهي مفسران تفاما 
ان به عنو. ارائه داده اند که جهت اطالع مفيد فايده مي باشد

ان را به معنای قلمي که فرشتگ«  قلم»نمونه در سوره علق 
بزرگ خدا وحي آسماني را با آن مي نويسند يا نامه اعمال 

ی آدميان را با آن رقم مي زنند، آمده ولي مفهوم گسترده تر
(۳70ـ ۳۶۹،ص24تفسير نمونه، ج: رك). دارد



نظر است تعليم کتابت و علومي مد« اَلَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ» آيه ذيل 
راه با که از طريق کتابت به انسان رسيده، يعني آغاز وحي هم

آغاز يک حرکت علمي همراه بوده که از تكامل جسم و روح 
تفسير نمونه، : رك). به وسيله تعليم و تعلم از طريق قلم سخن مي گويد

(۱5۹ـ۱58، ص27ج

قلم ديگر واژه های هم استا و مرتبط در سوره از 
م را مي باشد که به نوعي معنای قل« سطر»از « يسطرون»واژه

.تبيين مي نمايد



تأمـــــلی در آیـــــات

.



(۱/قلم).مى نويسندآنچهوقلمبهسوگند،نون»يَسْطُرُونَوَمَاوالْقَلَمِن»

(4/علق)آموختقلموسيلهبهکهکسهمان«بِالْقَلَمِعَلََّمَالََّذِي»

نَفِدَتْمَاأَبْحُرٍسَبْعَةُبَعِْدهِمِنْيَمُدَُّهُوَالَْبْحرُأَقْلَامٌشََجرَةٍمِنْالَْأْرضِفِيأَنََّمَاوَلَوْ»
ودباشقلماستزميندردرختچهآناگرو«حَكِيمٌعَزِيزٌاللََّهَإَِنََّّاللََّهِكَلِمَاتُ

خداستقطعاً.نپذيردپايانخداسخنان،آيديارىبهديگردرياىهفترادريا
(27/لقمان).استحكيمشكست ناپذيرکه

مَّْأَيَُّهُأَقْلَامَهُمْيُلْقُونََّإِذَّْلَدَيْهِمَّْكُنْتَوَمَاإَِليْكَنُوحِيهِالْغَيْبَِّأَنْبَاءِِمنْذَلِكَ»
توبههکاستغيبخبرهاىازاينها«يَخَْتصِمُونَإِذَّْلَدَيْهِمْكُنْتَوََمامَرْيَمَيَكْفُلُ
عهده دارميانشانازکسىچهتازدندقرعهکهآنگاهگرنهومى کنيموحى

آل).ودىنبنزدشاندرتو،کشيدنزاعبهکارشانکهآنگاهو،شودمريمنگهدارى
(44/عمران



ارتباط محتوایی واژه قلم 
آیات مطرحهدر 



(۱/قلم)»ن والْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ »

لم سوره جهت دلداری رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و ساين 
ان نسبت به دنبال تهمت های ناروايي بود که مشرکين به به ايش

(۶۱4، ص۱۹ترجمه تفسير الميزان، ج: رك). مي دادند

با از مباحثي که در سوره قلم مورد توجه است، آغاز آنيكي 
، آن بالقرآنأضواء البيان فى إيضاح القر: رك). يعني دوات برای قلم است« نون»واژه 

اين سوره تنها سوره ای است که با حرف مقطع ( 257، ص8ج
(۳۶8، ص24تفسير نمونه، ج: رك). آغاز شده است«نون»



ه در به سوره مبارکه بيانگر اين مطلب است اهم مباحثي کنگاهي 
 عليه و نفي جنون از پيامبرصلي اهلل: سوره قلم به آن ها پرداخته شده

يفه زنندگان و عاقبت آنها، وظآله و سلم، خصوصيات اخالقي تهمت
.  پيامبر در برابر آن ها و در نهايت درماندگي مشرکان مي باشد

ه علما همان طور که در تعريف لغوی گذشت قلم ابزار نوشتن است ک
ه نعمت جليلي است ک. به وسيله آن علوم و معارف را مي نوشتند

رآن، التفسير القرآنى للق: رك.) نتايج عقل ها و درك ها را به نگارش در مي آورد
(58، ص2۹الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه، ج؛ ۱078ص، ۱5ج

