
 

 

 انتقال در بیانی هایظرافت تأثیرگذاری بر تکیه با ی،قرآن آیات متنیدرون انسجام به اینگره»

 (نساء و بقرههای هسور از شواهدی: موردی مطالعه) «مفاهیم
 مسعود اقبالی1

 
 چکیده

 مجموعه ینیهمنش از برگرفته گاه معنا، و لفظ تناسب هایجلوه از یکی عنوان به کریم قرآن درونی انسجام

 اساسی نقش مخاطب برای ذهنی هایتصویرسازی و مختلف معنایی سطوح ایجاد در که است واژگان آوایی

 به خاصی مفهوم القای ورظمن به ،هم کنار در عبارات و واژگان هدفمند شینیمنه از گاه و دارد عهده بر

 عبارات و جمالت ساختار گیچگون و متنی درون رویکرد اساس بر شیوه این که گیردمی صورت مخاطب

 لفظ تناسب زاویه از وقتی اساس همین بر. است آسمانی کتاب این بیانی هایظرافت دهندهنشان ،آیات در

 واژگان مندقاعده و منظم چینش به شود،می نگریسته سخن معماری از بخشی نعنوا به ،کریم قرآن به معنا و

 و ظریف معانی از اقیانوسی اهآن ورای در که خوریممیبر الفاظ از ایستهپیو همبه مجموعه و عبارات و

 جهت واژگان، خاص معنایی بارِ و جمالت ساختار تحلیل با حاضر پژوهش. است نهفته دقیق هاینکته

 در .دهدمی قرار مطالعه مورد متنیدرون ردرویک اساس بر را آیات قرآن، واقعی مقصود و معنا به دستیابی

 شواهدی صرفآً کریم، قرآن بیانی هایظرافت گستردگی به توجه با توصیفی، تحلیلی روش با پژوهش این

 از واژگان، موسیقایی جنبه از فراتر ،هاآن در معنا و لفظ تناسب و شده انتخاب «نساء و بقره» سوره دو از

 به اصخ مفهومی ارائه در عبارات و جمالت ساختار و واژگان هدفمند نقش به توجه با و متنیدرون منظر

  .است گرفته قرار بررسی مورد ،مخاطب

 .بیانی هایظرافت ،متنیدرون تناسب، معنا، و لفظ کریم، قرآن :کلیدی واژگان

 مقدمه ـ1

 از غیبی امور دیگر و هاانسان روحیات و حاالت ،...و اعتقادی اخالقی، واالی مفاهیم تبیین جهت کریم قرآن

 واالی مفاهیم این ارائه خدمت در نیز بیانی و زبانی مختلف عناصر و برده بهره خاصی ادبی و بالغی تمهیدات

 از گیریبهره اب نیز گاهی آن، از برآمده معانی و حروف واسطه به مفاهیم تصویرگری گاه. است گرفته قرار قرآنی

 و واژگان دقیق انتخاب. گیردمی صورت مشخص موضع در واژگان یقدق کارگیری به با نیز گاهی و آوا و صوت

 در. است آسمانی کتاب این بیانی اعجاز هایجلوه جمله از آن، معانی با قرآنی واژگان و الفاظ نظیربی تناسب

 واژگان هک کندمی القا مخاطب به را مشخص مفهومی و رددا را خود معنای با مناسب جایگاه واژه هر کریم قرآن

 مفرد حالت به گاه و جمع شکل به گاه واژگان اساس، این بر .کنند افاده مشخص معنایی با را آن توانندنمی دیگر
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 مؤخر گاه و شده مقدم گاه کند،می خودنمایی معرفه کسوت در گاه و آیدمی در نکره رتوص به گاه د،شومی بیان

 .  است آیه همان مفهوم با متناسب و خاص عناییم بیانگر حاالت، این تمامی در و

 اللفظ ائتالف» عنوان با قدما نزد ترشیپ آن، از برخاسته یمعنا و یقرآن واژگان انیم کامل انسجام و یهماهنگ

که  شودیم ریتعب یقیموس ای آهنگنظم به آن از یمعناشناس مطالعات در امروزه که است شده ادی آن از «یالمعن مع

است  «ألف»در لغت از ماده  «ائتالف». آنهاست از شدهافتیدر یمعنا درو تناسب  هاواژه یکاشف از اسرار بالغ

 یواژگان با اختالف نیا ی. تمامشودیم مشتق آن از «ه، تألیف، ألف و اُلفهمؤلّفأوالف، ألوف، »چون  یکه واژگان

 دوست و گرفتن انس: «هٌأُلْفَ» .دارند اشتراک هم با« س داشتن و انسجام و تناسبان» یعنیواحد  ییاندک، در معنا

 (.93 ،1 :1388 ،ی)قرش «یَأْلَفُ هلَإِیلَافاً: جعَ آلَفَهُ»مصدر باب افعال است، لذا:  «دادن ألفت» معنى هب «إِیلَافٌ» داشتن

 شده جلب و تألیف شانیهاقلب که کسانی یعنى «قُلُوبُهُمْ هِفَالْمُؤَلَّ» :اما راغب آن را مصدر باب تفعیل گرفته است

 .(81: 1404 ،یاصفهان )راغب است

 از بیش قرآنی، جمالت در عبارات و واژگان این خاص جایگاه نیز و آنها معانی و واژگان بین روابط شک،بی

 انتخاب به وابسته قرآنی، بیان استحکام و وامق زیرا ؛سازدمی آشکار را قرآن درونی انسجام و نظم چیزی هر

 بیان شناسیزیبایی که جایی است، قرآنی هایتصویرآفرینی و جمالت درونی انسجام از گیریبهره و مفردات

 قرآنی جمالت یا سوره کل به نهایت در و جمله کارکرد به و شودیم آغاز واژه یک خاص کارکرد از قرآن،

در  دقت. (17 :1412 حمدان،) گذاردمی نمایش به را بالغت اوج در و جذاب هاییهصحن که کندمی سرایت

 است مأموریتی و واژههر  یژهو ییکارا یانگرب شود،می متبادر آن از که خاصی معنای و یمانتخاب واژگان قرآن کر

 روشنی به قرآنی واژگان از بسیاری هیمعناد در مهم این. است شده داده قرار آن در مخاطب به معنا انتقال برای که

 معنا و لفظ میان نظیربی تناسبی و گرفته قرار خاص هومیمف القای خدمت در واژه یک چگونه که است فهم قابل

 همچنین و «الریح» یعنی آن مفرد با «الریاح» واژه کارگیری هب نمونه عنوان به. است شده پدیدار قرآنی متن در

و  یردر قرآن، صرفاً جهت اشاره به خ «حاالرّی» واژه که چرا دارند؛ ایویژه معنایی تفاوت «طرالم» با «ثالغی» واژه

 و( 46/)روم ﴾حْمَتِهِوَلِیُذِیقَکُم مِّن رَ مُبَشِّرَاتٍوَمِنْ آیَاتِهِ أَن یُرْسِلَ الرِّیَاحَ ﴿ :است شده ذکر یمنفعت و رحمت اله

 شده بیان الهی عذاب و عمل فرجام از ترسانیدن قصد به «الریح» واژه اما(. 22/جرح؛ 117/عمرانآل ،9/)فاطر نیز

)راغب « عذاب بوده است یرا مفرد آورده است، برا الریحکه خداوند واژه  ییاکثر جاها در» :گویدمی راغب. است

 (روحماده  یلذ ی،اصفهان

 عنوان تحت امروزه که آن معانی با قرآنی اژگانو موسیقایی و ییآوا ارتباط یپژوهش، بررس ینا یاصل غایت

 آن از برخاسته آوای با هاواژه مستحکم ارتباط شیوه این چه ؛یستن ،شودمی شناخته «آهنگنظم یا فنوسمانتیک»

 یینتب ،حاضر پژوهش هدف بلکه ،داردتند واژگان  یاکند  آهنگهمسو و مطابق با  ییکه معنا شودمی متصور را



 

 آیاتی درواژگان  یافتهسامان چینش وو ساختار جمالت  متنیلفظ و معنا از جنبه درون یانم یماهنگتناسب و ه

 آنبرآمده از  مفهومِ و الفاظ میان کامل هماهنگی و شریف فمصح این بیانی اعجاز کهاست  نساء و بقره سوره از

 . دهدمی نشان را

 قیتحق نهیشیپ ـ2

 تألیف باره این در نیز ارزشمندی آثار و بوده عربی زبان اندیشمندان توجه مورد گذشته یانسال در شناسیزبان علم

 که است یعرب شناسیحوزه زبان در یالحجاز یاز محمود فهم اللغه علم إلی مدخل کتاباز جمله  است؛ شده

 همچنین. است شدهاخته پرد شناسیزبان کلی موضوعات و عربی نثر و رشع عربی، بالغت چون مباحثی به آن در

در انتشارات  سیدی حسینیدتوسط س عربی شناسیزبانهمان مؤلف، که با عنوان  از العربیه اللغه أسسکتاب 

 را یعلم یپژوهش عربی، زبان کلی یمایت سیافشناخت و در خصوص درکتاب  ین. ااستترجمه شده  سمت

 است. انجام داده یو فرهنگ عرب یسام یهازبان یقیتطب یشناسو زبان یعموم یشناسزبان یدجد یهدر پرتو نظر

و سطوح  اللغهفقه و عربی شناسیزبان خصوص در که استاز احمد مختار عمر  اللغه علم أسس دیگر کتاب

 در آمده است.  یربه رشته تحر یو نحو یصرف هایترکیب و واژگانی آهنگضرب زبانی،مختلف 

را از  یمقرآن کر یاتانجام شده که آ یارزشمند یفاتتأل ،عربی زبان در نیز رآنیق شناسیزبان حوزه در اما

 هاألبنی معانی هایکتاب :شودمی اشاره هاآن از مواردی به که اندداده رارق یمورد بررس یو واژگان یمنظر ساختار
 به هاآن در که السامرایی صالح فاضل از یالقرآن یانمن البقبسات  و الکریم القرآن فی هبیانی هأسئل ،هالعربی یف

