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ـ    ن مقاالتی تدویراهنما  
  . باشندی نوآوری، مستند و دارای پژوهش ـید علمیمقاالت با 
  .چینی شده باشد  کلمۀ حروف٩٠٠٠ تا ۶٠٠٠مقالۀ ارسالی بین  ـ
  .مشخص شود... ، و٢ـ٢، ١ـ٢، و ...، ٢ـ١، ١ـ١ها با   آنۀرمجموعیو ز. .. و٣، ٢، ١ یها  با شمارهی اصلیترهایت ـ
مه یثر در ده سـطر ضـمک، حدایسی و انگلی، عربی بحث است، به سه زبان فارسۀنما و فشرد  تمامۀنییه آک مقاله ۀدکیچ ـ

  .دیایده بکیبه دنبال هر چ) سه تا هفت واژه( مقاله یدیلکباشد و واژگان 
  .نوشته شود) صفحه/ جلدۀا شماری صفحه ۀشمار: ، سال انتشارینام خانوادگ(ن پرانتز به صورت یه بارجاعات در متن مقال ـ
 از همـان یگریو اگر به مأخذ د) صفحه/ جلدۀشمار: ا همانیهمان ( بالفاصله به همان مأخذ باشد از یاگر ارجاع بعد ـ

  .استفاده شود) صفحه: همو، سال انتشار(سنده باشد ینو
 یو در ارجاع بعد) یسال انتشار، نام خانوادگ: جلد/صفحه(ن پرانتز ین و از سمت چپ در بیبه صورت التن، یمنابع الت ـ

  . نوشته شود(.Ibid)اگر بالفاصله باشد 
     :ترتیب منابع ـ

ه ک یدر صورت(ا مصحح، نوبت چاپ ی، نام مترجم، محقق تابکنام ، )سندگانینو/ سندهینو(، نام ینام خانوادگ: تابک
    .خ انتشاری، محل نشر، نام ناشر، تار)ستیاز نی باشد نچاپ نخست

 جلـد، ۀسـال، شـمار/ ، دورههینـام نـشر، »ومهیعنوان مقاله داخل گ«، )سندگانینو/ سندهینو(، نام ینام خانوادگ: مقاله
  .خ انتشاریتار

د شـود و یـ قیسیـو انگل ی بـه دو زبـان فارسـی متبـوع وۀ و نام مؤسسیا عنوان علمی ی دانشگاهۀسنده، رتبیامل نوکنام  ـ
  . ارسال گرددیکیترونک الی تلفن و نشانۀ، شماری پستیهمراه با نشان

  .ش مقاالت آزاد استیرایمجله در و ـ
  .ردیگ ی انجام م<www.razavi.ac.ir> یات به نشانیت نشریری مدۀق سامانیًافت مقاالت صرفا از طریارسال و در ـ
    .پذیر است  امکان<razaviunmag@gmail.com>ارتباط با مدیریت مجله از طریق رایانامۀ  ـ

  اصول اخالقی مجله    
ها در تدوین مقاله است و لذا تعیین نام مسئول مقاله و نیز رعایـت عـدم   همکاری آندهندۀ فهرست نام نویسندگان نشان ـ

  .وجود اسامی غیر مرتبط ضروری است
گونـه   عهده دارد و نیـز مـسئولیت هـررهم عمده را ب س،مقاله... سازی و  مسئول فردی است که در تهیه، آمادهۀنویسند ـ

    .باشد  وی میۀایراد قانونی و رعایت ضوابط بر عهد
  حقوق نویسندگان و داوران    
  .شود  مجله محرمانه بوده و از آن محافظت میۀاطالعات شخصی نویسندگان برای عوامل اجرایی و اعضای تحریری ـ
  .گردد ز نام نویسندگان انجام میداوری مقاالت توسط داوران، بدون اطالع ا ـ
    .شود نام داوران مقاله، محفوظ است و به هیچ عنوان در اختیار نویسندگان قرار داده نمی ـ

  رایت قانون کپی    
ً آثار باشد و قبال در نشریۀ دیگری چاپ شده یا برای نـشریۀ ۀشده یا ترجم برداری از آثار چاپ مقاالت ارسالی نباید کپی ـ

  .زمان ارسال شده باشددیگر به طور هم
دشـده در وزارت ییأت( از فصل دوم قانون حمایت از حقـوق پدیدآورنـده ٣ ۀدر صورت تخلف نویسندگان، مطابق با ماد ـ

  .رفتار خواهد شد) ، تحقیقات و فناوریعلوم
  .گردد رایت می  کپی درصد قابل قبول است و بیشتر از آن شامل قانون١٠ نویسنده یا نویسندگان تا ۀشد همپوشانی مقاالت چاپ ـ
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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  اسالم امبریپی اسیس اصول بر یقرآن نگرش

  کتاب اهل با مواجهه در
    ١یاعراب نیغالمحس  
    ٢نژاد یکاظم حسن  

  دهکیچ
بـوده کـه  با اهل کتـاب دارای اصـول و ضـوابط Nرفتار سیاسی رسول خدا

رغم اهمیت زیادی که داشته است، با نگاه تدوین نظام سیاسـی بـه آن توجـه  علی
ی اسـیس اصـول بـر یقرآنـ نگرش«این تحقیق که با عنوان . استای نشده  شایسته

 به دنبـال آن اسـت ،است شده نگاشته» کتاب اهل با مواجهه در Nماسال امبریپ
 امـروزی ۀتخراج کنـد تـا در جامعـکه از رفتار پیامبر اسالم اصـول سیاسـی را اسـ

 سیاسـی و ۀای باشد برای کسانی کـه بـه نـوعی بـا اهـل کتـاب در عرصـ دستمایه
 اهـل ۀهـایی کـه دربـار به این منظور تمامی آیات و سوره. اجتماعی مواجه هستند

کتاب آمده است، به طور ویـژه و در کنـار روایـات و تفاسـیر مـورد بررسـی قـرار 
  . از آن استنباط شده استNامبرگرفته و اصول سیاسی پی

آمیـز در  همزیستی مسالمت: حاصل این پژوهش استخراج اصولی است مانند
                                                                 

 ١٠/۵/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١٢/١٠/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(golamhosein.arabi@gmail.com) قم دانشگاه اریدانش. ١
  .(hkazemin12@gmail.com)) مسئول ۀنویسند (قم دانشگاهی قیتطب ریتفسی تخصصی دکتری دانشجو. ٢
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 اهل کتاب، دعوت به حق و یکتاپرستی، پرهیز از تحریک و ایجاد تـنش در کنار
هـا و  ، هـشدار بـه انحرافـات آنٶمنانها، مقابله با نفوذ اهل کتاب در بین م بین آن

کیـد بـر آیـات أ در این پـژوهش اصـول مـذکور بـا ت.کتاب ن اهلاجهاد با منحرف
  .بندی شده است  قرآن کریم و با کارکرد دیپلماتیک استخراج و جدولۀشریف

 ، امبریـپی اسـیس رفتـار ۀمنظوم ،یاسیس مند نظام اصول :یدیلکواژگان 
  .کتاب اهل با مواجهه اصول کتاب، اهل با تعامل ۀویش

  مقدمه. ١
 ۀمناقــش مــورد ربــازید از کــه اســتی موضــوعات از ســالما امبریــپی اســیس ۀریســ

 هـر و کـرده ارائه عرصه نیا دری فراوانی ها پژوهش دانشمندان. است بوده شمندانیاند
 ازی ا منظومـه ۀدربـار امـا. انـد پرداختـه موضوع نیا به خاصی ا هیزاو از وی نوع به یک
 ۀدربـار کـهی آثـار کثـرا. اند نموده بحث کمتر امبریپ دولتی اسیس قواعد و اصول
 امـا ؛انـد نمـودهی بررسـ را امبریپی اسیس رفتار ،شده نوشته کتاب اهل با امبریپ رفتار
 تمام در که امبریپ ١.است پرداخته موضوع نیا دری اسیس اصل استخراج بهی مؤلف کمتر
 کنکاش مورد شانیای اسیس رفتار دیبا ،)٢١ /احزاب( است منانٶمی الگو نیبهتر ها عرصه
 شـکل آن ۀیـپا بـر شان،یـدگراند برابـر در اسـالمی اسیس و کیپلماتید نظام تا ردیبگ قرار
 تمـام سـعادتی بـرا اسـت، )١٠٧ /اءیانب(» نیللعالم رحمة «امبریپ که آنجا از. ردیبگ

. اسـتی بررس قابل جامعه ارشادی راستا در امبریپ رفتار نوع. کند یم تالش ها انسان
 حکمـت ۀیـپا بـر کتـاب اهـل بـا امبریپ رفتار که ندباور نیا بر سطور نیا گاننگارند

 اهـل ۀدربار که یثیاحاد و اتیآ لذا. استی مبتنی قیدق ۀمنظوم وی اسیس اصول وی اله
 استخراج آن ازی اسیس اصولی برخ و گرفته قرار دقت مورد هیزاو نیهم از ،است کتاب
  .است شده

  یشناس اصطالح .٢
 در »کتـاب اهـل و اسـتیس «کلمـات از یک هر از نظر موردی امعن نییتب منظور به

                                                                 
  .ار در منابع مقاله موجود استبیشتر این آث. ١
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  :شود  میاشاره یک هری اصطالح وی لغوی امعن به مقاله، نیا

  استیسمعنای لغوی . ١ـ٢
مدیریت و تدبیر نمودن :  از جمله؛این کلمه در لغت به معناهای مختلفی آمده است

 اوضـاع مـردم و  بهبـود بخـشیدن بـه،از معـانی دیگـر سیاسـت .)٧/٣٣۶: ١۴٠٩فراهیدی، (
ی حکومت کردن بر مـردم و حـسن تـدبیر ااست، همچنین به معنه رعایت مصلحت آن

 دیـب و رام کـردن هـم آمـده اسـتأی تاسیاست به معنـ. )٢/١٢٢٩ :١٣٨۴ُجر، ( استه آن
  .)١/۴٧۵: تا ، بیصعیدی(

  اصطالح در استیس. ٢ـ٢
 یکاشــان ضیفــ مالمحــسن .انــد داشــته اســتیس ازی متنــوع فیتعــار شمندانیــاند

  :سدینو می
 تیصـالح بـه دنیرسـ جهـت در ها انسان تیترب و سیتسو از است عبارت استیس«

  .)٣۴٠: ١٣٨۴(» سعادت و ریخ قیطر به ها آن کشاندن و ریتدب و ها آنی کمال

ی اجتمـاعی زنـدگ میتنظـ و هیـتوج و تیریمـدی معنـا بـه را استیسی جعفر عالمه
  .)۴٧: ١٣۶٩ ،یجعفر( داند  میمعقول اتیح ریمس در ها انسان

 کـرده معنا مردمی زندگ ونۀ شئاداریی توانا به را استیس زینی ا خامنه اهللاةیآ حضرت
  .)۶٨: ١٣٨٩، ایزدهی( است

  :ندیفرما  میاستیس فیتعر دری نیخم امام
 نظـر در را جامعه مصالح تمام ،ببرد راه و کند تیهدا را جامعه که است نیا استیس«
 ملـت صـالح ،اسـت صالحـشان کهی زیچ آن طرف به کند تیاهد را ها نیا و ردیبگ

  .)١٣/٢١٧: ١٣٨٧ ،ینیخمموسوی (» است

 ضیفـ و امـام فیـتعر مرکـب و جامعی معنا ،نجایا در ما نظر مورد استیس نیبنابرا
 حیصـح صـورته بی دار مملکت و بشر اتیح میتنظ و ریتدب«: ییعن ؛باشد  مییکاشان
  .»باشد ملت صالح به کهی ا هگون به ؛یمتعال اهدافی راستا در
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  یاسیس ۀریس. ٢ـ٢
 است، شدهی معرف مردمی الگو ،یالهی وح اساس بر که امبریپ جامع تیشخص

 شمندانیـاند و نٶمنـام توجـه مـورد ،یاقتصاد وی اجتماع ،یاسیس ،ینید ونئش تمام در
 نیـد اتیعرضـ از اسـالم خیتـار حـوادث که معتقدند کهی کسان خالف بر. است بوده
 و کامـل بـر دال ،ابعـاد نیا تمام به نید توجه ،)١٨: ١٣٧٧ سروش،( نید اصول از نه تندهس

 مخالفـت تـرک و امبریـپ از محضی رویپ و گرفتن الگو به دستور. است آن بودن جامع
  .باشد  میمختلف ابعاد در امبریپ بودن کامل انگریب )٧ /حشر( شانیا

ی اتیـآ جملـه از. اسـت شده نییتب میکر قرآن ازی فراوان اتیآ در امبریپی اسیس شأن
 بـا قتـال دسـتور کـهی اتیآ، )۴٢ /مائده( دهد  میکتاب اهل نیب کردن حکم به دستور که

 بـای اسـیسی هـا مـانیپ عقـد وی نگـار نامه نیهمچن. )١۴ /توبه: مانند( دهد یم قاتل کفار
 دولـت. باشـد  مـیاعظـم امبریپی اسیس شأن لیدال گرید از مختلف لیقبا و ها دولت

 همان از و داشت را سازمان کی یساختارها تمام که بودی سازمان صورته ب امبریپ
 از. )٧١: ١٣٩۴ ،آموزگـار( داشـتی اسـیسی هـا جنبـه اسالم، به لیقبا و افراد دعوت با ابتدا
ی جهان تواند  میچگونه ،شود منحصر خودی عباد وی نید شأن در فقط امبریپ اگری طرف

 جهـت در اقدامات نیتر مهم ،امبریپ بری مدن اتیآ نزول با قتیحق در .)١ /فرقان( باشد؟
 گرفـت شـکل حـضرت آن توسـطی عباد وی مدن ،ییقضا ،یمال ،یاسیسی گذار قانون

  .)٢٨۴: ١٣٨٧ محققان، ازی جمع(
 و باشـد داشته جهان اصالح ۀیداع ،آن اول تیشخص و اسالم شود یم مگری وانگه

 باشـد؟ تفـاوت یبـ ها آنی حکومت وی اسیس ۀجنبی یعن مردمی زندگ ازی اعظم بخش به
 سـوق جهـتی اسـالم امـت ونئشـ تمـام در خدا رسول که میمعتقد ما که لذاست
 و هـا آن بـریی فرمـانروا وی حکمرانـی بـرا نیهمچن و متعال خداوندی سو به مردم دادن

  .)۶/١٣: ١٣٨٧ ،ییطباطبا( دارد تیوال مردم نیب در قضاوت
  .باشد  میخدشه قابل ریغ و مسلمی امر امبریپی اسیس ۀریس و شأن نیبنابرا

  کتاب اهل. ٣ـ٢
 اطالق یآسمان یتابک به معتقد انیاد روانیپ از یگروه به اصطالح در »کتاب اهل«
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 اهـل بـا رابطـه در. شـدند  مـیهـا یمجوسـ دیشا و ان،یحیمس ان،ییهود شامل که شد یم
 اسـت دیترد گرانید و مجوس ۀدربار ماا ،ستینی دیترد انیحیمس و انییهود بودن کتاب

 نیــا قیمــصاد از انیحیمــس و انیــهودی هکــ اســت نیــا قنیمتــ قــدر. )١٠: ١٣٩٠ ،یمطهــر(
 اهـل ۀدامنـی برخ .)١/۴٧۵ :١٣۶٧ ،یبجنوردی موسو( اند بوده یاسالم فرهنگ در اصطالح
 ،ییاطبـاطب( انـد داده توسـعه هـم ناصـابئ و مجوس به )١٧ /حـج( قرآن به استناد با را کتاب
 و حـج ۀمبارکـ ۀسـور از ١٧ ۀیـآ در دقـت اما. )١٧٩: ١٣۶٢ ،یوسـفی  ویمهدو؛ ٩/٢٣٧: ١٣٨٧
 هم بای تیسنخ گروه چند نیا ًلزوما که دهد  مینشان نصارا  وهودی کنار در مشرکان ذکر

ی فراوانـی هـا زنـی گمانه و اختالف ها آن بودن کتاب اهل ۀدربار چونی طرف از. ندارند
. میکنـ  مـیاکتفـا کتاب اهل قنیمت قدر به ما ،)١۴/۴۶: ١٣٨۶ مکارم،( ستا گرفته صورت
ــا ــ دارد ج ــودی ادآوری ــه ش ــا در ک ــژوهش نی ــا پ ــوع ًقطع ــا موض ــود م ــت یه ــه ،اس  ن
 را خودی مال منافع نژادپرستانه فقط و کرده رها را خودی مذهب ۀجنب کهیی ها ستیونیصه
  .)١۵۶: ١٣٩٢ وان، ماه( کنند  میدنبال

  قرآن در ابکت اهل. ۴ـ٢
 انیحیمس منظور مورد ک یدر که آمده میکر قرآن در بار ٣١ ًمجموعا» کتاب اهل«
 و  )١١ و ٢ /حـشر؛ ٢۶ /حـزاب؛ ا١۵٧ و ٧٢ /نـساء( انیـهودی یبـرا مـورد پنج ،)١٧١/ نساء( است
 هـودیی گاه میکر قرآن در. نصاراست و هودی یدو هر کلمه نیا از منظور گریدی جاها

ْآ َنیِذَّلـَا  ،)٢٠ /عمـران آل( َابَتـِکْلا اُوُأ  مثـلی گـرید ظالفـا بـا انصار و ُاَنـَ  َابَتـِکْلا ُ
ِ اُوُأ َنیِذَّلَا  ،)١۴۶/ بقره(  و یهـود لفـظ همی گاه و است آمده )۵١ /نساء( ِابَتـِکْلا َنِم اًبَ

  .)٣٠/ توبه( است شده ذکر هم با انصار

  میرک قرآن در کتاب اهلی معرف .١ـ۴ـ٢
. شد  مییتلق اسالم با معارضی اجتماع انیجر نیتر مهم ،نزول عصر در کتاب اهل

 قرآن. دینما روشن بهتر را اسالم موضع تواند  میمیکر قرآن دگاهید از ها آن بایی آشنا لذا
  .پردازد  میها آن اعتقادات و کتاب اهلی معرف به مواجهه از قبل میکر
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  کتاب اهل یرفتار وی فکری ها یژگیو .٢ـ۴ـ٢
  .)١۵٧/ اعراف( نندیب  میلیانج و تورات در را مکتبش تیحقان و امبریپ .١
  .)٧۵ /عمران آل( کنند  میانکار را حق و ستندین امانتدار کتاب اهل .٢
 آمـدن بـه لیانج و تورات در و است شده روشن ها آن بر حق کهی حال در ها نیا .٣
 کننـد  مـیحـق انکار هم باز، است شده داده بشارت محمد حضرت امبرانیپ خاتم

  .)۶ /صف؛ ١۵٧ /اعراف(
  .)١٢٠/ بقره( کند تیتبع ها آن نید از نکهیا مگر ،دنشو ینمی راض امبریپ از هود ی.۴
  .)٧۵ /عمران آل( دنکن  میانتیخ امانت در ایدن مال حب خاطر به هودی .۵
 اسـتهزاء بـه ار امبریـپ ،غـروب هنگـام در شـدن کـافر و صـبح در آوردن مانیا با .۶
  .)٧٢/ عمران آل( رندیگ می

  .)٧١ /عمران آل( زندیآم  میهم در را باطل و حق .٧
 بـه اعتـراف از ،دارند کتاب تیحقان به علم کهی حال در کتاب اهل از باسوادان .٨
  .)٢٣ /عمران آل( کنند  مییخوددار آن

  .)١٩/ عمران آل( رندیپذ  نمیرا اسالم حسد خاطر به .٩
  .)۶٩ /عمران آل( کنند  میآرزو و تالش منانٶمی گمراه و نحرافای برا .١٠
 /نـساء( زننـد مـی میمـر حـضرت فیعف و مقدس ساحت بهی عفت یب تهمت .١١
١۵۶(.  

 /نـساء( رسـانند  مـیقتـل بـه را ها آن و رندیگ  میدهیناد را امبرانیپ هشدار و انذار .١٢
١۵۵(.  

 یگمراهـ دنبـاله بـ و رنـدیگ  مـیدهیـناد را لیانج و تورات بخش تیهدا میتعال .١٣
  .)۴۴/ نساء( روند می

  .)۴۶/ نساء( کنند  میفیتحر را تورات و میکر قرآنی اله اتیآ. ١۴
  .)۴١ /مائده( دیکن قبول ،کردند حکم شما نظر طبق اگر ندیگو  میهود ی.١۵
  .)٨٢/ مائده( هستند دوست منانٶم بای حیمس عابدان و باسوادان .١۶
  .)۴٣ /مائده( کنند  مییتوجه یب ،کند  میدییأت را امبریپ و قرآن که تورات به .١٧
  .)٨٢ /مائده( هستند انیهودی منان،ٶم با افراد نیتر دشمن .١٨



  

رش
نگ

 
 بر یقرآن

ول
اص

اسیس 
یپی 

مبر
ا

 
الم

اس
N

...

٩  

  .)١١١/ بقره( شود  میبهشت داخل ،باشدی حیمس وی یهود که کس هر .١٩
  .)١٣۵/ بقره( دیشو تیهدا تای حیمس یا دیباشی یهود یا ندیگو  میمسلمانان به .٢٠
 دارنـد اخـتالف هـم با حیمس و هودی میابراه بودنی حیمس وی یهود ۀدربار .٢١

  .)۶۶ـ ۶۵ /عمران آل(
  .)١٧١ /نساء( کنند  میغلو یسیع حضرت تیالوه ۀدربار کتاب اهل .٢٢
  .)١٨/ مائده( میهست خدا فرزندان ما ندیگو  مینصارا و هود ی.٢٣

  کتاب اهل با امبریپی اسیس رفتار. ٣
 ،)٢ /طه( یجانفشان و )١٢٨/ توبه( یدلسوز تینها با تیهدا رسول عنوان به رامبیپ
 بـه و )۴۴: ١۴١۴ ،نهـج البالغـه ( برآمـده هـا انـسان تمام ۀغبارگرفت فطرت نمودن داریبی پ در
 اصـول ،آمـد خواهـد کـه طور همان. است نموده رفتار کتاب اهل بای مختلفی ها وهیش
  .شود  میتخراجاس شانیا رفتار ازی مهمی اسیس

ی اسـیس اصـول بـه را پژوهـشگر اعظم امبریپ ۀمانیحک و متنوع رفتار در کنکاش
 ،آمـده کتاب اهل ۀدربار که یاتیآ تمام اصول، نیا استخراج منظور به. رساند  مییمهم
 نیـا بـا مـرتبط اتیآی برخ نیهمچن و ١گرفته قراری بررس مورد مختلفی ها دواژهیکل با
 بـار ک یـ،منظور نیا به. است شدهی بررس ،است آمده اتیآ نیا از بعد یا قبل که اتیآ
 نیهمچنـ .اسـت شـده حاصـل میکـر قرآن ختم قیتوف موضوع، نیا بر دیکأت و دقت با

 ؛توبـه ؛مائـده ؛نـساء ؛عمـران آل ؛بقـره( انـد پرداختـه کتاب اهل موضوع به شتریب کهیی ها سوره
  .اند گرفته قرار مطالعه موردی شتریب دیکأت با ،)حشر و احزاب

 زمـان در امبر،یـپ از قبـل یهـود ۀدربـار کهی اتیآ به ما که است نیا اشارهۀ شایان نکت
 ،شـود  مییاد ها آن از لیاسرائ یبن عنوان با میکر قرآن در که اند بوده یموس حضرت
  :لیدل دو به ؛مینپرداخت
 اغلــب و نــدا نداشــته امبریــپ بــا یســروکار و نبــوده امبریــپ عــصر هــم هــا آن ًاوال
 و اسـت »الکتـاب هـلأ ایـ«ی هـا واژه بـا ،یهـود بـه میکر قرآن و امبریپی ها خطاب

                                                                 
 نیالذ «،»الکتاب ناهمیآت نیالذ «،»ینصار «،»یهود «،»الکتاب هلأ«ی ها دواژهیکل از منظور نیای برا. ١

  .است شده استفاده »الکتاب من اًبینص وتواأ
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 عتیشـر و سرنوشـت بـه منـانٶمی حتـ انیـیهود ارشـاد و تذکر منظور به متعال خداوند
  .دیفرما  میاشاره لیاسرائ یبن

 به ازین و است فراتر نوشته نیا ۀعهد از و گستردهی لیخ لیاسرائ یبن ۀدربار بحث ًایثان
  .میپرداز  میامبریپ زمانی نصارا و یهود به فقط ما رو نیهم از. داردی تر عیوس کار

  زیآم مسالمتی ستیهمز و صلح اصل: اول اصل. ١ـ٣
ها فارغ از عقایدشان   انسانۀ مبتنی بر سازش و احترام به همسیاست پیامبر اسالم

با این نگاه که حتی همان . )٢۵۶ /بقـره( کند  نمیکسی را مجبور به پذیرفتن اسالم. است
هـا   است و امکان هـدایت او فـراهم اسـت، بـرای آنیفرد مشرک، فطرتش بر خداجوی

از محبـت و  منٶگذارد و در پی تشکیل امت واحده، مشرک و اهل کتاب و م  میوقت
ل ارسال  و معاد و اصأاعتقاد به مبد. )١٨۵/ بقره( ِاسَّلنـِی لًدُه برند   میتعالیم کتابش بهره

 داد که به سـمت ها این امکان را به پیامبر گرامی رسل، از جانب مسیحیان و کلیمی
قـرآن کـریم اصـل را بـر . )١٠٣ :١٣٨٨، جوادی آملی( تشکیل یک امت واحده حرکت کند

نـد، تـو هـم بـه یاگر دشمنان به صلح گرا«: فرماید  میآمیز گذاشته است و زندگی صلح
 جدول قرآنیدر  .)۶١ /انفال(» ًنا او شنوا و داناستیقیه کن کل ک و بر خدا تویصلح گرا

، ابـن اثیـر( حـضور غـالم یهـودی. اصل صلح به آیات دیگر در این باره اشاره شده است
 ، بیـانگر ایـن اصـل مهـم اسـت  و ریحانه همسر یهودی در منزل پیامبر)۵/۴٠٧: تـا بی

  .)۶/١٢١: انهم(

  کتاب اهل با کوین معاشرت .١ـ١ـ٣
ابـن (گرفـت   مـیحتـی از آنـان قـرضو ها معاشـرت داشـت   با آن پیامبرشخص

 بـا ابـراز ،)۵/۴٠٧ :١۴٠٩ابـن اثیـر، (نمـود   مـیهـا عیـادت  از بیمـار آن،)٢٣۵ :١۴١١طاووس، 
ها مثـل شـهروندان مدینـه  آن. فرمود  میهودیان شرکتی ۀهمدردی در مراسم تشییع جناز

مـسلمانان هـم . )٢/۴۶٠: ١٣٨۵ ،ابـن حیـون( شد  نمیها  ظلم و برخورد خاصی با آن،بودند
 :١۴١٣ ابـن بابویـه،(دانستند   می آنان را جزء ملت خود،ها پیمان داشتند خاطر اینکه با آن به
قـرآن کـریم در . )٩۶ــ٩۵: ١٣٩٢ ،علیخـانی(  و رفتارشان بر اصل صلح بنـا شـده بـود)٢/٢۴

 نمایـد و  مـیمدارا و عفو توصیه را به استقامت،  پیامبر،برابر آزار و اذیت اهل کتاب
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د تـا یـ بگردانید و از آنـان رویز و جدال با آنان درگذرینون از ستکا هم... «: فرماید می
/ بقـره( » تواناسـتیارکـًنا خدا بـر هـر یقیند؛ که اعالم یا جزیخدا فرمانش را به جنگ 

١٠٩(.  
ــامبر   ودر زمــان اوج قــدرت اســالم، اســقف نجــران بــه راحتــی بــه محــضر پی

 .)١/٩٠: ١۴٠٧ابـن کثیـر، ( پرسـید  مـیاالت خـود راٶو سـ رسید  میمنین علیٶامیرالم
ه مـسجد آمدنـد، زمـان عبادتـشان زمانی که مسیحیان نجران جهت گفتگـوی علمـی بـ

 امـا پیـامبر ، برخـی اعتـراض کردنـد.آوردنده صدا در ناقوسشان را در مسجد ب.رسید فرا
هـا  بخـشی از آنکـه رفتـار زیبـا باعـث شـد همین .  آزادشان بگذارید: فرموداعظم

  .)١/١٠۵: ١۴٠۴قمی، ( مسلمان شدند

  کتاب اهلی انسان حقوق تیرعا. ٢ـ١ـ٣
ی ارشـاد دستورالعمل یک در ،فرستاد یمن به را حزم بن عمروی وقت اکرم امبریپ
 دستورات ،انصار و هودی یحت یمن مردم اقشار ۀهم به نسبت که نوشت او بهی حکومت و

ی خالـص و پـاک اسـالم و شـود مـسلمان کـهی نصران ایی هودی هر. کند ادهیپ را اسالم
 در و شـود  مـیزیـن او شامل ،دارند مسلمانان آنچه هر .است اسالم امت از ،دینما اظهار
 هرگـز ،بمانـدی باق خود تینصران ای تیهودی در که هر و است کیشر ها آن ضرر و نفع

  .)٢/۵۴۴: ١۴١٩ ،یانجیم یاحمد( شود  نمیخود نید ترک به مجبور

  ها انسان ۀهم به احترام. ٣ـ١ـ٣
 و تعـامالت دری اخالقـ اصـول تـا شود ینمی مجوز هرگز قه،یسل و اعتقاد اختالف
 از دور و مناسـب برخـورد و کین اخالق تیرعا رو نیا از. شود گرفته دهیناد ارتباطات

 ۀویشـ. )٢/ مائـده( است یاسالم دولت و امت به خداوندی ها هیتوص از دشمنان، بای تعد
 بـه اش عهدنامـه در یعلـ امـام. اسـت بـوده گونه نیا هم اطهار ۀائم زیآم صلح
  :دیفرما  میاشتر مالک

ابـن (» کـن برخـورد کـوین هـا آن بـا ،هستند انسان تو مثل یا هستند تو نید هم یا مردم«
  .)١٢٧: ١۴٠۴ ،یحرانشعبه 
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  قلوب فیلأت .۴ـ١ـ٣
 کمک و توجه ها آن بهی مال لحاظ ازی حت .کند  میحبتم مخالفان به اسالمی گاه

 یعلـ حـضرت. )۶٠/ توبـه( شود حق برابر در ها آن قلب شدن میمال باعث تا کند می
 نمود خیتوب را ها آن ،اند کردهیی اعتنا یبی حیمس ۀسالخورد فرد به یارانشان که دیدی وقت
  .)۶/۶۵٨: ١٣٨٠ ،یمیحک( نمود مقرری حقوق المال تیب از اوی برا و

 مجلس انییهود ازی تعداد که استی زمان کتاب اهل قلوب فیلأت از گریدی ا نمونه
 ها آنی عروس تبرکی برا که کردند اصرارو  آمدند امبریپ نزد ها آن .داشتندی عروس
 امبریپ و دینما شرکت ها آن مجلس در زهرا حضرت مطهر وجود که دهد اجازه
  .)٢/۵٣٨: ١۴٠٩، یراوند( رفتندیپذ

 ریـتحق باعـث و اثـر بـدون طرفـه، یک صورته ب کتاب اهل با امبریپ زیآم صلح رفتار
 کـه صـورت نیـا بـه ؛اسـت داشته دنبال به را ییبایز اثرات بلکه ،نبوده مبارکشان وجود
 مـسلمانان بـه زشـانیآم محبـت رفتـار .)١١٠/ عمران آل( آوردند مانیا کتاب هلا ازی برخ
ی دار زنـده شـب اهـل و دندیرس مانیای باال درجات بهی برخ. )٨٢ /عمران آل( شد شتریب

 ۀمانـیحک رفتـار و مکتـب نیـای بایز میتعال دنید با گریدی برخ .)١١٣ /عمران آل( شدند
  یبرخـ .)٨٣ /مائـده( آوردنـد مـانیا ،ختنـدیر  مـیاشـک کـهی حـال در او یـاران و امبریپ

ِسبخت« مثل
 ،کنـد تیـاذ را امبریپ دشخو سخت االتٶس با خواست و آمدی هودی ١»ُ

 کهیی جا تا داد پاسخ را او االتٶس ،محبت و صدر ۀسع با اسالم مهربان امبریپی ول
ــهادت او ــر را نیش ــانش ب ــه( ســاختی جــار زب ــن بابوی ــد؛ ٣١١ و ٣٠٩: ١٣٩٨ ،اب : ١۴٠٩ ،یراون
٢/۴٩٢.(  

 لمانمـس ،امبریـپ زیآم صلح رفتار اثر در که است هودی دانشمندان ازی کی» قیریُمخ«
: تـا یبـ هـشام، ابـن( داد قـرار خـود امـوال اریـاخت صاحب وی وص را امبریپی حت  وشد
١/۵١٩(.  

 اهـل بـا زیـآم صـلحی زنـدگ اصل«ی برا توان  میکه استی قرآن اتیآ ریز جدول در
  .جست استناد آنان به» کتاب

                                                                 
َّسبخت« .است شده ذکری مختلف اعراب با ،منابع در شخص نیا اسم. ١ ُسبحت« و »ِ َ   .است جمله آن از »َ
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 زندگی
  آمیز صلح

 زنـدگی ،گرنـه اصـل و،تتال و مبـارزه در صـورت آزار اسـق
  )۴ /حشر(آمیز است  صلح

  )١٠٩/ بقره(گذشت و صبر در برابر آزار و کفر اهل کتاب 
  )۶١/ انفال(طلبی با دشمنان  صلح

 )٨/ ممتحنه( با غیر ظالمان از اهل کتابخواهی  نیکی و عدالت

 خواهی عدالت
  )۴٢/مائده ( اهل کتاب ۀعادالنه حکم کردن دربار

 شـود  مـی شوهر کافری کـه زنـش مـسلمانپرداخت مهریه به
   )١١ /ممتحنه(

 و صلح اصل
 زندگی
  آمیز مسالمت

  احترام به
  )۵ /مائده( ها حالل بودن غذای اهل کتاب و ازدواج با آن  اهل کتاب

  حق به دعوت اصل: دوم اصل. ٢ـ٣
 رای اسـیس آرامش و ثبات ،ها آنی اعتقاد انحراف ازی ریشگیپ و کتاب اهل دعوت

 وی سیـع حـضرت بـه متعـال خداونـد جانب از یهود، و تیحیمس نید. داردی پ در هم
 غربـت دچار روانشانیپ انحراف اثر در خیتار طول در لکن است، شده داده یموس
 نگاه، نیا از و است تر فراهم نامشرک از ها آن دعوت ۀنیزم رو نیهم از .اند شده فیتحر و

  .است گرفته صورت شکل چند به حق به دعوت. داردی فراوان تیاهم دعوت اصل

  مشترکات به دعوت .١ـ٢ـ٣
 بـه را کتـاب اهـل اکـرم امبریـپ ه،یـاول تیهـدا و فطـرت بـه بازگـشت منظور به

 هـل أایـ «ٶدبانـۀم لحـن. )۶۴/ عمـران آل( کنـد  مـیدعوت اسالم با مشترکشان اعتقادات
 بـه اگـر نکهیکماا است، خطاب شکل نیبهتر ،انینصران و انیمیکل به خطاب» الکتاب
 دیـتوح بـه دعوت. شود یم بهتری اثری دارا و باتریز ،»قرآن اهلی ا« ندیبگو مسلمانان
 نیهمچنـ. شـود یمـ تیـثنو و ثیـتثل مثلی ا آلوده وی انحرافی باورها کردن رها باعث
 و ظلـم ۀورطـ در افتادن از ها آن حفظ موجب ،یساالر ارباب میرژ کردن رها به دعوت
 دعـوتی تـیرع و اربـاب میـرژ ینفـ و دیـتوح بـه عـالم موحدان ۀهم لذا. شود  میستم
 و مـذاهب نیب الفت ویی همگرا ۀنیزم ،دعوت نیا با. )١٠٢: ١٣٨٨ ،یآملی جواد( شوند می

  .شود  میحاصلی خارج دشمنان برابر در تامی مل اتحاد



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٨

١۴  

  بشارت همراه دعوت. ٢ـ٢ـ٣
 کـه خواهـد  مـیهـا آن از آخـرت و ایـدن در سـعادت کـسب به بشارت با امبریپ
. )۴٧ /نـساء( اسـت لیـانج و تـورات کننـدۀ قیتـصد که یقرآن ؛رندیبپذ را نقرآ بودن یاله

ی ها کتاب و لیانج و تورات به اگر که چرا ؛هاست آن آخرت و ایدن نفع به قرآن به عمل
ی نیزم وی آسمان برکات از ،کردند  میعمل زبور مثل است، شده نازل ها آن بر که گرید

 هـم بـشارت را هـا آن ،قـرآن بـه دعـوت کنـار در. )۶/٣٨: ١٣٨٧ ،ییطباطبا( بردند می بهره
 شـوند  مـیمنـد بهـرهی الهـی هـا نعمـت و ها برکت از ،یریپذ حق نیا اثر در که دهد می

 خداوندی ها نعمت از تقوا، و مانیای زاا در بندگان که استی اله سنت نیا. )۶۶ /مائده(
  .)٩۶ /اعراف( شوند  میمند بهره متعال

  پادشاهان به دعوتی ها نامه. ٣ـ٢ـ٣
 خدای تعالیای به پادشاه روم نگاشتند و بعد از ذکر نام   نامهپیامبر گرامی اسالم

سالم بر کسی کـه «گونه نوشتند که   برای او این.از نام هرقل روم به عظمت یاد کردند
هـا را بـه توحیـد و نفـی رژیـم  آن،  آل عمـران۶۴ۀ  و بـا قرائـت آیـ»دنبال هدایت است

توصیه نمودند و در انتها از او خواستند که اسالم بیاورد و اجـر دوچنـدان ساالری  ارباب
 و همچنـین )۴/٢۶۴: ١۴٠٧ابـن کثیـر، (نصیبش شود و نسبت به کافر شدنش هشدار دادند 

ایـن . )٢۶/٣٨٣: ١۴٠٣مجلـسی، (ای دیگر با همـین مـضمون بـه پادشـاه مـصر نوشـتند  نامه
  و به عظمت پیامبرٶدبانۀن در کنار لحن م به پادشاهانگاری نامهحرکت سیاسی مذهبی 

  .)٣/۶۴۵: ١٣٧۵کلینی، ( شد میآنان یاد نمودن نام پادشاهان مذکور، گاهی باعث اسالم 

  جنگی جاه ب صلح و حق به دعوت. ۴ـ٢ـ٣
. اسـت جنـگ بـر مقدم حق به دعوت و زیآم مسالمتی زندگ امبریپ استیس در

 ،یالهـی تقـوا به را دشمن ها جنگ از قبل که دادند  میدستور شیخو فرماندهان به لذا
 ؛نباشـند جنـگ ۀکننـد شـروع گـاه چیه کنند، دعوت زیآم صلحی زندگ و اسالم رشیپذ
 متجـاوز انیحیمـس بـا کـه موته جنگ و )٣١۴: ١۴٠٩ اسحاق، ابن( ظهیقر یبن در نمونهرای ب

 دیـکأت را شـاتسفار نیا ،گرید فرماندهان و حارثه بن دیز و طالب یاب بن جعفر به بود،
  .)٢/٧۵٧: ١۴٠٩ ،یواقد( نمودند
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» دعوت اصل «اتیآ آن در که شود  میاشاره میکر قرآن ازی اتیآ جدول به نجایا در
  .است شده استناد آن به و ذکر

  

 دعوت
  مستقیم

  )۶٣/ بقره( دعوت به پایبندی به تورات تا رسیدن به تقوا
 )۶۴/عمران آل( ساالری م اربابتوحید و ترک رژیدعوت به مشترکات 
  )۶١/ آل عمران( مباهله ۀدعوت به حق به شیو

 دعوت
 مستقیم  غیر

  با بشارت

  )١۵/ مائده(بشارت به نور و رحمت بودن قرآن برای اهل کتاب 
  )۶٩/ مائده(بشارت به ایمان و عمل صالح و سعادت اهل کتاب 

ات و کتـب شرط پایبندی به تـوره آخرت ب بشارت به سعادت دنیا و
  )۶۶/ مائده(آسمانی دیگر 

بشارت به ریزش گناهان و دخول در بهشت بـه شـرط ایمـان و تقـوا 
   )۶۵/ مائده(

 )١١٠  /آل عمران( شرط ایمان به پیامبره کتاب ببشارت به سعادت اهل 
  )١٩ /مائده(بشارت و انذار اتمام حجت به اهل کتاب 

  )۴٧ /نساء(ر از عذاب ِدعوت به ایمان به قرآن مصدق تورات و انذا  
  )١٣١ /نساء(دعوت به رعایت تقوای الهی 

 اصل
 دعوت

  حق به

دعوت 
مستقیم   غیر

  با انذار
  )١۵٩ /نساء(  قبل از مرگر دادن از ایمان یهودیان به عیسیخب

  کیتحر از زیپره اصل: سوم اصل. ٣ـ٣
 دری نظـام اقتـدار وی اقتصاد ،یفرهنگ ،یعمران مختلفی ها عرصه در جامعه رشد

. ستیـن کـس چیهـ نفع به جامعه در تشنج جادیا. دیآ  میدسته ب آرامش و تیامن ۀیسا
 ،)نامـشرک و کتـاب اهل( مخالفان با ارتباط در که است امبریپی اسیس اصول از نیا
 و گفتگوهـا جهـت کتـاب اهل. دینما یم هیتوص زیآم کیتحر رفتار گونه هر از زیپره به
 ،نمونه؛ برای دندیپرس  میالٶس  ودندیرس  میامبریپ محضری راحت بهی علم االتٶس

 .دیـنگفت سـخن یسیـع مثـل ،والدت هنگـام شـما چـرا دیپرسی یهود یفردی روز
 اتهـام مظـان در میمر حضرت مقدس ساحت آنجا: فرمود برآشفتن بدون امبریپ

  .)١/٧٩: ١٣٨۵ ه،یبابو ابن( بود
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  دشنام ممنوعیت. ١ـ٣ـ٣
 قـرآن در کـه خداسـت رسـول روش ،رانگـید مقدسـات به احترام  ودبانهٶم برخورد

