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چکیده:

جریان خطیر «نفاق» در منظومة فکری اســام و ویژگیهای خاص منافقان ،منجر شــده
است تا قرآن کریم در سبکهای مختلف به این مهم اشاره کند .بیشک دانش سبکشناسی،
به عنوان دانشــی نقدی که به شــناخت ارتباط بین صورت و محتــوا میپردازد ،میتواند
مخاطب را در فهم معانی دقیقی که در تغییرات ســبکی موضوع «نفاق» نهفته اســت ،یاری
کند .با این تص ّور ،پژوهش حاضر بر آن اســت تا با اســتفاده از روش توصیفی-تحلیلی به
بررســی سبکشــناختی آیات «نفاق» در الیة صرفی بپردازد و از این رهگذر گوشههایی از
جنبههای ادبی و هنری نهفته در الیة زبانی این آیات را مورد تحلیل قرار دهد .نتایج تحلیل
سبکشــناختی آیات نفاق ،نشــان میدهد هر کلمهای در تعبیر قرآن از روی قصد و برای
ایقاع معنایی آمده است و در جایگاهی قرار گرفته که سیاق بیان قرآن اقتضا نموده است تا
معنای مورد نظر را به گونهای ادا کند که لفظی دیگر نمیتواند آن را بیان کند ،لذا سبکهای
بهکارگرفته شده در این آیات تصویری بسیار ش ّفاف از معنای مورد نظر را به مخاطب ارائه
میدهد.
واژگان کلیدی :سبکشناسی ،الیة صرفی ،نفاق ،قرآن
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 .1مقدمه

هرگونه نوشتهای برای هدفی خاص ،کسوت وجود به خود میگیرد که با موقعیّت و بافت
اجتماعی و فرهنگ و ادب زمان خود در رابطه است .قرآن کریم یکی از متونی است که در
رابطه با مردم و اجتماع آن زمان نازل شده و تعامل با مردم را به وضوح میتوان در گزینش
واژگان و چینش عبارات و اسلوبهای سبکی آن مشاهده کرد.
سال اول
شمارة اول
پائیز و زمستان
1396

ســبک شــکوهمند و تأثیرگذار قرآن ،آن را به متنی تبدیل ســاخته که از ارتباط شگرف
برخوردار است به طوری که اندک تغییری در نظام ساخت و بافت این کالم معجز ،تغییر در
نظام معنایی آن را در پی خواهد داشت.

امروزه با طرح نظریههای نوین و ارائۀ دیدگاههای جدید در زبانشناسی و گفتمانکاوی،
روشهای متعدّ دی برای مطالعة علمیتر متون معرفی شده است .یکی از این نظریّهها ،نظریّة
سبکشناسی است .این نظریّه بیانگر زیباییگرایی زبانشناسی است ،زیرا ویژگیهای شیوة
بیان را که گفتمان عادی از آن کمک میگیرد ،مورد پژوهش قرار میدهد.
قرآن کریم ،بهعنوان نمونة واالی سخن فصیح و بلیغ ،گویای آن است که خداوند در زبان
تج ّلی کرده و با همین زبان بشــری سخن گفته و در کالم خود از تمهیدات سبکی فراوانی
بهره جسته اســت که آن را كالمي فنّي ،دقيق و فرا زماني و اعجازآمیز قرار میدهد .اساسا
تمهیدات سبکشــناختی در کالم باریتعالی به شــکلهای گوناگون و در الیههای متعدد
آوایــی ،واژگانی ،صرفی ،نحــوی و بالغی و بهمنظور انتقال نکات ژرف و مختلفی نمایان
میگردد که قرآنپژوه میتواند در تحلیل آنها ،از ابزارهای تحلیل زبان بشری سود جوید.

با این تص ّور ،پژوهش پیشرو میکوشد تا با تکیه بر یکی از انواع سبکشناسی ،یعنی سبکشناسی
الیهای ،الیة صرفی آیههای نفاق را مورد مدّاقه قرار دهد و با بررسی این الیه ،شناخت جامعتری
نسبت به موضوع «نفاق» و منافقان ارائه کند و پاسخی درخور به سؤاالت ذیل دهد:
 .1تحلیل سبکشناختی آیات نفاق در الیة صرفی به چه صورتی امکانپذیر است؟
 .2تغییر سبک آیات نفاق در این الیه متأثر از چه عواملی است؟
فرضیههای در نظر گرفته شده به قرار زیر است:

 ســبکهای بهکار رفته در الیة صرفی آیات نفــاق را میتوان در کاربرد صیغ گوناگونافعال ،مشت ّقات ،جمعها و ...مورد مداقّه و تحلیل قرار داد.
 در تغییرات سبکی زبان قرآن در آیات نفاق ،بافت زبانی و بافت موقعیت بازنماییشدهدر آیات ،بیشترین تأثیر را داشتهاند.

 .2پیشینة پژوهش
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بررسیها نشان از آن دارد که اصطالح «سبک» یا «اسلوب» پیش از آنکه در جوامع غربی

 تحلیل سبکشناختی آیات نفاق

مطرح شود ،در زبان عربی پیشینهای دیرینه دارد و دانشمندانی چون جاحظ ،ابوهالل عسکری،
قرطاجنی ،ابنرشیق قیروانی ،و ابن خلدون در آثار خود از آن سخن گفتهاند (سلیمان،2007،
ص .)20گرچه این واژه به معنای امروزی آن رایج نبود .در حقیقت سبکشناسی جدید در
زبان عربی ،از قرن گذشــته و در دهة هفتم با تالشهای پژوهندگانی چون عفیف دمشقیّه،
عبدالسالم مسدی و محمدهادی طرابلسی آغاز شد (مسدی ،2006،ص.)52
همچنین سبکشناســی جدید در دنیای غرب ،در نتیجة مطالعات زبانشــناختی فردینان
دوسوسور 1در آغاز قرن بیستم و توسط شارل بالی 2سویسی پایهگذاری شد.

در دهههای اخیر نیز اندیشمندانی چون حسین عبدالرؤوف در کتاب «سبکشناسی قرآن
کریم؛ تحلیل زبانی» ترجمة پرویز آزادی و محمدکریم الکواز در «سبکشناسی اعجاز قرآن»
ترجمة سیدحســین سیدی ،سبکهای متفاوت قرآن را به صورت نمونهآوری مورد بررسی
قرار دادهاند .مقاالت متعدّ دی نیز در همین راستا به نگارش درآمدهاند که از آن جمله میتوان
به مقالة «سبکشناسی سورة مریم» کاری مشترک از محمد خاقانی اصفهانی و محمد جعفری
اصغری و مقالة «الظواهر األســلوبیّة فی سورة األنعام» از حسین کیانی و سمیّه قالوند اشار
کرد .طبق تحقیقات انجام گرفته ،تاکنون اثری مستقل در مورد سبکشناسی الیة صرفی آیات
نفاق نگاشته نشده است و این پژوهش کاری جدید در رابطه با بررسی سبکشناختی آیات
نفاق بهشمار میآید.