 واننا عب که یالسامرّائ یماز ابراه المقارن هاللغفقه کتاب .است پرداخته آن واژگانی مفهوم و قرآنی جمالت ساختار

 یکتاب به مباحث ینا در .تاس دهش همجرت یارسف هب یدیس یدحسنس توسط 1376 الدر س یقیطبت یاسنشانزب

به  ینکهحروف اشاره شده است. ضمن ا یپرداخته شده که در آن به کارکرد برخ یو بنا در زبان عرب یبچون ترک

 یمالقرآن الکر یف هیالجمال هالظاهرکتاب  نیزشده است.  یاشارات یزن یاتآ یو جمع در برخ یواژگان مثن یممفاه
 در لفظی و صوتی هماهنگی و تناسب قرآنی، مفردات شناسیزیبایی» چون مباحثی آن در که حمدان نذیر از

 .است گرفته قرار تحلیل مورد «قرآنی عبارات

 شرح است:  ینبد معنا و لفظ میان تناسب و هماهنگی حوزه در گرفته صورت هایپژوهشاز  دیگر برخی

در  شدهچاپ ،یترجمه محمد حسن معصوم ،یبیقن حامد از «تناسب لفظ و معنا در قرآن» عنوانبا  یامقاله. 1

 یمفهوم یهابار و «المطر و ثیالغ ح،یالر» ونچ یواژگان مقاله نیا در .1 ماره(، ش1378)سال ششم  نات،یمجله ب

شده است. در ادامه  نییبرخاسته از واژه تب یقرار گرفته و مناسبت آن با معنا ین مورد بررسدر قرآ هامختلف آن

 شده است.  اشاره زینواژگان به ظاهر مترادف  یبرخ یبه معنا

https://www.parsine.com/fa/news/64004/تناسب-لفظ-و-معنا-در-قرآن
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کتاب »که در فصلنامه  منشخوش ابوالفضل از «میکر قرآن آهنگ نظم ساختار در معنا و لفظ رابطه» مقاله. 2

 تناسبقرآن از نظر  نیآهنگ یهاجلوهمذکور  مقاله دراست.  دهیبه چاپ رس 17(، شماره 1396سال هفتم ) ،«میق

متناسب با مفهوم  نیآهنگ ییفضا جادیا در یواژگان یهایژگیو نقش و گرفته قرار یبررس مورد الفاظ یمعان با

 شده است.  نییتب اتیآ

 میابراه از «واقعه سوره از یموارد یبررس با قرآن اتیآ در( کی)فنوسمانت ییمحتوا ـ ییتناسب آوا» مقاله. 3

 دهی(، شماره اوّل به چاپ رس1396سال دوم ) ،یکه در فصلنامه مطالعات متون اسالم دانشپور سجاد و فالح

 و هیآ واژه، سطح سه در را ییمحتوا و ییآوا تناسب واقعه، سوره از ییهانمونه ذکر با مقاله سندگانینواست. 

 یقیموس از سرشار نیآهنگ سبکبه  میکه قرآن کر اندداده نشان و داده قرار یبررس مورد ییمعنا اقیس با اتیآ

 . ابدی غلبه آهنگ بر معنا ای معنا بر آهنگ آنکهیب است، ممتاز یمعان با متناسب

 سمقا نوشته «گرامون سیمور هینظر اساس بر میکر قرآن 17 و 16 جزء دو در ییآوا یهماهنگ» مقاله. 4

 مقاله. اوّل شماره(، 1396) پنجم سال ،یقرآن یادب یهاپژوهش فصلنامه در شدهچاپ ادگار،ی میمر و یمختار

بر مخاطب گذاشته  یژرف ریتأث ها،همخوان و هاواکه تکرار با معنا و مقصود تقالان دهد نشان تا است آن بر مذکور

 .ساخت خواهدرهنمون  معنا فهم یرا به سو یو و

 یهامشخصه رامونیپ معنا، ودر حوزه تناسب لفظ  گرفتهصورت یهاپژوهش شتریبکه ذکر شد  طورمانه

 تیّتا اهم بوده آن بر یسع و است شده تهنگاش یقرآن عبارات یمعان با آن یهماهنگ و واژگان ییقایموس و ییآوا

 به مقصود یمعنا یالقا در را هاهمخوان و هاواکه ها،مصوت و هاصامت واژگان، میمال و تند آهنگو  یقیموس

 بر هیتک با و یمتننورد کردیرا با رو یالفاظ و معان تناسبمکه  یپژوهش رسدیم نظر به اما د،ینما نییتب مخاطب

  .است وآورانهن جهت نیا ازنشده و پژوهش حاضر  انجام دهد، قرار مطالعه مورد یانیب یهااسلوب

  یدرون متن کردیبر اساس روقرآن  اتیدر آتناسب لفظ و محتوا ـ 3

 یاله میالتع بهتر چه هر یبخشالهام در فرد هب منحصر یانیب یهااسلوب از یریگبهره و میکر قرآن یدرون ساختار

 موضع در واژگان و اصطالحات یریکارگ به که شودیم قلمداد قرآن یزبان ممتاز یهایژگیو از یکی عنوان به

آشکار آن است. عالوه بر  یهااز جلوه ،مخاطب بر شتریب چه هر یاثرگذار در جمالت نوع نشیچ و مشخص

 که قرآن اتیخطاب در آ نوع و یانیخاص ب یهاشگرداز  یریگبهره زین و واژگان عامدانه ریتأخ و میتقد ن،یا

 یهایکارزهیر و هاظرافت بر است، یقرآن یواال میمفاه یقاال خدمت در و مخاطب حال یمقتضا با متناسب

با  یهمگ ،شده انیب یکتاب آسمان نیکه در ا یکه هر واژه و اصطالح یافزوده است، به نحو میقرآن کر یهنر

 به ،هاآندر ساختمان جمالت و برهم خوردن نظم  یرییهر گونه تغ لذا .دارد تام تناسب هیآ یمعنا و مفهوم واقع

 یایدراز  یانمونهعنوان  به میقرآن کر اتیاز آ یشواهد لیذ در. شودیم منجر عبارات فهمدر  یو نامفهوم لخالا



 

 لیتحل و یبررس موردلفظ و معنا  انیم رینظیب تناسبو  یدر هماهنگ یآسمان ابکت نیا یانیب اعجاز و بالغت

   .گرددیم
 یمحوراخالق و عفت کردن نهینهاد در واژگان خاص کارکرد ـ1ـ3

 آشکار یاکردن ادب و عفت در کالم، به عنوان جلوه نهینهاد یخاص واژگان در راستا یاز معنا میقرآن کر استفاده

 نییتب در یانیب خاص یهاظرافت از دیمج قرآن در. کندیم ییخودنما فیمصحف شر نیا یانیب یهاظرافت از

 به و تعامالت موضوع انیم نیا در. است رفته سخن گرانید خود، داوند،خ با انسان اجتماعى و فردى مناسبات

 محورىکالم و محورىمتن در را آن شهیر که است برخوردار اىژهیو گاهیجا از یگفتار و کالمى تعامالت ژهیو

(. 25: 1385اده، )احمدز جست دیبا دیمج اللَّه کالم دربه ویژه و به صورت خاص در اسالم و  مىیابراه انیاد

 آن دنبال به که داردمی بیان گفتاری و کالمی ژهیو به و اجتماعی ارتباطات زمینه در را یاریبس نکات کریم قرآن

 یواژگان ،یقرآن اتیآ از یاریبس در اساس، نیا بر .است شده حاصل جامعه و فرد برای نیز مؤثری و مطلوب نتایج

 ر،یتعاب نیا با و نموده حفظ کامل طور به را جامعه در او گاهیجا و شأن و زن یوجود کرامت که شده انتخاب

 دهدیم سوق هاارزش پاسداشت و یتعال یسو به  را جامعه و داده رواج یجاهل دوره فرهنگ با زیمتما یهنجار

  :شودیم اشاره آن از ییهابه نمونه لیکه در ذ

 (197)بقره/ ﴾وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِی الْحَجِّ 1رَفَثَفَلَا ﴿، (21/نساء) ﴾بَعْضٍعْضُکُمْ إِلَى بَ أَفْضَىوَکَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ ﴿

مِّن نِّسَائِکُمُ اللَّاتِی ...﴿ ،(43/نساء) ﴾النِّسَاءَ... لَامَسْتُمُأَوْ ...﴿ ،(187/بقره) ﴾وَأَنتُمْ عَاکِفُونَ فِی الْمَسَاجِدِ نَّتُبَاشِرُوهُوَلَا ﴿

 تَقْرَبُوهُنَّا وَلَ﴿( 24)نساء/ ﴾بِهِ مِنْهُنَّ اسْتَمْتَعْتُمفَمَا ﴿ (223)بقره/ ﴾شِئْتُمْأَنَّى  حَرْثَکُمْ...فَأْتُوا ﴿(، 23ء/)نسا ﴾.بِهِنَّ.. دَخَلْتُم

  (222)بقره/ ﴾یَطْهُرْنَحَتَّى 

منظور است تا  نیبد ،ییعمل زناشو میدر ترس حیصرریغ عبارات و واژگان از میکر قرآنهدفمند  یریگبهره

جماع و عمل  معموالً رایز ؛یناپاک گونه هر از خود داشتن نگه زهیپاک در اطیاحت تیرعا یبرا باشد یااشاره

 معتُأو جامِ»عبارت  مذکور مثالً گانواژ یجا به اگر و شودیم آغاز یشوخ ینوع به و کردن لمسبا  ییزناشو

 به هیآ یکل اقیس چون اما نبود؛ داشتن نگه زهیپاک از مراقبت و اطیاحت یبرا یمحلّ گرید شد،یذکر م.....«  النِساءَ