ود که در همين راستا به مطلبي از تفسير الدر المنثور اشاره مي ش
:  رك).منظور از قلم، نور است که در روز قيامت هم موجود خواهد بود

(  250، ص ۶الدر المنثور، ج



نوشته نيز به معني صفى از کلمات« سطر»توجه است که واژه شايان 
ي شده، درختان کاشته شده و مردمى ايستاده در اين سوره مشاهده م

(۶۱۶، ص۱۹، جترجمه تفسير الميزان: رك.)شود

:  احتماالتي مطرح شده که عباتند از« ما يسطرون » فراز ذيل 
محفوظلوح 

هاى صاحبان قلم و نوشته
اى تعظيم نويسند و براعمالى که فرشتگان حفظه و کرام الكاتبين مى

.است نه کثرت
.که احتمال اخير نادرست است

(۶۱7، ص۱۹، جترجمه تفسير الميزان: رك) 



اين سوره با يک قسم آغاز شده که نشان از بزرگي و عظمت رسول گرامي
فرقان بر همان گونه که صاحب تفسير ال. اسالم صلي اهلل عليه و آله و سلم  دارد

مز اين نظر  است که سوره با مور خطاب دادن رسول گرامي اسالم آغاز شده و ر
. علت آن هم بزرگي و رفعت مقام رسول مطرح شده. مي باشد« ن»آن حرف 

(57، ص2۹الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه، ج: رك)

دو قول برخي تفاسير همچون تفسير کبير آمده است که در مورد اين قسمدر 
ود يكي جنس قلم که با آن، آن چه در زمين و آسمان نوشته مي ش: مطرح است

. م بوداست، ديگری قلم معهود  است يعني اولين چيزی که خداوند خلق کرد قل
(5۹۹، ص۳0التفسير الكبير، ج: رك)

وان اما نكته مهم قسم مطرح در اين سوره است که در واقع اين گونه نيز مي ت
و فوائدی که قسم به قلم برای تعظيم و بزرگداشت آن است به دليل منافع: گفت

(584، ص4الكشاف، ج: رك.)در آن است



لم مطلق نظر عالمه طباطبايي از سياق آيه  مشخص مي شود که منظور از قطبق 
(  ۶۱5، ص۱۹ترجمه تفسير الميزان، ج: رك). هر نوشته ای است که با قلم نوشته مي شود

در ارزش قلم در چه مي باشد که نسبت به آن اين گونه اهتمام شده است؟اما 
اقع رقم اين زمينه مي توان به تفسير نمونه مراجعه ای داشت و بيان کرد که در و

.مي باشد... زدن سرنوشت بشر، حافظ علوم، حلقه اتصال فكری علما و 
(۳74، ص24تفسير نمونه، ج: رك)

ناد کرد تاييد اين مطلب مي توان به سخني از امام صادق عليه السالم استجهت 
:که مي فرمايند

«نخستين چيزی را که خدا آفريد قلم بود» ، «إِنََّ أَوََّلَ مَا خَلَقَ اللََّهُ الْقَلَمَ» 
(۳8۹، ص5نور الثقلين، ج) 



(4/علق)« الََّذِی عَلََّمَ بِالْقَلَمِ» 

ه خدا بر اين آيه هشدار و تنبيهي به کار رفته است که بر يادآوری نعمتي کدر 
؛ 24۳و24۱، ص۳ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، ج: رك). انسان ارزاني داشته، تاکيد مي کند

( 77، ص ۱اإلفصاح فى فقه اللغة، ج

ت و قرائت خداى تعالى قرائت يا کتاب: فرمايدرساند، مىباء سببيت را مىحرف 
صلي اهلل عليه ا در اين آيه نيز زمينه تقويت روح رسول خد. را به وسيله قلم بياموخت

لى به آن و از بين بردن اضطراب ايشان است، اضطرابى که از دستور قبو آله و سلم
جناب دست داده بود، چون دستور خواندن به کسى که امى است، نه سواد 

ان بعد از خطاب به شخص ايش. خواندن دارد و نه نوشتن، اضطراب آور است
. نعمت تعليم را به تمامي انسان ها عموميت داده

(54۹، ص20ترجمه تفسير الميزان، ج: رك)