 .3مفهومشناسی نفاق

مفهــوم نفاق کلیدیترین مفهوم در پژوهش حاضر بهشــمار میآید .در قرآن کریم آیات
فراوانی به موضوع نفاق و منافقین میپردازد تا آنجا که ســورهای مســتقل در شــرح حال
منافقان به نام منافقون نازل شــده است؛ این مطلب بر اهمیت موضوع نفاق داللت دارد .از
اینرو ضروری به نظر میرســد تا با بررسی معنای لغوی و اصطالح قرآنی این واژه ،ابعاد
مختلف این صفت درونی مورد بررسی قرار گرفته و بازتابهای عینی آن در رفتار انسانی
و پیامدهای سوء آن بر روح آدمی و جامعة بشری معین گردد.
در اشتقاق واژة نفاق ،فرهنگنویسان عربی دو وجه ذکر کردهاند .برخی نفاق را برگرفته از
کلمة «نفق» به معنای «سوراخی در زمین که راه نجاتی به مکانی دیگر دارد» میدانند و بعضی
دیگر آن را مشتّق از کلمۀ «نافقاء» به معنای محلی از النة موش ،معنا کردهاند (فراهیدی1409،ق،
ج ،3ص .)1825موش برای ساختن النه ،زمین را سوراخ میکند و به حدی پیش میرود که
مجددا به قشــر زمین میرسد و آن را نازک میکند ولی از بین نمیبرد ،لذا هر موقع خوف و
ترس برای او در النه رخ داد ،فورا ً پوسته را برانداخته واز آن درب فرار میکند.

سال اول
شمارة اول
پائیز و زمستان
1396

1) Ferdinand de saussur
2) Charles Bally
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سال اول
شمارة اول
پائیز و زمستان
1396

در واقع این حیوان در زمین دو ســوراخ درســت میکند ،یکی سوراخ آشکار که از آنجا
داخل النه میشود که عرب به آن «قاصعاء» میگوید و دیگری سوراخ پنهان که از آن خارج
میگردد و بدان «نافقاء» گفته میشــود .قســمت «نافقاء» از النة موش ،به ظاهر خاک است
ولی درون آن گودی و فررفتگی است مانند منافق که ظاه ِر او ،ایمان و درون او کفر است.
از همین روست که اهللغت با توجه به این معنای لغوی ،نفاق را از راهی و ع ّلتی ،دین را
پذیرفتن و داخل شــدن و دوباره بیرون رفتن از آن معنا کردهاند (راغباصفهانی1404،ق،
ج ،4ص .)387همچنین گفتهاند که منافق از راهی وارد اسالم میشود و از سوراخ دیگر غیر
از آن ،از اسالم خارج میگردد ،همچون موش که از یک سوراخ وارد النهاش می شود و از
سوراخ دیگر خارج میگردد (ابنمنظور ،1988،ج ،14ص .)327بنابراین منافق ،خالف آنچه
را که پنهان میکند ،ظاهر میسازد (ابنفارس1404،ق ،ج ،5صص.)455-454
الســوق:
برآیند تأ ّمل در معانی به کار رفته در واژة «نفق» و مشــت ّقات آن همچون «نفقت ّ
رونق یافتن بازار و زیاد شدن مشتری» (جوهری1419،ق ،ج ،4ص« ،)1560نَا َفقَ  :دورویی،
ربوع :داخل شــدن» (فیروزآبــادی1415،ق ،ج ،3ص،)388
فریب و پنهانکاری»« ،نَا َفقَ الیَ ُ
«ن َ َف َقت الدابّة :نابود شــدن و مردن» (راغباصفهانی1404،ق ،ج ،4ص« ،)385ال َّن َفق :سوراخ
و تونل زمین» (جوهــری1419،ق ،ج ،4ص ،)1560و ...وجود یک طیف معنایی را تداعی
میکند که در همة مشت ّقات این کلمه خودنمایی کرده است.
این طیف معنایی که در اصطالح نفاق و منافق نیز پیداست ،نوعی «کاستی و خأل» است
که در کالم برخی از لغویان به «پایان و فرجام یک مســیر» تعبیر شــده است؛ بنابراین ،اگر
برای مردن و رونق یافتن بازار ،خروج ایمان ،خرجی عیال ،اعطا کردن بخشــی از مال و...
از این ما ّده اســتفاده شده است ،بدان ســبب است که نوعی خأل و کاستی در بدن به سبب
«خارج شدن روح» و نیز «خالی شدن بازار از کاال»« ،ایجاد خأل در قلب انسان در اثر خروج
ایمان»« ،کاســته شدن بخشــی از مال در اثر پرداخت نفقه به عیال و یا مستمندان» صورت
میگیــرد (میرزایی ،1383،ص .)124گرچه به باور نگارنده ،میتوان وجه معنایی مشــترک
این واژه در تمام مشــت ّقات آن را طبق گفتۀ صاحب «التحقیق» «جریانی منتهی به کاســتی»
(مصطفوی1430،ق ،ج ،12ص )228دانست.
ناگفته نماند که واژة «نفاق» ،اگر چه عربی است و معنای اصطالحی آن ،به مفهوم لغوی
آن نیز ناظر هست ،اما پژوهشگران علوم قرآنی بر این باورند که مفهوم قرآنی آن در فرهنگ
اسالمی رقم خورده است و در واقع ،واژة «نفاق» تط ّور معنایی یافته است .سیوطی مینویسد:
غیر ما أظ َهروه ،و کان األصل من نافِقاء
المنافقُ
«فأ ّما ُ
ٌ
فاســم جاء به اإلســام لِقومٍ أبطنوا َ
الیَربوع» (سیوطی ،بیتا ،ج ،1ص.)295
ابنمنظور هم پس از تعریف واژة نفاق و منافق مینویسد:
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حسن حبنکةالمیدانی ،قرآنپژوه سوری نیز در اثر خویش نوشته است:

العرب بمعنی التَّظاهر باإلسالمِ ،وا ّدعاء اإلیمان کذب ًا و ُمخادع ًة
إسالمی لم تَعرفه
«النفاق اسم
ُ
ّ
لِ
ِ
مع إبطان الکف ِر وعدمِ اإلیمان» (میدانی1414،ق ،ج ،1ص.)52
َ
لمؤمنین َ

 تحلیل سبکشناختی آیات نفاق

فره و یُظهِر
إسالمی لم تَعرِفه
اسم
ُ
«و ُهو ٌ
العرب بال َمعنی المخصوص به وهو الذی یَستُر ُک َ
ّ
إیمانَه و إن کان أص ُله في اللغة معروفا» (ابنمنظور ،1988،ج ،10ص.)359

از بررســیهایی که در آراء لغتشناســان به عمل آمد ،معلوم شد که بیشتر لغویّون واژة
«نفاق» را مشتق از «نافقاء» میدانند؛ به این دلیل که «نافقاء» داللت بر اظهار چیزی و اختفای
چیز دیگر دارد و چون بین دو واژة «نافقاء» و «نفاق» شباهت معنوی که همان آشکار نمودن
چیزی و پنهان کردن چیز دیگر اســت ،وجود دارد ،به نظر میرســد رأی صحیح نیز همین
باشد؛ بنابراین معنای لغوی با معنای اصطالحی آن که «نفاق» است ارتباط و همبستگی دارد؛
چون نفاق در اصطالح عبارت است از مخالفت درون با بیرون و ظاهر با باطن.