 به ردف شدن دچار زانیم که نموده ذکر یاواژه نیبنابرا ،دارد اشاره ینمازگزار اصول تیعار و یزگیپاک حفظ

 فرا هنگام در ییشوزنا عمل از دنیگز یدور یبرا است یتلنگر ینوع به و دهدیم کاهش را جنابت و یناپاک

انسجام و  دهندهاننش یانگواژ نیچن ذکر. ستیفراهم ن زیغسل ن یبرا طیشرا نکهیبا علم به ا ،نماز وقت دنیرس

 ییمعنا یو در جهت القا است دارعهده را یخاص تیمأمور یاکه هر واژه است اتیلفظ و معنا در آ یهماهنگ

                                                           
 «کند.ی، حج را تباه ماین کار زیرا ؛ستا آن درباره ناشایست سخن یا جماع معنای به رفث»: القول من الفحش أو الحج یفسد ألنه الجماع، أی «رَفَثَ فَال» .1

 (242، 1 :1378 ،؛ جرجانى100، 1 :1421)سیواسى، 
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 سنّتمذاهب اهل  ینظر برخ گونه کههماندارد.  تامتناسب  هیآ یجمله و مفهوم کل اقیسکه با  شده انیمشخص ب

 .(315 ،3 :1422 ،ثعلبى) 1باعث ابطال وضو خواهد شد ییلمس بدن زن به تنها یاست که حت نیبر ا زین

 وارهیکنا یعبارات از راه نیا در و ددهیم قرار یاجتماع یتابوها فیرد دررا  یطرح مسائل جنس میکر قرآن

 ،یاجتماعو  یفرهنگ یهاتیّموقع در مسائل نیا از پردهیو ب حیصر ریتعب رای(؛ ز15 :1420 ر،ی)الصغ ردیگیم بهره

 استفاده حیصرریغ و ییکنا انیهمراه با ب یگفتار نتاز متا نهیزم نیدر ا دیو با ستیفطرت پاک انسان ن ستهیشا

همچون  یشعاع یمعان رگریتصو ،یتیموقع یهابافت نیا در هیکنا و مایا رمز، ناستفاده از زبا ،رو نیا از. کرد

نِسَاؤُکُمْ ﴿ فیشر هیآدر  توانیم را موضوع نیا(. 263 :1973 ،یاست )واف «یگفتار و یرفتار انتمت و عفت ادب،»

 آن از رآمدهبلفظ و مفهوم  انیمشاهده کرد که تناسب م یخوب به( 223)بقره/ ﴾شِئْتُمْأَنَّى  حَرْثَکُمْلَّکُمْ فَأْتُوا  2حَرْثٌ

 .است ییزناشو محاورات در و جامعه در یاسالم شئونات تیرعا و تعفّ گریتداع احسن ینحو به

 نیا نفس از اتیآ نیا در خداوند لذا شده، نیعج خفا و ایح با اساس از ،ییزناشو عمل چون گرید یسو از

 و عمل نیا از گفتن سخن پرده در کهکند؛ چرا یم ادی ،است جماع آن جهینت که میمستقریغ یعبارات با هم عمل

 میاست که در تعال یو عفت کالم ایح دهندهنشان ،یهمبستر از بردن لذت و ییکامجو وهیش به حیتصر عدم

آن است که  یو خفا ایاز بعد ح اتیآ نیا گریتناسب د ن،یبنابرا است، افتهی آشکار یاجلوه میقرآن کر یاخالق

 قابل مشاهده است.   یه خوبب اتیآ نیدر الفاظ و عبارات ا

عالوه بر متانت در گفتار و آموزش  ،«جماع» یجا به «حَرث» واژه ذکر بااست که خداوند  نیذکر ا انینکته شا 

 است نکته نیا گربیان ،واژه نیا از برآمده یمعنا رایز کند؛یم اشاره زین نسل دیتول و زن یوربه بار ،یادب جنس

 او، به محورنگاه کاال یزن و نف یبر ارزش وجود دیبلکه با تأک ،ستیکالم قرآن ن تیاغ ،یجنس و یماد تلذّ که

 بطهرا انگریب صراحتاً که یواژگان در مهم نیا که است داشته نظر مد را خانواده انیبن ارزش و نسل دیتول مسئله

که  است اتیآظ و معنا در لف مثالیب انسجام و تناسب همان نیا و شودینم حاصل است، جماع عمل و ییزناشو

 ارائه منظور به میکر قرآن یکه در ساختار کالم دانندیم یاله یهابه مثابه حکمت آن را یزمخشرچون  یمفسران

 هالمستحسن ضاتیوالتعر فهیاللط اتیالکنا من» :است بسته نقش یاسالم جامعه در یو گفتار یرفتار یهاوهیش

محاورتهم و  یمثلها ف تکلفوایبها و تأدبوایو تعلموهایأن  نیالمؤمن یعل ه آداب حسنکالم اهلل یوهذه وأشباهها ف

 (. 266 ،1: 1407 ،ی)زمخشر «مکاتبتهم

 واژگان مفهوم در ریتأخ و میتقد اصل تیرعا ـ2ـ3

بر  دیتأک به جهت میاست که قرآن کر یانیخاص ب یهاوهیش از یکی عنوان به ،یواژگان «ریتأخ و میتقد» قاعده

                                                           
 .به هالطهار نقض تعلّق الجسد أعضاء من بغیرها أو بالید کان سواء هالمرأ بدن من ءشی إلى بدنه من ءبشی الرجل أفضى إذا: الشافعی فقال .1
 (205،  3 ،ی)طوس .(السالم لیه)ع علی قول هو و الجماع: معناه الحرث، .2



 

مبتدا، خبر،  لیجمله از قب یاز اجزا یبرخ یگاه ،یداشته است. در مبحث علم معان انیخاص ب یمعنا و مفهوم

و باعث  شدهخود آورده  گاهیخّر از جاؤم ایدر کالم مقدّم  یبالغ ـ یهدف نحو کیبر اساس  رهیفاعل، مفعول وغ

وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاهِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ ﴿شوند. یجمله و متن م ییادر دامنه معن ایویژهو  فیظر راتییتغ جادیا

 یفکر مضمون یدارا یقرآن جمالت نکهیا به توجه با (127)بقره/ ﴾وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّکَ أَنتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ

 نحوه جاز،یا وواژگان، حذف  ریتأخ و میتقد لذا است، جمالت یدرون عناصر بیترک نوع با هماهنگ یمعنو و

 است گرفته صورت یاژهیو یمعنا نییتب جهت به خود ،ینحو و یصرف فیظر نکات و ماقبل به واژگان عطف

مثالً  ؛نشود نییتب یگفتمان به خوب وهیش نیا انیاز ب ییهدف غا در ساختار جمله، ممکن است رییتغ نیکمتر با که

 «وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاهِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ»( ابتدا عبارت لیه السالم)ع میبنا نهادن کعبه توسط حضرت ابراه یدر ماجرا

 یمعنا آن، متعلقاتکه بدون ذکر  یاگونه هب است، دهیفا دیمف و کامل یاجمله ،ینحو ساختار در که شده ذکر

 نیا رد. است نهاده بنا را کعبه خانه یهاهیپا( ه السالملی)ع میابراه که است آن انگرنش و استیگو و روشن جمله

 اما (،439 ،1: 1371 ،یطبرس) «جل و عز اهلل بأمر( لیه السالم)ع إبراهیم أنشأه بل مجاهد قال»است: نقل شده  باره

 در زین لیتا نشان دهد که اسماع است دهیبه صورت عطف به جمله ماقبل مرتبط گرد «لیاسماع»لفظ  ،امهاد در

-یاب)ابن« فعطف علیه لمدخلیّته فی الرفع هالحجار یناوله کان إِسْماعِیلُ وَ» رایز ؛است بوده میسه ینحو به بنا نیا

 وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاهِیمُ» یعنی شد،یعطف م «میابراه» بدون فاصله به «لیاسماع»اگر لفظ  ن،یبنابرا (140، 1: 1413 ،جامع

 شد،یم داخل زین کعبه خانه یهاهیپا یبنا حکم در ماًیمستق لیآنگاه اسماع بود،یم «الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ لُیوإسمَاع

 اند،نهاده بنا راخانه کعبه  گر،یکدیبت به نس یبرتر چیهیب و مشترکاً ل،یاسماع و( لیه السالم)ع میهابرا که ییگو

خانه  ،یاست که به فرمان اله یخدا و کس امبری( به عنوان پلیه السالم)ع میابراه تیشخص یمعرف هدف، آنکه حال

شاید نکته  .است بوده مشغول او کنار در اگردش و یحام عنوان به زین لیاسماع فرزندش و است نهاده بنا را عبهک

خانه  یبنا مباشر( لیه السالم)عآن باشد که ابراهیم  ،کلمه اسماعیل و فصل مفعول جمله )القواعد من البیت(تأخیر 

: 1404 ،یهمدان ینینمود )حسدر آماده نمودن سنگ کمک مى ،کعبه بوده و فرزندش اسماعیل بر حسب روایات

 قرار توجه مورد زین ریتفاس از یبرخ در که است یمهم نکتههمان  ،واژگان انیم ریتأخ و میتقد نیا(. 348، 1

و الساّلم بالمفعول  هالصال علیهما إسماعیل و إبراهیم نیب فصل إنما»: است آمده عرفهابن ریاست. در تفس گرفته

ا و إسماعیل إنم بینهما، ألن إبراهیم هو متولی البناء، و هو الذی کان یضع الحجر فی الحائط هلیظهر کمال المباین

 (169 ،1: 2008 ،عرفه)ابن .«هکان یتناوله خاص

 یواژگان حیصح انتخاب در معنا و لفظ وندیپ ـ3ـ3

 هایحوزه» نظریه در کاربردی و مهم مباحث جمله از معنایی، آحاد به واژگان تجزیه و ایمؤلفه تحلیل رویکرد