 نادرسـتی برخوردهـا از زیپره لزوم بر متعال خداوند .است شده هیتوص آن به هم میکر
ْیـد َنیِذَّالـ واُّبُسَـ َال  :دارد دیـکأت دشمنان با زیآم کیتحر و  بـه .)١٠٨ /انعـام( ِاهللا ِونُد ْنِمـ َونُعَ
 ریثأتـ و شـما بـا انـس ۀنـیزم و ودشـ  مـیحفظ آنان و شما مقدسات احترام ،صورت نیا

  .دیآ  میوجوده ب آنان در اسالم از گرفتن

  احسن جدال. ٢ـ٣ـ٣
 نخواهـد عـداوت و لجاجـت از ریـغی اثـر ،یادبـ یبـ وی احترام یب همراه به جدال
. شـود  مـینیطـرفی زاریـب موجـب بلکه ،کند  نمیفراهم را تیهدا ۀنیزم تنها نه. داشت

 بـه دسـتور بلکـه ،نباشـد زیآم کیتحری علمی گفتگوها که است نیا میکر قرآن دیکأت
 و کیـتحر جـادیای جـاه بـ تـا )۴۶ /عنکبـوت( دهـد یمـ عـدالت تیـرعا و احسن جدال
  .دینما جادیا قتیحق انتقالی برا آرامی بستر چالش،

  ابالغ به کردن بسنده و مخاصمه ترک. ٣ـ٣ـ٣
 ها آن تواند  نمیگریدی سو از .دینما غیتبل را نید آرامی فضا در خواهد  میامبریپ
 را حق مبارکش وجود کهی وقت رو نیهم از .)٢٢ /هیغاش( دینما اسالم رفتنیپذ به اجبار را
 .پردازنـد  مـیخـصمانه ۀمجادلـ بـه هـا آن اوقـاتی گـاه ،کنـد  مـیعرضه کتاب اهل بر
 لآ( سـپارد  مـیمتعـال خداونـد بـه را کار ۀادام و کند  میبسنده ابالغ به نجایا امبریپ

 برخورد نوع نیا که چرا ؛شود  میرهیچ ها آن بری اخالق نگاه از شکل نیا به. )٢٠/عمـران
  .داردی پ در سازندهی اثر

  یخوب بای بد دفع. ۴ـ٣ـ٣
. دیـندهی بـد بـا رای بـد جـواب رسـد،  مـییبـد شما به مقابل طرف از کهی گاه

 نیـا ؛دیـنکن ور هشـعل را اختالف آتش .دیده جواب بایز وۀیش به و دیکنی دار شتنیخو
ی فـضا در نکهیا چه. )٣۴/ فصلت( شود یم شما دشمن و شما نیب گرمی دوست باعث کار

ی الهـ ۀشیـاند. نـدارد وجـود تیهـدا و ارشـاد بـهی دیام لجاجت، و تعصب مخاصمه،
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 اکـرم امبریپ سفارش .کند  میفتح را مخالفانی ها دل نرم و آرام صورت به ایانب
 ١.)۶٢: ١٣٧۶ ه،یـبابو ابـن( دیـکن دایـپ راه مـردم قلـوب بـه دیتوان  میاخالق با که است نیا

 یبـد پـاداشی گـاه .شـود  نمیکارساز جا همهی بد برابر دری کینکه  است ذکر انیشا
 کهی مواقع در .)۴٠ /یشـور( است یبد همان مانند )مال اتالف و زدن زخم و قتل چون(

 اصـل امـا. ستین کوین برخورد یبرایی جا دارد، مبارزه و بیتخر قصد مغرضانه دشمن
  .)١٣ /مائده( است شده سفارشی بد برابر دری خوب و گذشت
 اصـل « اسـتنباط بـه آن بـا تـوان  میکه است شده آورده میکر قرآن از اتیآ لیذ در
  .پرداخت» دشمنان کیازتحر زیپره

  

؛ ۴۶/ عنکبـوت( سـه مـورد هل کتاباحسن با اجدال   حسن اجدال
   )١۴٠/بقره ؛ ٧۵/ ائدهم

 ١۵٧/ نـساء؛  ۶٧/ آل عمران(  مورد۵ حسنا جدال ۀنمون  حسناجدال ۀ نمون
   )۶/ جمعه؛  ٨٩/ انعام؛ ١٧٢ و

  )١٠٨ /انعام(نهی از فحش دادن به دیگران   نهی از ناسزاگویی

  )١٨۶/آل عمران (صبر در برابر آزار اهل کتاب   صبر زیبا
  )٢٠ /آل عمران( ابالغ ّترک محاجه و بسنده کردن به

اصل پرهیز از 
  تحریک

  )٣۴/ فصلت( ها با خوبی دفع بدی  دفع بدی با خوبی

  نفوذ با مبارزه اصل: چهارم اصل. ۴ـ٣
ی شـگردها بـه دشـمن. باشند اریهوش دیبا مسلمانان دشمن، نفوذ با مبارزه منظور به

 شـدن مـسلمان بـای گـاه ؛است مسلمانان اخبار بهی دسترس و زدن ضربه دنبال مختلف
 قـرآن لـذا .اسـت انـتیخ دنبـال بـه گریدی ها صورت به ای یپناهندگ بای گاه وی ظاهر
 انـد کرده نفوذ کتاب اهلی ها جاسوس ازی گروه شما نیب در که دهد  میهشدار میکر

 از کـه سـاره نامه بی زن توسط مکه فتحی برا اسالم سپاهی آمادگ خبر انتقال. )۴١ /مائده(
: ١٣٨٢ ،یسـبحان( است نفوذ ازی ا نمونه ،بود کرده دهسوءاستفا مسلمانان ازی کی یسادگ
 یزیر برنامه یبرای مرکز که نهیمد در َمعاهد انییهود ازی کی ۀخان کشف نیهمچن. )٧٩٣

                                                                 
 اهـل ازی بـدتر تیوضـع کهی نامشرک به ،»دیآزادی همگ دیبرو «:مکه فتح روز امبریپ مشهور ۀجمل. ١

  .)٣/۵۶: ١٣٨٧ ،یطبر( باشد باب نیهم از تواند  میداشتند، کتاب
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 اسـت دشـمن نفـوذ طـرح ازی گـرید ۀنمونـ بـود، شـدهٶمنان م هیعل منافقان و مخالفان
  .)٨۶١ :انهم(

افـراد  نیبـ در شـبهه یالقـا و وذنفـ و هـا یهـودی یبرخی ظاهر اسالم ابراز نیهمچن
 نیـا بـا. )١٣٢: ١٣٩١ ،یمنٶمـ( بـود شـده مـسلمانانی بـرای مشکالت باعث مانیاال فیضع
 کـه دهد  میرا کتاب اهل نفوذ با مبارزه دستور اعظم امبریپ به میکر قرآن ،تیوضع

 دوسـت را هـا آن شـود، کیـنزد شما به خواهد  مینهیک از پری دل با دشمن دیباش مراقب
  .)١١٨ /عمران آل( دیرینگ خودی میصم

ی جـدی ا ئلهمـس دشمن از مراقبت رو نیا از ،استی توز نهیک و عداوت دشمن کار
 بعد دشمن بسا چه دشمن، از دیباش برحذر دیباش برحذر: دیفرما  مییعل امام. است
  .)٣۴١: ١٣٧۶ ،یحرانابن شعبه ( کند ریغافلگ را شما تا شود کینزد شما به ،یآشت از

  کتاب اهل بای دوست ازی نه. ١ـ۴ـ٣
 عمیق و دوسـتانه ۀ رابطه با اهل کتاب دارای حدود مشخصی است و یک رابطًقطعا
 کامـل و تـام ،داللت آیات مذکور در این بحث بر نهی از دوستی با اهل کتـاب. نیست

 با اهل کتاب با رعایت حفظ اسرار، رعایت حدود و آمیز پیامبر است، اما رفتار صلح
: فرماید  میقرآن کریم.  عمومی قابل دفاع استۀود برخی موارد خاص در این قاعدوج

اش از   شـوم و توطئـهۀدشمن بـا نقـش.  خود محرم راز بگیریدیر خودتان برایمبادا از غ«
 صمیمی شدن با اهل کتاب .)١١٨ /عمـران آل(» ندک ی نمیوتاهک شما ۀهیچ ستمی دربار

 از این روست که از دوستی با اهل کتاب نهی شـده ،ندک  خیانت آنان را فراهم میۀزمین
 ان خودشـان وفـایـگرنـد و تنهـا بـه روابـط میدیک زیرا آنان سرپرسـتان و دوسـتان ؛است
 ۀرد در زمـریـ را سرپرست و دوست خـود بگاهود و نصاری، ٶمنانس از مکهر . کنند می
هـا بـا  دوستی آن. اند ه آنان مورد خشم خداوند متعال واقع شد.)۵٧ و ۵١/ مائده(هاست  آن

شیرازه و مالک دوستی، . )١٣/ ممتحنه(شود   نمیدوستی خداوند متعال در یک جا جمع
. )۶٧/ زخـرف(تقوای الهی است و دوستی با هیچ مالک دیگر مورد رضایت اسالم نیست 

لبش پر از کینه و بغض نسبت به  اما با ق،آید  می در ظاهر دوست جلو،دشمن برای نفوذ
امـام (. اش دسـتکش مخملـی پوشـیده اسـت های چدنی وی دست ردشمن بر. استشم
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 را ٶمنـان انحـراف مۀ با دشمنان خداوند متعال زمیندوستی. )١/١/١٣٨٨ سخنرانی، ای خامنه
 نبایـد مـسائل .اسـت مخفیانه و ابراز دوستی با دشمنان نهـی شـده ۀرابط. کند  میفراهم

 از این قبیل شما را بـه دوسـتی بـا اهـل شخصی مثل سالمتی همسر و فرزندان یا مسائلی
 نظـام اسـالمی ۀ اسـرار مـسلمانان و نفـوذ دشـمن را در بدنـی افشاۀکتاب وادارد و زمین

  .)١ /ممتحنه(فراهم کند 

  دشمنی سرپرستی نف .٢ـ۴ـ٣
 اسـالم بـه انتیخ ،شود مخدوش مسلمانان اقتدار و عزت شود باعث کهی اقدام هر
 راه چیهـ متعـال خداونـد رایـز ؛فتـدیب دشمنان دسته ب دینبا مسلمانان امور زمام. است
 شـما بـر اگـر دشمن .)١۴۴  و١۴١ /نساء( است نداده قرار مؤمنان بر افرانکی برا یا سلطه

 بـه را زبانش و شما شتنک و آزار اسارت، به را شیها دست کند،  میعداوت شود، رهیچ
 .کنـد  مـیدنبـال را خـود ۀنیرید یآرزو و دیگشا یم شما ضد بر ناسزا و ریتحق ،ییبدگو
. )٢ /ممتحنـه( دیبرگرد کفر به دوباره متعال خداوند به مانیا از بعد شما خواهد  میدشمن

 اهـل مثـل گـرانید تیـوال گونـه هر ،دارند تیوال منانٶم بر منانٶم فقط کهیی آنجا از
  .)۵١ /مائده( است میکر قرآن دستورات از خارج کتاب
ی اسیس اصل« به توان  میآن با که است شده ذکر میکر آنقر ازی اتیآ ریز جدول در
  .جست استناد» دشمن نفوذ با مبارزه

  

نهی از دوستی با 
 ۀاهل کتاب که زمین

  نفوذ است

  )١٣/ ممتحنه(نهی از والیت اهل کتاب 
  )١٠٠/ آل عمران؛ ١٢٠/ بقره(نهی از تبعیت اهل کتاب 

ــا ــان را اســتهزا نهــی از دوســت گــرفتن اهــل کت ب کــه دینت
   )۵٧/مائده (کنند  می

 ظالمان قرار ۀدر زمروگرنه نهی از دوست گرفتن اهل کتاب 
  )۵١ /مائده( گیرید می

 نهی از محرم راز
 دشمنان خدا گرفتن

 )کفار اهل کتاب و(

  )١۶ /توبه(گیرند  منان دشمنان خدا را محرم اسرار نمیٶم
 )١١٨ /مرانآل ع(نهی از محرم اسرار قرار دادن 

اصل 
مبارزه 
  با نفوذ

توجه به برخی 
  ۴٧/توبه؛ ۴١/ مائده  های دشمن نفوذی
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  کتاب اهل انحراف به هشدار اصل: پنجم اصل. ۵ـ٣
 کنار در. ستین روا کتاب اهلی منفی فضاساز وی اعتقاد انحراف برابر در سکوت

 .است هشدار نام بهی اصل ،یهجوم اصل نیاول ،کتاب اهل با امبریپ زیآم مسالمت رفتار
 تیـامنی شـکل هر به یا هستند جامعه آرامش زدن هم بری پ در کهی کسان با میکر قرآن
 کـردن دنبـال کـه چـرا ؛کند  نمیمسامحه ،دنانداز  میخطر به را امتی اعتقاد وی فکر
ی هـا نامه نوشتن. کند  میفراهم هم را مسلمانان مانیا دنید بیآس ۀنیزم ،یانحراف افکار

 در چـه کتـاب اهـل که است نیا انگریب میکر قرآنی کل نلح و پادشاهان به امبریپ
ی کتـاب اهل است روشن البته. اند بوده هشدار نیا مخاطب ،نهیمد داخل در چه و خارج
  .گرفتند  میقرار خطاب موردی شتریب دیکأت با بودند، تر کینزد امبریپ به که

  حق کتمان به اعتراض. ١ـ۵ـ٣
 کتاب اهل .بدهند هشدار و تذکر ،دشمنی ها یکژرو برابر در است الزم منانٶم بر
 هک یحال در ورزند؟ یم فرک خدا اتیآ به چرا که بدهند پاسخ دیبا انحراف نیا برابر در
 نکـهیا بـر عـالوه هـا آن چـرا .)٩٨ /عمـران آل( اسـت گـواه دهنـد، یم انجام آنچه بر خدا

 حـق ریمـس از و کـشند  مـیخود سمت به را منانٶم ،دارند مرض هاشان دل در خودشان
گاه خودی گمراه از خودشان کهی حال در ها آن دارند؟ می باز  کننـد یمی پوش حق ،ندا آ

  .)٩٩/ عمران آل(

  باطل اعتقادات به اعتراض. ٢ـ۵ـ٣
 مثلی مهم ئلۀمس از کهی وقت .دیده نشان واکنش ها آن باطل اعتقادات برابر در دیبا
» القـدس روح و ابن اب، «قتیحق سه از یبکیتر خدا ندیگو یم و گرفتند فاصله دیتوح
 دیـنک یخوددارۀ باطل دیعق نیا از که شماست نفع به که داد تذکر ها آن به دیبا ،است

 اعتقاد که کس هر بله. افتند  میکفر ۀورط به ،آلود شرک اعتقاد نیا با ها آن .)١٧١ /نساء(
 ازی برخـ در کـه اسـت رذکـ تۀسیـشا. )٧٣ /مائـده( است افرک ًنایقی ،باشد داشته را ثیتثل
 بـه مورأمـ ،کتـاب اهلی هواخواه برابر در امبریپ ،)١٠٩/ بقره: مانند( میکر قرآن اتیآ

 تـا مبارزه و اعتراض. ندارد ها آن اشتباهات به اعتراض بای منافات که شود  میموقت صبر
  .است شده اشاره دعوتی اسیس اصل اتیآ در مباهله، داستان در جانی پا
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  لیانج نکردن اقامه به اضاعتر. ٣ـ۵ـ٣
 از تحریف مـصون مانـده اسـت ، از انجیلی که در دست مسیحیان استیهای بخش

معارفی وجود دارد که صحیح و  مانده، احکام و در همان باقی. )۵/٣۴٢ :١٣٨٧ی، یطباطبا(
  چرا همان را اقامـه کهدهد  میها هشدار قرآن کریم به آن. از جانب خداوند متعال است

اگـر . کنیـد  مـیپوشـی  حـق،که در انجیـل اسـت د؟ نسبت به توحید و معارفیکنی نمی
 به کتاب آسـمانی خودتـان پایبنـد باشـید تـا در ،نسبت به قرآن تعصب و حسادت دارید

  .)۴٧ /مائده( فاسقان وارد نشوید ۀزمر

  منکر ازی نه ترک به اعتراض. ۴ـ۵ـ٣
گاهان به است الزم کهی یهشدارها ازی کی  کـه اسـت نیـا ،شـود ادهد کتاب اهل آ
 حـقی رو پـا عالمانـه خودشـان کنند؟ ی نمینه زشت اعتقادات و کارها از را مردم چرا
گاهان. شوند  میدهیکش فساد به ها آنی رویپ به همی عاد مردم. گذارند می  خودشان چرا آ
 نیای تزش به نسبت دیبا ها آن دارند؟ بازنمی خواری حرام و آلود گناه گفتار از را کتاب اهل و

 مخلـوط هم با را باطل ازی بخش و حق ازی بخش چرا. )۶٣ /مائده( دهند هشدار رفتارشان
  .)٧١ /عمران آل( شود ی میعاد مردمی گمراه و قتیحق شدن پنهان باعث کار نیا د؟یکن می

 اصـل «بـه تـوان  مـیآن بـا که است شده اشاره میکر قرآن ازی اتیآ به ریز جدول در
  .جست استناد» کتاب اهل رافانح برابر در هشدار

  

   مورد۵ استفهام توبیخی
  )٩٨ و ٧٠/آل عمران(توبیخ به خاطر کفر به آیات 

  )٧١ /آل عمران(اختالط حق با باطل 
  )۶۶ /آل عمران(جدل بدون علم 

آوری نصیحت و یاد
  قیامت

  )١٧ /حج( ادآوری قیامتی
  )١٢٣ /ءنسا(تذکر به جزای اعمال 

  )۶ /بینه؛ ٢١ /آل عمران(هشدار به عذاب 

  نهی از منکر
  )١٧١ /نساء(نهی از اعتقادات باطل 

  )٧٧/ مائده(نهی از اعتقادات اشتباه 
  )١٧/ مدثر(اتمام حجت 

 برابر هشدار در
اهل  انحراف
  کتاب

  )١۴ /مائده(ها  ادآوری پیامد فراموشی پیمانی
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  جهاد اصل: ششم اصل. ۶ـ٣
. )تـا ، بـییدیصـع( اسـت آمده دشمن با ارکیپی امعن به لغت در» میج کسر «به ِجهاد

 جنگیـدن در راه حـق اسـتو در فرهنگ فارسی معین به معنـای کـارزار کـردن، جهاد 
 فتنـه بـردن نیبـ از و مظلـوم از دفـاع حـق،ی ایـاح منظـور بـه جهاد. )٣٧۶: ١٣٨۴ ،معین(

ی روین یک ،زور نیا با مقابلهی برا است، ادیز ایدن در ظلم کهی یآنجا از. است یضرور
 در کـه اسـت نیا شیمعنا ،ندارم جهاد من دیگو  میکهی کشور هر. است الزمی دفاع
 الزم طلـب فرصـت دشـمن با جهاد .)٣/۵٧: ١٣٨٨ ،یمطهر( است میتسل ایدنی زورها برابر
 ۀفتنـ نمـودن برطـرفی بـرا مـا. شـود حاصـل اقتدار و تیامن و شود اقامه عدل تا است
 امبریـپ جهاد .)١٩٣ /بقـره( میمعتقد جهاد به دیحتوی ندای اعتال و یپرست بت شرک،

  .بود نفاقۀ فتن رفع و آنانی شکن مانیپ اثر در نهیمد انییهود با
 دیبا لذا .شود  میدشمنی غارتگر و هجوم مانع ،یقوی دفاع وی نظامی روین داشتن

 مال از کردن نهیهز. شود جادیا وحشت و رعب دشمن دل در تا میباش کاملی آمادگ در
 و تیـامن ۀیسـا در بلکـه ست،یـن خـسارت تحمـل و ضـرر موجـبی واد نیا در جان و

  .)۶٠ /انفال( دیآ  میبار بهی فراوانی معنو وی ماد منافع اقتدار،

  انیحیمس با جهاد. ١ـ ۶ـ٣
ۀ اگر دشمن از رفتار فاسد خود دست برنداشت، اعتقاد آلوده به شـرک خـود دربـار

هـا الزم اسـت   جهاد با آن،د الهی را رعایت نکردحدو توحید و قیامت را اصالح نکرد و
نخستین برخـورد نظـامی  .)٢٩ /توبـه(پذیر شوند  تا نسبت به احکام دولت اسالمی اطاعت

بـن  مسلمانان با ارتش مسیحی روم بود که بـا شـهادت سـه سـردار رشـید اسـالم جعفـر
نبـرد موتـه . )٩٣۴: ١٣٨٣ سبحانی،(  بن رواحه همراه شدعبداهللا و  زید بن حارثه،طالب ابی

 ، تبوکۀ، همچنین غزو)٣/١١٨: ١۴٠٢ابن اثیـر، (الجندل ة دومۀ و سری)۴/٢٣٠: تا مقدسی، بی(
  .)٣٣٠: ١٣٩٣ یزدی،(  با حاکمان مسیحی استهایی از جهاد پیامبر نمونه

  نهیمد انییهود با جهاد .٢ـ ۶ـ٣
 اسـالم شکـستن هـم در منظـوره بـ ،بودند کرده امضا کهی تعهدهودیان بر خالف ی

  .)١٧۴: تا یب ،یبعلبک( کردندی شکن مانیپ
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طوری کـه برخـی ه  ب،طور جدی مبارزه کرده  با یهودیان فاسد ب محمدحضرت
 کعـب بـن اشـرف  و)١٨: ١۴١٩احمـدی میـانجی، (عفـک  از تبهکاران اهل کتاب مثل ابـی

  . را به سزای اعمالشان رساند)٣/١٠٠٣ :١٣٨٧طبری، (
یی آنجا از اما ،بودند کرده امضای تیامن مانیپ امبریپ با رینض یبن و نقاعیق یبن هودی
 تیـنها در و شکـستند مـانیپ نامنافقـ ۀوسوس با ،بودند خودشانی ماد منافع فکر به که
 از و ردکـ آزاد را خودشـان و میتقـس را اموالشان کرد، اخراج نهیمد از را ها آن امبریپ

؛ ۵ ـ٢ /حشر( اتیآ .)٣/٨۴٩: ١٣٧۵ ،ینیکل(کنند ها خواست که به سرزمین دیگری کوچ  آن
  .است شده نازل لهیقب دو نیا با جهاد ۀدربار )٢٠ـ١٠ /احزاب
 دسـتور بـه نجـایا در شـدند، مـانیپ هم اسالمی نابودی برا نامشرک با ظهیقر یبن هودی
 موعظه نکهیا از بعد. )٢/۵٨: ١۴١٠ابن سعد، ( شد صادر انییهود با جهاد حکم لیجبرئ
 کـرد محاصـره را ها آن حضرت. )٣١۴: ١۴٠٩ اسحاق، ابن( نکردی اثر حضرت حتینص و
  .)٢۶ /احزاب( کرد ریاس رای برخ  ورساند اعمالشانی سزا به را ها آن مجرمان تینها در و

  تیواقع یا افسانه ظهیقر یبن عام قتل. ١ـ٢ـ ۶ـ٣
 اسـت الزم که است شده ارائهی نادرستی ها لیتحل ظهیقر یبن هودی با جهاد ۀنیزم در

ی سـند لحـاظ از یهـود مـردان از نفـر صد چند عام قتل .شود کوتاهی ا اشاره آن نقد به
گاهی برا( ستین اثبات قابل   ١.)١٣٠: ١٣٨٨ ،یشوشتری میعظ: ک.ر شتریبی آ

 بلنـد مقـام از میکـر قـرآن کـهی حـال در ،است قبول قابل چگونه ها کشته ادیز آمار
ْلل ًةَْمحـَر  اوصـاف بـا و دکنـ  مـیدیتمج امبریپ اخالق ِاملَعـِ  خلـق«ی دارا و )١٠٧ /اءیـانب( َنيَ

 /عمـران آل( دانـد  میاوی روزیپ عامل را امبریپی مهربان و کند  میادی )۴ /قلم( »میعظ
 یَرْخـُأ َرْزِو ٌةَرِازَو ُرِزَتـ َال  :شـوند مجازات دیبا مجرمان فقط میکر قرآن دستور طبق. )١۵٩

 کـه مییگـو  مـیظـهیقر یبنـ یهـود ۀدربار میکر قرآن نص ۀیپا بر نکهیا تیانه. )١٨/ فاطر(
                                                                 

 نیا اتیروا :سدینو  مینامخالف و ناموافقۀ ادلی بررس و انیجر نیا مفصل لیتحل با همچنین پژوهشگری .١
 امـام توسط انییهود قتل مثل اتیروای برخ وجودی طرف از. است اعتماد قابل ریغ و پراکنده رایبس داستان

ی هـا تنش به توجه با :دیگو  میانیپا دری و .داند  میها نقلی برخ بودن مغرضانه ۀنشان را ریزب و یعل
 ،یازیـا (شـود تیـرعا اطیاحت جانب اتیروا گونه نیا نقل در است الزم مسلمانان و انییهود نیب موجود
١٣٩١(.  
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 نمـود ریاسـ رای برخـ و رسـاند قتـل بـه را) نـشانیمجرم ًقطعـا (آنان ازی بخش امبریپ
  .)٢۶/ احزاب(

 اسـتناد جهـاد،ی اسـیس اصـل اسـتنباطی برا ها آن هب توان یم کهی اتیآ ریز جدول در
  .اند شده ذکر جست،

  

  یزبان ۀمبارز اول قدم

  )٧٢ و ١٧ /مائده( هیت عیسیوقائالن به الکافر دانستن 
  اگر انجیـل و تـورات را اقامـه نکنیـد،شما هیچی نیستید

   )۶٨ /مائده(
  )۵٩ /مائده( شروع مبارزه شما فاسقید زبانی

دستور جهاد با قاطعیت 
اولویت صلح، با رعایت 
، جالء وطن و جزیه

  کشتن

عدم ترحم و ایجاد رعب در دشـمن هنگـام قتـال جهـاد 
   )۵ /حشر(

  )٢٩ /توبه(قتال در راه توحید و معاد 
  )٣ /حشر(جای کشتن ه کوچ دادن اهل کتاب ب

  )٣۵ /محمد( دشمن برابر دری سست عدم

 اصل
 رد جهاد
 برابر
  دشمن

ای به جزای  اشاره
  اهل کتابشکنان  پیمان

؛ ٢۶/ احــزاب( دســت خودشــانه هایــشان بــ تخریــب خانــه
   )٢ /حشر

  یریگ جهینت
. دیگرد اثبات کتاب اهل با خدا رسولی اسیس رفتار در مند نظام و متنوعی اصول

 اثـربخشی اسـالم ملـلی اسیس گفتمان در و کند قانع را لگرانیتحل تواند  میقواعد نیا
 بـه اسـتناد بـا و بـودهی خاصـ اتقانی دارا میکر قرآن از برخاستهی اسیس نظام نیا. باشد
 دری ا تـازه ورداره و نموده جادیای شتریب ۀجاذب اعظم امبریپ ۀعصومانم ۀریس و رفتار

 اصـل: از نـدا عبـارت اصـول نیـا اهم. کند  میارائه هدفمند و روشمند صلح به بشارت
 کیتحر از زیپره اصل اسالم، و قتیحق به دعوت اصل کتاب، اهل با زیآم مسالمتی زندگ
  .جهاد اصل و ها، آن نفوذ با مبارزه اصل ا،ه آن انحرافات برابر در هشدار اصل ها، آن
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  یشناس تابک
  .ق ١۴١۴ ،هجرت قم، ،یالرض فیشرال نیحس بن محمد، گردآوری البالغه نهج .١
  . ش١٣٩۴ ،کتاب بوستان قم، ،نهیمد دولت در قدرت روابط و ساخت شهرام، آموزگار، .٢
 ر،کـالف دار روت،یـب ،هالصحاب معرفة فی الغابة سدا ،نیالد عز ،یالجزر محمد بن یعل بوالحسنا ر،یاث ابن .٣

  .ق ١۴٠٩
  . ق١۴٠٩ ،)المغازی و السیر کتاب (اسحاق ابن سیرةابن اسحاق، محمد،  .۴
  .ش ١٣٧۶، یتابچک ،تهران ششم، چاپ ،مالیاال ،یعل بن محمد ه،یبابو ابن .۵
  . ق١٣٩٨ قم، جامعۀ مدرسین، ،التوحید، همو .۶
  .ش ١٣٨۵ ،یداور چاپ ،قم ،الشرائع علل، همو .٧
  .ق ١۴١٣ ی،اسالم انتشارات دفترقم،  دوم، چاپ ،یغفار برکا یعل حیصحت ،هیالفق حضرهیال من ،همو .٨
چاپ دوم،  ،حکاماال و القضایا و الحرام و الحالل ذکر و سالماال دعائم ،یمغرب محمد بن نعمان ون،یح ابن .٩

  .ق ١٣٨۵ ، تیالب آل مؤسسةقم، 
 دار روتیب،عطا عبدالقادر محمد قیتحق ، یبرکال تالطبقا ،یالبصر یالهاشم عیمن بن محمد سعد، ابن . ١٠

  .ق ١۴١٠ ة،یالعلم تبکال
 ۀجامعـ، قـم، دوم چـاپ ،غفـاری بـرکا یعلـتحقیـق  ،العقـول تحـف ،یعل بن حسن ،یحران شعبه ابن . ١١

  . ق١۴٠۴ن، یمدرس
 ،یتـابچکتهران،  ششم، چاپ ،یغفار برکا یعل قیحقت ،یا مرهک محمدباقر ۀترجم، العقول تحف، همو .١٢

  .ش ١٣٧۶
 تیالب آل مؤسسة قم، ،هالعثمانی الرسالة نقض فی الفاطمیة المقالة بناء ،یموس بن احمد وس،وطا ابن . ١٣

  .ق ١۴١١ التراث، اءیحال
  .ق ١۴٠٧ ر،کالف دار روت،یب ،هالنهای و البدایة ،یالدمشق ریثک بن عمر بن لیاسماع بوالفداءا ر،یثک ابن .١۴
 و یاریـباال میابـراه و الـسقا یمـصطف قیتحق ،هالنبوی لسیرةا ،کعبدالمل ،یالمعافر یریالحم هشام ابن .١۵

  .تا یب ،هالمعرف دار روت،یب ،یشلب ظیعبدالحف
  .ق ١۴١٩ ث،یالحد دارقم،  ، الرسول مکاتیب ی،عل ،یانجیمی احمد .١۶
 ۀفـصلنام ،»قریظه در منابع تاریخ و تفـسیر ملی پیرامون روایت کشتن یهودیان بنیأت«محمد، ایازی، سید .١٧

  .ش ١٣٩١ ،٧١ۀ  شمار،های قرآنی پژوهش
 حکومـت ۀفـصلنام، »ای پیرامون فقه سیاسـی  خامنهاهللاةهای آی برداشتی از دیدگاه«سجاد، سیدایزدهی،  .١٨

  . ش١٣٨٩، تابستان ) مقاله،)۵۶ پیاپی (٢ۀ  شمار، سال پانزدهم،اسالمی
  . ش١٣٨۴ ،ریرکبیام ،تهران ،پانزدهم چاپ ان،یبیطب دیحم ۀترجم ،الروس فرهنگ ل،یخل جر، .١٩
  . ش١٣۶٩ ،البالغه نهج ادیبن ،تهران ،اسالمی اسیس اصول حکمت ،یمحمدتق ،یجعفر .٢٠
 ،یاسـالم فرهنـگ و علـوم پژوهـشگاه قـم، دوم، چـاپ ،اعظـم امبریـپی اسیس ۀریس محققان، ازی جمع .٢١

  . ش١٣٨٧
  . ش١٣٨٨، اسراء قم، ،الملل نیب روابط و اسالم ،عبداهللا، یآملی جواد .٢٢
  . ش١٣٨٨اسراء،  ، قم،ل اکرم در قرآن رسوۀسیر، همو .٢٣
 نـشر دفتـرتهـران،  آرام،ترجمـۀ احمـد  ،الحیاة ،یمکیحعلی   ویمکیح محمد و محمدرضا ،یمکیح .٢۴

  .ش ١٣٨٠ ،یاسالم فرهنگ
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  .ق ١۴٠٩ ، یمهد امام ۀمؤسس قم، ،الجرائح و الخرائج ،هبةاهللا بن دیسع نیالد  قطب،یراوند .٢۵
  . ش١٣٧٧، محفوظ لوح ،قم ،اسالم خیتار جعفر، ،یسبحان .٢۶
  .ش ١٣٩٣ کتاب، بوستان قم، ،تیابد فروغ ،همو .٢٧
  . ش١٣٧٧خرداد و تیر  ،۴٢ مارۀ، سال هشتم، شکیان ۀمجل ،»عرضی در دینذاتی و «سروش، عبدالکریم،  .٢٨
  .تا ، بی قم، مکتب االعالم االسالمی،فصاح فی فقه اللغهالا صعیدی، عبدالفتاح، .٢٩
  . ش١٣٨٧ ،نیمدرس ۀجامع قم، ،هفتم و ستیب چاپ ،لمیزانا تفسیر ن،یمحمدحسسید ،ییطباطبا .٣٠
 التراث روائع ،روتیب م،یابراه ابوالفضل محمد قیتحق ،یالطبر خیتار ،ریجرال بن محمد جعفرابو ،یطبر . ٣١

  . ق١٣٨٧ ،یالعرب
 قوانین و مقـررات بـشر دوسـتانه در سـیره پیـامبر اسـالم، فـصلنامه علمـی ،عظیمی شوشتری، عباسعلی .٣٢

  . ش١٣٨٨، تابستان ۵٢ت اسالمی، شماره  حکومتخصصی
  .ق ١۴٠٩ هجرت، ،قم دوم، چاپ ،العین کتاب حمد،ا بن لیخل ،یدیفراه . ٣٣
  .ش ١٣٨۴ ،داریب ،قم ،دوم چاپ دارفر،یب محسن قیتعل ،نیقیال علم مالمحسن، ،یکاشانفیض  .٣۴
 ،تـابکال دارقم،  سوم، چاپ ،یجزائر یموسو تصحیح سیدطیب ،القمی تفسیر م،یابراه بن یعل ،یقم .٣۵

  .ق ١۴٠۴
  .ش ١٣٧۵ ،اسوه ، قم،سوم چاپ ،یا مرهک محمدباقر ۀترجم ،الکافی صولا عقوب،ی بن محمد ،ینیلک .٣۶
  . ش١٣٩٢ زمستان وان، ماه مشهد، ،مللی دوست احمد، وان، ماه .٣٧
 دار ،روتیـب ،دوم چـاپ ،محققـان از یجمعـ حیصح، تنواراال بحار ،یمحمدتق بن محمدباقر ،یمجلس .٣٨
  .ق ١۴٠٣ ،یالعرب التراث اءیحا
  . ش١٣٩٠، جهادمطهری، مرتضی،  .٣٩
  . ش١٣٨۴ ل،یکائیم نشر ،یفارس فرهنگ محمد، ن،یمع .۴٠
گه، تهران، ،)تاریخ و آفرینش( التاریخ و البدء طاهر، بن مطهر ،یمقدس .۴١   .ش ١٣٧۴ آ
  .ش ١٣٩٠ ،یاسالم فرهنگ و علوم پژوهشگاه قم، ،یهود با قرآن ۀمواجهی لیتحلی بررس اکبر، یعل ،یمنٶم .۴٢
  . ش١٣۶٧ ،یاسالم بزرگ المعارف ةدائر ،، سیدمحمدکاظمیبجنوردی موسو .۴٣
  . ش١٣٧٨، یفرهنگ مدارک سازمان تهران، ،نور ۀفیصحاهللا،   سیدروح،ینیخمی موسو .۴۴
  . ق١۴٠٩، یاعلم، یروتب، جونس مارسدنتحقیق ، المغازی، محمد بن عمر، یواقد .۴۵
 ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،، قماز زبان قرآندر برابر مخالفان  پیامبرۀ سیرمحمد،  یزدی، علی .۴۶

  . ش١٣٩٣
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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  یافته قیتطبی فیکی محتوا لیتحل روش
  م؛یکر قرآن متن در قیتحق منظور به

  یرفتار علوم دری مورد مطالعۀ یک ارائۀ
    ١ینایسینی عبدالهی عل  

  دهکیچ
 روش تحلیل محتوای کیفی به صـورت تخصـصی بـه تحلیـل محتـوای متـون

 روش تحلیـل محتـوای کیفـی عمـومی بـوده و بـرای یها قواعد و گام. پردازد می
 امـا در مـتن قـرآن کـریم فـرض. شـود  مـیانواع متون به صورت مشترک استفاده

روف گرفتـه تـا تـرین عبـارات و حـ از جزئـی ـشود که تمامی ابعاد مطالـب آن  می
گاهانه  هایی است که  حاوی نکات و پیامـها ها و سوره کلیت عبارت حکیمانه و آ

در آن گنجانیده شده است و بنابراین در روش تحقیقی که به بررسی محتوای متن 
 بیشتری از ۀپردازد، بایستی الزاماتی گنجانیده شود که بتواند استفاد  میقرآن کریم

آنی داشته باشد و عالوه بر آن ساختار علمـی قابـل قبـولی های قر این نکات و پیام
  .برای محافل علمی ارائه نماید

 ی روش تحلیل محتوای کیفی را مطابق با چنین اقتـضائاتیها این نوشتار، گام
 هـای فرعـی ذیـل هـر ها را به صورت سه گام اصلی و گـام بازتعریف نموده و آن

                                                                 
 ١٠/۵/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١۴/١٢/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(a.abdollahy@gmail.com) هاگشناد و هزوح هاگشهوژپ یتلود تیرید میرتکد. ١
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  . توسعه داده استکدام
یل محتوای کیفـی، روش تحقیـق موضـوعی در قـرآن، تحل :یدیلکواژگان 

  .های توصیفی رفتار انسان مدل

  مقدمه. ١
که به منظور آن. نماید این نوشتار یک الگوی جدید روشی در انجام پژوهش ارائه می

 ذهنـی نبـوده و بتوانـد بـه صـورت ًشده در این نوشـتار صـرفا الگوی روش تحقیقی ارائه
 یک موضوع پژوهـشی کـه بـه همـین روش ، داشته باشدکارگیری هتری قابلیت ب ملموس

. الی مطالـب بـه عنـوان مثـال آورده شـده اسـت ه به تناسب بحث و در البـ،انجام شده
هـای  مدل«موضوع پژوهشی که به عنوان نمونه در این نوشتار از آن استفاده خواهد شد، 

ردازنـد و از لحـاظ پ  مـیبه تبیین چگونگی رفتار انـسانهستند که » توصیفی رفتار انسان
. هایی معین داشته و قابـل تعریـف هـستند ها و ویژگی  شاخصـ در علوم رفتاری ـعلمی 

  :نوشتار حاضر سه قسمت عمده دارد
هـای  عنـی مـدلی ـ مورد بررسی یدر ابتدا نمایی خالصه و اجمالی از موضوع پژوهش

ار محتوا و نتایج علمی ایـن البته در این نوشت. شود  ارائه میـ توصیفی رفتار انسان در قرآن
ها پرداخته شده؛ زیرا که به آن به  ّموضوع پژوهشی محوریتی نداشته و در حد لزوم به آن

  . از روش تحقیق نگریسته شده استیی اجراۀعنوان یک نمون
در ابتدا . پردازد  می روش تحلیل محتوای کیفی در متن قرآنۀ به ارائ،در قسمت دوم

، روش تحلیل محتوای کیفی در متن قرآن کـریم توضـیح »اختیشن ابعاد و مبانی روش«
هـای روش تحلیـل محتـوای کیفـی  در این بخش، با بررسی ماهیت و گام. شود داده می

روش تحقیـق «های اجرایی  شود که چگونه این روش در انطباق با دقت  میتوضیح داده
  .سازی است قابل پیاده» موضوعی در قرآن کریم

»  روش تحلیل محتوای کیفی در متن قرآن کریمیهای اجرای مگا«در بخش بعدی، 
هـای توصـیفی رفتـار  هایی از موضـوع پژوهـشی مـدل معرفی شده و همزمان با ذکر مثال

  .شوند سازی می انسان، پیاده
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  تحقیق موضوع از کلییی نما. ٢
دنبـال شناسـایی ه  موردی این نوشـتار انتخـاب شـده، بـۀپژوهشی که به عنوان مطالع

 ایـن موضـوع، از آن جـایی قابـل طـرح. های توصیفی رفتار انـسان در قـرآن اسـت مدل
هـای قـدیمی در  های توصـیفی از رفتـار انـسان یکـی از چـالش باشد که کمبود مدل می

های علمـی بـشر  ترین شکست ساحت علوم رفتاری بوده و از آن به عنوان یکی از بزرگ
هـای   نسبت به اسـتفاده از ایـن مـدلسو، تقاضای شدیدی زیرا از یک. تعبیر شده است

رفتاری در علـوم مختلـف وجـود دارد و از سـوی دیگـر ابعـاد درونـی انـسان و شـرایط 
 ١.سازند سازی رفتار او را دشوار می اند که مدل ّ بر رفتار او به حدی پیچیدهمٶثرمحیطی 

ایـن نـوع ، قابلیت »های توصیفی رفتار انسان مدل«دلیل تقاضای گسترده در استفاده از 
ایـن . باشـد بینی، هدایت و کنترل رفتار انسان مـی  فنون پیشۀهای رفتاری در توسع مدل

های توصیفی رفتار انـسان برگرفتـه از  هایی جدید از مدل دنبال نمونهه  بیموضوع پژوهش
هـای  مدل«قابل توجه است که از آنجایی که موضوع . منبع الهی قرآن کریم بوده است

ه بـ(از موضوعات پیچیده و مورد بحث دانشمندان علـوم رفتـاری » انتوصیفی رفتار انس
ــاری ــاری و اقتــصاد رفت ــه نتیجــه رســیدن ) خــصوص در علــوم مــدیریت رفت اســت و ب

گیری   موفقیت نسبی این روش در پیدهندۀ های علمی مبتنی بر این روش، نشان پژوهش
ی ممکن است بـا که حت موضوعاتی علمی این چنین در متن قرآن کریم است به طوری