 .4تعریف سبک و سبکشناسی

ســبک یا اســلوب از نظر لفظی به معنــای راه و روش و مذهب اســت و هر راه ممتد
را اســلوب مینامند و نیز به معنای شــیوه اســت (ابنمنظور ،1988،ج ،1ص .)438اما در
اصطالح ادبی سبک یا اسلوب به شیوۀ بیان و روش خاص تعبیر در گفتار و یا نوشتار گفته
میشود (عبادیان ،1368،ص .)26بنابراین ،سبکشناسی اصطالحی قدیمی است ،ولی علم
سبکشناسی در چند قرن اخیر به وجود آمده است؛ نخستین کسانی که به سبکشناسی توجه
کردهاند ،کسانی بودند که به بررسی شیوههای سخنوری میپرداختند .پیشینهی سبکشناسی
را باید در یونان و روم باستان جست وجو کرد ،رومیان نیز سبک را به درجات واال ،معتدل
و میانه تقسیم میکردند (کواز ،1386 ،ص.)20

افالطون اولین کســی است که به سبکشناسی اشاره کرده است؛ از نظر او هرگاه معنایی
صورت مناســب خود را پیدا کند ،ســبک به وجود میآید یا به بیان دیگر ،سبک کیفیّت و
امتیازی اســت که گویندهای به لحاظ برخورداری از الگوی مناســب و شایستة کالم از آن
بهرهمند اســت وگویندهای دیگر به دلیل فقدان این الگوی مناسب از آن بیبهره .ارسطو نیز
ســبک را خاصیّت ذاتی کالم میداند و معتقد اســت هر اثری دارای سبک است .حال این
ســبک ممکن است پست ،متوسط یا عالی باشد .برایناساس ،سبکشناسی عبارت است از
روش نویسنده در بیان دیدگاههایش و روشن نمودن شخصیت ادبیاش در مقایسه با دیگران
از جهت گزینش واژگان ،ساخت عبارات و تشبیهات بالغی (امینپور ،1384،ص.)180
در این میان جدیدترین تعریفی که از سبکشناســی وجود دارد ،این اســت که «ســبک
وحدتی است که در آثار کسی به چشم میخورد ،یک روح یا ویژگی یا ویژگیهای مشترک
و پیاپی در آثار شــخصی که توجه خوانندة دقیق و کنجــکاو را جلب میکند ،و عوامل و
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زبانشناســان مسلمان ،از آغاز حرکت علمی خود توجه ویژهای به علم صرف داشتهاند.
ایشــان با تقسیم کلمه به سه نوع اســم ،فعل ،و حرف چهارچوب متقنی ترسیم نمودند و
ســاختار و قوالب این انواع را مورد بررســی قرار دادند .از جمله ســازوکارهاي مربوط به
اليههاي صرفي جمله ،مقولة «تعريف و تنکير» اســت که به تناســب بافت موقعيتي کالم،
افزون بر معناي عام خود ،ظرافتهاي معنايي خاصي را تداعي ميسازد .از دیگر بخشهای
الیة صرفی ،ساختار زبانی «تصغیر» است که عالوه بر معنی مرکزی تقلیل و تصغیر ،شامل
ترحم ،لطف ،تسلیم و غیره میشود که در ردیف معانی فرا
معانی فرا وضعي مانند عطوفتّ ،
توجه توأمان به ساختار صرفي تصغير
مرکزي قرار میگیرد .برداشت چنين معاني زايشي در ّ
و ساختار موقعيّت در قرآن کريم شکل ميگيرد .اوزان و صيغ کلمات ،مشت ّقات آن ،ساختار
صيغهها از نظر عددي ،جنسيّتي ،نوعي ،پسوندها و پيشوندها و ...از دیگر ساختارهای صرفی
است .بیشــک ،کاربرد اين مسائل در بافت مخصوص خود بر زايش معاني جدیدی تأثير
ميگذارد .ازاینرو ،بررسی این ســاختارها در تعیین سبک خالق متن ،امری اجتنابناپذیر
است .آنچه در این جستار بهعنوان الیة صرفی مورد بررسی قرار میگیرد ،مسالة زمان فعل،
ساختار مجهولی فعل ،و تعریف و تنکیر اسم است.

 1-5زمان فعل

فعل در زبان عربی کاربرد فراوانی داشته و اصلیترین رکن جمله به شمار میرود؛ افعال
عربی در یک دستهبندی کلی به سه گونة ماضی و مضارع و امرتقسیم میشود .فعل ماضی
فعلی اســت که بر وقوع عملی یا تحقیق حالتی در زمان گذشته داللت میکند .فعل مضارع
فعلی است که بر وقوع عملی یا تحقق حالتی در زمان حال یا آینده داللت کند .و فعل امر:
فعلی است که بر طلب انجام کاری یا حالتی داللت کند.
تفاوتهای معنایی ماضی و مضارع به گونة ذیل است -1 :داللت بر امکان و قطعیّت :فعل
مضارع بر حالت امکان و احتمال داللت میکند ،در حالی که فعل ماضی بر حالت قطعیت
و تردیدناپذیری داللت دارد -2 .داللت خبری و انشایی :فعل ماضی به جز موارد دعایی از
داللتی خبری برخوردار اســت؛ در حالی که فعل مضارع میتواند گونههای مختلف انشایی
از امر و نهی و دعا و شرط و ...را شکل دهد و حتّی گاه فعل مضارع بدون تغییرات صرفی
از داللت انشایی برخوردار میشود -3 .داللت بر حدوث و ازلیّت :تنها مورد از کاربردهای
فعل ماضی و مضارع که به نحوی در ارتباط با زمان است معنای حدوث و ازلیت میباشد.
در مواردی که خداوند در صدد بیان ازلی بودن حادثهای باشــد از فعل ماضی و در مواردی
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که در صدد خبر از وقوع حادثهای در زمان مشــخصی باشد از فعل مضارع استفاده میکند؛
و لو آن حادثه در زمان گذشــته رخ داده باشــد و از همین روی معموال در زبان عربی در
مقام حکایت داستان از فعل مضارع استفاده میشود و یا با تلفیق ماضی و مضارع داللت بر
حدوث در زمان گذشته ساخته میشود (شرتونی1428،ق ،ص.)22
فعل مضارع در ميان زبانهاي عربي و فارســي از ديگر فعلها ،کاربرد بيشتري دارد زيرا
اين فعل داراي گونههاي بســيار و ساختارهاي متنوع است و برخالف فعل ماضي که تنها
بر گذشــته داللت دارد ،اين فعل هم بر زمان حال و هم بر آينده داللت مي کند و از همين
روي دامنۀ معنايي آن وســيعتر و گسترۀ کاربردي آن پهناورتر و ميدان ساختاري آن فراختر
از فعلهاي ديگر است.