 آشکار داللتی تواندنمی آن، از برآمده ظاهری معنای و کلمه ریشه به توجه صرفاً که معنا بدین است، قرآن «معنایی



 

 از اعم واژگان، معنایی متنوع هایمؤلفه بایستمی بلکه باشد، داشته کالم گوینده اصلی هدف و مقصود معنای بر

 از صحیحی درک به تا شود استخراج ایگونه به« ...و فعلی ریشه مختلف معانی حصر، تأکیدات، قیود، حاالت،»

 معنایی هایمؤلفه این به کریم قرآن توجه(. 139ـ111 :1399 اقبالی،) آییم نائل کریم قرآن نهایی مقصود و هدف

 مؤلفه همان با همسو آیه، کلی مفهوم که دهدمی نشان را معنا و لفظ میان نظیربی پیوند واژگان، دهندهتشکیل

 .است شده بیان واژه معنایی

أَبْنَاءَکُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ وَفِی ذَلِکُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّکُمْ  یُذَبِّحُونَنَاکُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ نَجَّیْ﴿ 

 یریکارگه ب در کشد،یم ریتصو به را معنا و لفظ انیم شگرف تناسب که هیآ نیا در یانیب ظرافت (49)بقره/ ﴾عَظِیمٌ

در سوره  «قتّلونی»نسبت به واژه  ،سوره و هیآ اقیس با متناسب و متفاوت ییمعنا که نموده یتجلّ «ذبّحونی» واژه

ن در و کارکرد آ کندیرا القاء م« کشتن»افزون بر  ییمعنا ،«لیتفع»فعل در باب  نیا استعمال( دارد. 141/)اعراف

« تقتّلون»فعل  الدّرر نظم ری(. صاحب تفس270، 1: 1408 ،یاست )ابوالفتوح راز ریمنظور مبالغه و تکث باب به نیا

 یمعنا نییاز تب فراتر(. 106 ،3: 1427 ،ی)بقاع «راًیکث الًیتقت: یأ» :دیگویدانسته و م «عیکشتار وس» یرا در معنا

در  انیفرعون یرحمیبرخوردار بوده و قساوت قلب و ب عیاده خشن و سرالعفوق یآهنگاز ضرب که «قتّلونی»

 در افعال نیا از استفاده ییِچرا ،(116 :1399 ،ی)اقبال داده بازتاب یخوبرا به لیاسرائیفرزندان بن عیکشتار وس

نزول  بیاعراف در ترت افعال است. سوره نیا یدر معنا غور و تعمّق ازمندین که است یامر قرآن، یزبان بافت

 شده نازل بقره یمدناز سوره  ترشیپ که است قرآن سوره نینهم و یس و یمک یهااز جمله سوره م،یقرآن کر

چرا  ؛است رفته کار هب سوره یفضا با متناسب به صورت هدفمند و ه،یآ در «أبناءکم قتّلونی» عبارت ذکر .است

سب با عبارت متنا نیو ا «سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ» :که کندیم دیتهد را لیاسرائیبن فرعون سوره، نیهم در و ترشیکه پ

 «ذبح» از اعم ،«قتل» گر،ید یسو از. «یُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَکُمْ» :نموده دیکرده و بدان تهد انیاست که فرعون ب یهمان فعل

 یو رنج و عذاب لیاسرائیبن دیتهد و فرعون با او مقابله و( السالملیه )ع یموس استانر دد اعراف، سوره در و است

از فرعون و  ه،یآ کی نیشده است، حال آنکه در سوره بقره، جز در هم انیب لیفصنموده، به ت لیکه بر آنان تحم

 حوادث داستان اعراف، سوره در چون ن،یبنابرا. است امدهین انیم به یسخن قوم آن عذاب و لیاسرائیبنبا تقابل او 

 کشتن بر یمبن لیاسرائیبن هیعل فرعون یدهایتهد زین و ساحران با یو مبارزه و( ملیه السال)ع یموس از بعد و قبل

 ﴾مِن قَبْلِ أَن تَأْتِیَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا أُوذِینَاقَالُوا ﴿ :شده انیب زنان و مردان ریتحق و نمودن خوار و فرزندان

رو،  نیا از. باشد دیتهد و رنج و درد همه آن با اسبمتن که رود کار به یاواژه ستیبایم الجرم (،129)اعراف/

 مفهوم نیا نییتب یبرا دارد، داللتعام گسترده  قتلِ یعنی کشتن، در یگستردگ و ریتکث برکه  «قتّلونی»عبارت 

 هارون از ینام بقره، سوره در نکه،یا اتیآ اقیس با واژگان مفهوم تناسب نییتب در گرید نکته. است شده انتخاب

 شده ذکر( لیه السالم)ع یموس کنار در هارون اسم موضع، نیچند در اعراف، سوره در که یحال در امده،ین انیم به



 

 زین هارون و( لیه السالم)ع یموس نام ذکر دارد، تیعموم «ذبّحونی» بر «قتّلونی» واژه که گونههمان نیبنابرا. است

 (.13 :2008 ،ییالسامرا)صالح  دارد تیعموم بقره سوره در( لیه السالم)ع یموس نام به نسبت

 خاص یینامع یالقا خدمت در یبالغ یهاجلوه کارکرد ـ3ـ4

 هَذِهِ مِنْ نَاأَخْرِجْ رَبَّنَا یَقُولُونَ الَّذِینَ وَالْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ الرِّجَالِ مِنَ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی تُقَاتِلُونَ لَا لَکُمْ وَمَا﴿

واال در  میمفاه و یمعان هنرمندانه و بانهیاد انیب میکر قرآن اعجاز لیدال از یکی (75)نساء/ ﴾أَهْلُهَا الظَّالِمِ هِالْقَرْیَ

به قرآن  ،یو بالغ یادب عیصنا یریکارگ و به فیو لط بایز یرهایتعب ات،یآ نیدلنش انیقالب علم بالغت است. ب

است که در قرآن  یبالغ عیصنا نیترفیلط و نیترفیاز ظر یکی «هیکنا»است.  دهیبخش یو طراوت خاص جلوه

چند وصف در کالم ذکر  ای کیاست که  یزمان ،موصوف از هیکنابه طور هدفمند از آن استفاده شده است.  میکر

. (155، 2: 1421 ،یوطیس) ستا شده نآو منحصر به  ژهیباشد که و یآنها موصوف مشخص انیشود و مقصود از ب

 أب»و با استفاده از الفاظ  هیکن به صورت یدر زبان عرب واناتیح ای کشورها ای شهرها اسم از خاص یاسام یبرخ

جنگ را  و «میالهابن» را یکشت ،«الرملهابن» را «مار» رو نیا از است؛ رفته کار هب ،که مختص انسان است« و أم

موطن األسرار و »قلب را  نکهیچه ا ؛شودیبا استفاده از صفات به موصوف اشاره م اند. گاه نیزنامیده «قسطلأم»

 مذکور، هی. در آشودیم مشاهده زین قرآن اتیآ رد هیکنا وهیش نیا(. 238 :1382 ،یهی)فق نامندیم «انمجامع األضغ

به  زین« أهل»و واژه  است «مکرّمه مکه» از هیکنا «هیهذه القر» «أَهْلُهَا الظَّالِمِ هِقَرْیَالْ هَذِهِ مِنْ أَخْرِجْنَا رَبَّنَا» عبارت

، 4: 1420 ر،عاشوابن) 1دادند.می رقرا تیآذ و آزارمورد  را کتاپرستانیاشاره دارد که  یو افراد شیقر بزرگان

 ستین ستهیشا رایز ؛است کرده یخوددار شهر آن نام به حیتصر از ،مکرّمه مکه تقدّس لیدل به میکر قرآن (188

عالمانه  یریگردد، بلکه با تعب یظلم و ستم و شرک و تباه نیدر آن، همنش که نام مکّه به خاطر وجود کعبه مقدس

 خدا آلوده کردن خانه با یعاد مردم و زرگانب از اعم مکّه نیمشرک غالب که است شده ادی «هیهذه القر»از آن به 

 تیتنگنا و آزار و اذ در را مؤمنان هم و کرده ستم خود بر هم ش،یخو فرجام کردن تباه و یپرستبت و شرکبه 

 و رأفت و رحمت با ،یقرآن اتیآ گرید در «هبکّ» ایو « مکّه»به اسم  حیاست که تصر یدر حال نیقرار دادند. ا

إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ ﴿ :کندیم منعکس یخوب به را مکرّمه مکّه یواال شأن و قداست حالت، نیا که است همراه یسودگآ

ذِی کَفَّ أَیْدِیَهُمْ عَنکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ وَهُوَ الَّ﴿ (؛96عمران/)آل ﴾وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِینَ

  (24)فتح/ ﴾مَکَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَکُمْ عَلَیْهِمْ

 فظح جهت که است یفردهو منحصر ب عیبد ینحو بیبدان توجه داشت، ترک دیبا فیشر هیآ در که یانکته

است نه  ینعت سبب وهیذکر شده به ش «هیالقر» واژه یبرا که یصفت. است رفته کار هب مکه شهر یبزرگ و قداست

                                                           
 دار یومئذ صارت أنّها هجه من بها المقام هفکراهی المؤمنین، ظلم و الشرک ظلم أی أهلها، ظلم من قدسها کدّر لما منها الخروج وسألوا. همکّ هی هالقری و .1

 .أهلها یقاتل أن لرسوله اللّه أحلّها ذلک أجل من و أهله، و اإلسالم لدین همناوا و شرک



 

 صورت به را نآبه مکه مکرّمه لحاظ نگردد، وصف  میبه طور مستق یاسناد ظلم و ستمگر نکهیا لیبه دل ،یقیحق

به  هبازگردانده است؛ چرا که قداست مکّ «همکّ نیمشرک و ارکفّ»همان  یعنیبه متعلقات آن  یو سبب میمستقریغ