  .دستاوردهای بدیعی مواجه شد

  میکر قرآن متن دری فیکی محتوا لیتحل روش. ٣
این موضوع پژوهشی به دنبال آن است که به درک معانی محتوایی، آن هـم در مـتن 

 خود نیازمند استفاده از رویکرد ۀگاندوآیات قرآن کریم بپردازد و در نتیجه بنا به ماهیت 
میـان . باشـد  مـییفی و روش تحقیق موضـوعی در قـرآن کـریمروش تحلیل محتوای ک

روش تحلیل محتوای کیفی و روش تحقیق موضوعی در قرآن کـریم تناسـبات مبنـایی و 
                                                                 

 ؛٢۵ ـ٢۴: ١٣٧۴بینز، را: ک. ر،به منظور شناخت بیشتر نسبت اهمیت و پیچیدگی مدل نمودن رفتار انسان. ١
Griffin & Moorhead, 1986: 8; Hersey & Blanchard, 1977: 1-2; Nadler & Tushman, 1980; 

Robbins & Judge, 2013: 11, 15; Chandan, 2005: 13. 
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ک یـکه ـ های روش تحلیل محتوای کیفی   البته با این تفاوت که گام؛ وجود داردروشی
 تحلیل متون مختلف آمده از دسته  بر اساس تجربیات بـ شده است روش معتبر و شناخته

هـای  اند و در مقابل روش تحقیق موضوعی در قرآن کـریم بـر مبنـای توصـیه ایجاد شده
 قرآن کریم بـه همـراه تجربیـاتی کـه در ایـن ـ مشخص ـدینی در چگونگی تدبر در متن 

توان روش تحلیـل محتـوای کیفـی   میبنابراین.  شکل گرفته است،دست آمدهه عرصه ب
ا به عنوان یک رویکرد خاص از روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی در متن قرآن کریم ر
هایی ویژه و برای شرایطی مشخص، یعنی تحقیـق موضـوعی در مـتن  دانست که با دقت

 کیفی پرداخته شده یدر ادامه، ابتدا به روش تحلیل محتوا. قرآن کریم تنظیم شده است
ر قرآن کـریم توضـیح داده یندی آن با روش تحقیق موضوعی داو مشترکات مبنایی و فر

 هـای اجرایـی روش تحلیـل محتـوای کیفـی در مـتن قـرآن، بیـان شـود؛ سـپس گـام می
  .شوند می

  یشناخت روشی مبان و ابعاد) الف

  یفیکی محتوا لیتحل روش
ا تصویری و بیشتر یهای متنی، شفاهی و  ک روش برای تحلیل پیامی» تحلیل محتوا«

 مـورد ۀده و در اصل برای آن است که بتوان پدیـدشده بو برای تحلیل مستندات شناخته
مند و در قالب چارچوب مفهومی یا مـدل ارائـه کـرده و درک  مطالعه را به صورت نظام

هـای اخیـر اسـت و  شیوع استقبال و استفاده از روش تحلیل محتوا مربوط به سـال. نمود
 تحلیـل ١. بوده است٢١ًبا اکثر قریب به اتفاق استفاده از روش تحلیل محتوا در قرن یتقر

 ،هـایی کـه بررسـی کـرده دهد که در راستای فهم داده محتوا به محقق این امکان را می
 ۀدهـد کـه محقـق عـصار همچنین تحلیل محتـوا ایـن امکـان را مـی. پردازی کند نظریه

 تحلیـل محتـوا ایـن امکـان ۀلیوسـ بـه. های مفهومی نشان دهد کلمات را در قالب دسته
هایـشان، دانـش  هـا و زمینـه  با یک رویکرد معتبـر علمـی از میـان دادهشود که ایجاد می

                                                                 
  درصـد٧٠ در حـدود ٢٠٠٨انـد کـه تـا سـال  هـا بـرآورد کـرده کینگاس بر اساس بررسی کلیدواژهو ِالو . ١

اند و این درصد بـا گذشـت   به بعد بوده٢٠٠٠شده با روش تحلیل محتوا مربوط به سال  های انجام پژوهش
  .(Elo & Kyngäs, 2008)زمان همچنان رو به افزایش است 
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  .سـازی معلـوم شـود ها و حقایق جدیـدی بـرای کـاربردی  ایجاد شود و نگرشجدیدی
بندی  ًبه همین خاطر معموال خروجی تحلیل محتوا به صورت مدل، نظام مفهومی، دسته

از امتیـازات تحلیـل محتـوا . (Elo & Kyngäs, 2008)شود  ها ارائه می مفهومی و مانند این
بخـش  های پژوهش در این است که تحلیـل محتـوا روشـی اطمینـان نسبت به سایر روش

هـا نیـست  بنابراین مانند سـایر روش. اند های متن از قبل وجود داشته  چرا که داده؛است
 تمـایز دوم در. که اطالع آزمودنی از آزمون منجر به تحریف و یا خطای در پاسخ شـود

 به عبارت دیگر تحلیل محتـوا مطالـب .وجود ظرفیت پذیرش مطالب فاقد ساختار است
 ساختار مشخصینامه که دارای  خالف پرسش ً مثال بر؛کند فاقد ساختار را نیز تحلیل می

 منبعی برای تحلیل سود برده و پژوهشگرتوان از هر  برای تحلیل است، در تحلیل محتوا می
. ها نیست ها قبل از گردآوری داده  بیان آنۀقوالت تحلیل و نحوبینی تمام م قادر به پیش

وجه تمایز بعدی این است که تحلیل محتوا به متن حـساس اسـت و از ایـن رو قـادر بـه 
سـرانجام تحلیـل محتـوا ایـن ظرفیـت را دارد کـه . ستهـهای نمادین نیز  پردازش شکل

  .)٨٨: ١٣٩٠بیچرانلو حسن، ( ها را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد حجم عظیمی از داده
ّ کمـی و کیفـی ۀهای در فراگرد تحلیل بـه دو دسـت تحلیل محتوا از نظر ماهیت داده

 نمـود ،ّتحلیل محتوای کیفی در جایی که تحلیل کمی محـدودیت دارد. شود تقسیم می
کید بر محتـوای یتر در تحلیل محتوای کیفی از مهم. کند پیدا می ن موضوعات، میزان تأ

 بـستگی ،شـود و آشکار است و این دو به میزان و عمق برداشـتی کـه از مـتن مـیپنهان 
پـذیر   یک روش انعطـافۀن تحلیل محتوای کیفی را به منزلابه همین دلیل محقق. دارند

تحلیل محتوای کیفـی بـه محقـق . گیرند در نظر می» های متنی خصوص برای دادهه ب«
 طور ذهنی، به روش علمـی تفـسیر کنـد و ها را به دهد اصالت و حقیقت داده اجازه می

  .)٧٧: ١٣٩٢ایمـان، (کنـد  یند کدبندی سیستماتیک تضمین مـیااعتبار نتایج را در یک فر
شده از محتوای متن،  به دنبال تفسیر انتزاع» روش تحلیل محتوای کیفی«به بیانی دیگر، 

عنـی ی. باشـد مند کدگذاری و تشخیص الگوهـا و مفـاهیم مـی بندی نظام یند طبقهادر فر
شده در تحلیـل مـتن بـا توجـه بـه   یک روش تجربی کنترل،روش تحلیل محتوای کیفی

روش تحلیل محتوای کیفی در واقع به دنبـال . هایی دارد بستر متن است که قواعد و گام
شناسـی،  باشـد و بـه همـین دلیـل در مـواردی چـون انـسان درک اصل مطلب و معنا می
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شـود تـا معـانی را از عمـق کلمـات  اسی به کار گرفته میشن  کیفی و روانشناسی جامعه
بنـابراین . (Zhang & Wildemuth, 2009)بیرون کشیده و به صورت الگوهایی ارائه نمایـد 

از آن جهت که هر دو روش تحلیل محتوای کیفـی و روش تحقیـق موضـوعی در قـرآن 
  .باشند، اشتراک ماهوی دارند می» درک معنا از متن«کریم به دنبال 

هـایی در چگـونگی اجـرای  همچنین روش تحقیق موضوعی به صورتی ویژه توصـیه
تـر روش تحلیـل  هـای کلـی هـا را ذیـل گـام توان این توصـیه  میهای روشی دارد که گام

 در موضـوع پژوهـشی حاضـر، چگـونگی کدبنـدی ً مثال؛محتوای کیفی در نظر گرفت
های روش تحلیل محتوای کیفی  امکه یکی از گ(آمده از متن  دستسیستماتیک مفاهیم به 

شده در روش تحقیق موضوعی در قرآن کـریم ذکرهای  بر اساس فرامین و توصیه) است
 ،شـود کـه روش تحقیـق موضـوعی در قـرآن کـریم  مـیبنابراین معلوم. پذیر است انجام

 ّدر نگاهی کلی، رویکردهای. تناسب ماهوی و روشی با روش تحلیل محتوای کیفی دارد
دهـی،  سازی، سـازمان آماده: اند  اساسی تشکیل شدهۀلیل محتوا از سه مرحلمختلف تح

تر به روش تحلیل محتوای کیفـی  با نگاهی جزئی. (Elo & Kyngäs, 2008)گزارش نهایی 
  :(Zhang & Wildemuth, 2009)مراحل مشترک آن به صورت زیر نیز قابل تعریف هستند 

هـایی کـه بایـد بـا  نمـودن پرسـشبندی و مـشخص  درک کافی از موضوع، جمع. ١
  .ها پاسخ داده شوند رجوع به متن به آن

  .هایی از متن یا متون که باید مورد تحلیل قرار بگیرند انتخاب نمونه. ٢
  .ها ها و تم ها در قالب مقوله بندی کدها و انتزاع از آن کدگذاری، دسته. ٣
  .تحلیل نتایج حاصل از کدگذاری. ۴
  ١.اییتعیین اعتبار و پای. ۵

دلیل دیگر تناسب محتوایی و روشی میان روش تحلیل محتوای کیفی و روش تحقیق 
 زیـرا برخـی مفـاهیم در ؛موضوعی در قرآن کریم، توجه مشابه به مفاهیم کلیـدی اسـت

 اسـت؛ و آن، ٢»واحد تحلیل«از آن جمله، . تحلیل محتوای کیفی بسیار کلیدی هستند
لگـر قـرار یبررسـی و تحلیـل مـورد بررسـی تحلباشـد کـه بـرای  هایی از متن مـی قسمت

                                                                 
  .٨۵: ١٣٩٢ ایمان، :ک.های رایج در روش تحلیل محتوای کیفی ر در مورد گام. ١

2. Unit of analysis. 
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 تـا ــ نه خیلی زیاد و نه خیلـی کـم ـ واحد تحلیل متن باید متناسب باشد ۀانداز. گیرد می
در . بتوان به خوبی از آن معنایابی نمود و این اندازه بر قابلیت اطمینان پژوهش تأثیر دارد

کـریم، رکوعـات قرآنـی  واحد تحلیل مـتن قـرآن ،روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم
که با همدیگر و بـه به دلیل آن(گیرند  باشند که آیاتی که ذیل هر رکوع قرآنی قرار می می

همچنـین از دیگـر مفـاهیم . سیاق معنایی مشترکی دارنـد) اند ای نازل شده صورت دسته
واحد معنا شامل کلمه، جملـه . باشد  می١»واحد معنا«کلیدی در تحلیل محتوای کیفی 

هایی هستند که با هم اشتراک و ارتباط معنایی داشته و به نـوعی  ها و پاراگراف ارتیا عب
چنـین چیـزی در تحقیـق موضـوعی در قـرآن کـریم در . محور معنـایی مـشترک دارنـد

کـه از انـواع تحقیـق در عـین اینهـای  کلیـدواژه. کند های تحقیق نمود پیدا می کلیدواژه
هـای  انـد کـه ریـشه فظی مختلف تـشکیل شـدههای ل کلمات با اشتقاقات و حتی ریشه

کـه  در تحلیـل محتـوای کیفـی قبـل از آن.معنایی مشترکی نسبت به سؤال تحقیق دارنـد
شـده از   باید به صورت مفاهیمی برداشـت،بندی شوند واحدهای معنا کدگذاری و دسته

  منعکس شـده باشـند و پـس از٥سازی  و یا فشرده٤ انتزاع٣، تلخیص٢،سازی طریق ساده
هـای  چنـین، در قالـب گـام هـایی ایـن فعالیـت. باشـند آن است که قابل کدگـذاری مـی

: ١٣٩٢ایمـان، (انـد  در روش تحقیـق موضـوعی در قـرآن کـریم ذکـر شـده» یابی مفهوم«
ها و فـرامین روش  بنابراین لحاظ نمودن توصیه. )١٣٩١؛ لسانی فشارکی و مرادی زنجانی،  ٨٨ ـ ٨٧

 در ـکه حساسیت بیشتری به جزئیـات مـتن خـود داردــ م تحقیق موضوعی در قرآن کری
هـای محقـق را در  های کلی روش تحلیل محتوای کیفی سطح تحلیل هنگام اجرای گام
 زیرا در روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم حتی ؛کند  میتر قیتر و دق درک معنا عمیق

چنـین مفـاهیم شـود و هم االتی که در مواجهه بـا مـتن بـرای محقـق ایجـاد مـیٶبرای س
ارزش قائل بـوده و سـفارش بـه  ،مشکوکی که محقق به مقصود اصلی دست پیدا نکرده

کیـدی  کند؛ در صورتی  میها به عنوان یک مفهوم مستقل سازی آنمستند کـه چنـین تأ
                                                                 

1. Meaning unit. 

2. Redaction. 

3. Distillation. 

4. Abstraction. 

5. Codensation. 
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؛ لـسانی Graneheim & Lundman, 2004( روش تحلیـل محتـوای کیفـی وجـود نـدارد در
  .)١٣٩١فشارکی و مرادی زنجانی، 

  کریم قرآن در موضوعی تحقیق وشر
گـام بـرای تحقیـق در یـک  بـه روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم یک روش گام

 برخی محاسنتا اینجا . باشد موضوع مشخص در قرآن کریم بوده و به دنبال اکتشاف می
 برداری تر به دالیل زیر، بهره صورت مشخصاما به . این روش به صورت روشن شده است

  :باشند  میبسیار مناسب» روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم «های از گام
ا موضوع مـشخص را یک سؤال یتوان  عنی میی .محور است ئلهموضوعی و مس. ١

ًبه عبارتی دیگر این روش تحقیق، اختصاصا برای . ّ آن در کل قرآن پیگیری کردۀلیوس به

معـانی متناسـب بـا تحقیق موضوعی ساخته شده و به نوعی محقق را به سمت دریافـت 
  .دهد موضوع تحقیق خود سوق می

ن علوم قرآنـی و اًاوال جمعی از متخصص: صورت که  بدین.علمی و معتبر است. ٢
سـپس . انـد  این روش تحقیق را متناسب با نیازهای دانشگاهی تدوین کرده،شناسی زبان

ًاین روش تحقیق در طی حدود سه دهه مستمرا و در نمونـه  اسـتفاده، مـوردهـای متعـدد  ّ
ًا همـان گونـه کـه توضـیح داده شـد، ماهیـت یـ ثان١.ارزیابی و بازبینی قرار گرفته اسـت

 ـ روش تحقیق محتوای کیفی ـهای اجرایی آن با روش تحقیق علمی معتبر  تحقیقی و گام
المللی  ّاز این رو محسنات و اعتبار بین. باشد قابل انطباق بوده و ذیل آن قابل تعریف می

  .ّ محتوای کیفی به روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم قابل تسری استروش تحلیل
صورت کـه در هـر گـام بـه صـورت مـشخص   بدین.گام است به تجویزی و گام. ٣

همچنـین در ایـن روش، شـرایط احتمـالی و . معین کرده که باید چه اقداماتی انجام داد
 ؛ الزم ارائه شـده اسـتهای بینی و راه حل  پیش روی محقق نیز پیشِمشکالت اقتضایی

 صورت پیدا نکردنهای جستجوی موضوع در  ترین کلیدواژه  روش پیدا کردن مرتبطًمثال
 ایـن ۀ تحقیـق در صـورت لـزوم، از جملـۀ دامنـۀا چگـونگی توسـعی مستقیم و ۀکلیدواژ

                                                                 
دکتری و صدها تحقیـق درسـی بـر اسـاس آن در ۀ نامه و رسال کنون بیش از صد پایان  این روش تاۀبر پای. ١

  .های متعددی در مراکز مختلف علمی برگزار شده است های کشور صورت گرفته و کارگاه دانشگاه
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به عبارتی دیگر، روش تحقیـق موضـوعی .  تجویزی در شرایط اقتضایی استهای توصیه
 در تحقیـق در قـرآن، عـالوه بـر سنخ خـود های هم  خالف دیگر روشدر قرآن کریم بر

  .باشد  از سامان درونی قابل قبولی برخوردار می،که به صورت مستند ارائه شدهاین
یشه در منابع دینی دارد. ۴ های  عنی شاکله و محتوای آن بر اساس مبانی و گزارهی .ر
ایجاد شـده ) ع به قرآن کریمدر رجو آیات، روایات و سیره و سنت اهل بیت(دینی 
هـای دینـی  های این روش تحقیق که ریـشه در آمـوزه  توصیهۀجمل برای نمونه، از ؛است

کیـد بـر قرائـت قـرآن بـ جـای ه دارد، شروع تحقیق از انتهای قرآن، توجه به رکوعات، تأ
هـا و خطـورات ذهنـی در رابطـه بـا  ادداشـتی صامت آن و همچنین ثبت تمـامی ۀمطالع

  .باشد موضوع می
تحقیقـات  در .بر شرایط مناسب محقق به عنوان جزئی از پـژوهش تأکیـد دارد. ۵

ذهنـی محقـق توجـه دارنـد و بـه او خصوص تحقیقاتی کـه بـه معنـا و تفـسیر ه بکیفی، 
 و ماننـد ١گرایـی خالف کنشگر منفعل در پارادایم اثبـات بر( یک کنشگر فعال عنوان به
س محقق بـا روش تحقیـق و مبـانی آن بـسیار مـورد نگرند، آشنایی، اشراف و ان می) آن

هـا احـساسات و شـناخت محقـق تـأثیر  به عبارتی دیگر، در ایـن نـوع روش. توجه است
روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی نیز از . گذارد بسزایی در میزان اعتبار نتایج تحقیق می

حیح و در روش تحقیق موضوعی در قرآن کـریم، درک صـ. این ویژگی برخوردار است
 بـسیار موضـوعیت دارد و ،خواهد در قرآن تـدبر نمایـد  میعمیق محقق از موضوعی که

همچنین همنوایی و انس محقق با متن قرآن کریم از . برای آن تمهیداتی اندیشیده است
های روش تحقیق موضوعی در قـرآن کـریم بـرای  ترین محورهایی است که در گام مهم

به عبارتی دیگر این روش تحقیق، از شرایط دریافت علمی . هایی دارد آن تدابیر و توصیه
  .داند  میسازی و انس زیاد محقق با آیات معتبر از متن قرآن کریم را درونی

مراحل «بر اساس . ّدر باال مراحل کلی مشترک روش تحلیل محتوای کیفی بیان شد
وش تحقیـق های اجرایی ر ها و توصیه گام«و » ّکلی مشترک روش تحلیل محتوای کیفی

» لیــل محتــوای کیفــی در مــتن قــرآنهــای روش تح گــام«، »موضـوعی در قــرآن کــریم

                                                                 
1. Positivism. 
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های اصلی روش تحلیل محتوای کیفـی در  گام. اند  توسعه داده شده١صورت جدول  به
ارزیـابی و «و » یـابی مفهـوم«، »سـازی و ورود بـه تحقیـق آماده«متن قرآن کریم شامل 

هـایی فرعـی تعریـف  ها گام کدام از آن در ذیل هرباشند که   می»گیری بازنگری، نتیجه
هـای روش تحلیـل  چگونگی تناسب مراحل روش تحلیل محتوای کیفی و گام. اند شده

  . قابل مشاهده است١محتوای کیفی در متن قرآن در جدول 
  

مراحل مشترک روش تحلیل    های روش تحلیل محتوای کیفی در قرآن گام 
  های فرعی گام  لیاص        یها گام   یمحتوای کیف

درک کــــــافی از موضــــــوع، . ١
بنـــدی و مـــشخص نمـــودن  جمـــع
هایی که باید با رجوع به متن  پرسش
  .ها پاسخ داده شوند به آن

 متن یا متونهایی از  انتخاب نمونه. ٢
  .ید مورد تحلیل قرار بگیرندکه با

سازی و  آماده. ١
  ورود به تحقیق

  شناخت موضوع تحقیقـ 
  پژوهش ۀانتخاب کلیدواژـ 
  تدارک فهرست آیات اصلی و سیاقـ 
 موضوع ۀبوط به کلیدواژ ارقام مرآمار وـ 

  پژوهش

بنـدی کـدها و  کدگذاری، دسته. ٣
هـا و  هـا در قالـب مقولـه انتزاع از آن

  .ها تم
 .تحلیل نتایج حاصل از کدگذاری. ۴

یــابی  مفهــوم. ٢
 آیات و ثبـت از

  مفاهیم

  ی بررسی و تحلیلها تهیه کاربرگـ 
  ّالوت مکرر آیهتـ 
  بررسی مفاهیم درونی آیهـ 
  بررسی مفاهیم آیه در سیاق آنـ 

بنـدی کـدها و  کدگذاری، دسته. ٣
هـا و  هـا در قالـب مقولـه انتزاع از آن

  .ها تم
 . تحلیل نتایج حاصل از کدگذاری.۴
  تعیین اعتبار و پایایی. ۵

ارزیــــابی و . ٣
بــــــــازنگری، 

  گیری نتیجه

 آمده دسته ببازنگری سراسری مفاهیم ـ 
  مراجعه به متون تفسیریـ 

ســازی کــدها و  کدگــذاری، انتزاعــیـــ 
  مفاهیمدهی  سازمان

  بررسی قابلیت اطمینان پژوهشـ 
  
  
  

  قرآن دری فیکی محتوا لیتحل روشی ها گام بهی قیتطبی نگاه: ١ جدول
 تمـامی مراحـل روش تحلیـل محتـوای کیفـی در ،شـود  مـیهمان گونه که مشاهده

با این لحاظ . اند ی و فرعی روش تحلیل محتوای کیفی در قرآن لحاظ شدهی اصلها گام
در همین راسـتا، . اند که این مراحل به صورت تخصصی متن قرآن کریم بازتعریف شده

کید قرار گرفته) ۴ و ٣ احلمر(برخی مراحل  یی اختـصاصی هـا انـد و گـام بیشتر مورد تأ
  .اند برای تحقق این موضوع افزوده شده
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  یفیکی محتوا لیتحل روشی اجراهای  مگا )ب
ّها در طی بررسی  های فرعی ذیل آن های اصلی و گام اینجا چگونگی اجرای این گامدر 

که یعنی با فرض این. شود  میهای توصیفی رفتار انسان در قرآن توضیح داده موضوع مدل
 روش اساس ایـن بر»  توصیفی رفتار انسان در قرآنیها شناسایی مدل«موضوع مشخص 

ی اصلی و فرعی روش تحلیل محتوای کیفی در قـرآن توضـیح ها انجام شده است، گام
  .شود  می و الزامات اجرایی بیان شده و مثال زدهها داده شده، توصیه

  قیتحق به ورود وی ساز آماده :اول

  شناخت موضوع تحقیق. ١ـ١
اخت علمـی شود که شـن  میهایی، سعی تحقیق  پیشۀلیوس قبل از شروع پژوهش و به

ًقـا در یکافی نسبت به موضوع پژوهش ایجاد شده و مشخص گردد که ایـن پـژوهش دق

کید می. باشد پی چه چیزی می  ابهامات موجود ،شود که باید پیش از پژوهش بنابراین تأ
چه دانش بیشتری نسبت به یک موضوع  ّدر مورد موضوع پژوهش به حداقل برسد و هر

قرآن کـریم . برداری بیشتری از قرآن وجود خواهد داشت  امکان بهره،وجود داشته باشد
کید دارد و بیان می برداری کنند  توانند از آن بهره کند که مخاطبانی که می بر این نکته تأ

ِإن ىف : که نسبت به آن موضـوع دانـش داشـته باشـند َّ َ آلیـَكِلـَ ذِ َات للعـَ ْ ِ ِاملٍ َومـ ؛ )٢٢/ روم( َنيِ ا َ
َیعقلھ َُ ِ َّا إالْ

َلع اِ َاملونْ ُ ِ )؛ )۴٣/ عنکبوت َکت َاب فصلت آیِ ْ َ ِّ ُ ًاته قرآنٌ ْ ُ ُ َا عربیـا لقـوم یعلمـونُ ُ َ ْ َ ٍ ْ ًَّ ِ ِ َ َ )ایـن بـر. )٣/ فـصلت 
 تحقیق از موضوع محقق که شناختی میزان به قرآن در موضوعی تحقیق اساس، موفقیت
و  بـشناسد را تحقیـق به صورت مـشخص، محقـق بایـستی موضـوع. دارد دارد، بستگی

 خواهـد یمـ کـه کـسی. باشـد آن آشـنا مختلـف از ابعـاد ُبعـد چنـد ای کی با کم دست
 یبـرا آن موضـوع از تعریفی کند، نخست باید تحقیق کریم قرآن دیدگاه از را موضوعی

 آن فـصل و جـنس به اصـطالح، بـا و کند تعیین را آن موضوعیۀ رد و باشد داشته خود
  .باشد آشنا

تحقیــق مجــزا و مفــصل یکــی در   مرحلــه، دو پــیش بــرای تحقــق مناســب ایــنًمــثال
شـناخت «در نگـاه محافـل علمـی و دیگـری در » شناخت مدل توصیفی رفتار انـسان«

 در موضوع پژوهشی حاضر،. شود انجام می» ّکلی قرآن نسبت به انسان و رویکرد ها دغدغه
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  دانشگاهیها، مراکز در کتابخانه تحقیقاتی مفصل ۀ توصیفی رفتار انسان در یک دورمدل
و پژوهشی خارج و داخل کشور مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه تعریف آن مشخص 

مند احصاء گردیده و بـه صـورت  های مفهومی به صورت نظام  شاخصۀشده و مجموع
. ارائـه شـده اسـت) های توصیفی رفتار انـسان آل مدل با عنوان نوع ایده(مدلی مفهومی 

هـا و  های این روش تحقیق بـرای درک دغدغـه امی گام تم،تحقیق دوم همچنین در پیش
آمـده ایـن بـود کـه  دسـته از نتایج مهـم بـ. ّرویکرد کلی قرآن نسبت به انسان طی شد

 ّاز توصیفات کلیای  که شامل مجموعهـ رویکرد قرآن کریم به انسان، رویکردی اجمالی 
 وسیله همچنین بدین. »را تحلیل کرده استموضوع انسان « نیست؛ بلکه قرآن کریم ـباشد

  .های مناسب پژوهش اصلی در ورود به متن قرآن کریم مشخص شد کلیدواژه

   پژوهشۀواژلیدانتخاب ک. ٢ـ١
و شناسـایی آن بـرای رجـوع » واحد معنا«در روش تحلیل محتوای کیفی به اهمیت 

بـه های ورود  ترین مراحل، شناسایی کلیدواژه فیترین و ظر یاز اساس. به متن اشاره شد
که هر موضوعی در متن قرآن کریم بتوانـد مـورد تحلیـل عنی برای آنی. قرآن کریم است

های مناسب آن برای شناسایی آیات مـرتبط و ورود بـه فـضای   باید کلیدواژه،قرار بگیرد
 منجر بـه کـاهش ، نامربوطۀبه عبارتی دیگر، انتخاب کلیدواژ. قرآن کریم انتخاب شود

 ،تحقیقی که پیش از پژوهش اصلی انجام شـد در پیش. شود قابلیت اطمینان پژوهش می
کـه در قـرآن اول آن: ص شـد مهم و راهگشا در مورد انتخـاب کلیـدواژه مـشخۀدو نکت

َکل یعمل  توجه شده و حتی ذیل عبارت » مفهوم مدل توصیفی رفتار انسان«کریم به  َ ُ ٌَّ ْ َ ُ 
ِاکلتهَش ِ َ ِ )قبلی که یک ۀ آیۀ عبارت قرآنی در اداماین. کند  می به آن تصریح)٨۴/ اسـراء 

هـا  کند کـه تمـامی انـسان  ذکر شده و بنابراین بیان می،کرده  میمدل رفتار انسان را بیان
و بـر مبنـای آن ) هتشـاکل علی عملی(هایی رفتاری برخوردارند  از مدل) ٌّلُک(بدون استثنا 
 مدل توصیفی رفتار انـسان کلیت مفهوم«اما این پژوهش به دنبال بررسی . کنند رفتار می

هـای توصـیفی رفتـار انـسان از  مـصادیق مـدل«خواهـد   مینبوده و» از منظر قرآن کریم
  اصلی این تحقیـقۀکلیدواژ» ةشاکل «ۀبنابراین کلم. »بیانات قرآن کریم اکتشاف شوند

کـه در دوم آن. آیـد  مـی به حسابها  ولی راهنمای خوبی برای یافتن کلیدواژه،باشد نمی
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 هــای توصــیفی رفتــار انــسان  دیگــری کــه بــه بررســی مفهــوم علمــی مــدلتحقیــق پــیش
هـای  هـای رفتـاری بنـا بـه ماهیـت خـود، زمینـه پرداخت، مشخص شد که این مـدل می

 ۀی رفتـاری انـسان وسـیلها یعنی مدل. کنند مناسبی را برای تحلیل رفتار انسان فراهم می
ن راستا مشاهده شد در جاهایی از قرآن تحلیل رفتار انسان هستند و در همیرای مناسبی ب

ا موضوع انـسان صـغرای یـک اسـتدالل و ی ،مطرح شده است» انسان«کریم که بحث 
که در باال به آن اشاره (» ةشاکل «ۀاز سویی دیگر، کلم. گیری بوده و یا کبرای آن نتیجه
یـق تحق به عالوه، در پـیش. مطرح شده است» انسان«نیز در فضای آیات بحث از ) شد

» انـسان «ۀمشخص شده بـود کـه قـرآن کـریم هنگـام تحلیـل انـسان در ذیـل کلیـدواژ
به این دالیـل، . های توصیفی رفتار انسان را نیز بیان کرده است مصادیق متعددی از مدل

 اصلی پژوهش حاضر به منظـور شناسـایی و رجـوع بـه ۀعنوان کلیدواژ به» انسان «ۀکلم
 مرتبـه ۶۵در قرآن کریم .  انتخاب شد،پردازند  انسان میآیاتی از قرآن که به تحلیل رفتار

ال (» نـساناإل«صـورت   بـه، مرتبـه۶۴کار رفتـه اسـت کـه در ه ب) انسان(این کلیدواژه 
هـر دو . ذکر شـده اسـت» نسانإ ّکل«آمده و یک مرتبه نیز به صورت ) انسان + جنس
  .ها اشاره دارند به عموم انسان» نسانإ ّکل«و » نساناإل«مورد 

  تدارک فهرست آیات اصلی و سیاق. ٣ـ١
 فهرست آیات اصلی حاوی کلیـدواژه و آیـات فرعـی اطـراف آیـات ،در این مرحله

عنی در ایـن ی. شوند  می تنظیم٢به صورت جدول ) »سیاق«شده با عنوان  شناخته(اصلی 
، به آیات فرعـی کـه »انسان «ۀ اصلی حاوی کلیدواژۀروش تحقیق، عالوه بر توجه بر آی

هـا در سـتون  آنۀ شود کـه محـدود  نیز توجه می،باشند  اصلی میۀیات قبلی و بعدی آیآ
اق و ی سۀن فهرست، محدودیدر ا. اند مشخص شده» اقی سیات ابتدا و انتهای آۀشمار«
باید گفـت ) رکوع(در رابطه با مفهوم سیاق . شوند اق مشخص مییات هر سیز تعداد آین

. شـود یم مـی تقسی واحد موضوع۵۵۵ به بر اکرمامیم پیم بر حسب تعلیکه قرآن کر
ن یـا. مـشهور بـوده اسـت» یوعـات قرآنـکر«االیـام بـه  میز، از قـدیم اعجـازآمین تقسیا

ات یـاق آی سـۀ هستند، حداقل محدودیک واحد موضوعی که هر کدام یرکوعات قرآن
  .سازند یان مطلب آشنا میکنند و ما را با روند ب یرا مشخص م



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٨

۴٠  

 
ف
ردی

  

شمارۀ  
شمارۀ    سوره   یهآ

  سوره

شمارۀ آیۀ  
ابتدای سیاق
ـ شمارۀ آیۀ 
 انتهای سیاق

 
ف
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شمارۀ  
شمارۀ    سوره   آیه

  سوره

شمارۀ آیۀ  
ابتدای سیاق
ـ شمارۀ آیۀ 
 انتهای سیاق

  ١۶ـ١  ۴٣ زخرف  ٣٣.١۵  ٣ـ١  ١٠٣  عصر  ٢  .١
  ۵٣ـ۴۴  ۴٢ شوری  ۴٨ .٣۴  ١١ـ١  ١٠٠ عادیات  ۶  .٢

  ٧۴٧  ها جموع آیات سیاقم    ...  ...  ...  ... ...
  
  
  

  پژوهش اقیس وی اصل اتیآ فهرست: ٢ جدول
اختـصاص پیـدا »  ردیفۀشمار« یک ،شود که به رکوعات  می مشاهده٢در جدول 

ب یـات بـه ترتیـدر ایـن فهرسـت، آ. باشـد  مـیکرده که به نوعی کد شناسایی آن رکوع
ا یـ کـه دو یین در مـواردهمچنـ. انـد شان از آخر به اول قرآن مرتب شدهیها  سورهۀشمار
انـد؛   آخر به اول سوره مرتب شـده،بیز به ترتیها ن د، آننک سوره قرار داریه در یچند آ

ات یتر و مختصرتر و از آ ًات نسبتا ساده، کوتاهین صورت، سیر تحلیل متن از آیرا در ایز
تر  ی مفصلها انیات بلندتر و بیج، به سوی آی آغاز شده و به تدری مکً نسبتایها و سوره

ب یـ خواهد بود و به این صـورت، پـژوهش از نظـم و ترتی مدنً نسبتایها ات و سورهیو آ
  .مند خواهد شد شتر بهرهیان مطلب، بهتر و بی بیآسمان

   موضوع پژوهشۀآمار و ارقام مربوط به کلیدواژ. ۴ـ١
ر  وجود نظم یـا نظـامی دۀدهند هنگام تحلیل محتوای قرآن کریم به ابعادی که نشان

اهمیـت بیـان .  بایستی توجه نمودـ ّمانند آمارهای خاص ـباشد  ّکلیت متن قرآن کریم می
ها ممکن است فتح بابی برای  ، نظم یا نظامی در آن است که توجه به آنییچنین آمارها
  .ها از قرآن کریم بشود ها و برداشت دیگر استفاده

 ۶۵ن داده شد که تعـداد  نشا٢به عنوان مثال در موضوع پژوهشی حاضر، در جدول 
همچنـین در ایـن جـدول نـشان . انـد  ردیف پژوهشی جای گرفته۶٣ انسان در ۀکلیدواژ

هـا را بررسـی   آیات اصلی و فرعی که ایـن پـژوهش الزم اسـت آنۀداده شد که مجموع
ی یکـه در یـک مـورد اسـتثنا ــ ۵۵ ردیـف ۀبر این اساس اگر آی. باشد  آیه می٧۴٧کند، 

 ٢گرفتـه نـشود، در جـدول  نظـر  درــ اسـت» نـساناإل«به جـای » ننساإ «ۀحاوی کلم
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ردیـف ( در ردیـف وسـط ، ق که ابتدای حزب مفـصل اسـتۀشود که سور  میمشاهده
  . ردیف بعد از آن است٣٠ ردیف قبل از آن و ٣٠گیرد که  قرار می) ٣١

 ۴۴ ،انـد تحلیل انسان پرداختهبه هایی که  همچنین جالب توجه است که تعداد سوره
 ۀهایی که سجد  سوره از میان سوره٧ واجب و ۀسجددارای  ۀ سور۴اند و تمامی  مورد بوده

هـایی   سوره از سوره۴عالوه،  هب. اند  سوره قرار گرفته۴۴ این ۀ دامنء جز،مستحب دارند
. اند های این پژوهش قرار نگرفته  سورهۀ در دامن، مستحب دارندۀکه در آیات خود سجد
ها   در آمار فوق، در مجموع آیات سیاق٧ و ۴ ۀه عددهای تکرارشدجالب توجه است ک

های رفتاری انسان که این  اند و جالب اینکه تعداد مدل  شده نیز منعکس،باشد  می٧۴٧که 
های دارای  سوره. باشد  عدد می٧تحقیق در نهایت از متن آیات قرآن کریم استخراج نموده، 

  .اند گذاری شده  متفاوت مشخص و شماره رنگ با٣ واجب و مستحب در جدول ۀسجد
  

 اند  این پژوهش قرار گرفتهۀ در قرآن که در دامنواجب ۀسجدهای حاوی  سوره

  ١۵/ )٣٢(سجده   ١
  ٣٧/ )۴١(فصلت   ٢
  )آیۀ آخر (۶٢/)۵٣(نجم   ٣
  )آیۀ آخر (١٩/ )٩۶(علق   ۴
اند ه این پژوهش قرار گرفتۀ در قرآن که در دامنمستحب ۀسجدهای حاوی  سوره
  )آیۀ آخر (٢٠۶/ )٧(اعراف   
  ١۵)/ ١٣(رعد   
  ۴٩/ )١۶(نحل   ١
  ١٠٧/ )١٧(اسراء   ٢
  ۵٨/ )١٩(مریم   ٣
  ١٨/ )٢٢(حج   ۴
  ٧٧/ )٢٢(حج   ۵
  ۶٠/ )٢۵(فرقان   ۶

  ٢۵/ )٢٧(نمل   
  ٢۴/ )٣٨(ص   
  ٢١/ )٨۴(انشقاق   ٧

  
  
  

  پژوهش ۀدامن در دار سجدهی ها سوره: ٣ جدول
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  مفاهیم ثبت و آیات از یابی مفهوم :دوم
 از روش تحلیل محتوای کیفی در قـرآن، آیـات بـه صـورتی ٣ و ٢در دو گام اصلی 

 دهـی  سـازمانها آمده از آن دسته بندی شده و همچنین نکات ب مند مستند و دسته نظام
بنابراین در ابتدا توضیحات الزم مربوط به چگونگی اجرای هر گام ارائه شده . شوند می

  .کند  میشده را ارائهای عینی از این توضیحات اجرا  نمونه۴ در جدول و در نهایت

  های بررسی و تحلیل  کاربرگۀتهی. ١ـ٢
 یق آن، باالی دقیف و نشانی ردۀ با ذکر شماری اصلۀین گام، متن کامل هر آیدر اول

ه، نه از خود محقق و نـه از ی آۀدر این مرحله، ترجم. شود  می جداگانه درجۀک صفحی
ری یـگ شـود؛ چـرا کـه مـانع مفهـوم  نمـیگران نوشـتهیا از قول دیا نوشته و یکتاب  یرو

ی هـا  گذری بـه ترجمـهۀن حال، مراجعیدر ع. گردد  میات قرآنیم و مطمئن از آیمستق
  . نداردیهای لغت و مفردات و بازگشت به نص آیه اشکال کتاب قرآن و

  ّتالوت مکرر آیه. ٢ـ٢
م ی مفـاهیش از بررسـی و پـی اصـلۀیش متن کامل آها و نگار پس از تنظیم کاربرگ

سـاز تـدبر در آن  نـهیقرائت قرآن، زم. شوند  می قرائت و تالوتیات اصلیآن، چند بار آ
. اسـته ر تـدبر در آنیات، مـسیـرا هدف از قرائت، استماع اسـت و اسـتماع آیاست؛ ز

تـر  أم کنـد، موفـقات تـویـزان که تدبر و تفکر خود را با تالوت آین محقق به هر میبنابرا
اسـت، » قـرآن«ق در یـق بـه هـر حـال، تحقیـن تحقیـد توجه داشت که ایبا. خواهد بود

ن تصور که متن قـرآن ی آن فراموش شود با ایت قرائتید قرآن بودن قرآن و ماهین نبایبنابرا
 .کند ًباشد و صرفا با مطالعه به روش مرسوم کفایت می ها می ر کتابیساکریم همچون متن 

شمرده، رسـا و  ات، شمردهیکایک حروف و کلمات آیگام تالوت توجه بشود که به هن
 خـود را بـه ی کـه محقـق صـدایا  به گونه؛ًحا به صورت زمزمه ادا گرددی و ترجیّبا تأن
  .شتر فراهم گرددیات بیف آی ظهور و بروز اشارات و لطاینه برای بشنود تا زمیخوب

  بررسی مفاهیم آیه. ٣ـ٢
م آن و دقـت در ی مفـاهیه و تـالوت مکـرر آن، بررسـیـ کامـل آپس از نگارش متن
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م، ین گـام، مفـاهیـدر ا. شـود  می و فرازهای آیه در راستای موضوع تحقیق آغازعبارات
شـده و بـا  کیـشدند، به صورت تفک ه دریافت مییان آی که از بیها و نکات امیاشارات، پ

ان یـان هـر مفهـوم در پاین بهمچنین ضم. گردند  میادداشتیه یذکر شماره، ذیل متن آ
در . شـود  میت کرده، اشارهیه که ما را به آن مفهوم هدای از متن آیا عبارتیآن، به کلمه 

ات قبل و بعـد آن یده و به آش متمرکز ی اصلۀی آید تمام دقت و توجه روین مرحله، بایا
  .فکر نشود

قـت قـرار ّدر طی بررسی موضوع این پژوهش، برخی دیگر نکات روشی که مـورد د
  : به این صورت بودند،گرفتند

 بـوده، یً تحقیق نـسبتا طـوالنی اصلۀی که آی به ویژه در مواردی اصلۀی آیدر بررسـ 
 بعـد از آن مـورد دقـت قـرار ی موضوع آغاز کرده و سپس فرازهـاۀابی را از کلمی مفهوم
 موضـوع ۀکلمـ قبـل از یا فرازهـایه، بازگشته و فراز یاند و پس از رسیدن به آخر آ گرفته
  . شدندیبررس