 1-1-5فعل مضارع «تظنون»

ون ب ِ َّ
َت ْ َ
الل ِ
إِ ْذ جا ُؤ ُك ْم ِم ْن ف َْوقِ ُك ْم َو ِم ْن أَ ْس َف َل ِم ْن ُك ْم َوإِ ْذ زاغ ِ
وب ال ْ َح ِ
ناج َر َوتَ ُظ ُّن َ
صار َوب َ َل َغ ِت ال ْ ُق ُل ُ
البْ ُ
ُّ
الظنُونَا( احزاب« )10:به خاطر بياوريد زمانى را كه آنها از طرف باال و پایين (شــهر) شما
وارد شدند (و مدينه را محاصره كردند) و زمانى را كه چشمها از شدت وحشت خيره شده
بود ،و جانها به لب رسيده بود ،و گمانهاى گوناگون بدى به خدا مىبرديد».

آية مذکور ترســيمى از وضع بحرانى جنگ احزاب ،و قدرت عظيم جنگى دشــمنان ،و
ون ب ِ َّ
الل ِ ُّ
الظنُونَا ...اشاره
نگرانى شديد بسيارى از مسلمانان است .در این میان عبارت ...وتَ ُظ ُّن َ
به اين اســت كه در اين حالت ،گمانهاى ناجورى براى جمعى از تازه مسلمانان منافقان و
کســانی که بیماردل بودند پيدا شــده بود ،چرا كه هنوز از نظر نيروى ايمان به مرحله كمال
نرسيده بودند ،اينها همان كسانى بودند كه در آية بعد مىگويد :شديدا متزلزل شدند .شايد
بعضى از ایشــان فكر مىكردند سرانجام شكست خواهند خورد ،و ارتش دشمن با آن همه
قدرت و قوت پيروز مىشــود ،بعضى ديگر میپنداشتند که اسالم بهزودی از بين مىرود و
اثرى از دين نمىماند ،بعضى ديگر گمــان میکردند جاهليّت دوباره جان مىگيرد ،بعضى
ديگر میگفتند :خدا و رســول او ،مسلمانان را گول زدند ،و از اين قبيل پندارهاى باطل که
موجب خوف و ترس آنها شده بود .البته اين افكار نه به صورت يك عقيده كه به صورت
يك وسوسه در اعماق دلهاى بعضى پيدا شده بود .اما مخلصان ثابتالقلوب گمان داشتند
که حق تعالی دین خود را محافظت خواهد کرد و مومنان را نصرت خواهد کرد .لذا کاربرد
«تظنــون» در بین افعال ماضی (جاؤوا -زاغت -بلغت -ابتلی و زلزلوا) ،که در علم معانی از
آن به التفات یاد میشــود ،برای این است که این واقعه را در برابر چشمان مخاطب حاضر
ســازد .و نیز نشان دهد آدمی در همة شرایط سخت اینگونه است که گمانهای متفاوت به
خدا میبرد چه خوب ،چه بد؛ و این فقط مختص به شأن نزول آیه نیست.
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همچنانکه کلمة (الظنون) نیز بر تعدد گمانها تاکید دارد .واژة «الظنون» مصدر است .جمع
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آمدن این مصدر میتواند دال بر انواع و اقســام ظنها و گمانها باشد که ترس فراوانی در
وجود این افراد افکنده بود و ایشــان نمیتوانستند بر این گمانها به راحتی غالب شوند و
خود را آرام سازند.
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 2-1-5فعل مضارع «یحسبون»
َ
َ
يحسبونَ ْ َ
ْ
ْ
زاب ل َ ْم يَ ْذ َهبُوا َوإ ِنْ يَ ْأ ِ
راب يَ ْسئَ ُلونَ
زاب يَ َودُّوا ل َ ْو أَنَّ ُه ْم با ُدونَ فِي ال ْع ِ
ت ال ْح ُ
ال ْح َ
َْ َُ
َّ
ِ
ُ
ِ
َ
ُ
َع ْن أَنْبائ ِ ُك ْم َول ْو كانُوا فيك ْم ما قاتَلوا إِال َقل ً
يال( احزاب« )21:آنها گمان مىكنند هنوز لشكر
احزاب نرفتهاند ،و اگر برگردند اينها دوســت مىدارند در ميان اعراب باديهنشين پراكنده و
پنهان شوند و از اخبار شما جويا گردند و اگر در ميان شما باشند جز كمى پيكار نمىكنند»

فعل «یحســبون» به صورت مضارع بهکار رفته است .علت این کاربرد افادة معنای استمرار
است .تصویر منافقان با کاربست فعل مضارع ،بیانگر ترس شدیدشان است بهگونهای که آنها
حتی پس از شکســت احزاب هم ترســو و بزدل ماندند .چون هنوز شکست احزاب را باور
نمیکردند و از ترس و دلهره به خود میلرزیدند .بیشک این تصویر ،تصویری خندهآور از این
بزدالن است که ترس و دلهرهیشان حتی پس از رفع خطر ادامه داشت (راغب،1387،ص.)319
 3-1-5فعل مضارع «یقولون»
ُ
َ
ين َك َف ُروا ِم ْن أ ْهلِ ال ْ ِك ِ
تاب لَئِ ْن أ ْخر ِْجتُ ْم لَنَ ْخ ُر َج َّن
ين نافَ ُقوا يَ ُقول ُ َ
ون ِل ِْخوانِه ُِم ال َّ ِذ َ
أَ ل َ ْم تَ َر إِلَى ال َّ ِذ َ
يكم أَ َحدا ً أَبَدا ً َوإ ِْن قُوتِ ْلتُم لَنَ ْن ُصرن َُّكم َو َّ
اللُ يَ ْش َه ُد إِن َّ ُه ْم لَكا ِذبُون( حشر« )11:آيا
َم َع ُك ْم َوال ن ُ ِط ُ
َ ْ
ْ
يع فِ ُ ْ
منافقان را نديدى كه پيوســته به برادران كفارشان از اهل كتاب مىگفتند :هر گاه شما را (از
وطن) بيرون كنند ما هم با شــما خواهيم بود ،و ســخن هيچكس را در باره شــما اطاعت
نخواهيم كرد ،و اگر با شــما پيكار شود ياريتان خواهيم كرد ،و خداوند شهادت مىدهد كه
آنها دروغگويانند».
کارشکنیها و توطئة منافقین با ساختار فعل مضارع بیان شده است تا داللت بر حدوث
و اســتمرار کند .به این معنا که دسیســهچینی منافقان همچنان ادامه دارد .همچنین در بیان
واقعهای که در گذشــته محقق شده اســت ،کاربرد مضارع اخباری از کاربرد ماضی بلیغتر
اســت؛ زیرا مضارع اخباری دال بر معنای حال و آینده میکند و از این طریق ،تصویر مورد
نظر را به گونهای مجسم میکند ،گویا خواننده یا مخاطب عینا آن را میبیند (ابناثیر،1995،
ج ،2ص.)181