از نعت  یریگبا بهره و فیظر یااشاره با بلکه رد،یگینم قرارمورد خدشه « ظلم» صفت با آن، در کعبه وجود دلیل

 هکاست  یدر حال نیاو بزرگان شهر نموده است.  شیرا صرفاً متوجه اشراف قر ستیاوصاف ناشا نیا ،یسبب

 ستندین برخوردار ازیامت نیا از اند،شده انیب ییکنا صورت به «هیقر» ظلف با قرآن در که ییهانیسرزم و شهرها گرید

 هٍقَرْیَ مِن أَهْلَکْنَا وَکَمْ﴿ هیآ در لذا. است شده داده اسناد بدان ماًیمستقصفت ظلم و ستم  ،یمجاز صورت به گاه و

 هیوصف جمله «مَعِیشَتَهَا بَطِرَتْ» عبارت (،58)قصص/ ﴾قَلِیلًا إِلَّا بَعْدِهِمْ مِّن تُسْکَن لَمْ مَسَاکِنُهُمْ فَتِلْکَ مَعِیشَتَهَا بَطِرَتْ

 «هیقر»خودِ  ،«هیقر»ساکنان آن  یکه عالوه بر نابود هاستسبک شمردن نعمت انگریب و «هیقر»از  یقیو نعت حق

 . دندینگز یسکن اریدر آن د یمردم ،یکه بعدها، جز اندک افراد دهش رانیو نانچشده و  یآموزعبرت سبب هم

 بِأَنْعُمِ فَکَفَرَتْ مَکَانٍ کُلِّ مِّن رَغَدًا رِزْقُهَا یَأْتِیهَا هًمُّطْمَئِنَّ هًآمِنَ کَانَتْ هًقَرْیَ مَثَلًا اللَّهُ وَضَرَبَ﴿ فیشر هیآ در نیهمچن

آن شهر،  نهیشیپ انیدر ابتدا به خاطر ب نکهیبا ا (112)نحل/ ﴾یَصْنَعُونَ کَانُوا بِمَا وَالْخَوْفِ الْجُوعِ لِبَاسَ للَّهُا فَأَذَاقَهَا اللَّهِ

 که یستیناشا اعمال خاطر هب و ادامه در اما نموده، ذکر نآ یرا برا «هًمُّطْمَئِنَّ هًآمِنَکَانَتْ » یو آسودگ تیوصف امن

 همچون یاوصاف مجاز، قالب در و میمستق طور به نهادند، پا ریز را یاله حدود و شده مرتکب شهر آن ساکنان

 زدهیقحط را شهر آن ،«وَالْخَوْفِ الْجُوعِ لِبَاسَ اللَّهُ فَأَذَاقَهَا» عبارت با و است داده نسبت بدان را «ترس و یگرسنگ»

 یناامن که زدهیقحط شده،رانیو یشهر عبارات، نیا شاهدهم با مخاطب کهچنان ؛است دهیکش ریتصو به مخوف و

ذکر شده،  اتیآ نیدر ا «هیقر» واژه یبرا که یاوصاف لذا. کندیم مجسم ذهن در را شده یمستول آن بر حشتو و

 خاص یمفهوم انیب یراستا در و هدفمند یوجه در که است آن از یناش ییمعنا بار و لفظ قیعم تناسب انگربی

 شده است.  القا مخاطب به

سخن درباره ظلم و  یاز مکه مکرّمه را قصد کرده، اگر رو ریغ یمکان ،«هیقر» واژه که یاتیآ در یکلّ طور به

و در قالب مجاز به همان شهر اسناد داده شده است که  میبوده، به طور مستق نیآن سرزم یو خراب ینابود ای ستم

در  زین و (11)انبیاء/ ﴾آخَرِینَ قَوْمًا بَعْدَهَا وَأَنشَأْنَا هًظَالِمَ کَانَتْ هٍقَرْیَ مِن قَصَمْنَا وَکَمْ﴿ اءیانب سوره در آناز  ییهاجلوه

 بدان ماًیمستق یرانیو و یخراب وصفشده که  ذکر (259)بقره/ ﴾هٌخَاوِیَ وَهِیَ هٍقَرْیَ عَلَى مَرَّ کَالَّذِی أَوْ﴿سوره بقره 

که  دهدیم نشان را یقرآن گفتمانواژگان و عبارات در  ییمعنا تفاوت بارِ ،موضوع نیا و است شده داده اسناد

آن را به خاطر وجود کعبه حفظ  یواال گاهیجا و قداست آن، به اسناد وهیش بوده، همکّ شهر با سخن یرو گاههر

 نموده است. 

 جمالت در واژگان امدانهع و منطقی چینش نحوه ـ5ـ3

 از «لَیُبَطِّئَنَّ» (72/)نساء ﴾شَهِیدًا مَّعَهُمْ أَکُن لَمْ إِذْ عَلَیَّ اللَّهُ أَنْعَمَ قَدْ قَالَ هٌمُّصِیبَ أَصَابَتْکُم فَإِنْ لَّیُبَطِّئَنَّ لَمَن مِنکُمْ وَإِنَّ﴿



 

 ،یدیفراه) «حرکت در تأخیر و کردن درنگ» یعنى ،«البُطْء» معناست نیا از و است «کُندى» معناى به «بَطُؤَ» ریشه

 مردم انیم در را نبرد دانیم در حضور از ریتأخ و یسست که است یمنافقان حال انیب ه،یآ مفهوم(. 462 ،7 :1410

 حفظ به را مؤمنان(، 71/)نساء ﴾انفِرُوا جَمِیعًا...فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ ﴿ آن از قبل هیآ در خداوند کهچرا ؛دهندیم رواج

 یمنافقان از دسته آن نکوهش به بعد، هیآ در و خوانده فرا یمکان و یزمان طیشرا طبق بر دشمن، برابر در یآمادگ

 مسلمانان یهمبستگ واتحاد  انیدر نبرد، درصدد منحرف کردن جر نکردن شرکتو  یسست جیکه با ترو پردازدیم

 را یفضاساز نیا خود ،«لَّیُبَطِّئَنَّ لَمَن مِنکُمْ وَإِنَّ» یقرآن عبارت ساختار. هستند مؤمنان یسرددل و یکند عامل و

 فعل مخصوصاً و عبارت کل در دهیبردهیبر و کُند ضربان که معنا نیبد. است دهیکش ریتصو به ستهیشا ینحو به

 در و شده لکنت دچار زبان گویی که یاگونه به ؛کندیم مجسم عام طور هب را یکند و یکاهل و یسست ،«لَّیُبَطِّئَنَّ»

 یظاهر ساختار از که یمفهوم با فعل، نیا(. 25 :1412 حمدان، رینذ) رسدیم یآرام و یکند تینها به واژگان یادا

 و یسست یسو به را مسلمانان دارند قصد که است جامعه در منافقان کردیرو یایگو خود د،یآیم دسته ب آن

 . ندیبزدا آنان انیم از را یهمدل و اتحاد و داده سوق یکاهل

 نوع این ترویج از آنان هدف و منافقان عنصریسست سیمای از تصویرسازی در کریم قرآن رو، این از

رهگذر  ینا از .دارد مقصود معنای با کامل هماهنگی و تناسب که برده کار به را عبارتی جامعه، در رفتار از

 نهایت در و هاواژه و هاواج چگونه که نشینیمیبه نظاره م یهآ ینلفظ و معنا را در ا یونداست که امتزاج و پ

 القای خدمت در شیوه این با و اندشده چینش و گزینش عامدانه نحوی به و عالمانه هدفی با عبارات و جمالت

 .اندآمده در معنا

 جمالت انیب در اقتصار و جازیاـ کاربرد 6ـ3

 این و ستامعن در وضوح و اقتصار و ایجاز از جاهب و صحیح استفاده عربی، زبان در مهم هایویژگی از یکی

 که کندمنتقل می را زیادی معانی کم، الفاظِ با زیرا فهمید؛ توانمی خوبی به ضمایر کاربرد چگونگی در را ویژگی

 و( 61 ،1397 ،دیگران و نجفی زادهسلیمان: ک.ر) گویندمی «تالش کمترین قانون» آن به جدید شناسیزبان رد

به  خوبی به قرآنی آیات از بسیاری در مهم این که است تالش کمترین با گوینده منظور به رسیدن آن، از هدف

 وَإِلَى الرَّسُولِ إِلَى رَدُّوهُ وَلَوْ بِهِ أَذَاعُوا الْخَوْفِ أَوِ الْأَمْنِ مِّنَ أَمْرٌ جَاءَهُمْ إِذَاوَ﴿ یهدر آ مثال یبرا .است انجام رسیده

 (83)نساء/ ﴾قَلِیلًا إِلَّا انَالشَّیْطَ لَاتَّبَعْتُمُ وَرَحْمَتُهُ عَلَیْکُمْ اللَّهِ فَضْلُ وَلَوْلَا مِنْهُمْ یَسْتَنبِطُونَهُ الَّذِینَ لَعَلِمَهُ مِنْهُمْ الْأَمْرِ أُولِی

لی اهلل علیه )ص اکرم امبریپ بر که است ییدادهایرو و اخبار اشاعه و نشر یمعنا به هیآ نیا در «به أذاعوا» عبارت

 و اراخب کردن فاش و انتشار یپ در است ینکوهش و تمذمّ ینوع به و بود گذشته حضرت آن اصحاب و( و آله

 دیترد و یگمراه معرضاخبار در  نیچرا که مسلمانان به خاطر انتشار ا ؛(21، 5 :1390 ،ییطبا)طبا اطالعات

 و مؤمنان از یبرخ رایز ؛باشد داشته یپ در را اهلل رسول امر با مخالفت خطر ت،ینها در توانستیم که بودند



 

 انتشار را آورمالل ای بخشمسرّت خبر گونهره ،یلوحساده و یانگارسهل یرو از و یرتیبصیب خاطره ب صحابه