ن حـال، یـر به تناسب انجام شـد؛ بـا ایا تفاسی مراجعه به کتب لغت ،ّدر طی تحقیقـ 
 کـه یادداشت و توجـه بودنـد و در مـواردیهای خود محقق در اولویت  تمامی برداشت

انـد تـا بـا  هـا مـشخص شـده ق آنیـری نقل قـول شـد، مأخـذ دقیا تفسیًانا از ترجمه یاح
  .امیزندین در،اند ق تدبر شخصی محقق بودهیز طرمی که ایمفاه

 به ظاهرـ   اگر ـیه اکتفا نشود و حتیک قسمت از آی ایک عبارت یسعی شد که به فهم ـ 
 به موضـوع تحقیـق یه مطرح است و ارتباطیگری که در آیرسید که مطالب د به نظر می

ابی قـرار داده یـ م جداگانه، مورد سؤال و مفهـویها  شمارهّی در صورت امکان ط،دندار
  .ادداشت شدندیشده و 

اجتناب شد به این صورت که در ارتباط بـا » اثرکت «ۀیات، از روحیابی آی در مفهومـ 
 ۀ سعی شد که تکلفی برای ارائـ،کرد  به ذهن محقق خطور نمییچ مفهومیای اگر ه آیه

یــت زان متعــارف و بــه قــدر کفایــهمچنــین هــر گــاه بــه م. انبــوه مفــاهیم ایجــاد نــشود
  .پرداخته شد گریهای د فیشد، به رد ری مییگ مفهوم
چ گونـه غـرض یاولویت اصلی در مسیر تحقیق و تدبر در آیات آن بود که بدون هــ 
بـرداری   و خالصانه به سراغ قرآن رفته و با تدبر، از متن قرآن نکته برداشته و بهـرهیخاص
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ابتدای مفاهیمی که اطمینان در (!)  در همین راستا، با اضافه کردن عالمت تعجب. شود
  .گذاری و مشخص شدند  عالمت،ها نبود به صحت آن

ه، یـ در رابطـه بـا آیا سـؤاالتیـه، هر گاه سـؤال یم آی و دقت در مفاهیضمن بررسـ 
ق و یـهـا بـا موضـوع تحق  آنۀکـدیگر و ارتبـاط همـیها با   آن و ارتباط آنیکایک اجزای

م یف مفـاهیـ جداگانـه در ردۀک شـماریؤال با رسید، هر س یگر به نظر میموارد بسیار د
م نبوده و سؤال در واقـع، یها، کمتر از مفاه در این روش، ارزش سؤال. شد ادداشت میی

  .ک مفهوم محسوب شده استیخود 
شد و سعی شد کـه در رونـد  ادداشت مییجا  هر سؤال هر جا که مطرح شد، همانـ 

  .شده مفاهیم قبلی دستکاری نشود یادداشت
جـا پاسـخ  ، همانی قبلیها کی از سؤالیق در صورت دریافت پاسخ یر مسیر تحقدـ 

  .ادداشت شدیسؤال با اشاره به شماره و نشانی سؤال 

   اصلی در سیاق آنۀبررسی مفاهیم آی. ۴ـ٢
م ی، مفـاه)»نـسانإ «ۀ کلیـدواژۀهـای دربردارنـد آیـه (ی اصـلۀیـکه بتوان از آنی ایبرا
بـه  ـشـوند و   مـیابییـ ز مفهومی مورد نظر نۀیبل و بعد از آات قیدریافت شود، آ یپربارتر

 و ی اصـلۀیـات بعـد از آیکایک آیابتدا .  شدندیخود بررس» اقیس«ها در  هی آـ اصطالح
لـی یحی و تکمی شـده و نکـات توضـی بررسـی اصـلۀیات قبل از آیک آیک به یسپس 

 ادداشـتی ی اصـلۀیـت آم و سـؤاالیل مفاهیها ذ  مربوط به آنیها ن سؤالیها و همچن آن
  دادهی اصـلۀیـاق هـر آیم و سـؤاالت مربـوط بـه سـین مفاهی که به ایا شماره. شوند می
ه داده یـم و سـؤاالت مربـوط بـه خـود آن آی است که به مفاهییها  شمارهۀشود، دنبال می

  .شده بود
  : به این شرح است،نکات روشی مهم دیگری که مورد توجه قرار گرفتند

اق بـا یات هر سیرفته شده است که آین اصل پذی بر ایاق آن، مبتنی سه دری آیبررسـ 
، ی اصـلۀیـآ. چرخنـد یک محور مـیها به دور   آنۀند و هما وسته و در ارتباطیکدیگر پی

 بهتـر ادراک ی اصـلۀیـکه مفهـوم آنی این برای بنابرا.آید یاق به شمار میمحور و مرکز س
  . شده استیاق خود بررسیشود، آن آیه در س
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ات یـاق آی سـۀص محدودین معیار تشخیتر مهم) یرکوعات قرآن( تحلیل یواحدهاـ 
ات یـزان الزم، آیـز تجاوز کـرده و بـه می رکوعات نۀبا این حال، گاهی از محدود. بودند

 چـون ــ فراتر از رکوعات آن ـ اسراء ۀًمثال کل سور.  شدندی بررسی اصلۀیقبل و بعد از آ
 که متمرکز بر تحلیل رفتار انسان بود، مورد دقـت و اسـتناد هایی بود که از بیشترین سوره

  .قرار گرفت
هـا برگرفتـه شـده،  م از آنیباتی که نکات و مفـاهیبه تمامی عبارات، کلمات و ترکـ 

عنـی معلـوم یاشاره شده تا پیوستگی مطلب حفظ گشته و مأخذ مفاهیم مشخص باشد؛ 
  .گاه مفهوم مورد نظرندباشد کدام کلمات، عبارات، آیه و یا آیات، خاست

، بـا درج عبـارت ی اصـلۀیـا قبـل از آیـات بعـد و یـ آیسعی شد که هنگـام بررســ 
، نکات مربوط به هر کـدام از یکـدیگر »یات قبلیم آیمفاه«ا یو » یات بعدیم آیمفاه«

  .تفکیک شوند

  یریگ جهینت ،یبازنگر ،یابیارز :سوم

  آمده  مفاهیم به دستی سراسریبازنگر. ١ـ٣
ابی تمـام یـ  مفهـومۀ شدند، در واقـع مرحلـیاق آن بررسی و سی اصلۀین آیآخر یوقت

 دیگر از آیـات اولـین ردیـف تـا انتهـا مـورد ۀ مرتب٧در این مرحله در حدود . شده است
ها، توجه به نکـات زیـر  ین بازنگرییند اادر فر. اند  قرار گرفتهی و مرور سراسریبازنگر
  :ندا ای برخوردار بوده ژهیت ویاز اهم

ف، یـک ردیـم ی در مفاهین بازنگریـ حًانایاح اگر ـ: م تازهی اضافه کردن مفاه)الف
  .شد ادداشت مییف یم همان ردیان مفاهیرسید، در پا یدی به نظر میمفهوم جد

 یا م ناقص بودند، بـا افـزودن تکملـهی از مفاهیاگر برخ: م ناقصیل مفاهی تکم)ب
  .شد ها را برطرف می نقص آن
قـین نبـود، یهـا  می کـه بـه صـحت آنیدر مفـاه: یم نوشـتاریـ در عالی بازنگر)ج

قـین یها  می که به صحت آنیان مفاهیهمچنین در پا.  کدگذاری شد)!(تعجب عالمت 
  .اشته شدذگ) ؟(ان سؤاالت، عالمت سؤال ی و در پا).(وجود داشت، نقطه 

 ینادرستمی که ی، مفاهی سراسریدر بازنگر: م درست از نادرستیک مفاهی تفک)د
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  .شدند زیگر متمایم دیک عالمت مشخص از مفاهی احراز شده بودند، با ها آن
 در ارتبـاط ی، اگر مفهـومیان بازنگریدر جر: کدیگریم مختلف به ی ارجاع مفاه)  ه

ا یـح، پرسش، پاسـخ و یها تکمله، تبصره، توض عنی یکی از آنیدیده شد،  گریبا مفهوم د
 یا  قابل مالحظهۀان آن دو رابطیمـ از هر جهت  یه طور کلب ا ـیگری بود و ی دۀمجموعریز

 در تجزیـه و تحلیـل موضـوع ًمـثالند؛ گر ارجاع داده شـدیوجود داشت، آن دو به همد
.  مرتبه ارجاع بـین نکـات و مفـاهیم انجـام شـده اسـت٢١۵٠پژوهشی حاضر در حدود 

  .نماید  میو یکپارچهچنین اهتمامی در ارجاع متقابل مفاهیم، تحقیق را به هم پیوسته 

  رییمراجعه به متون تفس. ٢ـ٣
ات، مراجعه به متون تفسیری و علمـی انجـام شـد؛ یابی از آی پس از پایان کار مفهوم

سـو میـزان قابلیـت  کیـهـای پـژوهش، از  افتهیها با   آنۀسیر و مقایرا با مراجعه به تفاسیز
ش یش از پیها ب افتهیر، ارزش گینان و اعتماد به صحت مطالب باال رفته و از سوی دیاطم

ًمی کـه قـبال ی همـان مفـاهمـۀری در ادایدر ایـن بخـش، مطالـب تفـس. شـود معلوم مـی

 در موضـوع پـژوهش ًمـثال؛ شـوند ها اضافه مـی ق آنیاند، با ذکر مأخذ دق یادداشت شده
 مراجعه شـده اسـت، ها  و مانند آنالمعانی روح، المیزانحاضر، به تفاسیر متعددی مانند 

اش، محور توجـه  ی به جهت جایگاه و اعتبار علمالمیزانی در میان تفاسیر گوناگون، ول
  .بیشتری بوده است

  دهی مفاهیم سازی و سازمان کدگذاری، انتزاعی. ٣ـ٣
 چنـدین مرحلـه کدگـذاری بـر روی مفـاهیم و ۀروش تحلیل محتوای کیفی به وسیل

. االت پـژوهش نزدیـک شـودکند که به پاسخ سـؤ یای سعی م مرحلهسازی چند انتزاعی
 بـودن بـا یشـده در هـر مرحلـه از لحـاظ میـزان انتزاعـ  انجامیها بنابراین این کدگذاری

در این گام تمامی مفاهیمی کـه بـه دسـت آمـده بودنـد، بـا . باشند ییکدیگر یکسان نم
آل مـدل  های مفهومی، و نوع ایـده توجه به اجزای مدل توصیفی رفتار انسان در شاخص

صورت که در ابتدا کدهایی که بـه مفـاهیم  بدین. فتار انسان کدگذاری شدندتوصیفی ر
 که به مفاهیم مرتبط ییپرداختند برچسب زده شدند و سپس کدها صوری و ظاهری می

در آخـر نیـز خـود ایـن . گذاری گـشتند پرداختند، جای با مدل توصیفی رفتار انسان می
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 رفتـار انـسان ۀگانـ هفـتهای  شدند تا مدلسازی  بندی و انتزاعی بار دسته  چندینمفاهیم
دهی مفـاهیم   حاضر و به منظور سازمانینمونه، در موضوع پژوهش؛ برای دست آمدند به

 مرتبـه ٩٠٠ نوع کد مختلف استفاده شده که این کدها در مجموع ٢٧آمده، از  به دست
ایـن . انـد زنی شده  برچسبـ آمده از متن قرآن کریم به دست ـ عدد مفاهیم ۶۶۶بر روی 

هـای  انـد و دلیـل اسـتفاده از نـشانه هایی تـصویری تعریـف شـده کدها به صورت نشانه
ینـد امـشروح فر. تصویری بـه منظـور افـزایش دقـت و کیفیـت کدگـذاری بـوده اسـت

  :سازی به این صورت بوده است کدگذاری و انتزاعی
ها مشخص  ن اول مفاهیمی که مورد سؤال، شک بودند و یا ناصحیح بودن آۀدر مرتب
همچنین تمامی مفاهیمی که وجود ارتبـاط بـین .  کدگذاری و مشخص شدند،شده بود

ایـن کـدها بـه .  کدگذاری شـدند،کردند های مختلف را بیان می آیات مختلف یا سیاق
  .ظاهر ساختاری مفاهیم توجه دارند

 کـدهایی مقـدماتی کـه در اولـین سـطح از : اولۀشده در مرتبـ کدهای استفاده. ١
  :اند رسی مفاهیم آیات، بر مفاهیم برچسب زده شدهبر

هـا از منـابعی دیگـر، عـالوه بـر برداشـت   مفـاهیمی کـه در آن:دیگر منـابع = 
شناســی و   شــامل تفاســیر، مراجــع لغــت؛مــستقیم خــود پژوهــشگر اســتفاده شــده اســت

 شـامل ترین منابع مورد استفاده در ایـن تحقیـق اصلی. ها مفردات، منابع ادبی و مانند آن
المیزان  حسن مصطفوی و کتاب ۀ نوشتالتحقیق فی کلمات القرآن الکریمکتاب مفردات 
  .حسین طباطبایی بوده است سیدمحمدۀ نوشتفی تفسیر القرآن

کیـد. انـد الی طرح شدهٶ مفاهیمی که به صورت س:پرسش =   در ایـن روش تأ
زارش شـوند و حتـی یـابی ثبـت و گـ شود که این سؤاالت نیز یکی از مصادیق مفهوم می

 شده البته اکثر سؤاالت طرح. شود یمفاهیم تحقیق بیان مها بیش از دیگر  ارزش تحقیقی آن
 بـه هـا مفاهیمی دیگر پاسخشان یافته شده و این پاسـخه وسیلۀ در هنگام بررسی آیات، ب

  .اند ی مربوط ارجاع داده شدهها پرسش
  . مورد تردید بوده استها نزد پژوهشگر  مفاهیمی که اعتبار آن:تردید =
شده در متن آیـات، اعتبـار  های انجام  مفاهیمی که طبق دیگر بررسی:مردود=  

 ولی ،تعداد این مفاهیم بسیار اندک هستند. باشند یخود را از دست داده و قابل قبول نم
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 ؛شود تأکید می) تردیدمردود، پرسش، (چنین   این روش، بر ثبت و گزارش مواردی ایندر
  .باشد  مییند تحقیقا از مفاهیم در درون محقق نیز جزئی از فری چنین انعکاسزیرا

 برای پاسخ مفاهیمی که هنگام بررسی به نظر رسیده ظرفیت بیشتری :تکمیل=  
  .های بعدی مورد دقت و تکمیل قرار بگیرد االت پژوهش دارد و باید در بررسیٶبه س

نادار بین دو یا چند مفهوم، دو یا چند  این کد بیانگر وجود ارتباط مع:ارتباط = 
ال پژوهش قابل اعتنـا ٶاین ارتباط در راستای س.  مشخص استۀآیه، و یا دو یا چند سور

  .بوده و باید مورد دقت قرار بگیرد
 تمامی مفاهیمی که از لحاظ محتوایی مرتبط با موضوع پژوهش، یعنی ، دومۀدر مرتب

برخی از ایـن کـدها مربـوط بـه . کدگذاری شدند ،های توصیفی رفتار انسان بودند مدل
مانند کـدهایی کـه شـرایط و حـاالت انـسان را (اجزای مدل توصیفی رفتار انسان بودند 

؛ و برخـی از ایـن کـدها )کردنـد  و یا کدهایی که رفتار انسان را بیان مـیندداد نشان می
کـه نـشانگر نگـاه مانند کـدهایی (های توصیفی رفتار انسان بودند  ّمربوط به کلیت مدل

هـای  تحلیلی قرآن کریم به رفتار انسان بودند، همچنین کدهایی که به وجود مفهوم مدل
  ).کنند  میتوصیفی رفتار انسان در قرآن کریم اشاره

  :کدهای استفاده شده در مرتبه دوم. ٢
 های رفتاری بیان شد توضیح مدل در :شرایط و حاالت انسان در مدل رفتاری=  

 شان رفتارهایی را انجام خواهند یا حاالت درونیها به علت برخی شرایط محیطی و  انسانکه 
  .دهد ی نشان م،کنند یاین کد، مفاهیمی که این شرایط و حاالت انسان را بیان م. داد

 مفـاهیمی کـه بـه بیـان یـک رفتـار :عملکرد و رفتار انسان در مدل رفتـاری=  
  .پردازند یخاص و مشخص از انسان م

 نزدیکـی بـسیار ،کننـد  مـی مفاهیمی کـه نکـاتی بیـان:١ۀ رجمدل رفتاری د=  
ساختار معیار مدل توصیفی رفتـاری انـسان، . های رفتاری دارند زیادی با ساختار به مدل

پردازی خود  به عبارت دیگر، مفاهیمی که در عبارت. آل آن بیان شده است در نوع ایده
  .اند  کدگذاری شده١ ۀیک مدل رفتاری درج به عنوان ،مطابق با این ساختار باشند

ها نزدیکی زیـادی بـا سـاختار   مفاهیمی که ساختار آن:٢ ۀمدل رفتاری درج=  
مفاهیم از آمده  دسته نکات به وسیلۀ  ولی بایستی برخی خألهای آن ب،آل دارد نوع ایده
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  . تکمیل شوددیگر
ین و توضیح ابعاد یک  مفاهیمی که بر اساس آیات به تبی:تبیین مدل رفتاری = 

  .پردازند ییا چند مدل رفتاری انسان م
هـای   تجویزهـا و سـفارشۀ مفاهیمی که در قرآن کریم به ارائ:مدل تجویزی = 

افتن یـالبتـه هـدف ایـن پـژوهش . پردازنـد یمشخص رفتاری برای نیل به پیامد خاص م
هـای   خـود از مـدلینـد تحلیلـیا امـا در فر،باشـد یهای توصیفی از رفتار انـسان مـ مدل

  .نماید تجویزی نیز استفاده می
 مفـاهیمی کـه بـه توضـیح :رویکرد تحلیلی و سیستمی قرآن به رفتار انسان=  

  .پردازند یمند و رویکرد تحلیلی قرآن کریم نسبت به رفتار انسان م نگرش نظام
شـود کـه مـتن قـرآن  ی در موارد متعـددی مـشاهده مـ:نوع اول زوج رفتاری=  
بـه ایـن . نمایـد پردازی خاصی را در توضیح رفتار انسان ارائـه مـی  ساختار عبارتکریم،

 مختلف رفتار انسان را بـه صـورت پـشت سـر هـم ذکـر ۀصورت که قرآن کریم دو گون
های رفتاری برای کدگذاری مفاهیم مرتبط با این نوع ساختار قـرآن کـریم  زوج. کند یم
 اول رفتـار در ۀ مفاهیمی است کـه بـه گونـۀندده  نشان،باشد و نوع اول زوج رفتاری یم

  .کنند یزوج رفتاری اشاره م
 دوم رفتـار انـسان در سـاختار ۀ مفـاهیمی کـه بـه گونـ:نوع دوم زوج رفتاری=  

  .کنند یهای رفتاری قرآن کریم اشاره م زوج
 مفاهیمی که در مقایسه با دیگر مفاهیم، موارد و نکات بـارزتر :١ ۀمهم درج=  
  .کنند یهای رفتاری بیان م  را در توضیح و ابعاد مدلیتر و مهم

 مفاهیمی که در مقایسه با دیگر مفاهیم، موارد و نکات بـارزتر :٢ ۀمهم درج=  
ایـن مفـاهیم بـه دالیـل . کننـد یهای رفتاری بیان م  را در توضیح و ابعاد مدلیتر و مهم

  .روشی در اولویت دوم اهمیت قرار دارند
معرفـی مـصادیق «هایی که بـه هـدف اصـلی ایـن پـژوهش یعنـی  کد، سومۀدر مرتب

  .زنی شدند  برچسب،پرداختند می» های توصیفی رفتار انسان مدل
سـازی را   کدهایی که بیشترین سطح انتزاعی: سومۀشده در مرتب کدهای استفاده. ٣

 هر کـدام از. اند های نهایی در توصیف رفتار انسان نزدیک شده داشته و به اسلوب مدل
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ها اشاره دارند و  از مفاهیم رفتاری بین انسان) ِتم( مشترک ۀ کدها به یک یا چند زمیناین
  .دست آمدنده ها، هفت مدل توصیفی از رفتار انسان ب بندی آن جمعه وسیلۀ ب

هـای رفتـاری انـسان کـه بـه   مفاهیم مربـوط بـه مـدل:مطلوبیت، نامطلوب=  
 ذیل ۀشد مفاهیم انتزاع. پردازند ی او میها وبها و نامطل رویکرد انسان نسبت به مطلوب

  .اند  استفاده شدهنامطلوب ـ مدل دو ساحتی مطلوبیتًاین کد عمدتا در تدوین 
های رفتاری   مفاهیم مربوط به مدل:مندی سودجویی، منفعت، نعمت، بهره =

انــسان کــه بــه رویکــرد انــسان نــسبت بــه ســودجویی، منفعــت، نعمــت و بهــره منــدی 
 مدل دو ساحتی مطلوبیتًمفاهیم انتزاع شده ذیل این کد عمدتا در تدوین . ندپرداز یم
  .اند  استفاده شدهنامطلوبـ 

های رفتاری انسان که به رویکرد انـسان   مفاهیم مربوط به مدل:اموال، منابع=  
مدل ً ذیل این کد عمدتا در تدوین ۀشد مفاهیم انتزاع. پردازند ینسبت به اموال و منابع م

  .اند استفاده شده بستگی به منابعوا
های رفتاری انسان کـه بـه   مفاهیم مربوط به مدل:وابستگی، نیاز، حساسیت=  

 ذیـل ۀشـد مفـاهیم انتـزاع. پردازند یرویکرد انسان نسبت به وابستگی، نیاز، حساسیت م
  .اند  استفاده شدهمدل وابستگی به منابعًاین کد عمدتا در تدوین 

های رفتاری انسان که به رویکرد انسان نـسبت   مربوط به مدل مفاهیم:عجله = 
گیری  مدل تصمیمً ذیل این کد عمدتا در تدوین ۀشد مفاهیم انتزاع. پردازند یبه عجله م

  .اند  استفاده شدهّضد عقالیی
های رفتاری انسان که به رویکرد انسان نسبت   مفاهیم مربوط به مدل:عینیت = 

 پذیری مدل عینیً ذیل این کد عمدتا در تـدوین ۀشد مفاهیم انتزاع. پردازند یبه عینیت م
  .اند استفاده شده

های رفتاری   مفاهیم مربوط به مدل:، آینده)ریسک(ابهام، تغییر، مخاطره =  
مفاهیم . پردازند یاش م ندهیانسان که به رویکرد انسان نسبت به ابهام، تغییر، مخاطره و آ

  .اند  استفاده شدهگریزی مدل ابهامًدتا در تدوین ذیل این کد عمشدۀ  انتزاع
های رفتـاری انـسان   مفاهیم مربوط به مدل:تدبیری، تفحص، محاسبه پیش=  

مفـاهیم . پردازنـد یاش مـ که به رویکرد انسان نسبت به پیش تدبیری، تفحص، محاسـبه
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  .اند  استفاده شدهگریزی مدل ابهامًذیل این کد عمدتا در  شدۀ انتزاع
های رفتاری انسان که به رویکرد انسان   مفاهیم مربوط به مدل:اختیار، آزادی =

ًذیل این کد عمدتا در تدوین شدۀ  مفاهیم انتزاع. پردازند یش ما نسبت به اختیار و آزادی

  .اند  استفاده شدهپذیری مدل فرمان
های رفتاری انسان که بـه رویکـرد انـسان  مفاهیم مربوط به مدل :ولیتئمس = 

مـدل ًذیل این کـد عمـدتا در تـدوین شدۀ  مفاهیم انتزاع. پردازند یولیت مئنسبت به مس
  .اند  استفاده شدهولیتئپذیرش مس
 بندی دسته ً مجددا، قبل برچسب خورده بودندۀ مفاهیمی که در مرتب، چهارمۀدر مرتب
یم سازی شده و در نهایت هفت مدل توصیفی از رفتار انـسان بـر اسـاس مفـاه و انتزاعی
  .بندی و به صورت گزارش نهایی ارائه گردیدند شده از آیات جمع برداشت
ای از چگونگی انجام تجزیه و تحلیل مستند مبتنـی بـر روش تحلیـل محتـوای  نمونه

ی ها ای از برگه در این جدول نمونه.  منعکس شده است۴کیفی در متن قرآن در جدول 
رجاعـات متقابـل بـین مفـاهیم، سـطوح دهی مفاهیم، ا  تجزیه، سازمانۀیادداشت و نحو

  :سازی نشان داده شده است مختلف کدگذاری و انتزاعی
  

  ٣۶دیف ر    
ان من دعاء ا أم اإل َال  ْ ِ ُ ْ ِ ُ س ْس

ِ
ْ ُ َ ْ َ و إن مسه الشر فِْريَ ُّ َّ ُ َّ َ ْ ِ ٌؤس قنوطَیَ ُ َ ٌ ُ  

  )۵۴ـ۴۵ (۴١ ـ ّفصلت ـ۴٩
 ،یمـصطفو( دارد را) ّجرتـض(ی رنجـور و) تماللـ(ی آزردگـ همزمـان مفهوم دو سأم  .١  

١۴٣٠ :۵/١٠(.  
  

 
 

) تیمطلوب (ریخ طلب به نسبت شهیهم انسان: یطلب تیمطلوب شدت وی ریناپذ یریس  .٢
 زهیـانگ یبـ و آزرده دل دلـزده، ،)تیـمطلوب (ریـخ طلب در وقت چیه او. دارد زهیانگ
ـ َال. (درسـان یمی طلب تیمطلوب در را انسانی ریناپذ یریس و ّشدت نیا. شود ینم ) ُمَأْسَ
  )٧ـ٢: ٌدیِدَشَل ِْريَْا ِّبُِ ُهَّنِإَو ـ انسانی طلب تیمطلوب) (١٠ـ٣۶ با مرتبط(

  
 
 

 انتظــار گــرید )ُّرَّالــش ُهَّسَمــ ْنِإَو (دهیرســ او بــه نــامطلوب کــه کنــد احــساس انــسان اگــر  .٣
ــتیدر ــخ اف ــدارد رای ری ــ و ن ــع یب ــ توق ــ (شــود یم ــناام ًاصــال و) ٌسُؤَی ــ دی  .شــود یم

 رکوع نیهم در البته که قبل فیرد مدل با ارتباط وجود: ١٠ـ٣۶ ۀنکت با مرتبط) (ٌوطُنـَق(
 بـه تیحساس: ١۵ ـ٣۶ با مرتبط) (٧ـ٢۵ی رفتار مدل در مرتبط مفهوم) (است اقیس و

  )نامطلوب



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٨

۵٢  

ـِئـَّالالَو :دیـگو یمـ قـرآن در ًمـثال نداشتن انتظاری یعن أسی  .۴   ِی  َِاحملـ َنِمـ َنْسَ
ـ ْنِمـ ِضیْ  ْمُکِئاَسِ

 نکـات ازی یک .)١۴/٨: ١۴٣٠ ،یمصطفو() ندارند شدن ضیح انتظار گرید کهی زنان(
 .نندیب ینم رای مثبت ۀنکت ندهیآ در گریدی یعن. است آن بودن ندهیآ به ناظر یأس جالب

  )٩/٣۶١ :١۴٣٠ ،یمصطفو( شدن دینومی یعن قنط  .۵  
  

 
 
 

 کمالو  تمام را شیها تیمطلوب که دارد لیتما انسان: تیمطلوب یتمام ّتملک یا انتساب  .۶
ِاإل ُمَأْسَ َال (آورد دست به

ـْا ِاءَعُد ْنِم ُانَسْْ ی قبلـ ضـرر از پس سود هنگام در لیم نیا و) ِْريَ
 که رای تیمطلوب آن ،کندی سود ،کردی ضرر آنکه از پس انسان اگر. شود یم دیتشد

 ـ ۵٠ ۀیآ. (کند یم منتسب خودش به و گذارد یم دشخو حساب به ،کند یم احساس
 انتساب: ١٩ ـ٣۶ در لیتکم) (٧ـ٣۶ دیمؤ) (ِىل اَذَه َّنَولُقَیَل ُهْتَّسَم َاءَّرَض ِدْعَب ْنِم اَّنِم ًةَْمحَر ُاهَنْقَذَأ ْنِئَلَو
 انیطغ مدل با ارتباط) (٢٠ـ٣۶ در انتساب فیتعر از استفاده() طلبانه استقالل تیمالک یا
 رشیپذ عدم: ۴ـ٣۶ در مقابل رفتار) (منابع کاهش از تبمراق: ١۴ـ ۵١ با رتباطا) (۴ـ۴ در

 در خـود بـه هـا تیـمطلوب انتساب در کافرانه رفتار با ارتباط) (خود به ضررها انتساب
 )خود به انتساب: ١ـ٣٨ در دییتأ و مطابق) (علم ۀلیوسه ب انتساب: ٣ـ٣٧ در دییتأ) (٧ـ٣۶

   بعدۀآی    
  

 

 نیـا »طـرد وی تـوجه یبـ «شـود مرتکب انسان است ممکن کهی کفر انواع ازی کی  .٧
 و بگـذارد خود حساب به ،شود یم وارد انسان به کهرا یی ها رحمت که است تیواقع
 انسان به :دیگو یم هیآ نیا درـ ١: نکته نیا بر هیآ شاهد سه{. خودی خدا حساب به نه

 منتـسب خـود بـه را آن انـسانی ولـ) ًةَْمحـَر اَّنـِم ُاهَنـْقَذَأ (میچشاند رحمت ما ضرر، از پس
 خـدا شیپ هم ًفرضا اگر :دیگو یمی احتمالی حالت به انسان ـ٢) ِىل اَذَهـ َّنَولُقَیَل (کند یم

ِرج ْنِئَلـَو (دهد یمی ا جداگانه پاداش من به میکارها خاطر به هم او بازگشتم  ِّىبَر َىلِإ ُتْعـُ
َّإن  ُْنِع ِىلِ  ها آن به را خودشان عمل اصل امتیق در ما و اند شده کافر ها نیا ـ٣) َىنْسُـلَلْ َ

َِْذُنَلَو واُلِمَع اَِمب واُرَفَک َنیِذَّال َّنَئِّبَُنَلَف (میچشان یم و میده یم نشان ُ  دییـتأ(} )ٍظیِلـَغ ٍابَذَعـ ْنِمـ َّ
 ارتبـاط) (اعراض و کفر اب انتساب ارتباط انیب در ١٢ و ١١ـ٣۶ در استفاده) (۶ـ٣۶ در
 :۴ـ٣۶ در مقابل در کافرانه رفتار ّمکمل) (۶ـ٣۶: تیمطلوبی تمام ّتملک یا انتساب با

) خدا؟ به نعمت انتساب: ١٨ ـ٣۶ در مرتبط سؤال) (خود به ضررها انتساب رشیپذ عدم
  )کفر مفهومی بند جمع: ٧ـ١٧) (کفری امعن در: ٢١ـ٣۶ در استفاده(

  
 

 قابـل توجـه و درخواسـت ،برسـدی ّشـر انـسان بـه اگر :گفت یم هیآ ،٣۵ فیرد در  .٨
 توقـع گـرید ،برسـدی ّشر انسان به اگر :دیگو یم ٣۶ فیرد دری ول .کند یمی توجه
 دیـناام و نـدارد ّشر دفع انتظار گرید کهی کس. کند یم دیام قطع ًکال و ندارد ّشر دفع
  )٩ ـ٣۶ در پاسخ (کند؟ یم درخواست گرانید از چگونه ،است

  
  
  

  ی روشها شده بر اساس گام ی مستندسازیها  بررسیۀنمون: ۴جدول 
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 پردازد،  باال میدر ۀشدهای ذکر شده از انجام گامای مستند  نمونهۀ که به ارائ۴ جدول
 اصـلی آن ردیـف مـشخص شـده ۀ ردیـف و آیـۀدر باالی برگه، شمارکه دهد   مینشان
 سـوره ۀ اصلی، نام سوره، شـمارۀ آیۀشمار اصلی به ترتیب ۀهمچنین در جلوی آی. است

 اصلی ۀیعنی آیات فرعی حول آی( آیات سیاق ۀ دامن،نوشته شده و سپس در داخل پرانتز
 مربـوط بـه ۀ در ابتـدای برگـً مـثال؛نوشته شده است) که این روش مورد توجه قرار داده

أم اإلَال ؛ ٣۶ردیف :  به این صورت نوشته شده است٣۶ردیف   ْ ِس
ْ ُ َ ْ َان من دعَسَ ُ ْ ِ َاء اُ ْ ُ وإن مسه ِْريِ َّ َ ْ ِ َ

َالشر ف ُّ ٌؤس قنوطَیَّ ُ َ ٌ ُ  ۀیعنی در ردیف سی و ششم ایـن تحقیـق، آیـ). ۵۴ـ۴۵ (۴١ـ ّفصلت ـ۴٩؛ 
أم اإلَال اصلی مورد بررسی   َ سْ ْس

ِ
ْ ُ َ َان من دعَ ُ ْ ِ َاء اُ ْ َ وإن مسه الشر فِْريِ ُّ َّ ُ َّ َ ْ ِ ٌؤس قنوطَیَ ُ َ ٌ ُ۴٩ ۀباشد کـه آیـ  می 

 چهل و یکم قرآن کریم است؛ و عبـارت ۀ فصلت، سورۀّ فصلت بوده و خود سورۀسور
 مـورد تجزیـه و ۵۴تـا  ۴۵ آیـات ۀ اصلی تحقیق در دامنۀکند که آی نیز بیان می) ۵۴ـ۴۵(

  .تحلیل و بررسی قرار گرفته است
آمـده  دسـته شود که در ذیل هر ردیف، مفاهیم ب  می مشاهده۴همچنین در جدول 

دهی   آدرسۀنحو. اند شده یادداشت شده و کدگذاری گذاری آیات به صورت شمارهاز 
 ردیفی کـه مفهـوم ۀها به این صورت است که ابتدا شمار  ذیل ردیفۀشد به مفاهیم ارائه

 آدرس مفهـومی ١٠ـ٣۶ً مثال کد ؛شود ی آن مفهوم ذکر مۀدر آن قرار دارد و سپس شمار
کارکرد این کدهای شناسـایی، . قرار گرفته است ١٠ ۀ و در شمار٣۶است که در ردیف 

آمـده در داخـل پرانتـز بـه  دسـته دهی در هنگـامی اسـت کـه مفـاهیم بـ تسهیل آدرس
 طـور کـه مـشاهده همـان). به شـکل توجـه کنیـد(اند  یکدیگر ارجاع متقابل داده شده

 هـا، تردیـدها و مفـاهیمی کـه یابی هیچ مفهومی حتـی پرسـش یند مفهوماشود، در فر می
انـد و فقـط بـا کـدهای مخـصوص خـود   حذف نـشده،ًها بعدا معلوم شده نادرستی آن

آمده در این موضوع  دسته شود که مفاهیم ب  میهمچنین مشاهده. اند زنی شده برچسب
ترتیـب کـل مفـاهیم بـا یکـدیگر  اند و بدین پژوهشی به یکدیگر ارجاع متقابل داده شده

  .اند کپارچه گشتهیمرتبط و 

  ی قابلیت اطمینان پژوهشبررس. ۴ـ٣
 تحقیقاتی با توجـه ۀاطمینان هر مطالع. بخش باشند های پژوهش بایستی اطمینان افتهی
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خـالف  بـر. شـود شده در آن ارزیابی مـی های به کار برده یندها و روشا چگونگی فربه
 جای به. ای برای تأیید اعتبار ندارند های ویژه های کیفی آزمون ّهای کمی، تحقیق تحقیق

شـود کـه شـرایطی   اسـتفاده مـی١»قابلیـت اطمینـان«ها، در تحلیل محتوای کیفی از  آن
در نگــاهی تطبیقــی بــه الزامــات قابلیــت . (Zhang & Wildemuth, 2009)عمــومی دارد 

ی روش تحقیـق محتـوای کیفـی در ها اطمینان علمی روش تحلیل محتوای کیفی و گام
انجـام پـژوهش : ات زیـر قابـل تـأمین اسـتاقـدامه وسـیلۀ متن قرآن، قابلیت اطمینان بـ

های ورود به تحقیق، انجام پـژوهش مقـدماتی  مقدماتی در قرآن کریم در یافتن کلیدواژه
در شناخت علمی کافی و دقیق موضوع تحقیق، وجود تعداد قابل قبول آیات انتخـاب و 

دسازی شناختی و ادبی در تحلیل متن قرآن، انطبـاق و مـستن های لغت شده، دقت بررسی
 نتـایج تحقیـق و اخـذ ۀآمده از متن با منابع مختلف و معتبر تفسیری، ارائ دسته نکات ب

نظرات تعداد زیادی از کارشناسان مرتبط، دقت در انتخاب واحدهای معنای تحلیـل بـر 
، افزایش دقت تحلیل متن قرآن کریم بـا اسـتفاده از )سیاق آیات(اساس رکوعات قرآنی 

  .و در نهایت اجرای کامل مراحل روش تحقیقافزارهای مربوطه  نرم

  گیری نتیجه
تـوان  یپردازد که بـا آن مـ  می روش تحلیل محتوای کیفی در قرآنۀاین نوشتار به ارائ

ایـن روش عـالوه . پرداخت طور تخصصی به بررسی یک موضوع در متن قرآن کریم به
ــر تجــویزی ــه  و گــام٢ب ــج در روش ب ــات رای ــا الزام ــودن، ب ــق علمــی هــای تح گــام ب قی

هـای ورود بـه مـتن قـرآن   کلیـدواژهۀن روش ابتدا به تهیدر ای. سازی شده است متناسب
ها، فهرست آیات اصلی و فرعی مورد بررسی، آمار و ارقام اولیه بـرای  کریم و بررسی آن

سپس به متن قرآن کریم رجوع شده و بر اسـاس . شود پرداخته می تجزیه و تحلیل آیات
کپارچـه و در نهایـت یآمـده مـستند شـده و سـپس  دسـته م بـقواعد مـشخص، مفـاهی

هایی هستند کـه  ها و عبارت آمده از آیات، گزاره ه دستمفاهیم ب. گردند  میبندی جمع
) »های توصیفی رفتـار انـسان شناسایی مدل«در این نوشتار (متناسب با موضوع پژوهشی 

                                                                 
1. Trustworthiness. 

2. Prescriptive. 
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 ١»هـای تحقیـق ردیـف«ک تـ این مفاهیم ذیل تک. اند  متن قرآن کریم استخراج شدهاز
 بنــدی  کدگــذاری و طبقــه،دهــی گــشته و ســپس در چنــدین مرحلــه مــستند و ســازمان

قابلیـت اطمینـان «شـده در  اعتبار علمی ایـن روش مبتنـی بـر معیارهـای بیـان. شوند می
  .قابل ارزیابی و اثبات است» پژوهش

                                                                 
ات در مباحـث علـوم یـن آیـ اۀ داشته و دامنیی هم که با یکدیگر سیاق واحد معناات در کناری آۀمجموع. ١

  .)ات اصلی و فرعیی تدارک فهرست آ:ک.ر (اند قرآنی مشخص شده
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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  

  ی قرآنی نگاهی؛ اخالقخودگروی
    ١یصادقی هاد  
    ٢ییپاشا دیوح  

  دهکیچ
ی اصـل منـابع عنوان به ثیحد و قرآن بر اخالق ۀفلسف در جیرا اتینظر ۀعرض

 نیعـ در منـابع، نیـا میهمفـا وی مبـان بـا اتیـنظر نیـا سـنجش و یاسـالم تفکر
 نیـا در. باشد راهگشا اسالمی اخالق ۀینظر میترسی برای حد تا تواند یم صعوبت

 اخـالق ۀحـوز در مطرح اتینظر ازی یک ۀمثاب بهی اخالقی خودگرو ۀینظر ،مقاله
 رسـد یمـ نظـر بـه. است گرفته قراری بررس مورد میکر قرآن بر عرضه با ،یهنجار

ی سـو بـه را انـسان داشـته، خودگروانهی ظاهر اخالق، ۀحوز در قرآن اتیآ شتریب
... و فالح ،یاله رضوان بهشت، به دنیرس رینظ شیخوی اخرو منفعتیی جو یپ

ی خودگرو برابر در که یافت توان یم رای گرید اتیآ همچنان اما .کند یم بیترغ
 تناداسـ بـا اسـالمی اخالق ۀینظر که است آن ۀدهند نشان نیا و دارند قراری اخالق

                                                                 
 ١٠/۴/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١۵/١٠/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  

  .این پژوهش با حمایت مالی پژوهشگاه قرآن و حدیث انجام گرفته است  
  .(sadeqi.hadi@gmail.com)نشگاه قرآن و حدیث دانشیار دا. ١
  .(pashaeivahid@gmail.com))  مسئولۀنویسند (استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان. ٢
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 ۀیـنظر نکـهیا نیـیتب و شـود ینمـ خالصـهی خـودگرو در تنها میکر قرآن اتیآ به
 اتیـآ به جامعی نگاه داشتن ازمندین است،یی ها یژگیو چهی دارا اسالمی اخالق
  .است منابع گرید و میکر قرآن

 ،یقرآنـ اخـالق اسالم،ی اخالق ۀینظر ،یاخالقی خودگرو :یدیلکواژگان 
  .یشناخت روانی خودگرو

  مقدمه
 اتیـنظر ۀجملـ از ٢یگرگـروید و ١یسـودگرو کنـار دری اخالقـی خودگرو ۀینظر

 بـه ناظر رای اخالق ارزش گروانه تیغا اتینظر. استی هنجار اخالق در ٣گروانه تیغا
 هستند آن از آمده دست به ریخ نیشتریب دنبال به کرده، فیتعر عمل یک ۀجینت و تیغا
 فرانکنـا،( انـد داده قـرار نظرّمـد را جـهینت بـه ناظری لفع حسن تنها اتینظر نیای نوع به و

  .)۴٩ ـ۴۵: ١٣٨٩
 دیـبا که است پرسش نیا به پاسخ در گرید ۀگروان تیغا اتینظر بای خودگرو زیتما