 2-5ساختار مجهول

فعل مجهول ســاختاری است که در زبان عربی از اهمیّت خاصی برخوردار است .کاربرد این
فعل در قرآن کریم و کتب دیگر ،پویایی و سرزندگی زبان عربی را آشکار میکند .پویایی که هم
در تعبیر و هم در صور جمال و زیبایی قرآن بر إعجاز و فصاحت این کتاب آسمانی افزوده است.
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ولَو ُد ِخ َل ْت َع َل ْيه ِْم ِم ْن أَ ْقطا ِرها ثُ َّم ُسئِ ُلوا ال ْ ِف ْتنَ َة َلتَ ْوها َوما تَ َلبَّثُوا بِها إِالَّ يَ ِسيرا ً( احزاب)14:
َ
«آنها چنان بودند كه اگر دشمنان از اطراف و جوانب مدينه بر آنان وارد مىشدند و پيشنهاد
بازگشــت به سوى شرك به آنها مىكردند مىپذيرفتند ،و جز مدت كمى براى انتخاب اين
راه درنگ نمىكردند».
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 1-2-5فعل مجهول « ُد ِخ َلت»

در باب کاربســت فعل مجهول باید گفت :در برخی موارد ،اعالم وقوع فعل به مفعول و
عدم تعلق غرض گوینده به فاعل که وی چه کسی است ،بیفایده بودن ذکر فاعل را توجیه
میکند به عبارت دیگر هدف از کالم ،صرف ًا اعالم وقوع فعل است نه آنکه فعل از وی صادر
شده است ،مانند کابرد فعل ( ُد ِخ َلت) که در این آیه نشان میدهد ذکر فاعل اهمیت چندانی
نداشته است ،بلکه مهم این است که سرزمین ایشان و خانههایشان مورد تعرض و حمله قرار
گیرد در حالیکه خودشان داخل شهر و دیارشان هستند .به بیان دیگر با کاربرد فعل مجهول
میخواهد بگوید منافقان هیچ تالشی برای امنیت شهر و دیار خود نمیکنند و حاضر نیستند
از سرزمین خود برای مقابله با دشمن و ایجاد امنیت خارج شوند .لذا دشمن هرکه میخواهد
تعرض کند.
باشد ،به راحتی میتواند به سرزمین ایشان ّ

 3-2-5فعل مجهول « ُزیّ ِ َن»

َ
ى أَ ْهلِيه ِْم أَبَدا َو ُزيِّ َن ذل ِ َ
الر ُس ُ
ك فِي قُ ُلوب ِ ُك ْم َو َظنَ ْنتُ ْم
ون إِل 
ــول َوال ْ ُم ْؤ ِمنُ َ
ب َ ْل َظنَ ْنتُ ْم أ ْن ل َ ْن يَ ْن َقلِ َب َّ
ــو ِء َو ُك ْنتُ ْم قَ ْوم ًا بُورا( فتح« )12:بلكه شــما گمان كرديــد پيامبر و مؤمنان هرگز به
َظ َّن َّ
الس ْ
خانوادههاى خود باز نخواهند گشت و اين پندار غلط در دلهاى شما زينت يافته بود ،و گمان
بد كرديد ،و سرانجام هالك شديد».
خداوند در این آیه فعل «زین» را به صورت مجهول و حذف فاعل بهکار برده است .علت
این است که خود فعلِ تزیین اهمیت داشته است نه فاعل ،لذا فاعل حذف شده است .و یا
میتوان دلیل حذف فاعل را در این نکته دانست که قرآن میخواهد خواننده را در دایرهای
از احتماالت قرار دهد و دست او را در تخمین فاعل باز بگذارد .زیرا برای این فعل میتوان
فاعلهای متعدّ دی در نظر گرفت .همچنین اسم اشارة «ذلک» به مفهوم «ظننتم» برمیگردد؛
بدیــن نحو که منافقان گمان میکردند پیامبر و مؤمنین به مدینه باز نخواهند گشــت و این
پندارهای باطلی بود که شیطان آن را در دلهای آنها زینت داده بود و آنها هم طبق آن عمل
میکردند و آن این بود که از رفتن به جهاد تخلف کنند تا مبادا کشته شوند و از بین بروند.

 3-5تعریف و تنکیر اسم

سال اول
شمارة اول
پائیز و زمستان
1396

در زبان عربی برای نشان دادن اینکه نامی َمعرِفه است ،از حرف تعریف الف و الم استفاده
میشود .کاربرد حرف تعریف الف و الم در زبان عربی ،گاه پیرو قواعد خاصی است و گاه
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نیز البته ســماعی اســت .به هر روی ،الف و الم در زبان عربی تنها حرف تعریف نیست و
کاربردهای متعدد دیگری هم دارد .گاهی از ادات تعمیم است و نشان میدهد همۀ مصادیق
آن اســم در حکم مذکور در جمله مســتغرقند .گاهی هم الف و الم در زبان عربی همچون
موصــول بهکار میرود .همچنانکه کاربــرد واژگان نکره در زبان عربی و بهویژه زبان قرآن
کریم ،یکی از مباحث مهم و کلیدی در فهم متن است .ساختار معرفه و نکره در زبان قرآن
معانی متعددی دارد که برخی از آنها در واژههای ذیل قابل بررسی است.
سال اول
شمارة اول
پائیز و زمستان
1396

 1-3-5تعریف «السوء» و «الکتاب»

مفسران ،الف و الم
در قرآن کریم گاه کلماتی هست که الف و الم کاربسته در آنها به نظر ّ
جنس است که مراد از اسم متّصل به آن ،تمامی افراد جنس است .نشانة این «ال» آن است
که به جای آن میتوان لفظ ّ
کل را قرار داد ،بدون اینکه پای مجاز و مبالغه در میان باشــد.
توجه این است که مدخول «ال» اگرچه در لفظ ،مفرد و معرفه است اما در معنا
نکتة در خور ّ
ِّين ب ِ َّ
َّ
الل ِ
جمع است و نکره (همتی ،1390،ص .)133مانند الف و الم در کلمة «سوء»... :الظان َ
الس ْوء( ...فتح)6:
َظ َّن َّ