 دادیم مشرکان و کفار دست به سلمانانم صفوف در نفاق و اختالف جادیا یبرا یمستمسک عمل، نیا و دادندیم

 تمذمّ را امبریپ دستگاه رامونیپ اخبارهر نوع انتشار و فاش کردن  هیآ نیلذا ا ،(203 ، 7: 1406صادقى تهرانى، )

 اطالعات و اسرار حفظ و یدارشتنیخو تیاهم بر ،است شده ذکر هیکه در ادامه آ یبه واژگان ی. اما نگاهکندمی

 . کندیم دیتأک حیصرریغ و یضمن یاگونه به امبریپ رامونیپ سرارا داشتن دهیپوش و

-مفعول» ریاز ضم یکردن مقصود اصل یبا مخف «یَسْتَنبِطُونَهُ و لَعَلِمَهُ رَدُّوهُ، ،بِهِ أَذَاعُوا» یهافعل در ینحو بیترک

اشاره  یبه صورت ضمن یدرون اتینمودن ن یداشتن سخن و مخف دهیپوش تیبه اهم ،مرتبه کی یبرا ولو ،«به

ردن و کتمان اسرار و اطالعات ک یمخف مستلزم ،یکنون طیدر شرا یحکومت اسالم هیپا استوارسازیدارد؛ چرا که 

 آشکار را آن در رفته کارهب فاظال و یاصل مفهوم انیم یاهنگمه و تناسب ،بیترک نیا نه برمال کردن آن. است،

که  گرددیباز م (واألمن)الخوف  یعنی «خبر» واژه به مذکور، افعال در به کار رفته ریضما یتمام واقع در. سازدیم

نموده و از بازگو کردن اخبار  قیتشو یدارشتنیو مشتقات آن، به حفاظت نفس و خو« خبر»به لفظ  حیبدون تصر

 یبه آن، القا حیبه مرجع مشخص و عدم تصر ریضما وستهیارجاع پ ،نیبنابرا است. کرده یو فاش نمودن اسرار نه

و اطناب در جمالت  ییگواز راه صراحتمهم،  نیدر نظر دارد که ممکن است ا به مخاطب را خاص یمفهوم

مفهوم مورد نظر به  یارجاع مکرر به آن، با القا وهیو استفاده از ش ریرو، حذف مراجع ضم نیا ازنشود.  سّریم

 نیاز ا یخوب به مذکور هیدر آ میدر لفظ و محتوا برخوردار است که قرآن کر یمخاطب، از تناسب و هماهنگ

 . بهره جسته است یانیب وهیش

 یقرآن میمفاه نییتب در یواژگان حیتصر و حذفـ 7ـ3

 مختلف یهاتیموقع در که است یواژگان حیتصر و حذف وهیش از یریگبهره م،یکر نآقر یانیب یهاجلوه جمله از

 یاقتضا ه،یآ یتیموقع بافت که ییجا یعنی است؛ گرفته قرار استفاده مورد خاص ییمعنا یالقا جهت به و یزبان

 هر ذکر که یاگونه به ؛دارد نهیزم نیا در را انتخاب نیبهتر میکر قرآن شک،یب کند، یاواژه به حیتصر ای فحذ

 هب را نظر مورد امیپ آن تواندینم جمله، در آن حذف ای آن یمعناهم واژگان گرید که است ییمعنا انگریب واژه،

 .دهد بازتاب یخوب

جمعِ  «رجال» (239)بقره/ ﴾تَعْلَمُونَ تَکُونُوا لَمْ مَّا عَلَّمَکُم کَمَا اللَّهَ فَاذْکُرُوا أَمِنتُمْ فَإِذَا رُکْبَانًا أَوْ جَالًافَرِ خِفْتُمْ فَإِنْ﴿

 آمده است: میرو در قرآن کر نیاز ا (58 ،3: 1388 ،یقرش) «امیص و صائم ام؛یق و قائم» مچوناست ه« راجل»

 با را گزاردن نماز وجوب خداوند ه،یآ نیا در (322، 3 :1408 ابوالفتوح رازی،) «نَیلراجِ: یأ «رِجَالًاکَ یَأْتُو»

 یموارد نیاسالم و از اول نید نیفرام از اهمّ آن داشتن برپا و نماز تیّاهم. است کرده مشخص آن حدود و شروط



 

 بر قرآن، در زین یگرید شماریب اتیآ (18 ،6: 1388 ،ینیکل) 1شودیاز آن بازخواست م امتیدر روز ق است که

 هٌتِجارَ هِمْیرِجالٌ ال تُلْه﴿ :است آمده انیحال بهشت انیاز جمله در ب ،اندهدیورز دیتأک آن به ژهیو اهتمام و نماز اقامه

 ملکُأرجِ یلعَ جاالًرِ لّواصَفَ» یعنی «رجاالً» واژه مذکور هیدر آ لذا (37)نور/ ﴾هالصَّلو اِقام وَ اللّهِ ذِکرِ عَنْ عٌیبَ ال وَ

 (601، 2 :1372، یطبرس) «(الخوف ه)صال مکُوّابِدَ ورِهُظُ یلعَ لّواصَ» یعنی «کباناًرُ»منظور از  زیو ن «هًشامُ لَیقوَ

 انعام، سوره در .است شده انیب آن آوردن یجابه از یگزاردن و مراقبت و پاسدار نماز تیبر اهم زین یاریبس اتیآ

 وَهُمْ بِهِ یُؤْمِنُونَ هِبِالْآخِرَ یُؤْمِنُونَ وَالَّذِینَ﴿فرماید: مینماز  داشتن پاس و آخرت به مردم اعتقاد و مانیا به اشاره با

 راکرده و آن  تمذمّ را نماز شمردن سبک و یانگارسهل ز،ین گرید یو در جا (92)انعام/ ﴾یُحَافِظُونَ صَلَاتِهِمْ عَلَى

  (5ـ4)ماعون/ ﴾سَاهُونَ صَلَاتِهِمْ عَن هُمْ الَّذِینَ لِّلْمُصَلِّینَفَوَیْلٌ ﴿ :است شمردهبر بزرگ یگناه

 یهزوا از مذکور آیه در قاعده ینا آن، اقامه در کاهلی و سستی عدم و نمازگزاری بحث اهمیت رغمعلی اما

 دستورالعملی و کرده تغییر نیز نمازگزاردن شیوه شدید، ترس و خوف شرایط در و گرفته قرار توجه مورد دیگر

 برای اول شرط. است داشته بیان یشرط عبارت دو با را رویکرد این کریم قرآن. است شده وضع آن برای خاص

 و ترس شدن زایل و تامنیّ» حالت دادن نشان برای دوم شرط و «مازن اقامه چگونگی و ترس و خوف» التح

 است، نماز برپایی مصلحت بر ممقدّ ،او جان افتادن خطر به و انسان زندگی مصلحت که آنجا از. است «اضطراب

 ،«إن» شرط حرف از بعد. است داده بازتاب خوبی به را امر این شده، بیان شرطی جمالت قالب در که تعابیری لذا

حذف  جمله از نیز دارد نماز اقامه بر داللت که واژگانی آن، تبع به و است شده عنوان حذف به ایجاز با جمله

 است «ترس و خوف احساس و خطر هنگام به آدمی جان حفظ» عبارات، کلی هدف و آیه سیاق زیرا است؛ شده

 :بگوید مثالً و دورزب اطناب اینکه جای به لذا ،نیست جایز مرسوم و معمول صورت به نماز اقامه ،حالت این در و

 به صرفاً و است کرده بیان موجز جمالتی با را آن ،«مکّنتُمَتَ امَ یفَکَ جلینَرتَمُ لّواصَ وأَ بینَراکِ لّواصَفَ فتُمخِ إنفَ»

 کالم محتوای با لفظ تناسب همان گربیان ایجاز این و ستا کرده اشاره «کباناًرُ أو جاالًرِ» سواره یا ایستاده حالت

 . است ساخته آشکار را قرآن بیانی اعجاز که است

 حالت به نیز جمله خاطر، آسودگی و امنیت برقراری از اطمینان و ترس و خوف شدن زایل با دیگر، سوی از

 بعد لذا. است دهش بیان تفصیل و اطناب هشیو به جمالتی در نماز، اقامه خصوص در توضیحات و تهبازگش عادی

 یادکرد چگونگی و ﴾تَعْلَمُونَ تَکُونُوا لَمْ مَّا عَلَّمَکُم کَمَا اللَّهَ فَاذْکُرُوا أَمِنتُمْ فَإِذَا﴿ :گویدمی دوم، شرطیه جمله از

 دقت رو، این از .نیست پذیرفتنی آن انجام در کاهلی و سستی هیچ حالت، این در که شودمی رمتذکّ را خداوند

 مانسجا و دارد قرآنی متن از برآمده معنای با تام و شگرف تناسبی قرآنی، واژگان مثالبی نظم و الفاظ چینش در

                                                           
 أَوَّلَ إِنَّ بِالنَّوَافِلِ؛ یُتِمُّ تَعَالى اللَّهَ أَنَّ غَیْرَ مِنْهَا یُطْرَحُ هِالصَّلَا فِی سَهْوٍ کُلُّ»: یَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْهِ أَبَاجَعْفَرٍ: سَمِعْتُ قَالَ بَصِیرٍ،أَبِی عَنْ ،عِیسى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ .1

 .سِوَاهَا مَا قُبِلَ قُبِلَتْ فَإِنْ ،هُالصَّلَا لْعَبْدُا بِهِ یُحَاسَبُ مَا



 

 . کرد مشاهده خوبی به شرطی جمالت و نحوی هایترکیب چنین در توانمی را معنا و لفظ میان پیوند و

  یقرآن اتیبفرد آ جمالت در ساختار منحصر یمنطق نشیچ ـ8ـ3

 در هاآن ترتیب چگونگی و جمالت کارگیری به چگونگی قرآنی، بافت در واژگان هدفمند جایگزینی بر عالوه