 انسان که است باور نیا بری اخالقی خودگرو بود؟ی کس چه ریخ آوردن فراهم دنبال به
 رای عملـ نیبنـابرا. آورد ارمغـان بـه را خـودش ریـخ نیشتریب که کندی کار دیبا شهیهم
 بـر بلندمـدت رفـاه ایـ ریخ ۀغلب نیشتریب درازمدت، در که کرد خطابی اخالق توان یم

  .)۶٨: ١٣٨٨ پالمر،( آورد وجود به فردی برا را شر
 مـسئول خود به نسبت فقط همگان،ی برا نظر نیا ۀیتوص نیع دری اخالقی خودگرا

 .)۵۴:١٣٨٩ فرانکنـا،( باشـد خـودی شخـص نفـع متخـد در که است موظف تنها و است
 ۀکننـد افـتیدر بـه توجه تنها رای خودگرو اصل نیتر یاساس اخالق، لسوفانیف ازی برخ
ــسته) شــخص خــود (ریــخ ــه و ریــخ ۀغلبــی حداکثرســاز و دان  از را آن نشــستن ثمــر ب

  .(Edward, 1972: 2, 466) کنند یمی معرف هینظر نیای فرع موضوعات
 التیتمـا و اهـداف بـر را خـودی شخـص نفـع خـودگرا افـراد که است توجه انیشا
. رنـدیگ یمـ نظـر در زیـن را خـود اعمـال بلندمـدت آثـار بلکه کنند، ینمی مبتن زودگذر

                                                                 
1. Utilitarianism. 

2. Altruism. 

3. Teleological theories. 
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ی رفتارهـا ًلزومـا کنـد، رفتـار اش هیـنظر بـا هماهنـگ اگـری حتـ خـودگرا فرد نیهمچن
 نفـع و ریتـدب نیبهتـر است ممکن که چرا شود؛ ینم مرتکب خودخواهانه و خودپسندانه

 گفت توان یم نیبنابرا .)۵٣ :١٣٨٩ فرانکنا،( بداند گرانید حال تیرعا و تواضع رای شخص
 دانـد یمـی عمل را) یاخالق خوب(ی اخالق عمل که استی ا هینظری اخالقی خودگرو

ی اخالقـ عامـل شـخصی بـرا) یاخالقـ ریغ (خوبی ا جهینت به منجر درازمدت در که
 گـرانید به احترامی موارد در بسا چه ؛ستینی خودخواه وی خودپسند ًلزوما نیا و شود
  .شود شخص خود به منفعت دنیرس به منجر تینها در ،کردن عمل ها آن نفع به و

  تاریخچه خودگروی. ١
 ژهیـو بـه باسـتان یونـان لـسوفانیف نظـرات در تـوان یم را خودگروانه تفکری ها شهیر

 مکتـب در. کـرد وجـو جـست رنیسـ پوسیستیـآر و ١).م.ق ٢٧١ــ . م.ق ٣۴١( کوریاپ
 مثل رندیپذ یریس یا ،شدن برآورده صورت دری انسانی ها خواستهی کوریاپ ٢ییگرا لذت

 در یـا ،ریناپـذ یریسـی هـا خواسته. رندیناپذ یریس ای یجنس ۀزیغر و پوشاک و خوراک
 و شـهرت و قـدرت مثـل ،آورنـد یمـ بـار به هم مشکل هزاران ،لذتی بخش تراکم نیع

 و ریسـ وی طلبـ علـم ،یطلبـ قـتیحق ریـنظ ،داشـت نخواهندی پ در رای مشکل یا ،ثروت
 تـراکم ،باشـد شتریـبی مـادی ازهـاین و هـا خواسته چه هر نگرش نیا در. یمعنو سلوک
 وی زنـدگ دری آهـستگ ،آورد یمـ ارمغـان به را لذت تراکم که آنچه و است کمتر لذت
  .)١/۴۶٧: ١٣٨٠ کاپلستون، ؛Herbert, 1934: Capcher 1: 1-5( است شتاب و عجله از زیپره

 وبـا هفـدهم قـرن در و یافت ادامه زینی بعد قرون در خودمحور ۀانیگرا لذت دگاهید
 ٣یشـناخت روانی خـودگرو شـکل در شتریب رنسانس، رۀدو در دیجد ۀفلسفی ریگ شکل

                                                                 
1. Epicurus. 

2. Hedonism. 

 و (psychological egoism)ی شـناخت انروی خـودگرو ۀشـاخ دوی دارا رای اخالقـی خـودگروی برخ. ٣
 دیـبا تنهـای اخالق لحاظ به مردم(ی اخالقی خودگرو شامل (normative egoism)ی هنجاری خودگرو

 نفـعی پـ در باشـند عاقل مردم اگر (rational egoism)(ی عقالنی خودگرو و) باشند شیخو نفعی پ در
 ادلـه، وی مبـان ازی کـی یشـناخت روانی خـودگرو اام .)٢١: ١٣٨٠ بکر،: ک.ر (اند دانسته) روند یم خود
ی خـودگروی بـرا زیـنی عقالنـی خودگرو گریدی سو از. استی اخالقی خودگروی مبنا نیتر مهم بلکه
  .کند یم انیب را آن لیدال ازی یک تنها نکرده، جیترو رای اخالقی خودگرو جزی زیچ ،یاخالق
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 کاپلستون: ک.ر( دیرس بلوغ بهی و از متأثر لسوفانیف و ١)١۶٧٩ ـ١۵٨٨ (هابزی ها شهیاند در
  .)۵ج :١٣٧۵

 رنسانس، ریتأث تحت که بودند یلسوفانیف نینخست از ٢)١٧٣٣ـ١۶٧٠ (لیمندو و هابز
 ریتفـس و ذات حـب اساس بر آن نییتب صدد در و شدهی شناخت روانی خودگرو به قائل

 :١٣٨٩ چلـز،یر ؛Norton, 1998: 151-152( برآمدنـد گرخواهانـهید ظاهر بهی ها زهیانگ مجدد
  .)Becker, 1992: 88 ؛١٠٠

 هاچـسون ٣،)١٧١٣ــ١۶٧١(ی شافتـسبر بـه تـوان یمـ لیمنـدو و هـابز مقابـل در البته
 دندیکوش یم که کرد اشاره ٦)١٧٧۶ـ١٧١١ (ومیه و ٥)١٧۵٢ـ١۶٩٢ (باتلر ٤،)١٧۴۶ـ١۶٩۴(

ی ّجبلـ وی عـیطبی امر ذات، حب مانند ،شفقت وی زکاریپره ،یخواه کین دهند نشان
  .هستند
ی اخالقی خودگرو ۀینظر نیا با ها انسان کهی قرابت احساس لیدل به است ذکر انیشا

 گرچـه (اخـالق ۀفلسف خیتار طول در همواره کنند، یم آنی شناخت روانی مبنا با ژهیو به
  .است داشتهی طرفداران ،)ادیزی ها بینش و فراز با

  غایت در خودگروی اخالقی خیر و. ٢
 خواهـد تـر قیـدق را آن فهم ه،ینظر هر در کاررفته به اصطالحات و میمفاه در دقت

 دو نیا نییتب و روند یم شمار بهی اخالقی خودگرو در هیپا میمفاه از تیغا و ریخ. کرد
  .کرد خواهدی انیشا کمک ،هینظر قیدق میترس به گرییکد با ها آن ۀرابط و مفهوم
 ۀنقطـ در  ونـدیوگ یم ردیگ قرار رغبت و پسند مورد که آنچه هر به لغت در »ریخ«
ی ایاشـ بـه نـسبت و هستند مطلق گاه شر و ریخ. است شده گرفته نظر در شر آن مقابل

  .)٣٠٠: تا یب ،یاصفهان راغب( باشند یمی نسب گاه و کرد نخواهند رییتغ مکان و زمان یا گرید
                                                                 

1. Thomas Hobbes. 

2. Bernard de Mandeville. 

3. Shaftesbery. 

4. Francis Hucheson. 

5. Joseph Butler. 

6. David Hume. 
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 کـار بـهی زیـچ انیـپا و انتهای معنا به شتریب و داردی مختلفی معان لغت در »تیغا«
 ۀنامـ لغـت ( است مقصد و مقصودی معنا به نجایا در اما ،)١۵/١۴٣: ١٣۶٧ منظور، ابن( رود یم

  .باشد شده قصد کهیی انتها و جهینتی یعن ؛)تیغا ۀواژ لیذ ،دهخدا
. اسـت فعل یک از مقصود و نظر موردی انتها و تیغا ریخ ،یاخالقی خودگرو در

 نیـا کـه داشـت توجه دیبا اما د،باش تواند یمی لیاص و مطلوب منفعت گونه هر ریخ نیا
ی اخالقـ ریـغ ریخی برا ذکرشده قیمصادی برخ توان یم نمونه؛ برای ستینی اخالق ریخ
  . ...و ٥سعادت ٤،لذت ٣،نفس تحقق ٢،کمال ١،معرفت قدرت،: برشمرد نیچن را

 اریمع ،یگرو تیغا در. شود ختم مطلوب تیغا نیا به که استی عملی اخالق ریخ
ی ابتنـا کـه چرا است؛ی اخالق ریغ ریخ بر آنی ابتنا عمل، یک بهی قاخال ریخ انتساب

ی انـسان ۀتجربـ. شـد خواهـد دور بـه منجـر ،گـریدی اخالقـ ریـخ یـک بری اخالق ریخ
 دارربرخو اصالت از که استی راتیخ کسبی برا واقع به عمل، یک انجام که دیگو یم

  .ستین گریدی زیچ به دنیسری برا ها آن به دنیرس که باشند یم خود به قائم بوده،
 لذت ،است گرفته قرار خودگروان اکثر نظر مورد اخالق ۀفلسف خیتار در که آنچه اما
 فرانکنا،( اند کرده فیتعر لذت به را سعادت و سعادت به را تیغا خودگروان شتریب. است
 در و ستین یکسان اخالق لسوفانیف نظر در لذتی معنا که است ذکر انیشا .)٨٣: ١٣٨٩

  .)١٨١٩ ـ۶/١٧٢٩:  ١٣۵٧  افالطون،:  ک.ر( شود یم یافت ناشآثار در یا پردامنه مباحث ،باره نیا
 از ییکـ. اسـت رفتـه کار بهی متعدد قیمصاد وی معان در »ریخ «هم میکر قرآن در
 ۀدربار قرآن یکل نگرش بر یمبتن یقرآن اخالق. است یاخالق ریخ ر،یخ قیمصاد نیتر مهم
 ریـخ ٦،است خدا یهست مقصد و مبدأ یقرآنی نیب جهان در که گونه همان. است یهست
 یمبنـا بـر اسـالم نظـر مـورد اخـالق اساس، نیا بر ٧.اوست دست در مطلق طور به هم

                                                                 
1. Knowledge. 

2. Perfection. 

3. Self realization. 

4. Pleasure. 

5. Happiness. 

٦ . ... َّإنا َّإناَو ِِهللا ِ َإل ِ َاجعونَر ِهْیِ ُ ِ) ١۵۶ /بقره.(  
٧ . ... ُّتعزَو ِ ْمن ُ ُّتذلَو ُاءََش َ ِ ْمن ُ َا َكِدَیِب ُاءََش َ َّإن ُْريْ َ َكِ ْ ِّلُک َ ِقد ٍءَ   ).٢۶ /عمران آل (ٌریَ
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  ١.یافت دست یاخالق ریخ به توان یم یاله یتقوا با ییعن رد؛یگ یم شکل یاله یتقوا
 در و ریـخ باشـد، فتـهریپذ صـورت یاله یتقوا یمبنا بر که یاخالق فعل هر نیبنابرا
یی نهـا تیغا عنوان بهی رستگار و فالح ذکر. استیی نها تیغا به انسان دنیرس امتداد

 داریـپدی الهـی تقوا تیرعا و ستهیشای کارها انجام اثر در که بندگان افعال) یاعل ریخ(
  .باشد میکر قرآن در نگاه نیا اثباتی برای مناسب گواه تواند یم ٢،شود یم

 و صـبر. اسـت شـده ذکـر ریـخ از دسته نیای برای متعددی ها نمونه میکر قرآن در
 معروف به امر ٤،یاجتماع تیامن و آرامش جادیا و مدارا و صلح ٣،مشکالت در یداریپا
 ریخ قیمصاد ۀجمل از ٧کین گفتار و ٦معاشرت یاجتماع آداب تیرعا ٥،منکر از ینه و

 یمتعدد موارد در که میابی یدرم میکر قرآن اتیآی بررس با .هستند میکر قرآن دری اخالق
  ؛اسـت شـده انیـب افعـال انجـام تیـغا و ٨یاخالقـ ریـغ ریخ ۀمثاب بهی رستگار و فالح

                                                                 
َلب ... : فرمودی تعالی خدا که چنان. ١ َالتقو ُاسِ ْ  قـومش به میابراه حضرت سخن یا) ٢۶/ اعراف (...ٌْريَخ َكِلَذی َّ

ْاع ... : فرمود آنان به که ُبدواُ ُوهُّاَو َاهللا ُ   ).١۶ /عنکبوت (...ْمُکَل ٌْريَخ ِلُکْمَذ ُ
ُلعلکـ  عبارت بار ١١ از شیب. ٢ َّ َ َون ْمَ ُـ ِ

ْ ُ
 واردی الهی تقوا تیرعا و دهیپسندی کارها انجام به هیتوص از پس 

ُافعلواَو ...  اتیآ رینظ ،یکل صورت به چه ؛است شده َ َا ْ َّلعلُک َْريْ َ َون ْمَ ُـ ِ
ْ ُ

) و  )٧٧/ حـج ... وا ـوا ُ َّ ُلعلکـ َاهللا َ َّ َ  ْمَ
َون ُـ ِ

ْ ُ
) ۀیـآ رینظ خاص عمل کی یپ در وی جزئ صورت به چه و ،)١٣٠/ عمران آل  ـَأ اَیـ َ ِالـذ اُّ

ُآمنـوا َنیَّ َإمنـا َ َّ ِ 
مر ُا ْ َ َاملَو ْ ُسرْیْ َاألَو ِ ْ َ َاألزالَو ُابْ ْ َ ٌرجس ُمْ ْ ْمن ِ ِعمل ِ َ بوه ِانَطْیَّالش َ ُفا ُْ ِ َجت َّلعلُک َ َ ِ ْمَ

ْ َونُ ُ) ٩٠/ مائده(.  
٣ . ْإنَو ْاقبمتَع ِ ُ ْ َفع َ ُاقبواَ ِمب ِ ْعوقبمت اَم ِلْثِ ُ ْ ِ ِبه ُ ْلئنَو ِ ِ

ْصربمت َ ُ ْ َ َهلو َ ُ ِللصابر ٌْريَخ َ ِ َّ ْأنَو  :زین ؛)١٢۶ /نحل (َنیِ ُِربوا َ ْ ٌغفور ُاهللاَو ْمَلُک ٌْريَخ َ ُ ِرح َ  ٌميَ
  ).٢۵/ نساء(
٤ . ِإنَو ٌامرأة ِ َ َ ْافتَخ ْ َبعلھ ْنِم َ ِ ْ ًوز اَ ْأو اُُش َإعر َ ْ َفال اًاضِ َجن َ َعل َاحُ َھمْیَ ْأن اِ َ ْ َُ ْیب اِ َنھمَ ُ ً اَ ْ ُالصلحَو اُص ْ   ).١٢٨ /نساء (...ٌْريَخ ُّ
: شمارد یم ریخ قیمصاد از را منکر از انیناه و معروف به آمران هم و منکر ازی نه و معروف به امر هم قرآن. ٥
 َلتُکَو ْمنُک ْنْ ٌأمة ْمِ َّ َدعونَی ُ ُ َإىل ْ َا ِ َأمرونَیَو ِْريْ ُ ُ ِباملعروف ْ ُ ْ َ ْ َنھونَیَو ِ ْ َ ِعن ْ

ْملنَکا َ ُ َأولَو ِرْ ُ َكِئـُ ون ُ َا ُـ ْملفِ ُ ْ) سپس ).١٠۴ /عمران آل 
ْنمتُک  :فرماید می ُ ٍأمة َْريَخ ْ َّ ْأخرجت ُ َ ِ ْ ِللناس ُ

َّ َتأمرون ِ ُ ُ ْ ِباملعروف َ ُ ْ َ ْ َتنھونَو ِ ْ َ ْ ِعن َ
  .)١١٠/ آل عمران (...ِرْنَکْملُا َ

 آن و کردنـد ینمـ تیـرعا را امبریـپ بـا معاشـرتی اجتمـاع ادب مـسلمانان تـازه ازی برخ اسالم صدر در. ٦
ْلوَو  .خواندند یم بلندی صدا با خانه، وارید پشت از را حضرت ْأ َ ُ َّ ُصربوا َ َ َّحىت َ َرج َ ُ ْ َإل َ ِْ

ِ
ْهلم اًْريَخ َانَلَک ْ ُ ٌغفور ُاهللاَو َ ُ َ 

ِرح   ).۴/ حجرات (ٌميَ
٧ . ٌقول ْ ٌمعروف َ ُ ْ ٌمغفرةَو َ َْ ِ ْمن ٌْريَخ َ ٍصدقة ِ َ َ ُتبعھاَی َ َ ًأذ ْ ٌّغـىن ُاهللاَوی َ ِ

ِحلـ َ ] ازمنـدانین برابر در [دهیپسندی گفتار ؛)٢۶٣ /بقره( ٌميَ
 ازیـن یبـ خداوند و باشد، آن دنبال بهی آزار که استی ا صدقه از بهتر] آنانی تند و اصرار از [گذشت و

  .است بردبار
 ریـخ زیـچ آن کـه معناسـت نیا به بلکه باشد، اخالق مخالف که ستین نیای اخالق ریغ ریخ از مقصود. ٨

 ت،یـامن سرعت، که است نیا در نیماش کی یخوب. گرید جهات از بلکه ،یاخالق لحاظ از نه اما ،است
 نیـای اخالقـ ریـغ ریـخ از مقصود. ستینی خالقای خوب موارد نیا از یک چیه. باشد داشته... وی راحت
  .است راتیخ از دسته
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 فالح خود میکر قرآن در گاه چیه و شوند یمی منته بدانی اخالق راتیخ کهی ا گونه به
 بـودنی قاخال ریغ دیمؤ نیا که است نگرفته قرار هیتوص موردی اخالق ریخ یک ۀمثاب به
  ١.است آن

 عمـل در بـودن لـذت دنبـال بـه کـه یافت میکر قرآن در توان یمی شواهد نیهمچن
ی مـوارد در و ستیـنی ویـدن لـذات منکـر هرچنـد میکـر قـرآن. است مطلوبی اخالق
 نیـا. دارد دیـتأکی اخـرو لـذات بر شتریب اما ٢کند، یم هیتوص زین را لذت آن به دنیرس

ی اخـروی هـا نعمتی داریپا وی برتر به اشاره بای قرآن اتیآ رد. برترند و دارتریپا لذات
 درد فاقـد (هـا آن خلوص و ٣شده انیب انیبهشتی ها نعمت و ذیلذا انواع ،)١٧ /یاعل: ک.ر(
 انـد، دهیرسـ کمال درجات نیباالتر به کهی کسان البته ٤.است درآمده وصف به) رنج و

 کـهیی هـا لـذت برخوردارنـد؛ زیـنی معنوی ها لذت از آخرت،ی مادی ها لذت بر افزون
 .استی اله خالص بندگان طلبی منتها ها آن به وصول و نبودهی ویدن لذات با اسیق قابل
 یباالتر ۀدرج از که بودی لذات دنبال به دیبا لذات،یی جو یپ بودن ستهیشا رغم به رو نیا از

 در هرچنـد ،انـد شـدهی ژگـیو نیـا به متصف میکر قرآن دری اخرو لذات. برخوردارند
  ٥.روند یم شمار به ها لذت نیباالتری اله رضوان وی معنو لذات زینی اخرو لذات انیم

  گروی اخالقی خودۀادل مبانی و. ٣
 از لیـدل نیتـر مهـم. اسـت شـده اقامهی مختلف ۀادل ،یاخالقی خودگرو اثباتی برا
 به رای شناخت روانی خودگرو نام و گرفته شکل اخالق وی شناس روان انیم ارتباط قیطر
ی زنـدگ در دخالـت ضـرر وی زنـدگی ارزشـمند همچـونی گرید ۀادل. است دهید خود
  .است شده اقامه منظور نیای برا که استی ا ادله ۀجمل از زین گرانید

                                                                 
ُلعلکـ  عبارت بار ١١ از شیب. ١ َّ َ َون ْمَ ُـ ِ

ْ ُ
 واردی الهی تقوا تیرعا و دهیپسندی کارها انجام به هیتوص از پس 

ی ریـخ کیـ چیهـ کـه خاص عمل کی یپ در وی جزئ صورت به چه وی کل صورت به چه ؛است شده
  .استی اخالقی ها یخوب و کارها ۀجینت بلکه ند،ستینی اخالق

  ).٢١/ روم؛ ۵٧ /بقره؛ ٣١ /عرافا: ک.ر (ازدواج و کردن نتیز و دنیآشام و خوردن مانند. ٢
٣ .  ...ِتھ اَم اَھیِفَو َ س ِهیَْش ُاأل ُ ْ َ ُّتلذَو ْ َ ْاألع َ َ ْأنمتَو ُُنيْ ُ ْ َالدونَخ اَھیِف َ ُ ِ) ٧١ /زخرف.(  
٤ . َا ُالواَقــَو ُمــدْ ِالــذ ِِهللا ْ

َأذهــبی َّ َ ْ َّعنــا َ زن َ َا َ ــ َ َّإن ْ َرنبــ ِ َّ ٌلغفــور اَ ُ َ ُشــک َ ِالــذ ٌورَ
َأحلنــی َّ َّ َ َاملق َارَد اَ ُ ِامــةْ ْمــن َ ِفــضله ِ ِ ْ َميــ َال َ َسنَ ٌــب اَھــیِف اُّ َ َميــ َالَو َ َسنَ ٌلغــوب اَھــیِف اُّ ُ ُ

 
  ).٣۵ ـ٣۴ /فاطر(
٥ .  ...َرضو ْ َمن ٌانِ ْأک ِاهللا ِ   ).٧٢ /هتوب (...َُربَ
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  یشناخت روانی خودگرو .١ـ٣
 ازی نـوع بـه که استی شناخت روانی خودگرو ،یاخالقی خودگروی مبنا نیتر مهم

 معقـولی اخالقـ نظـام هـر و گرنـدییکد مالزمی شناس روان و قاخال کهی کل بحث نیا
 دگاهیـد نیـا در. اسـت شـدهی ناش ،)٩٧: ١٣٨٩ چلـز،یر( باشد انیآدمی برا انجام قابل دیبا

 کـه اسـت شـده سـاختهی ا گونـه به شا یروان ساختار وی آدم سرشت که شود یم گفته
 منافع نیتأمی راستا دری و ردعملک شهیهم و است شتنیخو رفاه یا سود دنبال به همواره

  .است خودی برا کمتر مضرات دفع و شتریب
 ًظـاهرا که کند یم دنبال رای اهداف ًغالبای اخالق عامل هرچند که باورند نیا بر ها آن

ی مبتن هدف یک به لینی برای ا لهیوس اهداف آن واقع در اما ست،ین اش یشخص نفع به
  .)٢٢ :١٣٨٠ بکر،( ستنده تر نامحسوس و دورتری شخص منافع بر

 ،رسـد یمـی ّشـر او بـهی وقتـ که خواند یم صیحری مخلوق را انسان زین میکر قرآن
 ١.کنـد یمـ منـع گـرانید از شدت به را آن رسد یم او بهی ریخ کهی وقت و کردهی تاب یب
 هـستندی طلب منفعت و حرص بری مبتن بشر خلقت ساختار دیمؤ بالذات و ًاوال اتیآ نیا
 ریتفـسی اسـتراتژی حتـ. میکن قلمدادی شناخت روانی خودگرو دیمؤ را ها آن میتوان یم و

ُافعلـواَو...  : کـرد مـشاهده زیـن میکر قرآن در معنا یک به توان یم را ها زهیانگ مجدد َ ـا ْ َ  َْريْ
َّلعلُک َ َون ْمَ ُ ِ

ْ ُ
 )اتیـآ نیـا در .»دیشو رستگار تا دیده انجام کین کار و...  «؛)٧٧/ حج 

 ریـخ(ی رسـتگار و فـالح دنبال به انسان که است شده دییتأ موضوع نیای ضمن طور به
 انجـام وی الهـ دسـتورات بـهی سرسـپردگ بـا میتوان یم نیبنابرا. است خود) یاخالق ریغ

 خـودگرا کی یـخداگرو گر،ید انیب به. میبرس شیخو منافع به ،)یاخالق (کین اعمال
 زیـنی قـیحق سـعادت و است سعادتی ایجوی و که چرا است؛ خود منفعت جهت در

 زیـن گرخواهانـهید ظـاهر بـه امـور ریتفس نیا با. استی ابدی رستگار وی اله قرب همان
  .شوند یم ریتعب خودگروانه ،هستندی اله قربی راستا در چون

  یشناخت روانی خودگرو نقد وی بررس .١ـ١ـ٣
 کنکـاش به عطوفم است، شده واردی شناخت روانی خودگرو به کهی انتقادات ۀعمد

                                                                 
١ . َّإن َْساإل ِ ِ

َخلق َانْ ِ ًهلوع ُ َإذ ٭اَُ ُمسه اِ َّ ُّالشر َ ًجزوع َّ ُ َإذَو ٭اَ ُمسه اِ َّ َا َ ًمنوع ُْريْ ُ   ).٢١ـ١٩ /معارج (اَ
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ی مبتنـ ِیاخالقی خودگرو انیبن که استی ا گرخواهانهید الیام افتنی و یآدم وجدان در
 همچـونی لـسوفانیف .)٧٩ :تـا یبـ ،یرحمتـ( کنـد یمـ متزلـزل رای شناخت روانی خودگرو بر

 آنان. پرداختندی شناخت روانی خودگرو با مخالفت به ومیه و باتلر هاچسون، ،یشافتسبر
 انـد کـرده مـشتق آن از را گرگروانـهید توجهـات و مطرح را ١یاخالق حس نام بهی ا قوه

ی بـرا گرگروانـهید یاقـدام از پـس کـهرا ی تیرضا و لذت ًاساسا و )١٨٢: ١٣٨۵ ،یاریشهر(
 را آن و نکـرده قلمـدادی خـودگرو بری دیمؤ وی گرگرویدی ناف ،شود یم داریپد انسان
 گرفتـه صورتی گریدی برا تنها کهی عمل هر از پس است ممکن که اند دانستهی ا ثمره
  .دیآ وجود بهی اخالق عاملی برا است،
ی منفعت ًاساسا و دارد همراه به را شتنیخو ضرر به علم کهی اقدامات انجام گرسوید از

 خــودگروان دگاهیــد خــالف بــر زیــن اســت انــهیجو لــذت ًصــرفا و اوردهیــن وجــود بــه را
ی اخالقــ شــهود بــا ریمغــا و کــرده تخطئــه را آنی تجربــ نظــر از و اســتی شــناخت روان

 هـر و اسـت معقول و داریپای ها لذت خواهان انسان روان که معتقدند ها آن. اند پنداشته
ی بهـروز خواسـتن نیهمچنـ. شمرند یبرنم زیجای آدم دنید ضربه متیق به ولو رای لذت

ی خـودگرو صارانحـ بـا تقابـل در هـم شـود یم شامل زین را انسان خود البته که خانواده
  .استی شناخت روان

 و گرفـتی اخالقی ا جهینت توان ینم ًمنطقا ،یشناخت روانی ا مقدمه از نکهیا بر عالوه
 رد رای انسان سرشت دری اصل نیچن د،یفرو طرفدارانی برخ از ریغ به شناسان روان شتریب
  .)۵٨ :١٣٨٩ فرانکنا،( هستندی ا هینظر نیچن منکر و کنند یم

 کـه افـزود را نکته نیا توان یمی شناخت روانی خودگرو مخالفان داللاست لیتکم در
 تحقـق نیـا دیـفوا بهتـر عبارت به و لوازم ازی یک گرگروانه،ید الیام تحقق از بردن لذت
 از انـسان ۀخـانواد بردن لذت مثل وانهگرگرید لیم مفاد تحقق (هدف انیم تا دیبا. است
 یـک تنهـا بسا چه. شد قائل تفاوت) اش انوادهخ لذت از انسان بردن لذت (دهیفا و) سفر
 سـبب نیهمـ و اسـت تـصور قابـلی متعـدد دیـفوا بلکـه شـود، ینم انسان بینص دهیفا

ی خـودگرو رد جـهینت در و شتنیـخو لـذت و ریـخ بـه مـا الیـام تعلـق انحصار شکستن

                                                                 
1. The moral sense. 



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٨

۶۶  

  .شود یم یشناخت روان
. کـرد دایـپی ختشـنا روانی خـودگروی بـرا متقنی لیدل توان ینم هم میکر قرآن در
 سـامانی طلبـ منفعـت و حـرص ۀیپا بر انسان عتیطب ،رفت اشاره که گونه همان هرچند
ی خـودگرو ازی افراطـ ریتفـس د،یـآ یمـ ادامـه در کـهی اتیـآ بـه توجه با اما است، گرفته
 ۀجنبـ و باختـه رنـگ شـود، یمی انسان اعمال شدنی بعد تک به منجر کهی شناخت روان
  .رسد یم اثبات بهی انسان صفات یدرون تیریمد و بیتهذ

 ١،نموده استثنا را نمازگزاران انسان، خواندن منوع و جزوع و هلوع از پس میکر قرآن
ی تفـاوت خلقت، در ها انسان که استمعن نیبد نیا ٢.شمرد یبرمی کین اوصاف ها آنی برا
ی ا عده. ندکن یم عمل خود اریاخت به ه،یاول فطرت آن تیریمد در اما ندارند، گرییکد با

 شـرور دفـعی پـ در و نـدینما یمـی دهـ جهتی معنو راتیخی سو به را خود بودن هلوع
 بـا همـسو را خـود اعمـال و داشـته توجه ایدن به تنها گریدی ا عده اما ند،یآ یبرمی اخرو
  .کنند یمی ده جهتی ویدن امور
 کـه است ذات حب ازی ا شاخه که هستند انسان ازی صفت ۀبازگوکنند مذکور اتیآ
 و یانحـصارطلب یسـو بـه ،شـود واقـع یانحرافـ ریمس در اگر اما ،رود یم کمالی سو به

  .)۴۵ ـ٢۵/٢٧: ١٣٧۴ ،یرازیش مکارم( رفت خواهد شیپ آن مانند و حسد و بخل
ی اخالقـی خـودگروی بـرا مـستحکمی لـیدل و مبنای شناخت روانی خودگرو نیبنابرا
  .تروس روبهی ا دهیعد اشکاالت با و نشده محسوب

  انسانی زندگی ارزشمند .٢ـ٣
 یـک تنهـا و است ارزشمند اریبس انسانی زندگ که معتقدند اخالق ۀفالسف ازی برخ

 خوانـدن فـرا بـای دوسـت نـوع اخالقیی سو از. دهد یم دست انسان بهی فرصت نیچن بار
یی خـودگرا امـا رد،یـگ یمـ دهیـناد را ارزش نیـا اش، یزنـدگ کـردن فـدای سو به انسان

                                                                 
١ . َّإن َْساإل ِ ِ

َخلق َانْ ِ ًهلوعـ ُ َإذ ٭اَُ ُمـسه اِ َّ ُّالـشر َ ًجزوعـ َّ ُ َإذَو ٭اَ ُمـسه اِ َّ ـا َ َ ًنوعـَم ُْريْ َ٭ إال املـصلنياُ ِّ َ ُ ْ َّ
ِ) انـسان نییقـ بـه« ؛)٢٢ــ١٩ /معـارج 

 کـهی هنگـام و ٭کنـد یمـی تـاب یب رسد او بهی بد کهی هنگام ٭است شده دهیآفر طاقت کم و صیحر
  .»نمازگزاران مگر ٭]ورزد یم بخل و[ شود یم گرانید مانع رسد او بهی خوب

 جـزا روز بـه کـه ها آن و٭ محرومان و تقاضاکنندگانی ابر ٭استی معلوم حق اموالشان در که ها آن و«. ٢
  ).٢٧ـ٢۴/ معارج (»ندا مناکیب پروردگارشان عذاب از که ها آن و٭ دارند مانیا
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 دیـبا و اسـت شیخـوی زنـدگ مسئول فرد هر. کند یمی تلق ارزشمند رای ندگز یاخالق
  .(Rand, 1999: 391) است استدالل نیا طراح ١راند نیآ. کند کار ستنیز خوبی برا

 کـه اسـت شـده فرضی افراط اریبس ،یدوست نوع بری مبتن اخالق: اند گفته پاسخ در
 ًایـثان ؛کـرد دنبـال را گرانید و خود فعمنا همزمان توان یم و است انصاف از دور به ًاوال
یی خـودگرای عنـی یگریدی افراط حد رشیپذ لیدل دوستانه، نوع اخالقی افراط حدی نف

  .)١٣٠ـ١٢١: ١٣٨٩ چلز،یر( ستینی اخالق
 دام بـه آنکـه بدون م،یباش شتنیخو منافع فکر به میتوان یمی قرآنی ها آموزه اساس بر
. کـرد توجه زین خود به عدالت تیرعا نیع در توان یم گرید انیب به. میفتیبی گر یافراط
 مـصداق نیتنهـاتر دیشـا و بـارز مـصداق عدالت و حق ازی رویپ همواره عقل حکم به
 خطـاب تـر کینزد تقوا به رای شگیپ عدالت میکر قرآن گرسوید از. است اعتدال تیرعا

 نیبنـابرا ٣.اسـت شده داده وعدهی اخرو پاداش و اجر به زینی شگیتقواپ و ٢است کرده
 به و کرده شهیپی الهی تقوا است، عمل تیغا که پاداش آن به دنیرسی برا تواند یم فرد

 افـراط بـه هـم و بـود خواهـد خـودگرا هم صورت نیا در. دینما رفتار اعتدال و عدالت
 که چرا کرد؛ ریتفسی خودگروی راستا در دینبا رای اله قرب به دنیرسی حت. است نرفته

 گذشتن به تنها فرد و ندارد خودگروانهی ا شائبه گرید که نمود مطرح را فنا ثبح توان یم
  .کند یم فکر معبود به دنیرس و شتنیخو از

  گرانید منافع به توجه سوء آثار .٣ـ٣
یی جـو یپـ کـه باورنـد نیا بر ٥الکساندرپوپ و ٤لسونُا .یج رابرت همچونی افراد
 گـرفتن و ریـتحق وی خصوص میحر در ردمو یب دخالت ،یخرابکار باعث گرانید منافع
 جامعـه رشـد باعـثی شخـص منـافعیی جـو یپـ کهی حال در شود، یم افراد نفس عزت
  .)١٢٧ـ١٢١: ١٣٨٩ چلز،یر( شد خواهد

                                                                 
1. Ayn Rand. 

٢ . ... ُعدلواِا
ِ َهو ْ ُأقرب ُ َ ْ َللتقو َ ْ َّ   ).٨ /مائده (...یِ

٣ . ... واَو ُا َّلعلُک َاهللا َّ َ َون ْمَ ُ ِ
ْ ُ

) ١٨٩ /بقره(.  
4. Robert J. Olson. 

5. Alexander Pope. 
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 رفتـار خـودگرا فـرد یـک ماننـد ًظـاهرا هرچنـد دارد، کاذبی دوگانگ برهان نیا اما
 رایی غـا اصل نکهیا لیدل به دارد؛ انهیسودگرا یا گرگروانهیدی محرک واقع در اما شود، یم
 صـورت در کـه کنـد یمـ اسـتدالل اسـاس نیـا بـر و دانـد یم جامعه رشد وی کوکارین
 پـس. کنـد ینمـ رشـد جامعـه و شود یم خراب آنان نفس عزت گرانید منافعیی جو یپ

  .یشخص نفع نه است، جامعه تیکل یا گرانید مالک
 رفـتن نیبـ از گـران،ید کـار در الـتدخ کـه گفت خودگرا به توان یم ن،یا بر افزون

 تـوان یمـ. ستیـنی سـودگرو ای یـگرگـرویدی ضـرور ۀالزمـ ها آن ریتحق و نفس عزت
 ضـمن کـه کـرد عمـلی ا گونه بهی یعن داشت؛ زین را مالحظات نیا ۀهم و بود گرگراید

 نفـس عـزت نـشوند، ریتحق رد،ینگ صورت دخالت ها آن کار در گران،ید منافع به توجه
 گـرانید بـه کمـک مقام در. ردینگ صورتی خرابکار مجموع در و نگردد مالیپا ها آن
ی یـار را آنـانی ا گونـه بـه گـاه م،یکنـ یمـ اقـدام کارشـان در دخالـت با و میمستق گاه
ی گـاه و میدهـ یمـ افـراد بـهی مـاه گاه. گردند توانمند خودی ازهاین رفع بر تا میده یم

 هـا آن نفـس عزت حفظ با همراه تواند یم الاعم نیا ۀهم. میآموز یم رای ریگیماه فنون
 استقالل ممکن حد تا و داشت توجه ها آن ازین سطح به دیبا انیآدم طیشرا به بسته. باشد
  .کرد حفظ را ها آن کرامت و

 گـرانید از خـود ستیـز در توانـد ینمـ و اسـتی اجتماعی موجود انسان ،یوانگه
ی ا گونـه به ازین برآوردن در که است آن همم. میدار ازین گرییکد به ما ۀهم. شود ازین یب

 هنگـام بـه کـه است اسالم دستور همان نیا. گردد حفظ همگان کرامت که شود رفتار
 بـاره نیـا در قـرآن ازی متعـدد اتیـآ در. شـود یمـی خرابکار وی ارذگ منت مانع از،ین

ِلذَا : نمونه باب از ؛است شده بحث
َنفقونُی َنیَّ ُ ِ َأمو ْ ْ ْاهلمَ ُ ِسب ِىف َ َّمث ِاهللا ِلیَ َتبعونُی َال ُ ُ ِ قـوا اَم ْ ُأ َ ْ ًّمنـا َ ًأذ َالَو َ  یَ

ْهلم ُ ْأجر َ ُ ُ ْ َعند َ ْ ْر ِ ِ
ِّ ٌخوف َالَو َ ْ َعل َ َْ

ِ
ْ َالَو ْ نَ ُ َز ُ َ ْ )در را خـودی هـا ییدارا که آنان« ؛)٢۶٢ /هبقر 

 دهنـد، ینمـ یآزار و نهنـد ینمـ یمنتـ ،اند دهیبخش آنچه یپ از و بخشند یم خداوند راه
 نیانــدوهگ نــه و داشــت خواهنــد یمــیب نــه و اســت آنــان پروردگــار نــزد هــا آن پــاداش

  .»گردند یم
ـَأ اَیـ : نیهمچن َ ِالـذ اُّ

ُآمنـوا َنیَّ ُتبطلـوا َال َ ِ ْ َصـدق ُ َ ِّبـاملن ْمِتُکاَ َ ْ َاألذَو ِ َ ! مؤمنـان یا« ؛)٢۶۴/ هبقـر( یْ
 گونـه هـر اتیـآ نیـا اسـاس بر .»دینساز اهتب آزردن و نهادن منت با را خودی ها صدقه
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 و اسـت عمـلی تبـاه و رفـتن نیبـ از موجـب ک،یـن کار دنبال بهی نهادن منت یا تیاذ
 ،کند عملی اخالق خواهد یم کهی کس نیبنابرا. رود یم نیب از کین کاری اخالق ارزش

 و ریـقتح موجبـات و نباشد کارش دری آزار و تیاذ گونه چیه که باشدی ا گونه به دیبا
  .دیاین فراهم افراد نفس عزت رفتن نیب از

  ارزیابی خودگروی اخالقی تحلیل و. ۴
 و دانسته آن اشکال ۀعمد را هینظر نیای ریپذ میتعم عدم وی درونی ناسازگاری برخ
 ًقطعا نیا و باشند خودی شخص ریخ دنبال به همگان که ستین خودگرا نفع که معتقدند

 .)۵۴ :١٣٨٩ فرانکنـا، ؛ ٨٢ :١٣٨٨ پـالمر،( شـد خواهد دگراخوی شخص منفعتیی جو یپ مانع
 بـای اخالقـی خودگرو که است نیا ،اند ساخته مطرحی خودگرو هیعل کهی گرید لیدل

ی همخـوان ،اسـت شتنیـخو منـافع بـه نداشتن چشم کهی اخالقی داور و مشورت روح
 گـرید از عمـل یـک بلندمـدتی ابیـارز در ابهـام نیهمچن .)۵٧ـ ۵۴ :١٣٨٩ فرانکنا،( ندارد

 نکـهیا بر عالوه .)١۴٩ ـ١۴٢ :١٣٨۵ هولمز،( است شده واردی خودگرو به که استی راداتیا
 کـار، کی یـدرسـت بـه اذعـان رغـم به که دارد یم وا را انسان مواردی برخ در هینظر نیا

ی یکـ کـه خـودگرای شـوهر و زن نیجنـ سـقطی ماجرا رینظ ؛کند مخالفت آن با ًعمال
 بـه دیبا طرف هر صورت نیا در. است نیجن سقط) زن (موافقی گرید و) مرد (مخالف
 اذعـان خـود نظـر بای ناسازگار رغم به بودن خودگروانه لیدل به مقابلش فرد نظر ِیدرست
: ١٣٨٩ چلـز،یر( است داده نظری اخالقی خودگروی مبنا بر زین مقابلش طرف رایز ؛دینما
  .)١٣٨ ـ١٣١

 قـرآن اتیـآ ازی برخـ و فالسفه نظر اساس بر توان یم را اشکاالت نیا ازی برخ البته
 قـوت بـه کماکـان اشـکاالت ازی ا پـاره که رسد یم نظر به آخر در اما داد، پاسخ میکر
  .بمانندی باق خود

 عبـارت کـه »ادیـبن نیشیـپی هماهنگ اصل «گرفتن نظر در با نخست اشکال ۀدربار
ی ا گونـه بـه را جهـان نـد،خداو انیـپا یبـ حکمـت و کمـال ،یرخواهیخ نکهیا از است
 و شـود ینمـ داریـپدی منـافع تعـارض و دارد وجـودی همـاهنگ و نظم آن در که دهیآفر