ظن
در این عبارت علت داخل شــدن «ال» بر کلمة «ســوء» به منظور شمولیّت و تعمیم ّ
ظن احتمال چند وجه وجود دارد :اول آنکه آنها گمان میکردند که
منافقان اس��ت .در این ّ
خدا نمیتواند رســول خود را یاری کند که خدای تعالی در آیة دوازده همین ســوره ذکر
َ
الر ُس ُ
ى أَ ْهلِيه ِْم أَبَدا  ...دوم اینکه آنها نسبت
ون إِل 
ول َوال ْ ُم ْؤ ِمنُ َ
میکند :ب َ ْل َظنَ ْنتُ ْم أ ْن ل َ ْن يَ ْن َقلِ َب َّ
به خداوند شریک قائل بودند برای نمونه آیاتی از سورة نجم بیانگر این مورد است :إ ِْن ِه َي
إِالَّ أَسماء س َّميتُموها أَنْتُم َوآبا ُؤ ُكم ما أَنْ َز َل َّ
ون إِالَّ ال َّظ َّن َوما تَ ْه َوى ْ َ
اللُ بِها ِم ْن ُس ْل ٍ
س
طان إ ِْن يَتَّبِ ُع َ
ْ ٌ َ ْ ُ
النْ ُف ُ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
ِ
ِ
ون إِالَّ ال َّظ َّن َوإ َِّن ال َّظ َّن ال يُ ْغنِي ِم َن ال ْ َح ِّق
ع
ب
ت
ي
ِن
إ
م
ل
ع
ن
م
ه
ب
م
ه
ل
ما
*و
ى

د
ه
ل
ا
ِم
ه
ب
ر
ْ ٍ ْ َ َّ ُ َ
جاء ُه ْم ِم ْن َ ِّ ُ ُ
َول َ َق ْد َ
َ ُْ
َش ْيئ ًا( نجم23:و )28و سوم اینکه گمان آنها بر این بود که خداوند نه میبیند و نه میداند.
و ِلك ْن َظنَ ْنتُم أَ َّن َّ
ون( فصلت )22:لذا
اللَ ال يَ ْع َل ُم َكثِيرا ً ِم َّما تَ ْع َم ُل َ
مانند این سخن خدای تعالیَ :
ْ
وجود «ال» حاکی از تعدد و کثرت ظن آنها میباشد.
ون بِال ْ ِك ِ
تاب ُك ِّله( آلعمران)119:
همچنانکه در آیۀ ها أَنْتُ ْم أُوال ِء تُ ِح ُّبون َ ُه ْم َوال يُ ِح ُّبون َ ُك ْم َوتُ ْؤ ِمنُ َ
لفظ کتاب مفرد و به معنی جمع است چون جنس کتاب اراده شده است.
ظن ،صفای باطن (ساده دلی) ،روابط
این آیه دربارة مســلمانان اســت که بر اثر ُحســن ّ
خانوادگی و مانند آن ،با کافران دوستی میکنند و به آنها دل میبندند ،در حالی که کافران
ایشان را دوست نمیدارند :ها أَنْتُ ْم أُوال ِء تُ ِح ُّبون َ ُه ْم َوال يُ ِح ُّبون َ ُك ْم .در واقع آنان خوبی را به
بدی و محبّت را با عدائت پاسخ میدهند؛ یعنی محبّت مسلمانان به آنان یک جانبه است.
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این آیه در ادامۀ تحذیر مســلمانان از برقراری ارتبــاط نزدیک و صمیمی با بیگانگان ،با
اعتراض و ایقاظ و هشــدار همراه با اظهار نگرانی ،مســلمانان را توبیخ میکند که شما به

 تحلیل سبکشناختی آیات نفاق

ون بِال ْ ِك ِ
تاب ُك ِّله؛ ا ّما
وتُ ْؤ ِمنُ َ
همة مطالب کتاب خود و نیز کتب انبیای پیشــین ایمان داریدَ :
آنان بــه قرآن ایمان ندارند و تنها در ظاهر ادعای ایمان میکنند و دربارۀ کتاب خودشــان
ین ذل ِ َ
عض ونَك ُف ُر بِبَ ٍ
نیــز تبعیض روا میدارند :نُؤ ِم ُن بِبَ ٍ
ك َســبیال
عض
َ
ویریدون اَن یَتَّ ِخذوا ب َ َ
(نس��اء )150:لذا مســلمانان در عین ایمان آوردن به تمام کتابهــای آنان ،مورد کینه قرار
میگیرند (بالغینجفی1420،ق ،ج ،2ص.)140

 2-3-5اسم اشارۀ "اولئک"

ين لَم يُ ِر ِد َّ
...أُولئِ َ
اللُ أَ ْن يُ َط ِّه َر قُ ُلوب َ ُهم( ...مائده )41:این جمله ،اشاره دارد به منافقین و
ك ال َّ ِذ َ ْ
یهودی که دلهای آنان به خاطر فسقهایی که مکرر انجام میدادند آکنده از قذارت و پلیدی
بود .و این یهودیان کسانیاند که خداوند متعال اراده نکرده است از الطاف خویش چیزی که
دلهای آنان را پاک گرداند به آنان عطا کند .زیرا آنان شایســتگی آن را ندارند و میداند که
الطاف او آنان را رستگار نخواهد کرد .لذا کاربرد اسم اشاره دور (اولئک) را برای پایین بودن
ُ
ك لَم يُ ْؤ ِمنُوا ف ََأ ْحب َط َّ
اللُ
َ
جایگاه و شأن آنها از دور استفاده کرده است .همچنین در آیۀ أولئِ َ ْ
أَ ْعمال َ ُهم( احزاب )19:استفاده از اسم اشارة دور برای نشان دادن منزلت پایین منافقان است.
یعنی ایشان بخاطر اوصاف زشتی که داشتهاند ،قابل اعتنا و اهمیّت نیستند.
 3-3-5تنکیر «یوم ًا»
س َع ْن ن َ ْف ٍ
س َش ْيئ ًا َوال يُ ْقبَ ُل ِم ْنها َشفا َع ٌة َوال يُ ْؤ َخ ُذ ِم ْنها َع ْد ٌل َوال ُه ْم
َ
وات َّ ُقوا يَ ْوم ًا ال تَ ْجزِي ن َ ْف ٌ
يُ ْن َص ُرون( بقره« )48:و از آن روز بترسيد كه كسى به جاى ديگرى مجازات نمىشود ،و نه
شفاعت پذيرفته مىشود و نه غرامت و بدل قبول خواهد شد و نه يارى مىشوند».
یکی از معانی تنکیر یک واژه ،تهویل اســت؛ واژة «یوم ًا» در این آیه ّ
دال بر شــدّ ت ترس
است .زیرا در این آیه واژة «یوم» با صفاتی که تماما بر تنهایی و بییاوری انسان و بیفایده
بودن امکاناتی که در زندگی دنیوی برای حل مشــکالتش استفاده میکرد ،داللت دارند لذا
این ویژگیها بههمراه تنکیر واژة «یوم» مفید معنای تهویل آن است.
عظیم»
 4-3-5تنکیر «بال ٌء
ٌ
ذاب ي َذبِّح َ َ
وإِ ْذ ن َ َّج ْينا ُك ْم ِم ْن ِ
ساء ُك ْم َوفِي
ناء ُك ْم َويَ ْستَ ْحيُ َ
وء ال ْ َع ِ ُ ُ
َ
آل فِ ْر َع ْو َن يَ ُس ُ
ون ن ِ َ
ون أبْ َ
ومون َ ُك ْم ُس َ
ِ
ِ
يم( بقره« )48:و(نيز به خاطر بياوريد) آن زمان كه شما را از چنگال
ذل ِ ُك ْم ب َ ٌ
الء م ْن َرب ِّ ُك ْم َعظ ٌ
فرعونيان رهايى بخشيديم كه همواره شما را به شديدترين وجهى آزار مىدادند :پسران شما
را سر مىبريدند و زنان شما را (براى كنيزى) زنده نگه ميداشتند و در اين ،آزمايش سختى
از طرف پروردگار براى شما بود» دیگر معنای تنوین نکره ،تفخیم و تعظیم است ،در این آیه
ساختار نکره در دو واژة بالء و عظیم ترسیمکنندة بیم و وحشتی است که بهخاطر بیدادگری
فرعون و پیروانش بر جان بنیاسراییل افتاده بود؛ همچنان که بزرگی رخدادهای پیش آمده