، ۱۶التفسير القرآنى للقرآن، ج: رك)قطعه جامد از هيزم، چوب، ابزار علم و معرفتقلم 

برخي از مفسران همچون زمخشری بر اين نظر است که قلم دو وجه . (۱۶25ص
کنايه از دارد مراد به قلم کتابت است که با آن امور غائب شناخته مي شود و قلم

ه دو قول مذکور ب. وجه ديگر مراد از علم انسان نوشتن با قلم است. آن است
(2۱8، ص۳2ير، جالتفسير الكب: رك). يكديگر نزديک است که فضيلت کتابت را مي رساند

لم مد نظر تعليم و نوشتن انسان به وسيله ق« عَلَّمَ بِالْقَلَمِ»سوره علق در فرازدر 
به عبارتي علم با قلم تاکيد شده( 5۳0، ص ۶تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج: رك). است

قرآن و السنه، الفرقان فى تفسير القرآن بال: رك). است اين تاکيد در غير وحي و اصحاب آن است

(  ۳۶۶، ص۳0ج
لي اهلل در تبيين اين مطلب مي توان به سخني از رسول گرامي اسالم صهمچنين 

ميزان الحكمة، )«قَيَِّدُوا العِلمَ بالكِتاب » : عليه و آله و سلم استناد کرد که مي فرمايند
(   2۶۶۳، ص۳ج 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1694_%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%AC-%D9%A3/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_806


اره شده اين سوره نيز به نعمت علم و شايستگي آن در بين ساير نعمت ها اشدر 
ن بالقرآن و السنه، الفرقان فى تفسير القرآ: رك). است که به تبع  سبب تكريم انسان شده است

(۳۶5، ص۳0ج

وی نور عبارت ديگر کرامت بندگان به تعليم به واسطه اين که از جهل به سبه 
االت، و در کتابت منافع زيادی است که بدون آن اخبار و مق. منتقل مي شوند

(77۶ص، 4ج،الكشاف: رك). کتب حفظ نمي شد

مباحث اين سوره نيز به نوعي به کارآمدی در آموزش و تعليم از ابتدای
ونه از هرگپيامبرصلى اهلل عليه وآله و سلمآفرينش، جلوه اى از ربوبيَّت خداوند و برخوردارى 

.پاداش بى منَّت مي باشد



ةَُّأَبْحُرٍَّوَلَوَّْأَنََّمَاَّفِيَّالْأَرْضَِّمِنَّْشَجَرَةٍَّأَقْلَامٌَّوَالْبَحْرَُّيَمُدَُّهَُّمِنَّْبَعْدِهَِّسَبْعَ»َّ
(27/لقمان)«َّمَاَّنَفِدَتَّْكَلِمَاتَُّاللََّهَِّإِنَََّّاللََّهََّعَزِيزٌَّحَكِيمٌ

البته در (58۳، ص۱۱التفسير القرآنى للقرآن، ج: رك). يعني مداد مي باشد«قلم »اقالم جمع واژه 
.آيه منظور کل درختان زمين است

(  50۱، ص۳، ج؛ الكشاف248، ص2۳الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه، ج: رك)

«  لو»ياق طباطبايي در تفسير الميزان به اين نكته اشاره داشته اند که سعالمه 
ه تفسير ترجم: رك. )رساند، يعنى هر درختى که در زمين استاستغراق و کليت را مى

قالمي فخر رازی نيز اين گونه تفسير کرده به تعداد هر درختي ا( ۳47، ص۱۶الميزان، ج
. موجود هست پس االقالم بيشتر از االشجار است

(۱28، ص25التفسير الكبير، ج: رك)



دَ قُلْ لَوْ کانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِ» سوره کهف ۱0۹در تفسير اين آيه 
، ۶قرآن بالقرآن، جأضواء البيان فى إيضاح ال). کرده بوداستناد « الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِماتُ رَبِّي

( 24۶، ص2۳؛ الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه، ج۳28ص

ي توان اين گونه گفت که در اين آيه نقش درخت را در ايجاد قلم مطرح ممي 
.کند و به عبارتي به پيشينه قلم و اصل اوليه آن پرداخته است



قُونَ ذَلِکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْکَ وَمَا کُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْ» 
«أَقْلَامَهُمْ أَيَُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا کُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