 صـدد در تواننـد یم تعارض بدون و آزادانه کامل، اریاخت ازی برخوردار نیع در ها انسان
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 ازی زیـچ هـر زیـن میکـر قرآن نگاه از .)٨۵ ـ ۶١: ١٣٧۵ تس،ین بیال( ندیبرآ خود منافع نیتأم
 برخـوردار تیـخالق حـسن از خداونـد و ١شـده دهیـآفر کوینی شکل به جهان نیا جمله
 در کـه حیتوضـ نیـا بـا د،یرس نخواهد بست بن به گاه چیه یخلقت نیچن نیبنابرا ٢.است

 هـا انـسان رو، نیـا از ٣.است برخوردار تیاولو ازی اخرو منافعیی جو یپی قرآن فرهنگ
 بـا و آزادانه قادرند کمال،ی متعال درجات به وصول و شیخوی معنو منافعی ریگ یپ در

 چـرا نـشوند؛ی تعارضـ و تزاحم گونه چیه دچار و کردهی ط را حق ریمس کاملی ا اراده
 گونـه چیهـی روحـ تعـامالت در و مـودهیپ را حـق ریمس که است انسان روح ًاساسا که

  .دیآ ینم دیپدی تعارض
 حکـمی گـرید نفـع بـه فـرد اگر که گفت توان یمی اخالقی داور و مشورت ۀدربار

 همخـوان ،خـودی مبان طبق بر عمل نیع در و دارد نفع خودشی برا درازمدت در ،کند
 اصـل ن،یـا بر افزون .)۵٧ـ ۵۴ :١٣٨٩ فرانکنا،( است نموده عمل قضاوت و مشورت روح با

 در مقابـل طرف منافع تیرعا ضمن که است کارساز زین نجایا در ادیبن نیشیپی هماهنگ
  .کند نیتأم زین را فرد خود منافع ،...و قضاوت و شورتم

 با .)۴٢/ مائـده ؛۵٨ /نساء: ک.ر( کند یم دعوت عادالنهی داور به را افراد زین میکر قرآن
 در اسـت، هیتوصـ و قضاوت دری اله دستور که نمودن حکم حق به ،اتیآ نیا به توجه
  .بود خواهد ،است داوندخ محبت وی اله قرب به دنیرس که شتنیخو منفعتی راستا

ی راسـتا در کـه عتیشـر بـه دادن تـن که عمل و نظر در کار کی یدرست ازی جدا
 بـه معطـوف اشکاالت، ریسا هرچند کند، یم حل را مشکل ،است فردی شخص منفعت

 اشـکال صـورت هـر در اما ،نداردی خودگرو بهی اختصاص و استی گرو تیغا تیکل
  .اندازد یمی صددرصد اعتبار از را هینظر و است

  »یقرآن خود «اساس بری اخالقی خودگروی ابیارز ١ـ۴
 مجموع در که گفت دیبای اخالقی خودگرو به نسبت شده انیب انتقاداتی ابیارز در

 مـورد زیـنی خـودگروی بـرا شده اقامه ۀادل اما. است نشده اقامه آن رد بر یمحکم لیدل
                                                                 

١ . ِلذَا
ُ أحسن کیَّ َ َ ْ ْل َ َ ُ خلقهٍءَّ َ َ َ

) ۵٠ /طه(.  
٢ . َفتبار َ َ القَكَ ِ اهللا أحسن ا ِ

َ ْ ُ َ ْ َ   .)٧/ سجده (َنيُ
٣ . ْواآل َخرة خَ ُ َ َ وأبىقٌْريِ ْ َ َ) ١٧ /اعلی(.  
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 مـسئلهی قرآنـ ۀادلـ به نظر با اما. است دهش رد نه و اثبات نه ًعقال نیبنابرا. بودند اشکال
 ۀیـنظر خـودی راسـتا دری مطـالب افتنیـ بـر عالوه میکر قرآن در. است گریدی ا گونه به

. اسـت تیـاهم حائز اریبسی اله اتیآ نظام در» خود«ی معنا نییتب ،یخودگروی اخالق
  .است» نفس «همان» خود«ی قرآن ریتعب

 کـار بـه خداوند ۀدربار هم و انسان ۀدربار هم میکر قرآن در آن مشتقات و »نفس«
 شـده گرفتـه کار به انسان ۀدربار آن مشتقات و نفس گاه هر رسد یم نظر به. است رفته

 نیـا. اسـت آنی لغـوی معنـای ایگو که بوده انسان قتیحق و ذات همان منظور است،
 بـه هتوجـ بـا م،یکنـ یمـ ادیـ» خـود «آن ازی فارسـ ریـتعب در کهی انسان قتیحق و ذات
 انـسان قـتیحق تمـام بـه کـه استی قیحقی استعمال گاه قرآن، در نفس متعدد قیمصاد
 اگـر ًمـثال ؛است مشعر انسان ازی ا جنبه به که استی مجازی استعمال گاه و دارد اشاره
ی هواهـا ریـدرگ چنـان انـسان نکهیا ای شود انسان تیمظهر و شودی مستول عقل انسان بر

 رای استعمال نیچن توان یم شود،ی انسان نفس و تیخود نیجانش هوس که گرددی نفسان
 خطـاب انـسان همـان را عقـل یا نفس که لیدل نیبد .)١٣٨٨ شاکر،: ک.ر( دانستی مجاز
 یـا عقـل در منحـصر انـسان تیـماه ۀهم نکهیگوا انسان بر ها آن ۀغلب لیدل به و اند کرده
  .است شدهی نفسانی هوا

 تیروا و شودی خداشناس به منجر که است یآنی قیحقی خودشناس ،سخن گرید به
 را مـسئله نیهم ًاحتماال ،)٢/٣١: ١۴٠٣ ،یمجلس(» هّرب عرف فقد نفسه عرف من «معروف

  .است کرده انیب
 است؛ی اریاخت یداریب و توجه ی،فرد اخالق بخش در مطرح ِموضوع نینخست نیبنابرا

 نکـهیا بـر کننـد یمـ داللت یاریبس اتیآ م،یکر قرآن در. یتوجه یب و غفلت ِمقابل در
  .)١٧٩ /اعراف( است غفلت یو یاخالق لیرذا و مفاسد و انسان یتباه و یبدبخت ۀشیر

 اسـت ییجـا در ،کنـد یم مذمت غفلتشان سبب به را یکسان گاه هر زین میکر قرآن
 به توجه با. باشد داشته ینقش آن ۀادام در کم دست و غفلت شیدایپ در انسان اریاخت که
 هستند یگرید یزهایچ و خدا اتیآ امت،یق خدا، ،یاسالم نشیب اساس بر و نقرآ اتیآ

 اتیـروا و اتیـآ و ینقلـ و یعقل یها لیدل از نظر صرف یول باشند؛ توجه مورد دیبا که
 توجه خودش به که است نیا انسان فطرت در ذات ّحب یمقتضا که گفت توان یم زین
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 چنان آن اتیماد به اندازه از شیب توجه و تغالاش سبب به انسان متأسفانه اما باشد، داشته
 گانـهیب خـود از اصـطالح بـه و کنـد یمـ فرامـوش هم را خودش یحت که شود یم مسخ

 یمست نیا به یموارد در میکر قرآن. رود یم شیپ جنون و یمست مرز تا یگاه و شود یم
 منظـور .)٣ /حجـر ؛٢ــ١ /تکـاثر( دارد یاشارات اتیماد در شده غرق ِانسان یگانگیازخودب و

 رای خـودگرو دگاهید ۀیپا و اساس ،یواقع خود هم آن خود به توجه که است نیا سخن
ی اخالقـی خـودگرو به منجری خودشناس و خود به توجه ًلزوما هرچند دهد، یم لیتشک

 قـرآن، در غفلـت و ستین اتیماد به توجه قرآن، منظر از شتنیخو به توجه. شد نخواهد
 و طلـب کمالی خود انسان،ی قیحق خود بلکه. شود ینم معنا اتیدما به توجهی فراموش

 انـسانی واقع ِخود از گرفتن فاصله ات،یماد به توجه ًاتفاقا و استی روحان رشد دنبال به
َوال  :دیفرما یم قرآن در خداوند .است اَتُک َ ِلذاَک ُو

ْفأ َاهللا َُسوا َنیَّ َ ْاَ ُ سھم َس ْأ َُ ـ ُ َ
 )و «؛)١٩/ حشر 

 خودشـان ادیـ از را آنـان زیـن خـدا پس بردند، ادی از را خدا که دیمباش کسان آن انندهم
  .»برد

 از غفلـت. خداسـت از غفلـت فریک یگانگیازخودب و یخودفراموش ،هیآ نیا ۀیپا بر
 ادیـ از و سـازد یم غافل شیخو از را انسان گناه، نیا فریک به خداوند و است گناه خدا
 تنـوع اساس بر که یآثار دارد؛ یا ژهیو آثار مرتبه هر و یمراتب خود به توجه. برد یم خود

 درک یوقتـ انـسان. بـود خواهـد گونـاگون ها انسان مانیا و معرفت مراتب و استعدادها
 ًکـامال یموجود که ابدی یدرم افت،ی را شیخو وجود قتیحق و رفت باال شا یحضور
 کنـد، درک شتریـب خـدا بـه را شا یوابستگ که اندازه هر و است متعال یخدا به وابسته
  .شناخت خواهد بهتر را خدا

 از کـه اسـت یتکـامل یحرکتـ و نفـس به یحضور علم تیتقو منشأ نفس، به توجه
 خواهـد دیـتوح یشهود درک و خداوند یحضور معرفت منشأ و جوشد یم نفس درون
 د؛بو خواهد نفس به توجه جینتا نیتر مهم از یشهود دیتوح و یحضور یخداشناس. شد
 آن بـه یکـس کمتـر و است مهم اریبس یانسان تکامل و یمعنو و یاخالق ُبعد از که چرا

  .ابدی یم دست
 شـده دیـتأک یگـرید ۀگونـ بـه یخداشناسـ و یخودشناسـ انیم ۀمالزم به واقع، در
 یتبـاه و یخودفراموش سبب خدا، از غفلت که است قتیحق نیا یایگو هیآ نیا. است
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ْولتن  :اسـت آمده آن از قبل ۀیآ در که ژهیو به ؛شود یم انسان ۀندیآ َ ْ ْظـرَ ـٌس ُ ْ ْقـدمت َمـا َ َ َّ ٍلغـد َ َ ِ 
  .»است فرستاده شیپ شیفردا یبرا چه که شدیندیب دیبا انسان« ؛)١٨/ حشر(

 شمار به یخودشناس لوازم از را یخداشناس» ...عرف من «تیروا که یحال در پس
 ۀجـینت و برشـمرده خدا از غفلت لوازم از را یخودفراموش زین گفته شیپ ۀیآ است، آورده
 کـه انسان نفس انیم ینیتکو و یواقع ۀژیو ۀرابط کی وجود از است عبارت انیب دو هر

 دو انیـم ینیتکـو ۀرابط نیا و است وابسته ریغ و خالق که خدا و است وابسته و مخلوق
 یوابـستگ لحـاظ بـه کـه موجـود دو نیا شناخت انیم است یا ژهیو ۀرابط منشأ موجود،

 نخواهـد صـورت خـدا شـناخت از جـدا او کامل شناخت خدا، به انسان قیعم و دیشد
  .گرفت
 و منـافع فکـر بـه را انـسان که است نیا نفس به توجه منافع و آثار نیتر مهم ازی کی

 بـه میکـر قـرآن ازی متعـددی هـا آموزه ،یاسالم فرهنگ در. اندازد یم شیخو مصالح
 ،دارنـد نظـر در هـا آن کـه» یخـود« و دهنـد یم تیاهم خود پرورش و شتنیخو منافع

 لیدل به رای اخرو منافع و ١دیجو یم را دیتوح فطرتش با که است طلب کمال» یخود«
ی الهـ اوامـر از اطاعت نیع در ها انسان رو نیا از. دهد یم حیترج منافع ریسا بری داریپا
 انهیخودگرا ریغ ظاهر بهی اله اوامر ازی اریبس. ندیآ یم نائل زین شیخو منفعت و هدف به
 خواسـتارند، رای همگـانی بالنـدگ و جامعـهیی ایـپو و متبلورنـد اتیـروا و اتیـآ در که

 هـا انـسان را گروانـه همه ظاهر به اعمال آن اگر که معنا نیبد ؛شوند یم ریتفس انهیخودگرا
 آمـاده خـود بهتـری زندگی برا را فضا و کرده کار خود سود به قتیحق در دهند، انجام
  .اند نموده
 اسـت، »ذات حـب «بـری مبتنی اخالقی خودگرو انیبن که آنجا از گریدی عبارت به

 توان ینم رای داللت و صراحت اگر. دانست انیبن نیا دیمؤ را میکر قرآن ازی اتیآ توان یم
 دارنـد انـسان در صهیـخص نیـا وجـود به اشارهی نوع به که هستندی اتیآ اما ،کرد اشاره

ُإنهَو : دیفرما یم خداوند .)١٩ ـ٢٠/١٨: ١٣٧۴ ،ییاطباطب: ک.ر( َّ ِّب ِ ُـ ـْا ِ ِلـشد ِْريَ َ  ؛)٨/ اتیـعاد( ٌدیَ
                                                                 

١ . ْفــأقم ِ
َ َوجھــ َ ْ ِّللــد َكَ ِحن ِنیِ َفطــرت اًفــیَ َ ْ ِالــىت ِاهللا ِ

َفطــر َّ َ َالنــاس َ َعل َّ ِتبــد َال اَھــْیَ ْ ِلــق َلیَ
ْ َ َالقــ ُنیِّالــد َكِلــَذ ِاهللا ِ  را خــودی رو« ؛)٣٠ /روم( ُِّميْ

ی نشیآفر نیا و داده قرار آن بر را مردم آغاز، از خداوند کهی سرشت همان ؛کن دیتوح خالص نییآ متوجه
  .»میمستق و صاف نید است نیا .گردد لیتبد دینبا که است



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٨

٧۴  

  .»است ریخ ۀفتیش سخت انسانی راست به و«
 »ریـخ «ۀکلم و است لیتعل الم »ریالخ ّلحب «ۀجمل در الم: اند گفته نامفسری برخ

 اریبس مال،ی دوستی برا انسان: که است نیا جملهی معنا و است مالی امعن به نجایا در
 نباشـد، مـال تنهـا ،»ریـخ «از مـراد ستین دیبعی ول. است نظر تنگ و لیبخی یعن دیشد
 نیهم به و استی انسان هری فطر ریخ حب: دیبفرما بخواهد هیآ و باشد ریخ مطلق بلکه
 دشـو یمـ آن مجـذوب دلـش ًقهـرا پندارد، یم خود ریخ را ایدن مال و نتیزی وقت جهت

 همـان ر،یـخ بـه محبـت کـه دیـآ یمـ دسـت بـه انیـب نیـا از .)٢٠/٣٩٨: ١٣٧۴ ،ییطباطبا(
 منظـور اگـری حت. است ذات حب از ییها جلوه که استی دوست کمال وی خواه کمال

: ک.ر شتریـب ۀمطالعـی بـرا( گـردد یبرم ذات حب بهی دوست مال باز ،باشد مال زین »ریخ «از
  .)١٣٨۶ ، علویجهیزیعز

 در قـرآن بـه قـرآن ریتفـس در شانیـا ۀویشـ بـه توجـه بایی طباطبا عالمه نگاه نیا البته
 ۀیـآ ریتفـس در شانیـا. ندارد آن بای منافات و گرفته قراری قرآن متأله و مفطور خودی راستا
 نـد،یاوی واقعـ خـود ۀدهنـد لیتـشک که انسانی ذات صفات که دیگو یم حشر ۀسور ١٩

ی واقع خودی فراموش که دارند خداوندی حسنا اءاسم وی اله صفات بای میمستق ارتباط
 حـب هرچنـد نیبنـابرا .)١٩/٣٨٠: ١٣٧۴ ،ییطباطبا( شود یم خداوند ازی گردان یرو سبب
 ایدن مال و نتیز در تنها ریخ نیا انسان،ی ذات صفات لیدل به اما ،است انسانی فطر ریخ

 شوند یمی بند دسته سانان اتیفطر ۀزمر در زینی اله وی اخرو راتیخ و شود ینم خالصه
 هـر و شـود یم آن مجذوب ًقهرا باشد، داشتهی اله وی اخرو ریخ به ّحب که کس هر و

  .شد خواهد متوقف ها آن در باشد، داشتهی ویدن راتیخ به ّحب تنها که کس
 و دارد ســکوالر اخــالق بــای ا عمــدهی تفــاوت ،یقرآنــ فرهنــگ در »خــود «نیبنــابرا

 اخـالق در آنچـه کـه چرا ؛داشت نخواهد دنبال به را خود به توجه مشکالت ازی اریبس
ی انـسان فطـرتی حـداقل سطح به ناظر و ریخیی ایدن نیای ها جنبه است، مطرح سکوالر

 چـه و شـود یمـ زینی طانیشی ها وسوسه دستخوش اریبس که بوده ،است الیام همان که
 بـرآورده گـرید و هباختـ رنـگی اخـرو عالئـق وجود بای ویدنی ها خواسته نیا از اریبس

 جلـو لیـم اسـاس بـر ًعمـدتا سکوالر اخالق در »من «،تر قیدقی عبارت به. شد نخواهند
 امـا اسـت،ی ویـدن امـور و مال به ناظر شتریب زین لیم و (Norton, 1998: 151-152) رود یم
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 ازی اریبـس و رود یمـ جلـو عقل فرمان وی الهی فطرت اساس بری قرآن فرهنگ در »من«
 از. دهـد ینمـ تن ها بدان و نهاده کناری اخرو امور شتریب ارزش لیدل به رای ویدن مسائل

 و شکـست احـساس ابد،ی یم غلبه اش یاخالق ۀاراد بر لشیم انسانی وقت که روست نیا
 ،یمطهـر: ک.ر( کنـد یمـی زرویـپ احساس شود، یم فائق لشیم بر اش یاخالق ۀارادی وقت

  .)١٣٩ ـ١٣٧: ١٣٨۴

  یه اخالقی خودگروینظر قرآن کریم و. ۵
 قـرآن اتیـآ ازی ا عمـده بخـش ًاساسـا: گفـت دیبا میکر قرآن در هینظر نیا ۀدربار

 دیـتأکی اخالقـی خـودگرو بـر ظـاهر دری اسالم تفکر سند نیتر محکم عنوان به میکر
 بـه آن بازگـشت که د،یوع و وعده عنصر از ،یاخالق فعل به دعوتی برا رایز اند؛ کرده
ی خـودگرو بـا نیا و است شده استفاده است، خود از انیز دفع و خودی برا سود جلب
ی هـا نعمـت از وی برسـ سعادت به آنکهی برا شود یم گفته انسان بهی یعن است؛ سازگار
. بده انجام صالح عمل ،یابی یخالص دوزخ عذاب از وی شو برخوردار بهشت جاودان

  .استی خودگرو بارز مصداق سخنان، نیا
 و تیـغا انـسان، بودن مختار همچون قرآن در اخالقی مبان اساس بر سخن گرید به

ی اخالق مباحث ریسا که ،هدف آن به دنیرسی برا تالش و انسان داشتنیی نها مطلوب
 رای شـواهد تـوان یمی ادیز دودح تا که رسد یم نظر به ،اند شده انیب ها آن اساس بر آن
 و واژگان ،میکر قرآن اتیآ به همراجع با جهت نیبد. نمود ایمهی اخالقی خودگروی برا

. ندیدرآی اخالق فعل هدف و تیغا قامت در توانند یمی نوع به که میابی یم رای میمفاه
 اسـاس بـر .اسـت خـارج پـژوهش نیـا ۀحوصل از موارد نیا ۀهم لیتحل وی بررس ًعتایطب

 جـهینت نیا به توان یم نه،یزم نیا در شده انجامی ها پژوهش طبق و نگارندهی وجو جست
 ۀجنبـ نظر، مورد واژگان و میمفاه ۀهم ،یاصطالح وی لغوی ها یبررس از پس که دیرس

ی بـرای ا مقدمـه هم قرآن ازی متعدد اتیآ در و داشته فوز و فالح ۀواژ دوی برای مقدم
 قـرار گریدی مفهومی برای ا مقدمه ،واژه دو نیا اما. اند گرفته قرار فوز و فالح به دنیرس

ِمثبت کهی واژگان گرید قایس در و نگرفته : ک.ر( انـد نرفته کار به ،استه آن بودن مقدمه ُ
  .)۴٠ـ١/٢۵: ١٣٩۴ ،ییزد مصباح ؛١٣٩١ زرنگار،
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 فـالح و رفتـه شـمار بـه مرحلـه نیآخـر فـوز البته که فوز و فالح به دنیرسی طرف از
 شـخص خـود عائـد کـه اسـتی منفعتـ نیبـاالتر واقع در رد،یگ قرار آن ۀمقدم تواند یم
 تالش آخرت در خود فوز و فالح به دنیرسی برا اگری اخالقی خودگرا یک و شود یم

 در فـوز و فـالح ِتیـغا لیـتحل و گرفت خواهد قرار میکر قرآن دییتأ مورد ًکامال د،ینما
  .استه آن به مربوط اتیآ ظاهر به مطابق و متبادر ،یاخالقی خودگروی راستا

 بودن گرا جهینت و خودگروانه به سته،یشای ها سانان عملکرد نیتحس در ات،یآ ازی ا دسته
 ٣اعمـال گونه نیا قبال دری اله پاداش ٢،گر معامله ًکامالی اتیادب وبا ١پرداخته ها آن رفتار
  .دهند یم وعده را

 اتیآ نیا. اند گرفته فرض شیپ رای خودگروی نوع به هم میکر قرآن اتیآ ازی ا پاره
 فـراهم خـودی بـرا کـه استی راتیخ د،یده یم انجام که یا دهیپسند اعمال نکهیا انیب با
  ٤.اند داده را ها آن برابر در پاداش ۀوعد تینها در د،یکن یم

 بـه فـردی بـرای دستاوردی ریخ عمل هر نکهیا به تنبه توان یم وفور به میکر قرآن در
 و نفـس بـه ظلـم بـه دادن توجـه شـاهد ،آن برابـر در و کرده مشاهده را آورد یم ارمغان

 قـرار میکـر قـرآن اشـارت مـورد کـوین اعمال ازی گردان یرو اثر بر که میهستیی ها انیز
 انـسان نفـس بـه معطـوف ستهیـشا عمل انجام ۀثمر ،روم ۀسور در نمونه ؛ برایاند گرفته
 ٥.شـود یمـ شـخص خـود دیـعا هـم دنیـورز کفـر ضرر برابر، در و است شده قلمداد
  .است خودگروانهی نگاه قرآن، هنگا ًظاهراکه  گفت توان یم نیبنابرا

ی ضـرور شـدند، واقـع اسـتدالل مـورد گفتـار نیـا سراسـر در کـهی اتیـآ ۀدربار اما
  :میده پاسخی اساس پرسش چند به دینما یم

                                                                 
١ .  ...ُادعوهَو ُ ًخوف ْ ْ ًطمعَو اَ َ   ).۵۶/ اعراف (...اَ
٢ . َّإن َاشرت َاهللا ِ َ َمـنی ْ ِاملـؤمن ِ ِ ْ ُ سھم َنيْ ْأ َُ ـ ُ ْ َأمـوَو َ ْ ْاهلمَ ُ َّبـأن َ َ

ُهلـم ِ ُ نـة َ َا َّ َ ـُ ْ َاتلونَ ُ ِسـب ِىف ِ َقتلـونَیَف ِاهللا ِلیَ ُ ُ َتلـونَُو ْ ُ َ ًوعـد ْ ْ َعل اَ ًّحقـا ِهْیـَ َورَّالتـ ِىف َ ِاإلَو ِاةْ
ْ

ِ
 ِلیـْ

ِالقرآنَو ْ ُ ْمنَو ْ َأوىف َ ْ ِْھَعِب َ َمن ِ ُفاستبشروا ِاهللا ِ ِ ْ َ ْ َبب َ ُعمکُْیِ ِالذ ِ
ْعمتَیاَبی َّ ُ ِبه ْ َهو َكِلَذَو ِ ُالفوز ُ ْ َ ِالعظ ْ َ   ).١١١ /توبه (ُميْ

٣ . ْأمن َّ َهو َ ٌانتَق ُ ًاجدَس ِلْیَّالل َاءَآن ِ ًائمَقَو اِ ُذرَ اِ َ ِاآلخ ْ َرةْ ُرجواَیَو َ َرمحة ْ َ ْ ِربه َ ِّ َ... )؛)٩ /زمر  َّأماَو ْمن َ َمق َافَخ َ ِربه َامَ ِّ ََو َ َالنفسی َ ْ ِعن َّ
َاهلو َ َ َّفإن ٭یْ ِ

َ 
نة َا َّ َ َاملأو َیِه ْ ْ َ  از را نفـس و دهیترسـ پروردگـارش منزلـت و مقـام از کـهی کس اما و« ؛)۴١ـ۴٠ /نازعات( یْ
  .»است بهشت گاهشیجا دیترد یب پس ٭است بازداشته هوس و یهو

٤ .  ...ِأقَو
َالصال ُموایَ اَو َةَّ َالزاک ُآ ُأقرضواَو َةَّ ِ

ْ ًقرض َاهللا َ ْ ًحسن اَ َ ُدموا اَمَو اَ ِّ َ سک ُ ُأل ِ ُ ْ َ ْمن ْمِ ُدوه ٍْريَخ ِ ُ
ِ
َعنـد َ ْ َهـو ِاهللا ِ َأعظـمَو اًْريَخـ ُ َ ْ ًأجـر َ ْ / مزمـل (...اَ

٢٠.(  
٥ . ْمن َفرَک َ َفعل َ َ ُفرهُک ِهْیَ ُ ْمنَو ْ َعمل َ ِ ًاَص َ سھم اِ ْفأل ِ ِ ُ ْ َ ِ ْمي َ َھدونَ ُ َ) زین ؛)۴۴ /روم : ٍس ُّلُک ْ ْسبتَک اَِمب َ َ ِره َ ٌنةیَ َ

) ٣٨ /مدثر.(  
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 نـه نمـود، قلمـداد دهیـفا و ثمره به ناظر را اتیآ نیا غالب یا همه توان ینم ایآ )الف
 باشـند، ستهیـشا اعمـال ۀدیـفا و ثمـره انیب مقام در اگر که چرا ت؟یغا و هدف به ناظر

 نیـا بسا چه. گرفت خواهد قراری جد دیترد موردی اخالقی خودگرو در ها آنی اثباتگر
ی اعمـال ثمـرات و لـوازم به حال نیع در و باشندی گریدی اخالق اتینظر دییتأ در اتیآ

 ریتفـس در هنمون ؛ برایکنند اشاره اند، گرفته صورتی اخالق اتینظر گرید اساس بر که
 بـودن فـهیوظ بـه اعتقاد با را ریخ عمل انجام توان یم که شود یم گفته اتیآ از دسته نیا

ی رسـتگار و فالح ،شود یم حاصل گروانه فهیوظ عمل نیا از کهی ا ثمره و داد انجام آن
  .است انسان
ی خـودگرو مخـتص را هـا آن تـوان یمـ ایآ ،اتیآ بودن گرا تیغا اثبات فرض بر )ب
  هستند؟ انهیگرا تیغا اتینظر گرید به معطوف یا دانست
 گـرید یـا اسـتی خـودگرو ُمثبـت ًمنحـصرا میکـر قـرآن اتیـآی کل طور به ایآ )ج
 ِاتیـآ مخاطـب ایـآ نکـهیا و باشند داشتهی قرآن مستندات توانند یم همی اخالق اتینظر
  مردم؟ ازی گروه یا هستند مردمان ۀهم ،یاخالقی خودگرو دیمؤ

 و تبـارک خداونـد چـرا کـه داد پاسـخی اساسـ پرسش نیا به دیبا اول پرسش ۀدربار
 کـرده ذکـر را هـا آنی اخـرو دیفوا رات،یخ و صالح اعمال انجام به هیتوصی پ دری تعال

 گـسترده وی غـالب صـورت بـه هـم آنی دیـفوا نیچن انیب حکمت ،گرید انیب به است؟
 د،یـفوا انیـب ضرورت ًاساسا م،یباش نداشته اتیآ به انهیگرا تیغای نگاه ما اگر ست؟یچ
 در زشیـانگ جـادیا سبب به را ها آن انیب اگر و است تأمل موردی گستردگ نیا به هم آن

گاه م،یبرخوان انسان   .میا شده وارد انهیگرا تیغا اتینظر اتیادب ۀحوز به ناخودآ
 عمـل یـک قبـال در قـرآن اگـر کـه شـود مطـرح دتوانـ یمـ هـمیی ادعا نیچن ًضمنا

 را دهیفا آنی بعد اعمال در توان یم واقع به دارد، یم انیب رای شخص نفع ۀدیفا ،یاخالق
 یـک ۀدیـفا از کـه یهنگـام مـواردی اریبس در انسان همی روان نظر از و انگاشت تیغا

گاه عمل  سـلوک آن منـوال بـر و داده قـرار تیـغا را آنی بعـد دفعـات در شـود، یمـ آ
 ردیـگ یم بر در هم را عمل از سطح نیا قرآن ایآ که دیآ یم دیپد سؤال نیا حال. کند یم
  ر؟یخ یا

 و ًابتـدائا چـه ها آنی انگار تیغا دیمؤ ات،یآ اطالق اول نگاه در که رسد یم نظر به
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 اتیـآ گرید بهی توجه اگر اما. باشد کاری ابتدا در ها آن کردن قلمداد دهیفا از پس چه
 داشته ،نمود میخواه اشاره بدان دامها در و گرفته قراری خودگرو برابر در که میکر قرآن
 نیبنـابرا. دینما یم متوقفی انگار ثمره همان در را آن و خورده دییتق ْاطالق نیا م،یباش
 شـمار در اند، کرده انیب را ها آن جینتا و اعمال اهداف کهی اتیآ توان ینم قاطع ضرس به
 متـصوریـی گرا تیغای راب اتیآ نیا از کهی ا استفاده تینها و دانستی گرو تیغا ۀادل

  .استه آنی لیدل نه وی دییتأۀ جنب ،است
 بـری مبنـ قـرآن ۀفیشـر ۀیـآ اسـاس بـر که داد پاسخ گونه نیا توان یم را دوم پرسش
 عـام صـورت بـه اتیـآ نیـا ١،یفـرد صـورت بهی اله محضر در ها انسان شدن محشور
. شد خواهد محسوب ریتفس نیبهتریی خودگرا جهینت در و شود یم افراد شاملی استغراق

 ًاساسـا کـه اسـت نیـا نـشانگر ،دسـت نیـا ازی اتیـآ و هیـآ نیا در قیدقی نظر امعان اما
 خـودی اخالقـ عمل مسئول فرد هری یعن. استی اخالق تیولئمس به ناظر اتیآ گونه نیا
 م،یریبپذ که هم رای اخالق ۀینظر هر ما بلکه ؛ندارد هینظر یک بهی اختصاص و باشد یم
  .است فرد ۀعهد بری اخالق تیلمسئو باز

 رو نیا از. ستین مزبور سؤال بهی ا کننده قانع جواب ،یاتیآ نیچن به استدالل نیبنابرا
 قـرآن اتیـآ بـه تـوان یمـ تنهـا ،یخـودگرو بر میکر قرآن اتیآ صراحت عدم به توجه با
ی خـودگرو از فـارغ) آن رشیپـذ صورت در البته(ی گرو تیغا داتیمؤ عنوان به میکر
  .کرد هیتکی خالقا

  اسالمی اخالق ۀینظر بودنی چندسطح ١ـ۵
 از خودگروانـه برداشـت بتـوان کـهی ریتعـاب: گفـت توان یم زین سوم پرسش رامونیپ
 خـالف بـر زیـنی اتیـآ مقابـل در امـا اسـت، توجـه قابـل میکـر قـرآن در، داشـت ها آن

 اتیـنظر نیـا از کـدام هـر. دیپوشـ چـشم ها آن از توان ینم که است مطرحی خودگرو
 ها آن دییتأ زانیم و داللتی بررس که اند داده اختصاص خود به را میکر قرآن ازی داتیمؤ
 قرآن اتیآ به استناد با اسالمی اخالق ۀینظری عبارت به. طلبد یم گریدی مجال ،اتینظر بر
 چهی دارا اسالمی اخالق ۀینظر نکهیا نییتب و شود ینم خالصهی خودگرو در تنها میکر

                                                                 
١ . ْلقدَو َ َجئتمون َ ُ ُ ْ َفر اِ َخلقن اَمَکی َادُ ْ َ ْامکَ َأول ُ َّ ٍمرة َ َّ َ... )٩۴ /انعام(.  
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ی اسالم تفکر منابع گرید و میکر قرآن اتیآ در فراوان قیتدق ازمندین است، ییها یژگیو
  .است عقل و سنت همچون
 را مطلـب نیـا کم دست تا نمود انیب رای قرآنی ها نمونه ازی ا پاره توان یم ًاجماال اما

 اتیـآ ۀمجموعـ بـه نگاه با و ستینی خودگرو قرآنی اخالق ۀینظر که برسانند اثبات به
 بـسا چـه. نمـود قلمـداد قـرآنی انحـصار ۀیـنظر تنهـا رای خودگرو توان ینم میکر آنقر

 متفـاوتی هـا تیـظرف بـه توجـه بـا و افکنـد اتینظر نیا بهی طولی نگرش است ممکن
ی اشـتراکات رغـم یعلـی فطـر امـور و غزائز ع،یطبا در اریبس اختالفات وجود با وی انسان

 و کثـرات نیـا ،گریدی عبارت به. دانست انیمآد ازی گروه مناسب را هینظر هر محدود،
ی دارا هـا انـسان کـهیی آنجـا از انـد؛ جمـع قابلی طول صورت به اتیآی ظاهر زاتیتما
 بـا وی فـرد هـر از متعـال خداوند ،هستندی مختلف و متنوع اریبسی ها یژگیو و اتیروح
 کـه ردیذپ یم و دانسته خوب رای عمل ،دارد کهی رشد زانیم وی روح تیوضع به توجه
  .نکند قبول ،هستند باالتر ۀمرتب در کهی گرید گروه از است ممکن

 قـرآن لذا است، خودگروانهی ها زهیانگ و ذات حب ها انسان در مشترک تیخصوص
 سـود تیـمطلوب کـه آنجـا از و است شناخته تیرسم به ها انسان در رای ژگیو نیا میکر

 امـر مورد نفسه یف رای رستگار و سعادت گاه چیه متعال خداوند ،استی هیبدی شخص
 کـرده عنوانی اله اوامر امتثال تیغا بندگان، بیترغ باب از را آن بلکه است، نداده قرار
 آن بـهی ابیدسـت ،غفلـت مانندی موانع سبب به است ممکن اگرچه .)٣٠ /عمران آل( است
  و١٣٠ /عمـران آل ؛١٨٩ /بقره: ک.ر( دارد وجود اصل نیا به ناظری فراوان اتیآ. نشود محقق
 ۀمرتبـ که مرتبه نیا دری نیچن نیای اتیآ نیبنابرا. )٣١ /نور ؛٧٧ /حج ؛١٠٠  و٩٠ ،٣۵ /مائده ؛٢٠٠

  .رندیگ یم قرار ،است نخست
 بـه توجـه کـه هـست زیـن دهیپـسند و تواننـد یمـ ها انسان ،باالتر ۀمرتب در حال نیا با
 قرآن در خداوند دهند، حیترجی شخص سود بر را گرانید ریخ و گذاشته کنار را شیخو
 فرمـان احـسان بـه و خوانـد یمـ رسـتگار ،انـد مانده مصون نفس ّخست از که رای افراد
  .)٩٠ /نحل( دهد یم

 بـرادران از فقـر، حـال در کـه انـصار ازی ا عـده وصـف در میکر قرآن ،نمونه رایب
: دیـانم یمـ شیسـتا گونـه نیـا ،کردنـد شیخو بر مقدم را آنان ویی رایپذ خود، مهاجر



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٨

٨٠  

 َؤثرونُیَو ُ ِ ْ َ ْسھمَأ َ ِ ِ ُ ْلوَو ْ ْ َناَک َ ِ َخص ِ ٌاصةَ َ )دارنـد، یمـ مقـدم خـود بـر را گـرانید« ؛)٩/ حـشر 
ی کـین و احـسان گذشت، انفاق، به توجه کهی اتیآ. »باشند ازمندین و ریفق خود، هرچند

ی بنـد دسـته بـهمرت نیـا در شان یظاهر مدلول حسب بر ،کنند یم انیب را... و گرانید به
  .شوند یم

 جامعـه افراد ۀهم سود ۀزیانگ به که کند یم قبول رای اعمال خداوند ،باالتر ۀمرحل در
 نیقـوان و احکـام ازی اریبـس چـون و باشـد شده انجام مخلوقات و تیبشر تمامی حت و

 جـواز توانـد یمـ نیهم اند، شده وضعی بشر اجتماع و بشر نوع مصالح خاطر به یاسالم
  .باشد گروانه همه ۀزیانگ با افعال نیا انجام

 ۀحـوز در ای یـکلـ طـور بـه کـه رای اجتمـاعی دهاینبا و دهایبا ازی ا مجموعه قرآن
 ،هـستند هـا آن تـابعی اجتمـاع احکـام کهی اصول عنوان به احسان ۀحوز در ای و عدالت

 قـرآن تیحـساس به توان یمی اجتماعی دهایبا ۀدربار. است کرده وضع رند،یگ یمی جا
 از زیـپره وی اجتمـاعی همبـستگ ،)٣۶ /نـساء ؛٣٢ /نـور( خانواده نهادی ها یژگیو به نسبت
 اسـاس بـر هـا انـسان تعامـل و )١٠٣ /عمران آل( حق نید وی اله مانیا محور گرد بر تفرقه

 حفـظی بـرا )١٠ /حجرات( مؤمنان خواندن برادر ،)٢ /مائده(ی دشمن و گناه نه تقوا وی کین
 از ریـغی تـیوال رشیپـذ از هـا آن داشتن حذر بر و یاسالم ۀجامع لاستقال وی یکپارچگ

  .کرد اشاره )١۴۴ /نساء ؛٢٨ /عمران آل( شیخو تیوال
 قتـل و محتـرم نفـوس ،قـرآن نظـر از: گفت توان یم زینی اجتماعی دهاینبا مورد در
 افـرادی آبـرو و تیشخـص ،یعمـوم ریـخ تحقـقی برا ات،یح از بعد. است حرام نفس
 ،مطلـب نیـا تحقـقی راسـتا در قـرآن. شـود شمرده محترم گرانید توسط دیاب که است
 از و )١٢ /حجـرات( کـردهی نهـ را گـرانید بتیغ وی خصوص امور در تجسس ،یبدگمان
 افـرادی روان آرامش سلب و گرییکد به جامعه افرادی نیبدب سبب که بستن افترا و تهمت

 و دیـتهد عوامـل از زین گرانید تمسخر و استهزا. )۵٨ /احزاب( است داده ریتحذ ،شود یم
 و اسـتی اجتمـاع شرور شیافزا و ریخ کاهش سبب و جامعهی اعضا تیشخص ریتحق
  .)١١ /حجرات( است شده واقعی نه مورد

 جلـب ۀزیـانگ بـا تنهـا کـه پـسندد یمـ رای لیفـضا خداوند ،رتبه نیباالتر در باالخره
 عنـوان اعمـالی قبـول شـرط رای لهـا ۀزیـانگ کـهی اتیـآ. باشند شده انجامی اله تیرضا
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َّإال : نمونـه ؛ بـرایانـد مرتبه نیا انیب مقام در ،اند کرده ْمـن ِ َأىت َ ٍلـب َاهللا َ
ْ َ

ِسـل ِ  ؛)٨٩/ شـعراء( ٍميَ
 روز حـاالت اوصـاف از کـه هیـآ نیـا. »باشـد آمده خدا یسو پاک قلب با آنکه مگر«
یی کـارا پروردگار برابر در میسل لبق تنها ایدن آن در که دارد نیا بر داللت ،است امتیق

 کـه اسـتی درونـ لیفـضا و صـفات به دادن تیاهم بارز مصداق هم میسل قلب و دارد
  .دانند یمی مبتن آن بر را اخالق ،انیگرا لتیفض

 حـق وی سـزاوار دنبـال بـه تنها که استی افراد آن ازی اخالق ۀمرتب نیتر یعال ًتاینها
 از معـــروفی گفتـــار طبــق. نـــدا خواهــان را فـــهیوظ از فراتــری عملکـــرد و هــستند

 انجـام خـدا بـه عـشق خـاطر بـه تنهـا را کیـنی کارها کهی کسان زین نیرالمؤمنیام
  :دارندی برتر کنند، یم نیچن بهشت شوق به یا دوزخ ترس از کهی کسان بر دهند، یم

 از را اوی گروه و است بازرگانان پرستش نیا دند،یپرست بخشش دیام به را خدا یمردم
 سـپاسی بـرا رای وی گروهـ و اسـت بردگـان عبادت نیا و کردند عبادت ترسی رو
  .)٢٣٧: البالغه نهج ( است آزادگان پرستش نیا و دندیپرست

  گیری نتیجه
 اخـالق در توجـه قابـل اتیـنظر ازی یک رای اخالقی خودگرو توان یمی کل طور به
 بـه توانـد یمـ و داشـتهی شـناخت روان وی عقالن نظر ازی قوی داتیمؤ و لیدال که برشمرد

 و پـرحجم ًنـسبتا داتییتأ وجود با ،یقرآن نگرش در اما. دهد پاسخ اشکاالت ازی اریبس
ی الهـ فطـرت اسـاس بـر کـه قـرآن در »خود «ریتفس با توجه با جیرا اشکاالت ازیی رها

ی اخالقـی خـودگرو در تنهـا را قـرآنی اخالقـ ۀیـنظر توان ینم دارد،ی عالیی ها خواسته
 اسـت، قـرآن اتیـآ آنی اصـل مستندات که اسالمی اخالق ۀینظر بسا چه و کرد نحصرم