 مجسم قرآنی آیات در را معنا و لفظ شگرف تناسب که است کریم قرآن بیانی ویژه هایظرافت از نیز، آیات

داللت دارد که هر نوع  یمیبر مفاه ی،قرآن یباتها در ترکآن شینچ یمعنا که ذکر جمالت و چگونگ ینبد کند،می

 الْمُنَافِقِینَ إِنَّ﴿ برای مثال در آیات .یدمقصود خواهد انجام یخلل در فهم معنا یجادساختار، قطعاً به ا یندر ا ییرتغ

 لِلَّهِ دِینَهُمْ وَأَخْلَصُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا وَأَصْلَحُوا تَابُوا الَّذِینَ لَّاإِ * نَصِیرًا لَهُمْ تَجِدَ وَلَن النَّارِ مِنَ الْأَسْفَلِ الدَّرْکِ فِی

 و بغض بر داللت آیه کلی سیاق (146ـ145)نساء/ ﴾عَظِیمًا أَجْرًا الْمُؤْمِنِینَ اللَّهُ یُؤْتِ وَسَوْفَ الْمُؤْمِنِینَ مَعَ فَأُولئِکَ

 زیان باعث فرد، کشاندن تباهی به و فردی آثار بر عالوه نفاق که چرا دارد؛ منافقان از اوندخد شدید ناخشنودی

 و اختالف مایه و دهدمی قرار الشعاع تحت را رییکث گروه باورهای و رافکا و شودمی جامعه در گسترده ضرر و

 و ناخوشایند ایوجهه دهندهنشان ،منافق فرد سیمای الذ. شودمی جامعه مختلف اقشار میان در گسستگیهم از

 بیتاهل .است گرفته قرار نیز مذهبی علمای و مختلف ادیان شدید تمذمّ مورد که است جامعه در نکوهیده

 دنخوان نماز زا حتی وکردند می اعالم منافقین از را خود تنفر و انزجار ،گوناگون هایشیوه به نیز (لیهم السالمع)

: 1406 ،بابویهابن ؛189  ،3 :1388 ،کلینی) دانستند.می نفرین و لعن مستوجب را آنها ،دهکر خودداری آنها جنازه بر

  (.58 ،2 :1403 مجلسی، ؛490 ،1

 نیبدتر بهدن و دچار ش یاز رحمت اله آنان یدور و منافقان نادرست لکردعم دهندهبازتاب هیآ یکل مفهوم

 گرمیترس و هیآ یمحتوا و مضمون با بمتناس زین هیآو ساختار جمالت در  ینحو باتینوع عذاب است که ترک

، اهلل فضل) .ستآنها شوم سرنوشت کنندهدییتأ زین« الدرک األسفل»در جهنم است و عبارت  آنان پست گاهیجا

خداوند و  یاریمقرون شده،  «لن» ابد ینف حرف با که «اًرَیصنَ مهُلَ دجِتَ نولَ» عبارت نیهمچن(. 520، 7: 1419

اسم  نیگزیجا ،بارز ری، ضم«منافق» فرد یمنف وجهه لیبه دل گرید یاز سو .کندیم دور آنان از را یاله نصرت

 ریاز آنان بر زبان رانده شود و صرفاً با برگرداندن ضم ینام خواهدینم یحت خداوند که ایگو ؛است شدهظاهر 

 شوم آنان اشاره کرده است.  گاهیبه کردار نادرست و جا« لهم»مرجع 

 کار به جمالت که یابدمی آشکارتری جلوه ،منافقان از خداوند ناخشنودی میزان بعد، آیه مضمون به نگاهی با

 سبک کریم، نآقر .هاستآن از خداوند شدید ناخشنودی و منافقین جایگاه گویای خود تعابیر، این در رفته

 چرخش به منوط را گناهانشان بخشش و اسالمی جامعه از بخشی عنوان به گروه این پذیرش و اجتماعی مقبولیت

 دِینَهُمْ وَأَخْلَصُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا وَأَصْلَحُوا تَابُوا الَّذِینَ إِلَّا﴿ :است نموده متعدد و سخت روطیش انجام و اعتقادی

 مورد همواره الهی تعالیم به اعتقاد در جدید رویکردی مثابه به او، از آمرزش طلب و خداوند درگاه به توبه .﴾لِلَّهِ



 

-می فرا تعالیباری درگاه به انابه و توبه به را خود گنهکار اقوام نیز، الهی انبیای و گرفته قرار خداوند پذیرش

 . خواندند

 شعیب حضرت درخواست مثالً. دارد رآشکا ایجلوه کریم قرآن آیات از بسیاری رد رویکردی چنین تبلور

 خود قوم به خطاب در( لیه السالمع) هود همچنین ،1الهی درگاه به استغفار و توبه برای خود قوم از (لیه السالمع)

 نموده جلوه خدا درگاه به توبه در( لیه السالمع) موسی دعوت نیز و 2است نموده اکتفا استغفار و وبهت به صرفاً نیز،

 جبران قابل خدوند درگاه به توبه با را الهی دستورات کردن طرد و پرستیگوساله عظیم گناه حتی که جایی ؛است

 یحتّ (54)بقره/ ﴾بَارِئِکُمْ إِلَى فَتُوبُوا الْعِجْلَ کُمُلِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ إِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُم بِاتِّخَاذِ مُوسَى قَالَ وَإِذْ﴿ :داندمی

 یگانگی انکار به و ورزیده مبادرت ایشان تمسخر و استهزاء به و نموده سرپیچی پیامبر دستورات از که را مشرکانی

 طشرو اامّ(. 74/توبه) دهدمی قرار خویش بخشش و عفو مورد الهی درگاه به توبه با صرفاً ،برخاستند خداوند

 از یکهیچ بارهدر نموده، وضع آنان نادرست ملکردع و رفتار از عدول راستای در کریم قرآن که ایچهارگانه

 . است نشده بیان الهی پیامبران رسالت و قرآنی تعالیم با مخالف یا ستمگر هایگروه

 ،یکلّ دیدگاه همان ستایرا در باز نموده، استفاده کریم قرآن که عباراتی نوع و جمالت شچین آیه، ادامه در

 بازگشت و چهارگانه شروط انجام با حتی که گویی است؛ آنان از خداوند ناخشنودی و منافقان نادرست رفتار یعنی

 آنان رفتار از ناخشنودی و نارضایتی فضای همان و اندنگرفته قرار پذیرش مورد هنوز ند،ناپس و پلید رفتار از

 است ایگونه به منافقان ناپسند وجهه دهدمی نشان ،شده ذکر شروط این از پس که عبارتی زیرا ؛استمحکمفر

 قلمداد واقعی مؤمن نادرست، اعمال ارتکاب از توبه و نیت خلوص دادن نشان رغمعلی توانندنمی هرگز انگار که

 اند؛گرفته قرار دخداون غضب و خشم وردم هنوز که است نکته این گویای «ؤمنینَالمُ معَ لئکَأوُفَ» عبارت و شوند

 تا نشده گفته آنان درباره «ؤمنونَالمُ مُهُ لئکَأوُفَ» همچون عبارتی و شده اشاره مؤمنان با آنان همراهی به تنها لذا

 . جامعه در او ناپسند رفتار و منافق از خداوند همیشگی ناخشنودی بر باشد اشارتی

 عبارت در «الْمُؤْمِنِینَ» واژه هدفمند ذکر با ادامه در کهبل شود،نمی ختم جا همین به منافق عملکرد از بیزاری 

 را خویش تمحبّ و هتوجّ خواهدمی گویی منافقان، به «مهُ» ضمیر عارجا عدم و «الْمُؤْمِنِینَ اللَّهُ یُؤْتِ وَسَوْفَ»

 ،اندنموده توبه و دهش پشیمان که منافقانی از دسته آن که دارد بیان ضمنی طور به و کند واقعی مؤمنان نثار صرفاً

 اللَّهُ یُؤْتِ وَسَوْفَ» عبارت لذا ندارند، جایی الهی رحمت و پاداش و اجر از برخورداری و مؤمنان جرگه در

 منافقانِ صریح،غیر طور به و نموده واقعی مؤمنان به معطوف صرفاً را خداوند توجه ،«عَظِیمًا أَجْرًا الْمُؤْمِنِینَ

 قصد را مؤمنان با آنان همراهی فقط و هآورد حساب به مؤمنان عام جرگه در صرفاً را ذشتهگ رفتار از شدهپشیمان

                                                           

 (90)هود/ ﴾وَدُودٌ رَحِیمٌ رَبِّی إِنَّ إِلَیْهِ تُوبُوا ثُمَّ رَبَّکُمْ وَاسْتَغْفِرُوا﴿ .1

 (52هود/) ﴾مُجْرِمِینَ تَتَوَلَّوْا وَلَا قُوَّتِکُمْ إِلَى قُوَّةً یَزِدْکُمْوَ مِدْرَارًا عَلَیْکُم السَّمَاءَ یُرْسِلِ إِلَیْهِ تُوبُوا ثُمَّ رَبَّکُمْ اسْتَغْفِرُوا قَوْمِ وَیَا﴿ .2



 

 بایستمی ،بود این از غیر اگر زیرا ؛دهند مطابقت مؤمنان کردار با را خود رفتار و اخالق بایستمی اینکه و کرده

 شمار در نیز را آنان ماقبل، به ضمیر ارجاع با تا شدمی بیان «عَظِیمًا أَجْرًا اهلل یُؤْتِیهم وَسَوْفَ» صورت به آیه

 خداوند قاطع تأکید ،آن در که کنیممی اشاره آیاتی به موضوع این تأیید در .دهد قرار بزرگ اجر کنندگاندریافت

 لَهُمْ تَسْتَغْفِرْ لَا أَوْ لَهُمْ غْفِرْسْتَا﴿ :گویدمی پیامبر به خطاب کریم قرآن. است آخرت و دنیا در منافق آمرزش عدم بر