(44/آل عمران)

به کاربرده شده است که بع« اقالم»سوره لقمان واژه 27اين آيه مانند آيه در 
؛ 447، ص2ن، جالتفسير القرآنى للقرآ: رك). معني قرعه، قرعه در آب انداختن تفسير شده است

سيله البته به معني منظور چوبه تيرى که به و( ۱۳۱، ص5الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه، ج
(2۹7، ص۳، جترجمه تفسير الميزان: رك). اندازند يعني سهم نيز به کار رفته استآن قرعه مى

.  استهمچنين به معني آن چه با آن تورات و ساير کتاب الهي نوشته شد، آمده
(220-2۱۹، ص 8التفسير الكبير، ج: رك)



ذيل مباحث مطرحه در اين آيه اين امر مشخص مي شود که بحث کفالت 
ديگر سبقتبود که يهود براى سرپرستى او از همسالم اهلل عليها حضرت مريم 

هاى د و قلمکشى گرفتند و کنار نهرى آمدنگرفتند؛ از اين رو تصميم بر قرعهمى
مخصوص قرعه را آماده کردند و بر هر يک نام يک نفر را نوشتند و در آب 

روى رفت برنده بود و تنها قلمى که برهر قلمى که در آب فرو نمى. انداختند
.آب آمد از آنِ زکريا بود

(5۱2، ص۱؛ تفسير نور، ج۳۶2، ص۱؛ الكشاف ، ج۱02، ص۳جتفسير قرآن مهر، :رك)



نتيجه
ر با تأمل در محتوای سوره های قلم، علق، لقمان و آل عمران و مسائلي که در ه

وره يک از آن ها مطرح شده است مي توان به اين نكته دست يافت که بين س
امل و های مطرحه و در نهايت آيات تناسب محتوايي داشته است که نيازمند ت

. تدبر بيشتری مي باشد

به به نوعي که دو سوره قلم و علق که واژه قلم به منحصراً در آن ها آمده است
به انسان و نوعي بيانگر عظمت و نقش قلم در زندگي بشر است و با ديد تعظيم

اول مصداق اتم و اکمل اين بزرگداشت را در شخص. خلقتش نگريسته است
يه و آله اسالم و الگوی اخالق حسنه نبي مكرم اسالم محمد مصطفي صلي اهلل عل

تهمت هايي و سلم بيان مي کند به عبارتي در تسالی قلب نبي مكرم نسبت به
ت، مي که به ايشان زده و شد و عاقبتي که برای تكذيب کنندگان مشخص اس

.  پردازد



با های سوره های لقمان و آل عمران که با جمع اقالم به کار رفته است در واقعآيه 
لم دقت در معنای آن، ظرافت معنايي آن مشخص مي شود که از باب مصداق همان ق

م به و کاربردهايش را مد نظر دارد ولي به تناسب بحث آيات و ارتباط آن ها با ه
دارای ويژه واژه هايي که قبل و بعد واژه قلم به کار رفته است مي توان گفت که

مان همپوشاني خاصي است و کابرد اقالم و اشجار يا اقالم در جهت قرعه يا تير ه
.قلم را تاييد مي کند

د نهاد در بيان عظمت واژه قلم همين بس که بشريت از زماني که پا به عرصه وجو
گان ميراث نيازمند ثبت و نگارش بود تا آموخته ها و علم را ثبت نمايد تا برای آيند

ه از اين رو در دوه های متعدد اين حفظ و همت ب. گران بهايي را به يادگار گذارد
از اين رو حلقه. صور متعدد بوده است که نمونه بارز آن را در سوره قلم داريم

يست ارتباطي انسان ها در تمام قرون محكم و محكم تر مي شود و اين شيوه مي با
.ادامه يابد



هديه اما نكته مهم تر اين که در ورای اين نعمت بزرگ و برگزيده که به لنسان ها
امي مان شد حفظ عظمت، تكريم و ارزش های انساني و اخالقي بود که از پيامبر گر

. برای ما به يادگار ماند که تا عص حاضر از آن ياد مي شود

درت که از ق... و مدارای پيامبر رحمت، خلق عظيم ايشان، تسلط به قرآن و صبر 
.نگارننده اين نوشته بر شماری آن خارج است