 قیتـدق ازمنـدین آن قیـدق میترسـ البتـه که باشد مختلف افرادی برای چندسطحی ا هینظر
  .طلبد یم گریدی مجال که استی نید تفکر منابع در فراوان
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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  سینا بررسی گرایش فلسفی ابن

  )توحید(در تفسیر سورۀ اخالص 
    ١ابوالقاسم خوشحال  
    ٢زاده تربتی نجف علیرضا  
    ٣زاده حسن نقی  
  ٤موسوی  سیدحسین سید  

  دهکیچ
 بـا اسـتفاده از ،ه به توحید هم شـهرت داردک  را اخالصۀ مبارکۀسینا سور ابن

مفاهیم و اصطالحات رایج در فلسفه و با تکیه بر قواعد فلـسفی و بـه روش دقیـق 
او به این سوره که محور بحث آن خداشناسی و توحید . برهانی تفسیر کرده است

ر ر از آن حتی دتنها بین آیات این سوره که باالت او نه. است نگاهی فیلسوفانه دارد
بیند و دلیـل هـر مطلبـی را در  ّرفته در آن نظم و ترتب عقلی میبین کلمات به کار

 تـالش خـود را صـرف ۀاو در متن تفسیری خـود همـ. کند ماقبل آن جستجو می
                                                                 

 ٣١/۴/١٣٩۵: رشیپذخ یتار ـ ٢/٣/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(ab.khoshhal@chmail.ir) دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد. ١
  .(najafzadeh@um.ac.ir) )ولئنویسندۀ مس(استادیار دانشگاه فردوسی مشهد . ٢
  .(naghizadeh@um.ac.ir) استاد دانشگاه فردوسی مشهد. ٣
  .(shmosavi@um.ac.ir) دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. ٤
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شناسی خود بـه آن دسـت یافتـه   تا با استمداد از اصولی که در نظام هستیکند می
  .آشکار سازد عقلی بین کلمات و آیات را  این نظام دقیق،است

 قواعد عقلی  اخالص وۀاز سورسینا  ما در این مقاله به تحلیل روش تفسیر ابن
 ، و ضمن آنپردازیم  می،ه استرفتگبهره  او شناخت معرفی ذات حق و که او در

 بـه ،کارآمدی گرایش فلسفی در تبیین مقاصد این سوره را مورد ارزیابی قرار داده
 در معرفـی خـدای تعـالی توجـه داده و بـه محوری بودن آیۀ اول سـورۀ اخـالص

  .بریم  می پی،دارد آیات این سوره وجود شرع در همسویی که بین عقل و
  .الوجود، سورۀ اخالص له، احد، واجبا، سینا، هو، اهللا ابن :یدیلکواژگان 

  مقدمه
ِبـار بـه معنـای مـصطلح  پزشک مشهور جهان اسالم بـرای اولـین سینا فیلسوف و ابن
 فلسفۀ تاریخ در. های کوتاه قرآن کریم تفسیر نوشته است ر بعضی آیات و سورهب، تفسیر

 در ضمن مباحث فلـسفی از مختصر و بسیار طور به فارابی و بعد کندی آثار در اسالمی
بـار   امـا نخـستین.)١/۶٠١: ١٣۶٧شـریف، ( اسـت سـخن بـه میـان آمـده آیات برخی تفسیر
تفسیر کرده و بر فیلسوفان متـأخر از خـود اثـر  های متعددی را الرئیس آیات و سوره شیخ

تـوان او را   مـیکـهو متنـوع اسـت  ّآثار تفسیری او به حدی وسـیع. فراوان گذاشته است
از آن بـه ، شناسـی تفـسیر روش تفسیری جدیدی دانـست کـه در مکتوبـات روش مبتکر

سـینا  یری ابـنآثار تفس. )٢/٣۵: ١٣٨٧رضایی اصفهانی، ( شود  مییاد» گرایش تفسیر فلسفی«
  :به سه نوع متفاوت قابل تقسیم است

 آثار تفسیری مستقلی که به قصد تفسیر نوشته شده و از نوع تفسیر مصطلح :نخست
 ١٢و  ١١آیـات ، فلـق، نـاس، اعلـی، های توحید او در تفسیر سوره. در بین مفسران است

ده اسـت ر ظـاهر شـساز سورۀ حاقـه بـه شـکل یـک مفـ ١٧ آیۀ نور و آیۀ، سورۀ فصلت
  .)٣١٢ـ٢٩۶: ١٣١٣؛ همو، ٣١۴: ١۴٠٠سینا،  ابن(

تقویـت مباحـث  تأییـد و گیـری از آن در نوع استشهاد به آیه و بهـره  ازۀ مواجه:دوم
سینا به تناسب مسائل فلسفی مورد بحـث خـود از  ابن، در این نوع مواجهه .فلسفی است

هماهنـگ  اندیشد و  میکه خود چنان مقصود آیه را آن، رهگذر استشهاد به آیاتی خاص
  .دهد ارائه می، یابد  میۀ فلسفی مورد نظرشمسئلبا 

هـای  طـرح مباحـث بـه مناسـبت ضـمن از آیـات در  مواجهـۀ از نـوع اقتبـاس:سوم
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ِسـوم ایـن اسـت کـه بـه صـرف  سـینا در نـوع دوم و تفاوت مواجهۀ ابن.  استگوناگون ِ
 فهم تناسـب ،رح مناسبت نمایدۀ فلسفی آیه را اقتباس نموده و بدون آنکه شمسئلتناسب 

شرح و بیان ) استشهادی( ولی در مواجهۀ از نوع دوم ؛سپارد و عمق آن را به مخاطب می
  .دهد  میۀ مورد بحث را ارائهمسئل زوایای مناسبت آیه با ،تناسب نموده

الرئیس در بخـش اول قـرار دارد و متـون تفـسیری او بـر  ترین آثار تفسیری شیخ مهم
انـد و در  شناسـی شـده کنـون نـسخه هـا تـا آیه ناس و تک، فلق، توحید، یهای اعل سوره

  .)٣۵: ١٣٧٠؛ قنواتی، ۴٠: ١٣٣٣مهدوی، (به او تردیدی وجود ندارد ها   آنانتساب

  مستندات تفسیر سورۀ اخالص
های خطـی  نسخه. سینا تفسیر سورۀ اخالص است ترین آثار تفسیری ابن یکی از مهم

 صحت انتساب این اثر تفسیری  او بر این سوره وجود دارد کهو چاپی متعددی از تفسیر
هـای  هایی است کـه در کتابخانـه مجموعه نسخهها،   آناز جملۀ. سازد را به او متیقن می

، های هندوستان  مجلس و کتابخانۀ ملی و در کتابخانه،آستان قدس رضوی: ایران مانند
ایـن اثـر را هـای  وکلمان نیز نـسخهبر. کشورهای اروپایی موجود است استانبول و، مصر

بـه  صـدوق توحیـد قاضی سعید قمـی در شـرح .)۶۵: ١٣٣٣مهدوی، (معرفی نموده است 
بـه  دو ترجمـه رسـاله ایـن  از.)١١۶ـ٢/١١٣: ١٣۵۵، قمی(شرح عباراتی از آن پرداخته است 

در  .ش ١٣٢۶ سـال در کـه یّدر ضـیاءالدین حکـیم به قلـم یکی: است موجود فارسی
 کـه در یرودبار احمد فخرالدین به منسوب ترجمۀ یدیگر و است رسیده طبع هب تهران
 کتابخانــۀ در آن خطــی نـسخۀ کــرده و ترجمـه فارســی بـه را آن .ق ١٢۶٨ ســال حـدود

 دوانـی الـدین مالجـالل توسـط تفـسیری این متن .است موجود )۶٣١ شمارۀ با(مجلس 
  .)٨٧٢ کتابخانۀ ملی تهران،  و١٧٢٣نسخۀ خزانه، (گرفته است  قرار شرح و نقد مورد

  تمرکز بر اولین آیۀ اخالص
 در تفسیر سورۀ اخالص به آیـۀ اول آن یعنـی آیـۀ شـریفۀ الرئیس بیشترین بحث شیخ

  ْقل ٌهو اهللا أحـدُ َ ُ َ ُ )بـه ، گـرایش فلـسفی در تفـسیر.  اختصاص پیدا کرده اسـت)١ /اخالص
در چگـونگی . ی اسـتقواعـد فلـسف سبب تخصص فلسفی او و به کـارگیری برهـان و
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 آیـد و هـایی پدیـد مـی چالش، این گرایش برای نیل به مقاصد آیات الهی  ازبرداری بهره
ّسینا بـه جـد بـا گـرایش فلـسفی در  ابن. نماید فروغ می یابی نسبت به هدف را کم جهت

 ِکیف نتایجی است کـه او ّاین مقاله به دنبال کم و. تفسیر این سوره همت ورزیده است
ای که درآیـۀ اول ایـن سـوره مهـم جلـوه  نکته. دهد گرایش تفسیری به دست میاز این 
کنـد و نقـش اساسـی کـه در آمـدن  مـی» هـو «ۀتفسیری است که او از کلم، نماید می

ّترتـب عقلـی دقیقـی را هـا   آندارد و بـین بیـان مـی» أحد«و » اهللا«کلمات بعدی یعنی 

  .نماید مشاهده می
َهـو  : رفتـه در عبـارت به کارۀگان را در ذیل کلمات سه الرئیس تفسیری شیخمطالب  ُ

ٌاهللا أحـد َ ُبررسـی و نقـد گـرایش   و سـپس بـه تحلیـل مطالـب تفـسیری وکنیم تنظیم می
  .پردازیم تفسیری او می

  »حدأ«، »اهللا«، »هو« بررسی کلمات

  »هو«بررسی کلمۀ 
 اهللا«د و جملـۀ توانـد ضـمیر شـأن باشـ  هم مـی، شریفه به لحاظ اعرابیۀدر آی» وه«

 همـین اسـتبرخی از مفـسران که نظر  چنان،  باشد آنِخبر، خبر ّمرکب از اسم و »حدأ
از اعظـم اسـماء » هـو« تواند  می هم و)٢٠/٣٨٧: ١۴١١؛ طباطبایی،  ۴/٨١٧: ١٣۶۶، زمخشری(

 ،آن باشـدبـرای  خبـر  بـدل از آن یـا»اهللا«لفظ جاللۀ  مبتدا بوده و الهی یا کنایه از آن و
طبرسـی، ( همـین اسـتدر کنار قول سابق  انفسرانشمندان و مدبسیاری از که رأی  چنان
  .)٣۶١ـ٣٢/٣۵٨: ١۴٢٠رازی، الدین ؛ فخر٣٩۶: ١۴٢٠، عکبری؛  ١٠/٨۵٨: ١۴٠۶

 تعبیر اما از این ؛تفسیر خود به مباحث لفظی بپردازد آن نیست که در سینا بر رسم ابن
َالهو المطلق هو «: گوید او که می سـینا،  ابـن(» علـی غیـره ّتکون هویتـه موقوفـة الذی الُ

» هـو«گـاه   او هرۀبا قول دوم موافق است؛ زیرا به گفتشود که او   معلوم می)٣١٢: ١۴٠٠
یـت محـضی اشـاره دارد کـه هـویتش ّان ِبـه هویـت صـرف و ،بر وجه اطالق گفته شود

 ،ود اسـتخـ هر چیزی که هویتش مشروط به غیـرچون  ؛مشروط به غیر خودش نیست
الوجود  نیست و این در غیر واجب» او«» او«، بخش بدون لحاظ آن غیر یعنی علت هستی
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  :گوید میاو .  نیستبالذات
. خـودش نباشـد غیـر مشروط بر] او بودنش[هو بر وجه اطالق آن است که هویتش «

 ؛همـان غیـر اسـت برگرفتـه از، باشـد خـودش غیـر بـه مـشروط هـویتش پس هرآنچه
چیـزی کـه  امـا هـر. نخواهـد بـود» او« »او «،نکنیم اعتبار را غیر آن تا ای که گونه به

کنـد غیـری را بـا او اعتبـار   نمـیپس تفاوت، است) لذاته(هویتش به خودی خودش 
ِخـود  غیـر از وجودش الوجودی ممکن هستی هر اما. است» او« »او«، کنیم یا نکنیم

وجـودش کـه همـان  خصوصیت پس، باشد غیرش از وجودش که چیزی هر و اوست
 از هــویتش الوجــودی ممکــن بنــابراین هــر. باشــد مــی علــتش از نیــز، هویــت اوســت

همچنین . است »الوجود واجب«، از خود اوست هویتش که آنچه است و خودش غیر
 ِتیـِپـس هو. اسـت غیـر از وجـودش، باشـد وجودش با مغایر چیزی که ماهیتش هر

 مبـدأ امـا. نیست» او« لذاته پس او، نیست ماهیتش ِخود برای موجودی چنین ماهیت
بنـابراین بـه خـودی خـود  .اوسـت ماهیت عین وجودش پس، است لذاته هویتش لوا

 غیـر موجـودی هر یعنی، نیست »او« جز» اویی« که کسی است همان الوجود واجب
 الوجـود کـه واجـب در حـالی، اسـت غیر از هویتش از او هویتی برای او نیست؛ بلکه

، اسـت» او«اسـت کـه فقـط  ذات او همـان بلکه است؛ »او« او لذاته است که همان
  .)٣١٣: همان( »الغیر

  »اهللا« بررسی کلمۀ
صورت  بهکه در سورۀ مبارکۀ اخالص را » هو «ۀسینا کلم  ابن،که مالحظه شد چنان

داند که فقط دربارۀ آن بـر وجـه اطـالق  ای می  کنایه از حقیقت یگانه،مطلق آمده است
ِیـت صـرف اسـت و ّاین هویـت مطلـق چـون وجـود محـض و ان. »او«: توان گفت می ِ

پـس بذاتـه متعـین و ، ِماهیتی جز وجـود نـدارد و صـرف مـاهیتش عـین هـویتش اسـت
فقط دربـارۀ ] به خودی خود او[بر وجه اطالق و لذاته  متشخص است و به همین سبب

 ،است» او« »او«: جز آنکه بگوییم» هویت مطلق«درباره این . »او«: توان گفت او می
کـه  چنـان آن ،وجود این حقیقت اگرچه آشکار است. توان گفت هیچ چیز دیگری نمی

ِأ ىف اهللا شك فاطر الـسموات واألرض : فرماید قرآن می ْ َ َ ِ َ َ َّ ِ ِ َ ٌّ َ ِ ِ
َ

 ) در وجود خـدا خـالق  آیا( )١٠/ابراهیم
 ؛گذاشـته را به فطـرت مخاطـب واسؤال خداوند پاسخ ،)زمین تردید دارید؟ ها و آسمان

 کـه مخلـوق و های بـاالی سـرش در حـالی آسمان ِچون انسانی که به زمین زیر پایش و
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ها تردید نماید؛ زیرا اذعان به علت  آن فریدگارآتواند نسبت به  نمی،  یقین دارد،اند معلول
مناجـات بـا خداونـد   درکـه امـام حـسین  چنان؛باید مقدم بر اذعان به معلول باشد

آیـا «؛ )١/۶۵: ١٣٧۶، بـن طـاووسسـید ( »كلـیس لـ  من الظهور ماكلغیرأ«: دارد عرضه می
 اما کنه حقیقت »باشد؟ کنندۀ توتا آشکار برای غیر تو ظهوری هست که برای تو نیست

 ذاتـش  و معلـوالتو تعریـف او فقـط از طریـق لـوازم بـل شـناخت نیـستاو برای ما قا
» ّإلهیـت«الـرئیس   شـیخۀ عقیـدبـه. آن هم به الزم جامع جمیع لـوازم؛ پذیر است امکان
سر اینکـه در  شود آن هویت مطلق را با آن تعریف کرد و ترین الزمی است که می کامل

ٌقل هو اهللا أحد آیۀ شریفۀ  َ َ ُ َ ُ ْ ُ
 ١.اسـت همـین ،آمـده اسـت »اهللا«اسم مبارک ، »هو« بعد از 

  :گوید میسینا  ابن
شـناخت هیچ امکانی برای  واسمی برای آن نیست  این هویت معنایی است که هیچ«

. اضافی و سـلبی: اند اما لوازم دو گونه . او جز از طریق لوازمش وجود نداردو تعریف
 از تعریفـی کـه از لـوازم سـلبی پدیـد ،گـردد تعریفی که از لوازم اضـافی حاصـل مـی

یی هـستند کـه بـه الزمـی هـا  آنها ترین تعریف البته کامل. رساتر است و  بهتر،آید می
  .)٣١۴ :١۴٠٠سینا،  ابن( »اضافی و سلبی باشدالزم بردارندۀ هر دو نوع ه درباشد ک

 جـامع ًأوال: الرئیس برای ترجیح یـک الزم بـر الزم دیگـر آن اسـت کـه مالک شیخ
 از همـۀ ًثانیـا. گیرد و هم شامل لـوازم سـلبی باشـد یعنی هم لوازم اضافی را در بر؛ باشد

توانـد  بهتـر مـی، تر باشـد واسطه تر و بی زم نزدیکچه ال هر. تر باشد لوازم به ذات نزدیک
  :گوید  متن تفسیری میۀسینا در ادام به این جهت ابن. ذات را معرفی کند

انـد؛ زیـرا  یکـدیگر مترتـب هویت مبدأ اول لوازم بسیاری دارد که آن لوازم همگی بر«
، سـتجهـت بـسیط ا ّ واحد حقی کـه از هـریءاز ش اند و های آن هویت لوازم معلول

 طـولی و ۀیـک سلـسل مگر در یک ترتیب نزولـی و در، گردد بیش از یکی صادر نمی
برای مثـال . به عالوه تعریف به الزم قریب از تعریف به الزم بعید رساتر است. عرضی

 »ضاحک« بهتر از آن است که در تعریف آن ،تعریف شود» بّمتعج«اینکه انسان به 
چیـزی از لـوازمش   ماهیـت چیـزی را بـاکس بخواهد به همین جهت هر. گفته شود

                                                                 
 علمـهی  ماعلمی  من الای،  هوّالإ هو فی کعلمی  من الای« : آمده استنی امام حسۀ عرفی دعاۀدر ادام. ١

 یا. داند که او چگونه اسـت  نمیی که جز او کسی کسیا«؛ )٢/٨٠: ١٣٧۶، وسو بن طادیس( » هوّالإ
  .»داند  نمی جز اویکس را  اویها ییداناکه  یکس
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رسـاتر  آن تعریـف بهتـر و، تعریـف بیـاورد تـر را در چه الزم نزدیک هر،  نمایدتعریف
  .)همان(» است

 بهتر است این مطلب را از منظر دیگری مورد تحقیق قرار دهیم و: افزاید  میاو سپس
 یءلول خـود آن شـ یعنی معلول باواسطۀ آن در حقیقت معیءآن اینکه الزم بعید یک ش

حقیقـت آن ، چیزی کـه دارای سـببی هـست.  استیءِنیست؛ بلکه معلول معلول آن ش
تعریف  در پس براساس این تحقیق اگر. از طریق علم به اسبابش  مگر،شود شناخته نمی

بلکه ، تعریف حقیقی نخواهد بود، آن تعریف،  چیزی از لوازم بعید آن ذکر شود،ماهیت
چیـز  آن یعنی الزمی کـه، یک چیزالزم قریب ، که در تعریفتعریف حقیقی آن است 

هـویتی  آن الزم .ذکـر گـردد، سـت مقتـضی آن ایرگـی دۀبه واسطنه  و به خودی خود
به او نـسبت  همان است که هر غیری» إله«  زیرا؛کنیم تعبیر می» لهإ«است که از آن به 

طلق همان کسی است که م» إله«. شود شود و او به هیچ غیری نسبت داده نمی داده می
 اینکـه او بـه غیـرش  واضافی اسـت او به او همۀ موجودات چنین است و انتساب غیر با

  .)همان( الزم سلبی اوست، گردد منتسب نمی
 بـارۀ هویـت خداونـدی بـه سـبب جاللـت وجـا کـه در از آن:نویسد او در ادامه می

ریـق لـوازمش تعریـف آن هویـت جـز از ط، توان گفـت نمی »هو«عظمتش چیزی جز 
 هـم  آنتر آن است که در تعریف کامل و ،اند یا سلبی یا اضافیهم لوازم . ممکن نیست
دو نـوع  دارندۀ هرتعالی دربر» اهللا« اسم گفتیم کههم لوازم سلبی بیاید و  لوازم اضافی و

سورۀ مبارکـۀ توحیـد پـس از  گردد که چرا خداوند متعال در  واضح میپس .الزم است
و  آن داللـت دارد بر» هو«ذکر نمود تا کاشف از چیزی باشد که لفظ  را» اهللا«، »هو«

  .)٣١۶ـ٣١۴: همان( شرحی برای آن باشد
 خداونـد ذات الزم آشـکارترینرا به عنـوان » إلهیت« صفت ، در تفسیر این سورهاو
جمـع   او»لهیـتإ«مبـدئیت بـرای کـل در  وجـوب وجـود وکند؛ زیرا  معرفی می متعال
  :گوید او می .است

او . نـدارد، اولویـت داشـته باشـد »وجوب وجود«بر  اما مبدأ اول هیچ الزم ذاتی که«
آید که مبدأ برای همـۀ   او را الزم می،الوجود است و به واسطۀ وجوب وجودش واجب

 ]مبدئیت بـرای کـل یعنی وجوب وجود و[ این دو امر مجموع. ماعدای خویش باشد
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آنکه بـه   پس ازهن سبب بوده است که آیۀ شریفپس به ای. جمع است  او»لهیتإ «در
» هـو« بارۀ آن گفته شودآنکه در آن به چیزی غیر از ی که ازّت محض بسیط حقهوی

 تـرین الزم آن را کـه همـان در تعریـف آن بـه نـاگزیر نزدیـک، تـوان آورد تعبیری نمی
  .»ذکر فرمود، ستایجابی او که جامع لوازم سلبی و» لهیتإ«

 آنکه توضیح داد که تعریف ذات خداوند متعال جز از راه لوازم ذات سینا پس از ابن
شناخت ماهیـت خـدای : آن اینکه پردازد و  به طرح یک سؤال می،پذیر نیست او امکان

اما ، سلبی او اضافی و  مگر به وساطت لوازم،پذیر نیست تعالی اگرچه برای غیر او امکان
 یـک همعقـول همـ آنجا عقل و عاقل وکه دانای به ماهیت خود است و در  Yوندخدا

مقومـات ایـن خویش بـه بیـان ذات مقومات  ت وی خداوند دانای به ماهچرا، چیز است
  ؟لوازم اکتفا نمود نپرداخت و به ذکر

ِزیـرا او واحـد  ؛برای مبدأ اول از اساس هیچ مقومی وجود ندارد: دگوی پاسخ می در
در او راه ) ترکیـب مـاهوی و(ِبسیط محضی اسـت کـه هـیچ کثـرت و دوگـانگی  ِمجرد
ت  مگـر بـه صـورت هویـ،کند بنابراین خداوند متعال هم ذات خود را تعقل نمی. ندارد

امـا در عـین حـال بـرای . گونه کثرتی منـزه اسـت خالصی که از هر ِمحض و صرف و
ت بـا از آن هویـ لوازمی هست که به همین جهت آیـۀ شـریفه، ِچنین وجود واحد بسیط

تعریف کرد و بـه ، است» لهیتإ« سپس آن را با الزم قریبش که همان یاد کرد و» هو«
  .)٣١۶ :همان( که وجود او عین ذات اوستوجود مخصوص او اشاره نمود به این

  »أحد «بررسی کلمۀ
 کامل در وحـدت ۀ مبالغه در وحدت است و مبالغ، سبحانیدر سخن خدا» أحد«

تـر از   و کاملدتری باشد که شدیا  به گونهتی که واحدی مگر هنگام،ستیقابل تحقق ن
 همـراه اسـت و کی با تـشک،شود ی که واحد بر آنچه اطالق مرای نباشد؛ زریپذ آن امکان

که منقسم بـه  سزاوارتر است از آنتیبه واحد، ستی وجه قابل انقسام نچی که به هیزیچ
است  ر به وحدت سزاوارت، استیآنچه قابل انقسام به انقسام عقل  وباشد یبعض وجوه م

 اسـت و ی و آنچه که بالقوه قابل انقسام حسشود ی منقسم میاز آنچه که به انقسام حس
بالفعـل قابـل ، حـسکـه در ، به وحدت سـزاوارتر اسـت از آن وحدت جامع استیدارا
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وحدتش بـه سـبب انتـساب آن بـه  و ستی نی وحدت جامعچی آن هی است و برامیتقس
  .)٣١٧: همان( مبدأ است

 و دامنـۀ مـصادیق آن )همـان( سینا مقول به تشکیک اسـت نظر ابنمفهوم وحدت در 
گونه که مفهوم اوصاف کمالی او همچون علم و قدرت و حیات نیز  همان، وسیع است

م تعطیـل اسـیر گـردیم و نـه در کمنـد تـشبیه گرفتـار که نـه در دانپس برای آ. اند چنین
دانیم و وحدتی را به او نسبت ّباید حق متعال را مصداق اعلی و اتم این اوصاف ب، شویم

 وحـدتی کـه انـواع ترکیـب را از او ؛تر و شدیدتر از آن قابل تصور نباشـد دهیم که کامل
لغه است توصیف کرد و نه که صیغۀ مبا» أحد«ّو سر اینکه آیۀ شریفه او را به . نفی کند

شـد کـه پس اثبات . همتایی را برساند همین است تا مبالغه در وحدت و بی، »واحد«به 
مـصادیق خـود بـه تـشکیک  ّ قابل توصیف به اشد و اضعف است و وحدت بر،وحدت

چیـزی اسـت کـه چیـز دیگـری در مقابـل او در ، تـر در وحـدت کامل شود و حمل می
بنـابراین . چه در آن صورت در نهایت درجۀ وحدت نخواهد بـود ؛تر نباشد وحدت قوی

  .)همان(  بعضی چیزها یگانه استبلکه در مقایسه با، چنین چیزی یگانه مطلق نیست
 داللت بر این دارد که او واحد ،»أحد«: پس کالم خداوند سبحان که فرموده است«

 نـه کثـرت ؛گونـه کثرتـی وجـود نـدارد از همۀ جهات است و در مقـام ذات او هـیچ
مثل مـاده و ، معنوی از کثرت مقومات مثل اجناس و فصول یا کثرت از اجزاء بالفعل

این . شود و نه کثرت حسی بالقوه یا بالفعل  میه که در اجسام مشاهدهصورت آن گون
به جهت منزه بودن حق تعالی از جنس و فصل و ماده و صورت و اعراض و اجـزاء و 

ها و دیگر انواع قسمت است که بر وحدت کامل و بـساطت  و رنگ ها اعضاء و شکل
او برتر از آن است که چیزی . کند  خدشه وارد می،ثابت است Yاهللا که برای ای حقه

  .)همان( »شبیه او یا مساوی با او باشد

رفتـه در ایـن سـوره لحـاظ  کلمات به کارّالرئیس اگر ترتب عقلی بین شیخ ۀبه عقید
هویـت مطلـق بـودن . حدیت خداوند متعال در همین سـوره وجـود داردا دلیل بر ،شود

اگر سؤال : گوید او می. وست دلیل وحدانیت ا،به آن اشارت رفت» هو«خداوند که با 
 برهانی هم در سورۀ توحیـد »أحد«مطالب مورد ادعای شما در ذیل لفظ آیا بر که  شود

 هـر آنچـه کـه هـویتش از  کـه بلی برهانش ایـن اسـت:دگوی وجود دارد؟ در پاسخ می



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٨

٩٢  

هـا   آنو با حـصولاست اجزاء آن الجرم هویتش متوقف بر ،  اجزاء حاصل شوداجتماع
نخواهـد بـود؛ بلکـه هـویتش » او«  به خـودی خـودش»او«بنابراین . د شدپدیدار خواه

  همان گونه؛خودش استاما گفتیم مبدأ اول هویتش به خودی . وابسته به غیر خواهد بود
ْقل : که کالم خدای تعالی ُ هو اهللا ُ َ ٌحدَأُ َهمان(  بر آن داللت دارد(.  

  ۀ او فلسفسینا از پذیری تفسیر ابنتأثیر
شناسـی و خداشناسـی فلـسفۀ خـود   سورۀ اخالص را بر اساس مبانی هـستیسینا ابن

 او یخداشناسـ مبحث با هک نایس ابن یشناس یهست در همسئل نیتر مهم. تفسیر کرده است
 موجـود میتقـس ،دیآ یم حساب به آن یربنایز و مدخل منزلۀ به و داشته تنگاتنگ رابطۀ
 به موجود میتقس از پس او. است »لذاتبا الوجود نکمم «و »بالذات الوجود واجب «به
 و دور ابطـال راه از علـت بـه نکمم یازمندین اثبات و، نکمم و واجب نیادیبن قسم دو

او چـون در . نـدک یم اثبات »بالذات الوجود واجب «عنوان به را متعال خداوند، تسلسل
دادن که عین ذات واجب است و بدون واسـطه قـرار » مطلق هستی«این برهان از طریق 

» یقــینراه صــد« روش ابــداعی خــود را ،کنــد وجــود خداونــد را ثابــت مــی، مخلوقــات
ِ را با این برهان  او اگرچه اثبات وجود خداوند متعال.)۶٧ــ ٣/۶۶: ١٣٧۵، سینا ابن(خواند  می

 ،دانـد پذیر می  امکان،محکم و ابتکاری که مقدمات آن بدیهی یا قریب به بداهت است
دانـد؛ زیـرا  عـاجز مـی» الوجود بالـذات واجب«از درک حقیقت انسان را در عین حال 

 به یا اشاره چیه و ستین هم یفیتعر او یبرا پسی، فصل نه و هست یجنس برای او نه«
  .)٣/۶۵: همان( »ستین نکمم یعقل ناب عرفان راه از جز او

ِیت محـض ّناِوجود صرف و . ترین موجودات است او بسیط ،شناسی به لحاظ هستی
 تعریـف قابـل تـا نـدارد) هـو ما جواب فی یقال ما( اصطالحی معنای به ماهیت است و
قابـل هـا   آناو را جنس و فصل و عرض عام و خاصی نیـست تـا از طریـق. باشد ّحدی

در کتـاب . پـذیر باشـد  شـناختشاو را علتی هم نیست تا از طریـق علـت. تعریف باشد
 ،علم به آنچه دارای سـبب اسـته کثابت شده است فصل هشتم ، مقالۀ اول، برهان شفا

الـدین رازی که فخر  چنان؛)٣/٨۵: ١٩۵۴، سینا ابن(گردد  جز از طریق اسبابش حاصل نمی
ــثدر  ــشرقیه المباح ــدرا در و مال)١/٣۶٢: ١۴١۵( الم ــفار ص ــد )٣/٣٩٨: ١٣٨٣( اس کی  تأ
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ِتـصور کنـه . این قاعده هـم در تـصورات و هـم در تـصدیقات جـاری اسـت. اند کرده
ُ

پذیر   امکان، علم به مقومات آن که به منزلۀ اسباب آن هستندیک چیز از طریقحقیقت 
 از طریـق علـل مقـومهـا   آن شناخت،اما در بسائط که دارای اجزای مقوم نیستند، است
 و برهـان از ایـن جهـت هـم او را ّحـد مـشارکت بـه توجـه بـا پـس، ممکن نیستها  آن
  .)۴٣: ١٣٧٩سینا،  ابن(بود  نخواهد »ّحدی«

شـود؛ زیـرا  او با حواس و عقـل انـسانی ادراک نمـیشناسی هم  به لحاظ معرفتاما 
شناخت حقیقت او به معنای احاطۀ علمی موجود متناهی بـر موجـود مطلـق و نامتنـاهی 

ترین  سینا در عین حال که آن حقیقت مطلق را که بسیط ابن. است که امری محال است
 هم نیست و شناخت او ین حال قائل به تعطیلدر ع، داند ناپذیر می شناخت ،اشیاء است

: ١۴٠۴سـینا،  نابـ(داند و این تنها راه ممکن اسـت  پذیر می را از طریق لوازم ذات او امکان
 شناخت بـسائط از طریـق لـوازم بـه همـان انـدازه دارای ، البته به باور فالسفه.)٢٢۴و  ٣۵

 مالصدرا، ؛٣١۶: ١۴٠٠، سینا ناب(ارزش و اعتبار است که شناخت مرکبات از طریق مقومات 
بایـد توجـه ،  او باشـد شناخت چیـزی لـوازم ذات تنها راه ممکن پس اگر.)٧٣/۵: ١٣٨٣

امـا ذات . تواند هم علت آن چیز و هم معلـول آن چیـز باشـد کرد که الزم یک چیز می
شناخت او از طریـق ماند  پس تنها راهی که می. را علتی نیست »بالذات الوجود واجب«

  .ستالت ذات اومعلو
نظر هر متفکری را در هنگام تأمـل که اولین الزمی الرئیس در آثار فلسفی خود  شیخ

صـفت ، کنـد  به خود جلـب مـی،یت محض استّنادر هویت الهی که وجود صرف و 
 بـرای الزم بهتـرین جهـت آن را از »وجود وجوب«او . کند معرفی می» وجوب وجود«

 از را او نیـازی بـی و هم موجودات کل برای را او تهم مبدئی که داند می الوجود واجب
 نخـستین »وجـود وجـوب« پـس .)٢٢۴ــ٢٢٣ و ٣۶ــ٢۴: ١۴٠۴، سـینا ابـن( دهد می نشان همه

 او مثـل دیگـر  اوصـاف.شـود می متبادر ذهن خداوند به تصور هنگام که است مفهومی
 درک قابـل او» وجود وجوب«صفت  ۀواسط او به کمالی اوصاف و بساطت، وحدانیت

 خداوند بودن »بالذات الوجود واجب«الرئیس   از نظر شیخ.)٣۵۴ و ٣۴٨ ــ٣۴٧ :همان(است 
 از او برائـت و خداوند یگانگی اثبات یبرا همان و است یخداشناس یبنا نیریز سنگ
 وجودال واجب« :او معتقد است. است یافک هیمالک اوصاف ۀهم به او اتصاف و نقائص
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 ۀدربـار را الوجـود واجـب مفهـوم یرو چیهـ به و تاستیک ذاتش نیتع حسب به بالذات
 در یزیـچ چیهـ بـا بالـذات الوجـود واجـب«؛ »...برد ارک به توان ینم) ثرتک (یاریبس
 ؛»...اسـت وجـود انکام یمقتض، او جز یزیچ هر تیماه رایز؛ ندارد تکمشار تیماه

 عاقـل هـم او پـس ،است ماده قیعال و ماده از مجرد یذات چون بالذات الوجود واجب«
 و بـه قـول )۶٣ــ ۵٣: ١٣٧۵سـینا،  بـنا(» باشـد یم خود ذات یبرا معقول هم و شیخو ذات

 اوسـت کـه بـر» وجوب وجـود« این ، خواجه نصیرالدین طوسی، اوۀبزرگ شارح فلسف
  ١.یگانگی و تمامی صفات سلبی و ثبوتی او داللت دارد

 الهـی ۀتایجی کـه در فلـسفسورۀ مبارکۀ اخالص را با همین نالرئیس همۀ آیات  شیخ
ٌقـل هـو اهللا أحـد تفـسیر آیـۀ کریمـۀ  او در. کنـد تفسیر می، خود به آن دست یافته است َ َ ُ َ ُ ْ ُ

  ؛
الغیوبی دانست که شناخت حقیقت بـسیط او از راه  ت مطلق غیبکنایه از هوی را» هو«

 شـریفه اما در عین حال به تبعیـت از آیـۀ، پذیر نیست ّهای حدی و رسمی امکان تعریف
دانست و به عنوان  »وجوب وجود«را معادل با » إلهیت «او. در جستجوی تعریفی برآمد

همتـایی   سپس همین صفت را دلیل بی.معرفی کرد متعال خداوند ذات الزم آشکارترین
  .او معرفی کرد

  سینا در تفسیر سورۀ اخالص شناسی ابن روش
 بهترین مـصداق و نمونـۀ تفـسیر ترین و  کامل،سینا از آیات سورۀ اخالص تفسیر ابن

                                                                 
ّیـز ّالـضد و التحیـه وب بمعانکیـ والمثـل والتركی الزائد والـشریته و نفّی سرمدیّدل علی الوجود ووجوب«. ١

حـوال األی والمعـانة وّیة المزاجّاللذا وًاأللم مطلقیه والحاجة وحلول الحوادث فحاد والجهة وّاالتوالحلول و
 ّدلیـووجـوب الوجـود «: د داللـت دارزیـ نی صفات ثبوتۀکه بر هم  همچنان،»ةیالرؤوالصفات الزائدة و

 نیالدرینـص(» ةّیـومّیالقر والقهـر وّالتجبـکمـة وة والحّیـریالخّیـة وّالحقمـام و والتكالملی ثبوت الجود وعل
 صـفات ۀنـدیزدا ِ بـودن او ویشگی همی راهنما، خداوندی بودن هستیحتم[. )١٩۴ـ١٩٣ :١۴٠٧، طوسی
 یگـریبا د  شدن ویزیداخل در چ  ویدار نّضد و مکا  ویدار بیمانند داشتن و ترک  وکیشر  ویاضاف

 یرنجـور  وی داشـتن و دردمنـدیازمنـدین محل حـوادث قـرار گـرفتن و  بودن ویی شدن و در سویکی
 چـون خداونـد یعنـی . شدن اسـتدهیقابل د صفات افزون بر ذات داشتن و حاالت و  ویمعان  ورفتنیپذ
 بودن وجود خداوند یکه حتم  چنان؛دارد صفات نقص را ننی از اکدام چی ه،است وجوب وجود یدارا

  بـودن ومیحکـ  بـودن وریـخ حـق بـودن و و بدون نقـص  وییدارا بخشش و:  همچونی صفاتیراهنما
  .]استپابرج  وروزیپ گر و غلبه گر وجبران
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ها و مبانی فلسفی خود به بیان مقصود آیات پرداخته   است که او بر اساس دانستهفلسفی
تواند از معانی این سـوره  ترین چیزی باشد که عقل یک فیلسوف می است و شاید نهایی

نی چنان چینش و ترتیـب منطقـی و برهـا او در بین کلمات و آیات این سوره آن. دریابد
 همـۀ ،فلسفی خود از آیات ایـن سـورهپس او در تبیین . بیند که غیر قابل تغییر است می
و ارتبـاط  دارد تا این انسجام و ترتیب لفظـی و معنـوی و تسلـسل را مصروف میش همت

ی بـه چـشم یاو به آیات ایـن سـوره گـو. دقیق عقلی بین کلمات و آیات را آشکار سازد
 که نیاز بـه رمزگـشایی دارد و شـاید بـه همـین جهـت نگرد یک متن موجز رمزگونه می

 نهایت ،گفته است  آنچه اوبالد که  به خود می،است که پس از تمام کردن تفسیر سوره
ُوفقت  فهذا ما« .توفیق او در وقوف بر اسرار این سورۀ کریمۀ عظیمه بوده است ن إلـی أّ

ُوقفت علیه من  ِ ِسرار هذه السورة الکریمة العظیمةأَ   .)٣٢١: ١۴٠٠سینا،  نبا(» ِ
 ایـن ،» لهـذا التفـسیرةخاتمـ«عنـوان  ذیـل در و توحید سورۀ تفسیر پایان سینا در ناب
را کـه برخاسـته از حقیقـت ذات  سـوره ایـن و کلمات آیات منطقی میان و دقیق ترتیب

ل در تأمـ .گـذارد  مـی بـه نمـایش،الهی و مطابق با واقع خارجی و غیر قابل تغییر اسـت
 ،که در عین حـال تلخـیص زیبـا از تفـسیر او توسـط خـود اوسـت» خاتمه«مطالب این 

  :گوید او می. باشد گویای این مدعا می
بـه هویـت محـضی » هـو«سـوره بـا  کمال حقایق این سوره بیندیش که در آغاز در«

سپس به دنبال . است» هو» «او«که  جز این،اشاره نمود که هیچ اسمی برای او نیست
بیـشترین تـرین و  و کامل ترین لوازم آن حقیقت است  کرد که نزدیکذکر را» اهللا«آن 

را ذکر فرمود » أحد«سپس به دنبال آن لفظ . کنندگی را برای او دارد ت تعریفخاصی
  :که در آن دو فایده منظور است

اما از آن عدول شـده اسـت و ، آنکه چون تعریف کامل به آوردن مقومات است: اول
ّوازم بین پرداخته شده است تـا بیـان کنـد کـه خـدای تعـالی در به ذکر لها   آنبه جای

  .]هیچ کثرت ماهوی در او راه ندارد و. [ذات خود از جمیع جهات واحد است
» أحـدیت«را بعـد از » لهیـتإ«مترتـب کـرد و» لهیـتإ«را بر » تأحدی«که آن: دوم

چـه بـه او و آنّل ّنیازی از کل و نیازمنـدی کـ بی عبارت است از» لهیتإ«نیاورد؛ زیرا 
مـن » لهیتإ«پس. ّال نیازمند به اجزای خویش استِ، واحد مطلق است واچنین است

سـپس . امـا وحـدت اقتـضای الهیـت را نـدارد، اقتضای یگانگی دارد، حیث هی هی
ُاهللا الـصمد جملۀ  َ َّ ُ َ

 را آورد که داللت بر تحقق معنای الهیت به واسـطۀ صـمدیتی دارد ِ ِ
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  .است ت برای وجود همۀ موجوداتو مبدئی معنایش وجوب وجود که
چـرا کـه او خـود ، شود  نمیمثل او متولد، سپس به دنبال آن بیان فرمود که از خداوند

هـا   آنهمـۀ ِهمۀ موجـودات و فیـاض وجـود بـر» إله« چرا که او ؛َّمتولد از غیر نیست
و از که وجـود خـود ا چنان  آن، وجود شودۀپس جایز نیست که بر مثل او افاض، است

پس از آن در ادامـه بیـان کـرد کـه در بـین موجـودات چیـزی  .فیض غیر نبوده است
  .نیست که در قوۀ وجود با خدا مساوی باشد

ُاهللا الـصمد پس از اول سوره تا  َ َّ ُ َ
ت و وحدت حقیقیـت او  بیان ماهیت و لوازم ماهی در