سال اول
شمارة اول
پائیز و زمستان
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را تداعــی میکند ،گویا یادآوری این موضوعات و توصیــف چنین صحنة هولناکی برای
مخاطبان ،آنان را به ایمان آوردن و پیروی و باور نبوت پیامبر اکرم ،وا میدارد.

 5-3-5تنکیر «وجوه ًا»

سال اول
شمارة اول
پائیز و زمستان
1396

َ
يا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ ُ
س ُو ُجوه ًا فَنَ ُر َّدها
ين أوتُوا ال ْ ِك َ
تاب آ ِمنُوا بِما ن َ َّزلْنا ُم َصدِّق ًا لِما َم َع ُك ْم ِم ْن قَ ْبلِ أ ْن ن َ ْط ِم َ
َ
َ
َعل  َ
كان أَ ْمر َّ
الل ِ َم ْف ُعوال( نساء« )47:اى كسانى كه
ى أ ْدبا ِرها أ ْو ن َ ْل َعنَ ُه ْم َكما ل َ َعنَّا أ ْص َ
حاب َّ
الس ْب ِت َو َ ُ
كتاب (خدا) به شما داده شده به آنچه (بر پيامبر خود) نازل كرديم و هماهنگ با نشانههايى
است كه با شما است ايمان بياوريد ،پيش از آنكه صورتهايى را محو كنيم و سپس به پشت
ســر بازگردانيم ،يا آنها را از رحمت خود دور سازيم همانطور كه اصحاب «سبت» را دور
ساختيم ،و فرمان خدا را در هر حال انجام شدنى است».
نکره آمدن واژة «وجوها» در این آیه ،معنای تحذیر و بیمدهی را به ذهن متبادر میسازد؛
معنایی که خود ،معنای مبالغه یا وحشت بیشتر را در الیههای پنهانش دارد در این آیه ساختار
نکره وجوه ًا افادة معنای مبالغه و شــدت بیمدهی را دارد .به عبارت دیگر توصیف حالت
کسانی است که خویشتن را فریفتند و گمان میکردند از عذاب الهی ایمن میمانند.

 6-4-5تنکیر «نفس» و «شیئ ًا»

از دیگر معانی تنوین تنکیر در صورت وقوع آن در ســیاق نفی یا اســتفهام افادۀ معنای
س َع ْن ن َ ْف ٍ
س َش ْيئ ًا َوال يُ ْقبَ ُل ِم ْنها َشفا َع ٌة َوال يُ ْؤ َخ ُذ ِم ْنها
عمومیت استَ .
وات َّ ُقوا يَ ْوم ًا ال تَ ْجزِي ن َ ْف ٌ
َع ْد ٌل َوال ُه ْم يُ ْن َص ُرون( بقره )48:بنابراین در واژة «نفس» ،ســاختار نکره در سیاق نفی افادة
معنای عمومیّت را میکند بدین معنی که هیچ نفسی (فردی) بار گناه نفس دگری را بر دوش
نمیکشد .به عبارتی دیگر وقوع این واژه با چنین ساختار و سیاقی ،تداعیکنندة اوج ناامیدی
و بیاثرسازی طمع و رغبت انسان است (زمخشری ،1979،ج ،2ص.)36
ــي ِ
س بِضا ِّر ِه ْم َش ْيئ ًا
معنای عمومیت در آیة إِن ََّما النَّ ْجو 
ى ِم َن َّ
طان لِيَ ْح ُز َن ال َّ ِذ َ
ين َ
الش ْ
آمنُوا َول َ ْي َ
الل ِ َو َع َلى َّ
إِالَّ ب ِ ِإذ ِْن َّ
الل ِ فَ ْليَتَ َو َّكلِ ال ْ ُم ْؤ ِمنُون( مجادله« )10:نجوى تنها از ناحيۀ شــيطان اســت،
مىخواهد با آن مؤمنان غمگين شــوند ،ولى نمىتواند ضررى به آنها برساند جز به فرمان
خدا ،بنا بر اين مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند ».نیز قابل مشــاهده اســت .وقوع اســم
نکرة «شیئا» در سیاق نفی ،مفید این معناست که شیطان حتی ذرهای نمیتواند اهل ایمان را
اندوهگین کند .و خداوند از این ترکیب استفاده کرده است تا به مومنان تسلی خاطر دهد و
ایشان را مستحکمتر سازد تا در برابر حیلههای شیطانی بیشتر صبر نمایند (ابنعاشور،1984،
1
ج ،28ص.)32
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 -1ابنعاشور ،محمدبن طاهر ،التحریر والتنویر ،ج ،28ص.32