 گزاردن نماز از را خدا رسول حتی نیز دیگر جای در و( 80)توبه/ ﴾لَهُمْ اللَّهُ یَغْفِرَ فَلَن مَرَّةً سَبْعِینَ لَهُمْ تَسْتَغْفِرْ إِن

 کَفَرُوا إِنَّهُمْ قَبْرِهِ عَلَى تَقُمْ وَلَا أَبَدًا اتَمَّ مِّنْهُم أَحَدٍ عَلَى تُصَلِّ وَلَا﴿ است داشته برحذر او قبر زیارت و منافق میّتِ بر

 (84)توبه/ ﴾فَاسِقُونَ وَهُمْ وَمَاتُوا وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ

 خداوند خشم و بغض بر آشکار داللتی مذکور، آیه در عبارات صحیح جایگزینی و جمالت ترکیب بنابراین

 جهت ابزار ترینقوی و بهترین آیه، واقعی مقصود و مفهوم با لفظ تناسب و هاستآن ریاکارانه اعمال و منافقان از

 . است منافقان با ارتباط در داللت این دادن نشان

 ساختار( 14)بقره/ ﴾مُسْتَهْزِئُونَ نَحْنُ إِنَّمَا مَعَکُمْ إِنَّا قَالُوا شَیَاطِینِهِمْ إِلَى خَلَوْا وَإِذَا آمَنَّا واقَالُ آمَنُوا الَّذِینَ لَقُوا وَإِذَا﴿

 گرانبی آیه، ینا در خود همتایان و مؤمنان با تعامل چگونگی و منافقان رفتار توصیف در فعلیه و اسمیه جمالت

 خطاب چگونگی چراکه ؛است جامعه در آنان ریاکاری و منافقان درونی باورهای تبیین در معنا و لفظ تناسب

 «آمَنَّا» فعلیه جمله با را مؤمنان گروه منافقان،. است متفاوت هم با خود کیشانهم برابر در آنان گفتمان و مؤمنان

 خود، همتایان و یاران با که آن حال اند،داده قرار خطاب مورد دارد، گذشته مانز در رخداد و حدوث بر داللت که

 خطاب همچون ،«آمنّا» ماضی فعل جای به چرا که اینجاست سؤال. اندگفته سخن «مَعَکُمْ إِنَّا» مؤکده اسمیه جمله با

 با کریم قرآن چیست؟ در افعال زمان رتغیی این راز و اندنبرده کار به را «مؤمنون إنّا» اسمیه جمله خود، همتایان

 دانسندمی خود آنان، که چرا ؛است برداشته پرده مؤمنان با خطاب در منافقان نهاریاکار احساسات از تعابیر، این ذکر

 و میل روی از ایشان ایمان چون و است بوده مؤمنان فریب جهت به و تظاهر روی از صرفاً آوردنشان ایمان که

 به را آنان گذرای و سست اعتقاد تا کرده استفاده «آمنّا» ماضی فعل از کریم قرآن لذا نبوده، صداقت و قلبی اعتقاد

 یهودیان هایدیدگاه به گرایش و الحاد و کفر بر پایداری به نسبت چون منافقان، از دسته همین اما. کشد تصویر

 گرایش از برخاسته ،خود رؤسای و یهودیان بربرا در فکری هایهدیدگا و احساسات این ابراز و بودند قدم ثابت

 .است کرده یاد آنان از «معکم إنّا» اسمیه جمله با است، بوده نفاق و کفر استمرار در صداقت و قطعی

 مؤمنان خطاب در «آمنّا الواقَ» فعلیه جمله کارگیری به با منافقان که است عقیده این بر السبیل تسهیل صاحب

 باطل اعتقادات این بر ماندن ثابت برای تالش و فاسد دیدگاه ،«معَکُم إنّا» یهاسم جمله از یریگبهره مقابل، در و

 نیات داشتن مخفی و تقیه روی از صرفاً ،ماضی جلوه در «آمنّا» عبارت ذکر که آن حال اند،ساخته مجسّم را

 ( 38 :2010  بکری،) .است بوده مسلمانان با برخورد در شاندرونی



 

 وَیَلْعَنُهُمُ اللَّهُ یَلْعَنُهُمُ أُولَئِکَ الْکِتَابِ فِی لِلنَّاسِ بَیَّنَّاهُ مَا بَعْدِ مِن وَالْهُدَى الْبَیِّنَاتِ مِنَ أَنزَلْنَا مَا یَکْتُمُونَ الَّذِینَ إِنَّ﴿

 مضارع فعل که معنا نیبد است؛ آن یتجدد استمرار بحث مضارع، فعل یهایژگیو جمله از  (159)بقره/ ﴾اللَّاعِنُونَ

 استمرار مستقبل زمان یعنی ؛دارد داللت استمرار بر شدن، نو و تجدّد وهیش به کالم، نهیقر و تیموقع برحسب

 استمرار حال، زمان با آن انقطاع و افتنی انیپا با که یماض زمان خالف بر شود،یم دیتجد لحظه به لحظه و داشته

 یهودی دانشمندان که است آن گرانیب «ونَمُکتُیَ» مضارع فعل ه،یآ نیا در (107 :1971 ،ی)جرجان ندارد راه آن در

 مرتکب یاله نیفرام با عناد در یشگیهم شهیپ عنوان به را رفتار نیا کردند،یم انکار را اکرم امبریپ نبوّت که

 فعل با زین شده، ذکر یاله یهانشانه کتمان با تقابل در و آنان عقوبت گرانیب که یفعل جهت، نیهم به و شدندیم

 ادامه یخداوند اتیآ و قیحقا کتمان به آنان که یمادام که نکته نیا بر باشد یاشارت تا است آمده «لعَنُهُمیَ» مضارع

 :2008 ،ییالسامرّا صالح )ر.ک: بود خواهد انآن ریگبانیگر همواره یاله رحمت از یدور و یاله عقوبت دهند،

 (،161)بقره/ ﴾ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَهِ اللَّهِ وَالْمَلَائِکَهُإِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ کُفَّارٌ أُولَئِکَ عَلَیْهِمْ لَعْنَ﴿ هیآ در اما (26

 « اللَّهِهُعَلَیْهِمْ لَعْنَ» هیاسم جمله ئتیه در و متفاوت یانیب در یاله رحمت از یدور و مالئکه و خدا نینفر و لعن

 با آنان رابطه چون و اندرفته ایدن از زیکفرآم اعتقادات با که دارد اشاره یکسان به هیآ اقیس رایز ؛است شده انیب

 دارد، داللت آنان بر تیقطع و ثبوت وهیش به صرفاً زین یخداوند لعن لذا رفته، نیب از اعتقادات نیا استمرار و ایدن

 یهدفمند و در تناسب تام و شگرف با معنا ات،یآ نیدر ا یاواژه هر ذکر رو، نیا از. یتجدد استمرار وهیش به نه

 برخاسته از آن است. 

 یریگجهینت

 از برآمده معنای و عبارات و الفاظ میان نظیربی هماهنگی و تناسب در کریم، رآنق بیانی اعجاز هایجلوه از یکی

که  ایگونه به ؛دارد عهده بر اهیممف ریالقاگ در ایویژه مأموریت ایجمله و واژه هر آن، در که است تهنهف آن

معنا، به اختالل در هم یاکردن واژگان به ظاهر مترادف  یگزینجا یادر ساختار جمالت  یدگرگون یا ییرتغ ینکمتر

 تحلیل و شناسیزبان علم طریق از کریم قران بیانی هایظرافت فهم و درک. یدمقصود خواهد انجام یفهم معنا

 بهتر چه هر فهم به تواندمی آید،می دسته ب قرآنی عبارات و جمالت از که مفهومی آن، تبع به و واژگان معنای

 .رساند یاری قرآنی تعالیم

منظم و  ینشچ که آیدمی دست بهنکته  اینآن قر یانیب هایظرافت و یخاص واژگان هایویژگی بررسی در

 بهتر چه هر درک و فهم در را اطبمخ که دهدمی ارائه قرآن نظر مورد مفهوم از یذهن یریهدفمند واژگان، تصو

 وجه ممکن منتقل شود. ینبه بهتر یهآ یامپ تا آوردمی فراهم بستری و کندمی همراهی نیقرآ عالیمت

 قرآن بیانی هایظرافت تبیین و معنا و لفظ تناسب حوزه در «نساء و بقره» سوره آیات از شواهدی بررسی

 یریو به کارگ یمو اقتصار در ارائه مفاه یجازاز ا یحافعال و استفاده صح ینحو یبترک که است آن گربیان کریم،



 

 ضمیر مراجع حذف گاه که جایی .دهدیخود را در انتقال معنا به مخاطب نشان م یکارکرد اصل یر،هدفمند ضما

 حکایت محتوا و لفظ در ماهنگیه و تناسب از مخاطب، به نظر مورد مفهوم القای با ارجاع، شیوه از استفاده و

 چینش در دقت رو، این از .است جسته بهره بیانی شیوه این از خوبی به آیات، از بسیاری در کریم قرآن که دارد

مقصود،  یدر انتخاب معنا یبالغ هایجلوه کارکرد تأخیر، و تقدیم اصل رعایت ی،واژگان قرآن مثالبی نظم و الفاظ

برآمده از متن  یشگرف و تام با معنا تناسبی ی،در ساختار عبارات قرآن ییرالت و تغو عامدانه جم یمنطق ینشچ

 ،نحوی هاییبترک ساختاردر  توانیلفظ و معنا را م یانم یوندانسجام و پ که ایگونه به است؛ کرده ایجاد یقرآن

 و مفهوم با لفظ ناسبت یراز ؛کرد مشاهده خوبی به یمخاص در متن قرآن کر یذکر واژگان و یجمالت شرط

 خاص معنایی ترسیم در آیات نظر مورد داللت دادن نشان جهت ابزار ترینقوی و بهترین آیه، واقعی مقصود
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