َّ
جاءتْ ُك ْم ُجنُو ٌد ف ََأ ْر َس ْ
ــلنا َع َل ْيه ِْم ِريح ًا َو ُجنُودا ً ل َ ْم
يا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
آمنُوا ا ْذ ُك ُروا ن ِ ْع َم َة الل ِ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ َ
كان َّ
ون ب َ ِصيرا( احزاب« )9:اى كســانى كه ايمان آوردهايد نعمت خدا را
اللُ بِما تَ ْع َم ُل َ
تَ َر ْوها َو َ
بر خودتان به ياد آوريد در آن هنگام كه لشكرهاى (عظيمى) به سراغ شما آمدند ،ولى ما باد
و طوفان سختى بر آنها فرستاديم و لشكريانى كه آنها را نمىديديد (و به اين وسيله آنها را
در هم شكستيم) و خداوند به آنچه انجام مىدهيد بينا است ».منظور از جنود ،احزاب است،
مانند ابوســفيان که گروههايى (احــزاب) را از عربها مانند قريش و قبيلههايى كه اطراف
ّ
مكــه بودند و بنىغطفان از طايفة نجد ،بنىقريظه و بنىنضير از اطراف مدينه ،جمع كرد تا
عليه مؤمنين به نبرد بپردازند .تصویر در اینجا با کلماتی مختصر آغاز و انجام نبرد را ترسیم
ینماید« .لشکریانی آمدهاند» .نکره آمدن لشکریان افادة معنای تفخیم و تکثیر میکند تا به
م
لشکریان یهودی و منافقی که در اثنای نبرد رسوا شدهاند ،اشاره نماید .همچنین نکره آمدن
بزرگنمایی و هراس افکندن هم اشاره دارد .تصویر لشکریان فراوان با تصویر فرشتگان

به
غیبی و باد در تقابل است .این دو تصویر حسی و غیر حسی در پشتیبانی از موضع مسلمانان
و ویرانی کافران به هم پیوستهاند (راغب ،1387،ص.)316
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نتیجهگیری:

ی سبکشناختی آیات نفاق در الیة صرفی گفته آمد ،نتایج ذیل
توجه به آنچه در بررس 
با ّ
حاصل میشود:

 برخی از ویژگیهای سبکشناختی قرآن را میتوان با دالیل معناشناختی یا کاربردشناختیتبیین نمود و برخی دیگر را میتوان با دالیل زیباییشناختی قابل تشریح کرد.
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 آنچه که از مجموعة بررسیهای علمی و ادبی صورت گرفته در قرآن نظیر این تحقیقو دیگر مطالعات بر میآید ،این اســت که زبان و سبک قرآن ،زبان و سبکی منحصر به فرد
و یگانه است که دارای ویژگیهای خاصی میباشد که آن را از سایر متون متمایز میسازد.

 در الیة صرفی و در مبحث شــکل ساختواژی کلمات ،میتوان شاهد استعمال غالبفعل مضارع بود که بیانگر ،تجدید و اســتمرار صفات و ویژگیهای زشت منافقان تاکنون
اســت و با کاربســت فعل مضارع میتوان اعمال زشت ایشان را که در گذشته اتفاق افتاده
است ،مجددا ً در برابر مخاطب به تصویر کشید و با حاضرسازی آنها ،مخاطب را از گزند
این افراد و خطر همیشــگی ایشان برحذر داشت .همچنانکه ساختار تنکیر در بیشتر آیات
نفاق برای بزرگ و برجستهسازی و یا تهویل مجازات اهل نفاق بهکار رفته است.

 -قرآن کریم
 -ابناثير ،ابوالفتح ضياءالدين1995( ،م) :المثلالسائر ،بيروت :المکتبة المصرية
 -ابنعاشور ،محمدبن طاهر1984( ،م) :التحرير والتنوير ،تونس :الدارالتونسية للنشر ،طالعاشره
 -ابنفارس ،احمد1404( ،ق) :معجم مقاييس اللغه ،قم :مکتب االعالم االسالمي ،چاپ اول
 -ابنمنظور ،محمدبن مکرم1988( ،م) :لسانالعرب ،بيروت :دارإحياء التراث العربي ،چاپ سوم
 -امينپور ،قيصر :)1384( ،سنت و نوآوري در شعر معاصر ،تهران :علمي فرهنگي ،چاپ دوم
 -بالغي نجفي ،محمد جواد1420( ،ق) :تفسيرآالءالرحمن ،قم :بنياد بعثت ،چاپ اول
 -جوهري ،اسماعيل بن حماد1419( ،ق) :الصحاح ،بيروت :دارإحياءالتراث العربي ،چاپ دوم
 -راغب ،عبدالســام أحمد :)1387( ،کارکرد تصوير هنري در قرآن ،ترجمة سيد حسين سيدي ،تهران:
انتشارات سخن ،چاپ اول
 -راغب اصفهاني ،حسين بن محمد1404( ،ق) :مفردات ألفاظ القرآن ،ترجمة غالمرضا خسروي حسيني،
تهران :دفتر نشر کتاب ،چاپ دوم
 -زمخشري ،محمودبنعمر1979( ،م) :أساس البالغه ،بيروت :دارصادر ،چاپ اول
 -سليمان ،محمد2007( ،م) :ظواهر أسلوبية في شعر ممدوح عدوان ،عمان:منشورات اليازوري
 -ســيوطي ،جاللالدين( ،بي تا) :المزهر في علوم اللغــة وآدابها ،تحقيق محمداحمد جادالمولي والياس
الحلبي ،القاهره :انتشارات؟؟؟
 -شرتوني ،رشيد1428( ،ق) :مباديالعربيه «قســم الصرف» ،تنقيح وإعداد حميد محمدي ،قم :دارالعلم،
چاپ پانزدهم
 -عباديان ،محمود :)1368( ،درآمدي بر سبک و سبکشناسي ،تهران :جهاد دانشگاهي ،بي چا
 -عبدالرؤوف ،حسين :)1390( ،سبکشناسي قرآن ،ترجمة پرويز آزادي ،قم :دانشگاه امام صادق ،چاپ اول
 -فراهيدي ،خليل بن احمد1409( ،ق) :العين ،قم :اسوه ،چاپ دوم
 -فيروزآبادي ،محمدبن يعقوب1415( ،ق) :القاموس المحيط ،بيروت :دارالکتبالعلميه ،چاپ اول
 -کواز ،محمد کريم :)1386( ،سبکشناسي اعجاز بالغي قرآن ،ترجمة سيدحسين سيدي ،تهران :سخن،
بيچا
 -مسدي ،عبدالسالم2006( ،م) :األسلوبية واألسلوب ،بيروت ،دارالکتاب الجديد المتحدة
 -مصطفوي ،حسن1430( ،ق) :التحقيق في کلمات القرآن ،بيروت ،دارالکتب العلميه ،چاپ سوم
 -ميداني ،عبدالرحمن حســن حبنکة1414( ،ق) :ظاهرة النفــاق وخبائث المنافقين في التاريخ ،بيروت:
دارالقلم ،چاپ اول
 -ميرزايي ،محمد« :)1383( ،پيدايش پديده نفاق در اســام از منظر قرآن» ،مجلة الهيات و حقوق وابسته
به دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،ش14
 -ه ّمتي ،شــهريار« :)1390( ،ال و اختالفهاي پيرامون آن در زبان عربي» ،انجمن ايراني زبان و ادبيات
عربي ،ش20
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