ْمل یلد است و اینکه او در اساس مرکب نیست و از جملۀ  ِ َ ْ َتا   ن له کفوا أحـد ٌومل  َ ً ُ ُ ُ َ ْ َیُک َْ َ 
د ، نه متولـمساوی نیست، جنس در بیان آن است که چیزی که با او نه در نوع و نه در

وجود ، وجود با او موازی باشد د شده است و چیزی که در نه چیزی از او متولاست و
متعـال  معرفت کامـل ذات خداونـد ،]که در سورۀ توحید آمد[و به این مقدار . ندارد

علوم شناخت ذات خداوند  پس اگر مقصود نهایی از فراگیری همۀ. گردد  میحاصل
پـس ایـن سـوره کـه بـه طریـق ، صفات و چگونگی صـدور افعـال از او باشـد، متعال

 داللـت ،شـود تعریض و اشاره به همۀ آنچه به شناخت ذات خداوند متعال مربوط مـی
  .)همان(»  از قرآن استِسوم پس از این جهت این سوره معادل یک، دارد

  تحلیل و بررسی
 ولی آیات بعدی سـوره ،سینا بر آیۀ اول سورۀ اخالص متمرکز شده است هرچند ابن

 خاص بیترت  و دقت در کلمات وینیبزی ت،با این تفسیر را بر سیاق پیشین تفسیر نموده و
ب شـده  سـباین شیوۀ عمـل او.  را نشان داده است خودگاهیجا  درکی گرفتن هر قرار

 ، نگـاهنیـبـا ا.  برخوردار گرددی قابل توجهیها ی از برجستگسوره نی اریتفسکه است 
  :میپرداز ها می  آنی است که به بررسی تأملانی شایها یژگی وی دارانایس  ابنریتفس
، ریتفـس گرایش فلـسفی او را در ،معقوالت  درنایس ابن تبحر و ی فلسفدانش نقش ـ١

 کــه ی طــور؛ اســتدهنمــو آشــکار دیــ توحســورۀ ری تفــسدر، گــری دۀســور  از هــرشیبــ
 را بـروز ییا کـارنیترشی ب،دی توحسورۀ مقاصد انی در بی فلسفیها اصطالحات و برهان

بر سراسر تـالش  سخن در یمند برهان  ویگر به تبع آن استدالل  ویروح فلسف. اند داده
 نمـود کـه دایتوان پ ی مری تفسنیا  دریکمتر عبارت،  منظرنیا از. حاکم است  اویریفست

منضبط ، رسفم  فلسفیشایرگ به لحاظ دی توحسورۀ ریتفس . باشدی استداللری غیتیحکا
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 ی و قواعد فلسفی منطقیها  به استداللی آن متکیری تفسجیاغلب نتا.  استو قانونمند
 در آن دیـ تردۀ قابل خدشه بـوده و رخنـمتر در آن کهآمد دسته  بجی رو نتانیاز ا. است

از ،  بـودهری تفـسیعمـوم تـابع قواعـد، هسـور  مقاصـدانیـمفسر در ب. ه استسخت شد
 در.  سـود بـرده اسـتیفلـسف  وی عقلری قواعد و ضوابط قابل استفاده در تفسنیتر متقن

به شواهد و ،  باشدیّ ظناتی به نقلی از آنکه متکشی پمفسر، یریش تفسایرگ نوع از نیا
روش  است که او همان نی انایس  ابنریتفس ر مطلب دنیتر مهم.  استیک متینیقی لیدال

 ریدر تفـس،  اسـتدهی نامنیقیرا روش صد آن و  ابداع کردهیشناس را که در خدابرهانی
 سپس اقرب الزم او را ،کند  می خداوند را اثباتنکهیآن ا  وردیگ ی به کار مدی توحسورۀ

. دهـد  میو قرار ایسلب  ویت صفات ثبوریسا  ویگانگی  برلیدل، که وجوب وجود است
  .کند  میقی تطبدی توحۀ روش را بر سورنیهم او

 و ی و استدالل برهـانی از قواعد فلسفیریگ  با بهرهدی توحسورۀ ریتفس  درنایس  ابنـ٢
پرکــاربرد محــسوب  شــان از مــشهورات و ی فلــسفگــاهی کــه در جایاصــطالحات فلــسف

 ریآنچه کـه در تفـس .ده است مهم قرآن نموهای  سوره ازیکی ری اقدام به تفس،گردند یم
 در یقـی تطبایـ لیـ گونـه تأوچی است که هنآ، دینما  می جلب توجههسور نی از انایس ابن
 و هش فلـسفدانـ از یریـگ  بـا بهـرهًبلکـه صـرفا، دهـد  نمی صورت آناتی از آکی چیه

د رسـ  مـییری تفـسریناپـذ  مطلـوب و خدشـهجی نتـاآن دانش بـه به ی ویری تفسگرایش
  .)٣١۶: همان(

، یذهبـ( شـود  مـی مربـوطنایسـ  ابنیریش تفسگرای که به ی منفی از نقدهای بعضـ٣
 اخالص نبوده ۀ سورریناظر بر تفسها   آن کدام ازچیرسد که ه یبه نظر م، )۴١٩/٢: ١٣٩۶
 اخالص ۀ سوراتیآ  دریش فلسفگرای با نایس  ابنریشود گفت که تفس ی منیبنابرا. است

کــه  یاسـتدالل عقلـی واو بـا روش .  اسـتری تفاسـنیرتـ  و مـستدلنیتـر  از مـتقنیکـی
در جهـت   وافتـهی قی توفدی توحیۀ در آ بنیانیبه اثبات مطالب، دیآ یکننده به نظر م اقناع

 گـری دریاز تفاسـ یاری گونه مطالب در بـسنیا. شناخت وجود خداوند ارائه نموده است
 ری در تفـسنایسـ ابـن. او قبـل از یهاریچه رسد بـه تفـس ؛ستی نافتی قابل دریپس از و

 ری تقـدۀستیـدارد کـه شا ی پـرده برمـی و اسـرارقی از دقـایش فلـسفگرای با دی توحسورۀ
 ِریتفـس  در علم اصول و کالم و،دهد یدست مه  بهسور نی اریآنچه که او در تفس. است
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 روش در نیـِ لذا متکلمان و اهل اصول فقه متأثر از ا؛کنند ی به آن توجه مزی بعد ناعصار
 یاصـول فقهـ  ویری تفـسی مبانمی الهام گرفته و به تحکنایس  خود از ابنیها وشبهبود ر
  .استنیس  ابنتفسیر از ی دانشمندان بعدیریپذریابعاد تأث  ازیکی نیا پردازند و یخود م
 بـه همـان ،دهـد ی کـه انجـام مـی فلسفیها استدالل  به مدد قواعد وسیالرئ خی شـ۴

ثلـث   رادیـ توحۀسـور  مضمون آن آمـده وینبو  مشهوراتیکه در روا رسد ی میا جهینت
  تطابق عقل بـاینوع آورادواقعیت ی نی ا.)١٠/۵۶١: ١۴١۵، یطبرسـ(  نموده استیقرآن تلق

 یی همـسوی موجه برالیگونه موارد را دل نیتواند ا یاو م. شرع است  عقل باتالزم ای نید
  .نشان دهد نی عقل و دنیب

 ری در تفـسیچـون روش فلـسف نکـهی ادی توحۀ سورریدر تفس ی نقد منفقیاز مصادـ  ۵
  آن قابـل تـصوری که بـراییای مزاۀهم  بارو نیاز ا، ستی قابل هضم همگان نی الهاتیآ

 یبـردار بهره، اتی آنی اریشده در تفس  عرضهاتیآن وارد است که ادب  بررادی انیا، است
نمونـه بـه کـار بـردن رای بـ. سـازد ی دشـوار مـینـ اشـخاص فراوای از آن را بـرایعموم

الزم ، فصل و جنس، اکمل اضعف و ّاشد و، فعلبال، بالقوه، یانقسام عقل: اصطالحات
، دالوجـو ممکـن، وجـود وجـوب، بیترک بساطت و، مقوم، دیالزم بع، بیالزم قر، ذات
 م عمـویبـرا...  و)٣٢٠ــ٣١٢: ١۴٠٠نا، یسـ نابـ( کیتشک، کثرت و وحدت، محضه تیهو

  . دارددیریاب ییامعن مردم مفهوم و

  ی فلسفری تفسنامنتقد
 نسبت یگری از منظر دی برخ،دی گردیادآوری فوق یمنف آنچه به عنوان نقد  برعالوه

 ریش تفـسیگـرا  ازالمفـسرون و ریالتفـس ۀسندینو. اند  نمودهدی تردی فلسفریبه روش تفس
: ١٣٩۶، یبـذه( خوانـد ی مـکل خطرنـایل و تحمی تأویند و آن را نوعک ی انتقاد میفلسف

 شی دو راه در پـ، و فلـسفهنی دنی توافق بجادی ایفالسفه براکه  او معتقد است .)۴١٧/٢
 کـه بـا آراء و قواعـد یا  بـه گونـهی شرعقی و حقاینی نصوص دلی راه تأویکی: گرفتند
.)  معتزلـه رواج داشـتانی از قبل هم در مییگرا لی تأونیالبته ا. ( کنددای تطابق پیفلسف
 و حـاکم ی فلسفاتیظر با آراء و ننی و معارف دینی نصوص دریشرح و تفس راه یگرید

ّتـر و شـر و   خطرنـاکنیـ دی کار را برانی که او ای و نصوص شرعنیکردن فلسفه بر د
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  .)همان( داند ی مشتری از راه اول بنی دی آن را براضرر
 ری تـصونیـا.  داردیلسوفان فتفسیر است که او از ی منوط به تصوری نقد ذهبیبررس

 ری تفـسی بـرایولـ،  ظاهر گردد،اند  نمودهیریش تفسنوع گرای نی که از ایفیتعر  ازدیبا
ِشـرح « را ی فلـسفری تفـسی رو ذهبـنیـاز ا.  وجـود نـداردیفـاق مـورد اتفیـ تعریفلسف

 موافـق ی فلـسفیه بـا آراکـ یا به گونـهها   آنردنک لی تأوای ی با آراء فلسفینیِنصوص د
 قرآن اتی آلی و تحمقی کار را تطبنی و چون ا)٢/۴٢۶: همان(ست  کرده افی تعر،»شوند

 مخالفـت کـرده یری تفـسسـبک نیـبا ا ، دانستهی به رأری و مصداق تفسی فلسفی آرااب
  .است

 ی بـرااتیـ آلیـ در تأویًتـالش صـرفا عقلـ«: انـد  آن گفتـهفیـ تعردر گری دیبعض
 و می بـا قـرآن کـریونـانی ی فلـسفاتی نظرقی با هدف تطباتی آیاستخراج مقاصد اساس

 ادیـدقـت ز  ویشیاند ژرف «ای )۶۴: ١٣٧٣، یازیـا(»  قرآناتی با آی آراء فلسفیمستندساز
 قرآن مطابق بـا اصـول و قواعـد ی ادراک مقاصد اساسو اتی آی در استخراج معانیعقل
  .)همان( »ریتفس

 ریتفـس: گفـت آن فیـ تعردر ی فلـسفیرهای تفـستیـتوان بـا دقـت در واقع  مییول
 ری در تفـسی فلـسفی اصـطالحات و قواعـد و اصـول عقلـیری عبارت از به کارگیفلسف

 نیاساس ا بر. است ریتفس شده در رفتهی با توجه به قواعد پذی با استدالل برهانیکالم اله
بلکـه ، شـود ی مورد اتهـام واقـع نمـ تفسیریشگرای کی به عنوان ی فلسفریتفس، فیتعر

 دچـار خطـا شیهـا یابیـ امکان دارد در ارزیاغراض اله طش در استنباایرگ ینمفسر با ا
  . این مقدار از احتمال خطا در هر روش غیر معصومانۀ دیگری وجود دارد.گردد

  :استمحتمل  به دو گونه ی فلسفری تفس،ی همچون ذهبانی منتقددگاهیاز د
  مـستند بـهری تفـسگونه نیا، ی فلسفی قرآن به نفع آرااتیآ  برلی و تحمقیتطب) الف

  .است بر قرآن ی اصطالحات فلسفلی تحمنوعی نبوده و ی نوع مدرک و منبعچیه
 حیمطابق با ضوابط صـح،  قرآن به کمک فلسفه و قواعد آناتی آری و تفسنییتب )ب
  . بر قرآنی فلسفی آراقی و تطبلیبدون تحم، ریتفس

 دوم را احتمـال داند و  میانتید ّدو روش مورد احتمال را مضر به حال قرآن و  هراو
 ،اند  روش استفاده بردهنیا  که ازی افرادهبا شدت ب کند و  مییتر از اول معرف خطرناک
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 و ابـدی ی قرآن در مقابل فلـسفه مـخاضع کردن کار را نی اتی چرا که نها؛ استمعترض
  .)٢/۴١٨: ١٣٩۶، یذهب( کند ی می معرفی رأبه ری قرآن را تفسۀبار دری کارنیچن

 رایـز ؛ درسـت اسـتنایس  ابنری از تفسیّ خاصقی در مصادیب ذهیرسد رأ ی نظر مبه
 ۀسوراز  ری غییها سوره  واتیآتفسیر   در، باشدی رألیتحم  وقی که مصداق تطبیموارد
 دگاهیـامـا د.  مصداق ندارددی توحۀسور ری در تفسی ول؛ شده استدهی به ندرت ددیتوح
 ری چـه اگـر تفـس؛ اسـتامـدهین بره منـصفانلیـتحل  از سر دقت نظـر وگریموارد د او در
 نی و اسـتناد بـر بـراهی نظـراتیهی بر بـدیری مطالب تفسی ابتنای از قرآن به معنایفلسف
 ریتفـس  درنایس ِکه موضع ابن  چنان؛ستی نی به رأری مصداق تفسنیا،  صرف باشدیعقل
 آن نایسـ  و همـت ابـنی کـه تمـام سـعی در صورتنیهمچن.  گونه استنی همدی توحیۀآ
را )  اسـتعیکه فهم کتاب تـشر (ریو تفس)  استنیکه فهم کتاب تکو( فلسفه  کهشدبا
 نیـ عقل و دنی کند و نشان دهد که بجادی ایهماهنگها   آننی بیعنی، هم منطبق کند بر

 ی تـالش توسـط امثـال ذهبـنیـ احیتقبـ  وستیـ نی بـه رأریتفسنیز  نیا، ستی نیتعارض
 نیـیتب  وحی در توضـی فلـسفشگـرای ز ااگـر هـا نیـعالوه بـر ا .دیآ یمنصفانه به نظر نم

 گونه چیه،  گرددیبردار بهره، انی به عنوان ابزار روشنگر و روش مؤثر در بیمقاصد قرآن
  . نخواهد شدلی به قرآن تحمی از روش فلسفوعیخض

 مسائل ۀ مثال در حوزیبرا( را ی از اول اصول و قواعدنایس اصل ابن  اگر درنیهمچن
 قبل از ۀو نه از فالسف  ـی اسالمینیب از تأمل در خود قرآن و جهان) یمربوط به خداشناس

 و ی عقلـنیـی تب، موجـود در فلـسفهی مطلـب را بـا مبـاننیو بعد هم  باشددهیـ فهمخود
 کـه ی در صـورترایـ ز؛ستی نی به رأری بدون شک مصداق تفسزین  کارنیا،  کندیبرهان

سـوق ،  در تعارض استاتی آی ظاهری که با معنایی معنایمفسر را به سو، یآراء فلسف
 کـه بـا یی معناتی شود و در نهااتی از آیتر یعال تر و قی بلکه فقط سبب فهم عم،ندهد
برداشـت ،  آن نباشـدالف بر خیلفظ  ویقرائن عقل  موافق باشد واتی آگرید  وهیظاهر آ
 از نایسـ  ابـنری تفـسیبررس. ستی نی به رأریهرگز مصداق تفس  ندارد وی مانعچی ه،شود
 شکل است و با ظـاهر الفـاظ نی به همدی توحیۀاز آ  اوریدهد که تفس  می نشاندی توحیۀآ

 هـم ییروا  وی قرآنداتیتوان مؤ ی او مری از مطالب تفسیاری بسیبرا قرآن موافق است و
  .نمودذکر 
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 هـم اگـر اتیـ آنیی در تبی و منطقی و اصطالحات و قواعد فلسفمی از مفاهاستفاده
 کـه ی از مفسران و متکلمانیاری حکم کرد که بسدی پس با، باشدی به رأریمصداق تفس

انـد و   استفاده کردهاتی آنیی در تب... ویعلم، یفلسف، ی و اصطالحات منطقمیاز مفاه
ًلکن صاحبان این دیدگاه شدیدا . اند  شدهی به رأریسگرفتار تف، ستیکم هم نها   آنعدد

از سـر مخالفـت نیـز  یراز  و فخـریامام محمد غزال نظیر شانی از ای بعض.اند در اقلیت
  .اند رسانده ایشان ریکار را به تکف، سر نقد منصفانۀ آثارشان  و نه از با فالسفهیافراط
هـا   آن ازی در بعـض.ستندیـدسـت ن کیـ نایسـ  ابـنیری متـون تفـسۀ هر حال همـدر

 دچـار اشـتباه یریس بـوده و در آراء تفـی به رأری تفسقی وجود دارد که از مصادیالتیتأو
 در آن یری ارائه نمـوده کـه قواعـد و ضـوابط تفـسیری موارد تفسی در برخایشده است 

.  دانستی به رأری را مصداق تفسی ویری تفسء آراۀتوان هم  نمیاما. مغفول مانده است
 اقی سـبک و سـی دارا،انـد  قـرآن ارائـه دادهاتیـ که فالسفه از آییرهای تفسزیدر عمل ن
الـذکر بـه  دار اسـت کـه از مـوارد فـوق برخـورییها ضعف  بلکه از قوت و؛ستیواحد ن
  . کردادی توان ی مشترک قابل طرح میها یژگیعنوان و

  گیری نتیجه
 قواعدی که هویت ًاوال. سینا با گرایش فلسفی به تفسیر قرآن کریم پرداخته است ابن

 ۀج گردیـده و نحـو از متون تفـسیری و فلـسفی اسـتنتا،بخشد  میتفسیر فلسفی را تحقق
سـینا معلـوم   از بررسی آثار ابنًثانیا .گرفت به تفسیر قرآن مورد توجه قرارها   آندهی نقش

 ؛با قرآن سه نوع مواجهه داشـته اسـت، شده است که او در مقام تفسیر با گرایش فلسفی
مواجهۀ تفسیری به تعبیر مصطلح که با بعضی آیات و چند سـورۀ منتخـب قرآنـی عمـل 

  .است و مواجهۀ استشهادی با قرآن و مواجهۀ اقتباسی با قرآننموده 
سینا با سورۀ توحید از نوع مواجهۀ تفسیری است و به طـور مفـصل مبـانی  تعامل ابن

در تـالش  .گرایش فلسفی تفسیر را در تشریح مقاصد ایـن سـوره بـه کـار گرفتـه اسـت
دس خود به جـنس و ذات اق تفسیری وی معلوم شده است که تعریف خداوند تعالی از
شـود؛ زیـرا کـه  ق نمـیقمح، فصل و حد و رسم که در موجودات مرکب قابل اجراست

سینا بـا آنکـه خداونـد را بـه روش  به همین خاطر ابن. استها مبر خداوند از همۀ ترکیب
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 ولی از طریق لوازم وجودش او را قابل تعریف و شناختنی ،داند پذیر نمی  شناختمعمول
 .جود ممکن است الزمۀ بعید باشد و ممکـن اسـت الزمـۀ قریـب باشـدالزم و. داند می

 حق تعالیاو اقرب لوازم به ذات . تعریف با لوازم قریب بهتر از تعریف با لوازم بعید است
مـورد  الوجـود تعریـف نمـوده و را وجوب وجود یافتـه اسـت و خـدا را بـه ذات واجـب

شـود   مـیز روش فلسفی ظاهر مختصاتی که ا،ضمن این مباحث. دهد  میشناخت قرار
 ها و نتایجی که از روش فلسفی تفسیر ظـاهر نیز در مقاله آمده است و مواردی از ویژگی

  :ند ازا عبارتها   آن. در نهایت حاصل شده است،شود می
 ی و معادشناسـیشناسـ انسان، یخداشناسی، مربوط به هست اتیآ ریتفس  فالسفه بهـ١
  .اند ردهک شتریه بتوج
  .اند  دادهژهی وتیات متشابه قرآن اهمی آلیوأبه تـ ٢
 و به مـدد ی و اصطالحات فلسفمی قرآن را با استفاده از مفاهاتی آ،تر  از همه مهمـ٣

 ری شـرح و تفـسۀجـی نتیکـه ذهبـ(انـد   کـردهری و تفـسنیـی تبی فلسفیها قواعد و برهان
 و نصوص نی د را حاکم کردن فلسفه بری فلسفاتی با آراء و نظرینینصوص و معارف د

  .)داند  مینید ی خطرناک برایرا کار  و آنیشرع
 مـسلمان لـسوفانی فیبـرا) برهـان و قـرآن( عقل و شـرع ی ساختن هماهنگانی نماـ۴
 لیـ راه تأوی مقـصود گـاهنی به ادنی رسی براشانی از ایبعض.  داشته استژهی وتیاهم
 خـود هماهنـگ و منطبـق یاند تا ظواهر قرآن را با نظـرات فلـسف  گرفتهشی را در پاتیآ

 مخـالف ی ذهبـزی کار ننیو با ا(  قرار دهندود خیات فلسفیات را شاهد نظریسازند و آ
  .)بود

 با حفظ ظاهر قرآن بـه اسـرار و خواهد ی می الهلسوفی دارد و فی و باطنی ظاهرنید
  و حکمـتیشیـاند فالسـفه فهـم بـاطن قـرآن را متوقـف بـر ژرف.  ببـردیبواطن آن پـ

 مورد ها نی ایدو  بلکه از جانب هر،یِنه منع عقل  دارد ویِ کار نه منع شرعنی ا.دانند می
  .شود  می واقعقیتشو
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  . ش١٣۶٨، ی فرهنگیعلمانتشارات ، تهران، یدیجعفر شهدی سمیترجمه و تنظ، البالغه نهج .١
 الـشرح شـرح و یطوسـالدین رینـص خواجـه شـرح، هـاتیتنب الو شـاراتاال، عبـداهللا بـن نیحـس، نایس ابن .٢

  . ش١٣٧۵، البالغه نشر، قم، یراز نیالد قطب
  . ق١۴٠۴، یمکتب االعالم االسالم، قم، یالرحمن بدوعبدتحقیق و مقدمۀ ، قاتیتعلال، همو .٣
  . م١٩۵۴، قاهرهی، فیالعالء عفابوتحقیق ، ، البرهانمن کتاب الشفاءالمنطق ، همو .۴
  . ش١٣٧٩، دانشگاه تهران، تهران، پژوه دانش حیتصح ه ومقدم،  بحر الضالالتی من الغرق فةالنجا، همو .۵
  . ق١۴٠٠، داریب، قم، ی محمد خواجوحی و تصحقیتحق، نایس رسائل ابن، همو .۶
  . ق١٣١٣نا،  بی، تهران، هیری االثةی شرح الهداۀیاش در حنایس  البنیرسائل اخر، همو .٧
  . ش١٣٧٣ اسالمی، ارشادرهنگ و فوزارت ، تهران، منهجهم المفسرون حیاتهم و، علی، سیدمحمدایازی .٨
  . ق١٣٩۶، ی التراث العرباءیدار احبیروت، ،  و المفسرونریالتفس، نیحسمحمد، یذهب .٩
  . ش١٣٨٧، جامعة المصطفی، قم، منطق تفسیر قرآن، علی، محمدرضایی اصفهانی . ١٠
  . ق١٣۶۶، ی العربباالکت دار، روتیب، کشافال تفسیر، ، جاراهللا محمود بن عمریزمخشر . ١١
  . ش١٣٧۶،  اسالمیغاتیدفتر تبل، قم، االقبال باالعمال الحسنه، وسو بن طادیس .١٢
  . ش١٣۶٧، یمرکز نشر دانشگاه، تهران،  فلسفه در اسالمخیتار، محمد انیم، فیشر . ١٣
  . ق١۴١١، نی مدرسۀجامع، قم،  القرآنری تفسی فزانیالم، نیحسمحمدسید ،ییباططبا .١۴
  . ق١۴١۵، یعلمالاٶسسة م، روتیب، رآن لعلوم القانیمجمع الب،  بن حسنفضل، یطبرس .١۵
  . ق١۴١۵، ی التراث العرباءیاح دار، روتیب، بی الغحیمفات، محمد بن عمر، یرازفخرالدین  .١۶
  . ق١٣٨٣، مطبعة حیدری، تهران، هة العقلیربعاالسفار الحکمة المتعالیة فی اال م،یابراه بن محمد، مالصدرا .١٧
  .ش ١٣٣٣، دانشگاه تهرانتهران، ، نایس  مصنفات ابنیها فهرست نسخه، ییحی، یمهدو .١٨
یـد االعتقـاد، خواجه محمد بن محمدی، ن طوسیرالدینص .١٩ دفتـر ، تهـرانی،  جاللـینیق حـسیـتحق، تجر

  .ق ١۴٠٧ی، غات اسالمیتبل
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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  نوشتاری بودن زبان قرآن

  نوشتاری و گفتاری های دیسکورس های صهشاخ با مقایسه در
    ١محمدمهدی آجیلیان مافوق  
    ٢زاده عباس اسماعیلی  
    ٣پور سیدکاظم طباطبائی  

  دهکیچ
های گفتاری و  های دیسکورس های زبان قرآن با شاخصه در این مقاله، ویژگی
. سـت گفتاری بودن زبان قرآن بررسی و ارزیـابی شـده اۀنوشتاری مقایسه و انگار

خالف دیدگاه معتقدان به گفتـاری بـودن زبـان قـرآن کـه بـا  نگارندگان مقاله، بر
های سبکی و اسلوبی متعلق به زبان گفتار، مانند تکـرار،  یژگیانطباق بسیاری از و

التفات، عدم تناسب، تنوع موضوعی و غیره بر زبان قرآن، زبان این کتاب آسمانی 
 بـودن زبـان یا نوشتاری ی گفتارۀ درباریداور یدانند، معتقدند برا را گفتاری می

نگارنـدگان در ایـن .  کردی و تولید متن قرآن را بررسیریگ لکقرآن، باید فرایند ش
ها با   آنۀهای گفتاری و نوشتاری و مقایس های دیسکورس مقاله، با بررسی شاخصه

                                                                 
 ٣١/١/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/۶/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(majilian66@gmail.com)  مشهددانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی. ١
  .(esmaeelizadeh@um.ac.ir))  مسئولۀنویسند (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. ٢
  .(tabatabaei@um.ac.ir) استاد دانشگاه فردوسی مشهد. ٣
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هـای  های زبان قرآن با شاخصه اند که ویژگی  زبان قرآن، روشن ساختههای ویژگی
ورسی نوشـتاری کسیـم در دیرکـهای گفتاری انطبـاقی نـدارد و قـرآن  دیسکورس

  .شکل گرفته است، بنابراین زبان آن نیز نوشتاری است
زبان قرآن، گفتاری بودن زبان قرآن، نوشـتاری بـودن زبـان  :یدیلکواژگان 

  .های گفتاری و نوشتاری قرآن، دیسکورس

  لهئبیان مس
 بـودن یگفتار. ١: ه وجود داردی بودن زبان قرآن، دو نظریا نوشتاری ی گفتارۀدربار

ن، یشیـ پیۀِ سوم قابل تصور، جمع دو نظریۀنظر.  بودن زبان قرآنینوشتار. ٢زبان قرآن؛ 
 اخیر، بـا توجـه بـه ۀ بودن زبان قرآن است که البته نظریی و هم نوشتاری هم گفتاریعنی

 زبان گفتار و یها یژگیها و و شاخصها تعارض بودن یا مستلزم تناقض یقابل جمع نبودن 
 ی گفتـارۀشده دربارۀ یادعالوه بر سه نظری. رسد  میینوشتار در مورد قرآن، به نظر منتف

 قـرآن در یزبان گفتار. ١:  بودن زبان قرآن، دو حالت دیگر قابل تصور استیا نوشتاری
 و بـه یزطراح بـاپیـامبر و توسـط) خداوند( متن ۀ پدیدآورندۀ نوشتار، به ارادیفضا

ه کروشن است . ل شده است؛ یعنی از گفتار به نوشتار تغییر ماهیت داده استیمتن تبد
 ینـونک بـودن مـصحف ی آن نوشتارۀجیرا نتی ز؛ن فرض خارج از موضوع بحث استیا

اینکه منظور از تبدیل زبان قرآن از گفتار به نوشتار، . ٢است؛ ) قرآن(ار مسلمانان یدر اخت
واضح است که این فرض نیز خـارج از موضـوع  پر. در مصحف باشدمکتوب شدن آن 

 زیرا در این حالت، زبان قرآن تغییری نکرده و تنهـا مکتـوب شـده ؛بحث و منتفی است
، بازگـشت هـر یـک از دو فـرض اسـاس ایـن بـر. است، پس زبان قرآن گفتـاری اسـت

  ١.شده، به گفتاری یا نوشتاری بودن زبان قرآن استیاد
 مـیالدی  بیستمۀسد دوم ۀوع گفتاری یا نوشتاری بودن زبان قرآن، به نیم موضۀپیشین

هـای مختلـف علـوم  ای که در آن با پیدایش نظریات جدید در عرصـه گردد؛ دوره برمی
مطـرح شـد و پـس از آن در آثـار ) قـرآن ( گفتاری بودن وحـیۀنظریانسانی و اسالمی، 

                                                                 
هـای سـبکی و اسـلوبی  گفتنی است که منظور از گفتاری یا نوشتاری بودن زبـان قـرآن، داشـتن ویژگـي. ١

 گفتـار بـوده یـا ًاینکـه مـتن اصـالتا. ن گفتار یا نوشتار نیست، بلکه اصالت متن مالک اسـتمتعلق به زبا
  .بنابراین منظور از گفتاری یا نوشتاری بودن زبان قرآن، گفتاربودگی یا نوشتاربودگی قرآن است. نوشتار



  

رآن
ن ق
 زبا
ودن

ی ب
تار
وش
ن

...

١٠٧  

نه کـه در ادامـه بـه آن پرداختـه یشیـنظـر از ایـن پ صرف.  مورد بررسی قرار گرفتمتعدد
ای مطـرح شـد کـه بـه  خواهد شد، در چالش میان معتقدان به هر یک از دو نظریه، ادله

بر اساس احصاء نویـسندگان ایـن مقالـه در آثـار . شود ها اشاره می صورت مختصر به آن
  :اند از  دیدگاه گفتاری بودن زبان قرآن عبارتۀترین ادل لفان ایرانی، مهمٶم

  و عـرب عـصر نـزول نبودن سبک نوشتار در عصر نـزول و امـی بـودن پیـامبرـ
  .)١۵ ـ٣/١٢ش: ١٣٧٩نکونام، (

 و ٢۴ ،٣/٢٢ش: همـان( در گفتار یتی مربوط به بافت موقعی و مقامی وجود قرائن حالـ
  .)٩٣ و ١/٨٩: ١٣٩٠؛ معرفت، ٢٨

: ١٣٧٩ونـام، نک(الم در گفتـار ک یاقی وجود جمالت معترضه و عدم وجود تناسب سـ
  .)١/٩٢: ١٣٩٠؛ معرفت، ٢٨ و ٣/٢٣ش

 موضـوع یر ناگهـانییـ در گفتار؛ ماننـد التفـات، تغی زبانیردهاکارک ی وجود برخـ
  .)١/٨٩: ١٣٩٠معرفت، (

: ١٣٧٩؛ نکونـام، ١/٩٢: همـان(الم و معهود مخاطبان کراد یت ای قرائن موجود در موقعـ
  .)٢٩ و ٣/٢۴ش

 معرفـت،( در نوشـتار یخـالف وحـدت موضـوع ر بر فراوان در گفتای تنوع موضوعـ
  .)٧٣ـ٧٢: ١٣٨٠؛ نکونام، ٣٢٩: ١٣٨۵ زمانی،: ک.؛ همچنین ر۴٢١: ١۴٢٣
: ١٣٧٩نکونـام، (ان در گفتـار یـ مختلـف بیهـا  خطابه و گونهیها یژگ ی استفاده از وـ
  .)٣٢٨: ١٣٨۵ ؛ زمانی،٣/٣۵ش

  .)٣٣٠: ١٣٨۵ زمانی،( مشابه و متفاوت یرارهاک تـ
  .)٣٢٨: همان( سخن در گفتار یاهوتک ـ

ن بخش استدالل معتقدان بـه گفتـاری بـودن زبـان قـرآن، یتر روشن است که عمده
 ی و جـستجویریـهای سبکی و اسلوبی متعلق به زبان گفتـار و رهگ یژگیپرداختن به و

هـای سـبکی و  یژگـ یاسـاس، وجـود و نیـا بـر. ها نسبت به زبان قرآن اسـت یژگین ویا
 بـودن زبـان ایـن کتـاب ی با اثبات گفتـاری مساو،به زبان گفتار در قرآناسلوبی متعلق 

 از یا رسـد وجـود پـاره شده، به نظر مـیۀ یادنظر از نکت صرف. آسمانی تلقی شده است
شـود،  یر مـیـاند و از آن به قرائن حال و مقام تعب امدهیه در متن قرآن نکات یقرائن فهم آ
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کـه از ایـن منظـر، غفلـت از   چنان؛بان قرآن باشدل دیدگاه گفتاری بودن زی دلترین مهم
ات قـرآن یـح آیامل و صـحکقرائن حالی و مقامی در فهم آیات، علت دشوار شدن فهم 

  .)٣/٢١ش: ١٣٧٩نکونام، (شود  دانسته می
 بودن زبان قرآن، ایـن کتـاب آسـمانی را یشده، معتقدان به نوشتارۀ یاددر مقابل ادل

 دلیلـی اثبـاتی بـر مـدعای ۀداننـد و بـدون ارائـ یمستقل مام خود یدر رساندن داللت و پ
 گفتار نسبت به قرآن، ضمن نقد نظریۀ نخست، زبان یها یژگیه ویا توجیخود، بیشتر با رد 

ند نقـد یدر مجموع برا. )١٩٨ ـ۴/١٩١ش: ١٣٧٩ایازی، : ک.ر(دانند  ی میزبان قرآن را نوشتار
  . استیتاب آسمانکن یودن زبان ا بی بودن زبان قرآن، اعتقاد به نوشتاریگفتار

 نوشـتار ٢، هـر یـک از دو رویکـرد١ اثبـاتی و سـلبیۀ ادلـینظر از نقد و بررس صرف
 بـودن زبـان قـرآن را یا نوشتاری ی موضوع گفتار،گری دیصدد است از منظر حاضر در
شـده، یاد یـۀان دو نظریـ می در داوریّ حلـی پاسـخۀل قرار دهد و ضمن ارائـیمورد تحل
خالف   ن پژوهش، بریاز منظر ا. ه درست استین دو نظری از ایکدام که کد روشن ساز

های سبکی  یژگیدیدگاه معتقدان به گفتاری بودن زبان قرآن که با جستجو و رهگیری و
مانند تکرار، التفـات، عـدم تناسـب، (و اسلوبی متعلق به زبان گفتار نسبت به زبان قرآن 

صـدد  ، در...)رائن معهـود ذهـن مخاطبـان وتنوع موضوعی، قرائن حـالی و مقـامی، قـ
 بـودن زبـان قـرآن، یا نوشـتاریـ ی گفتارۀ درباری داوریآیند، برا تحلیل زبان قرآن برمی

.  شـودیورس متنی قرآن بررسکسی و تولید متن و به تعبیر دیگر، دیریگ لکد فرایند شیبا
دام نـوع از کـبه م متعلق یرکسازی این نکته ضروری است که قرآن  منظر، روشن این از

ورس کسیـورس است و در چه فرایندی شکل گرفتـه و تولیـد شـده اسـت؛ دکسیانواع د
  .یورس نوشتارکسیا دی و یگفتار

                                                                 
 ایرانی نیـست و در لفانٶشده در آثار مۀ یاد گفتاری بودن زبان قرآن، منحصر در ادلۀگفتنی است که ادل. ١

آینـد، دالیـل  کنندگان نخستین این نظریه در جهان اسـالم بـه شـمار مـی زبان که طرح آثار متفکران عرب
دیگری نیز بیان شده است که در این نوشتار، از آنجا که تمرکز بر دالیل نویسندگان ایرانی بوده، همچنین 

  .ت، از اشاره به آن دالیل خودداری شده استقصد نقد دالیل گفتاری بودن زبان قرآن وجود نداشته اس
شده در اثبات گفتاری بـودن زبـان قـرآن، پژوهـشی مـستقل های یاد است که بررسی موردی مثالگفتنی . ٢

هـا  طلبد و نگارندگان در این مقاله، قصد ورود به این حوزه را ندارند، اگرچه در پژوهشی مستقل به آن می
  .اند پرداخته
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ورس کسیـ موضـوع، دۀ پس از بیـان پیـشین، یادشده در این مقالهمسئلۀ پاسخ به برای
ــتعر ــواع آن بی ــیــف و ان ــان شاخــصه یان م ــا و و شــود، ســپس ضــمن بی ــا یژگــیه  یه
هـا  یک از این شاخـصه  زبان قرآن با هریها یژگی، وی و نوشتاری گفتاریها سورکسید

  .شود مقایسه می

  نهیشیپ
 محمـد ارکـون ًپـردازان اسـالمی، ظـاهرا به طور خاص و در میان رویکردهای نظریه

 بـه چـاپ .م ١٩٨٢کـه در سـال  ١»نوانش قـرآخـ«نخستین کسی است کـه در کتـاب 
نقد آقای محسن آرمین و پاسخ آقـای خلجی، : ک.ر( را طرح کردگفتاری بودن قرآن  ۀرسید، نظری

قرآن بیش از آنکه یـک مـتن باشـد، یـک گفتـار بـوده و «از منظر ارکون، . )مهدی خلجی
منی که آن را در ٶ با گفتار فرد م،هنوز هم هست؛ اما گفتاری که توسط پیامبر بیان شده

شناسـی واحـدی  دارای پایگـاه زبـانکنـد،   ثابتی تکرار میًی و نوشتاری دقیقایشکل آوا
 نقـد و ؛الفکـر االسـالمی وی در کتاب  کهگفتنی است. )١٠٠: ١٣۶٩ارکـون، (» باشد نمی

بـه دنبـال . )١٠٧ــ٧٧: ٢٠٠٩همـو، : ک.ر( این موضوع پرداخته است ۀ، به طرح دوباراجتهاد
کید کراین موضوع  بر اهمیت  از متفکران عربی و اسالمی نیزدیگرانیارکون،  ؛ انـد دهتأ

حامد ابوزید که در واپسین کتـابش کـه البتـه پـس از مـرگ او بـه چـاپ  از جمله نصر
ابوزیـد، (پـردازد  ، بـه طـرح ایـن نظریـه مـی»از متن به گفتار«ای با عنوان  رسید، در مقاله

  .)٢۴١ـ٢١٢: ٢٠١٠
 »یا نوشـتاریـ یزبان قرآن؛ گفتـار« با عنوان یا  این موضوع به مقالهۀنیشیران، پیدر ا

 بـا عنـوان یا  پس از انتشار، در مقالهکیه اندکگردد  ی برم)٣ ش:١٣٧٩(ونام کاثر جعفر ن
 )۴ش: ١٣٧٩( یازیـ ایدمحمدعلیتوسـط سـ»  بودن زبـان قـرآنی گفتاریۀ بر نظرینقد«

 بـا یا  اول، در مقالهۀ مقالۀسندیز توسط نوین نقدها نیا. ردیگ ی قرار میمورد نقد و بررس
 پاسخ )۶ــ ۵ش :١٣٧٩نکونام، (» یا نوشتاری ی زبان قرآن گفتارۀ مقال بریپاسخ نقد«عنوان 
، شـبهات و ردود ماننـد یگـریشـده در آثـار دیادن، موضـوع یـعالوه بر ا. شود یداده م

                                                                 
1. Lecture du Coran. 
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 اثـر جعفـر گـذاری قـرآن درآمدی بر تاریخ معرفت، ی محمدهاداثر التفسیر االثری الجامع
 اثر عبدالرحیم درآمدی بر معناشناسی قرآن،  اثر محمدحسن زمانیمستشرقان و قرآن نکونام،

  .خرندأ یادشده متۀگان مطرح شده است که البته این آثار از مقاالت سه... وخلف مراد 
رهیـافتی نـو « ۀشده، با انتشار مقالۀ یادگان رتر از مقاالت سهی دیمکا ی زمان همد یشا
 اسـت، موضـوع ابوزیـدحامـد  نـصر از یا  مقالـهۀه ترجمـکـ» راز متن به گفتا: به قرآن
 یرانـیپژوهـان ا ان قـرآنیـ جـذاب در می بودن زبان قرآن به موضـوعیا نوشتاری یگفتار
ن بـاره ی داغ در اً نسبتای بحثی مجازین مقاله، در فضایبه دنبال انتشار ا. شود یل میتبد
 ۀقـرآن بـه مثابـ«: ر استین زی با عناویه حاصل آن، نوشتارها و مقاالتکرد یگ یل مکش

  اثـر»قرآن به مثابۀ گفتار یـا نوشـتار«؛ مهدی خلجی اثر »شناسی ار؛ انقالب در قرآنگفت
قرائـت « و»  آنۀ وحـی گفتـاری و سـابقۀتلقی معتـدل از نظریـ«؛ اصغر غروی سیدعلی

 گفتـاری ۀنقـد نظریـ«؛ محـسن آرمـین  اثـر» وحی گفتاریۀرادیکال و اعتدالی از نظری
؛ حـسن پویـا  اثـر»گفتـار یـا نوشـتار؟: رآنقـ«؛ حسن یوسفی اشـکوری  اثر»بودن قرآن

نقـدی بـر نقـد «؛ محسن آرمین  اثر» وحی گفتاری و مصحف؛ تطبیق یا تحمیلۀظرین«
عبـدالعلی   اثـر»ساختار قرآن، متن یـا گفتـار؟«؛ مهدی خلجی  اثر» گفتاری قرآنۀنظری

ل از نقـد قرائـت رادیکـا«؛ احمـد عابـدینی  اثـر»قرآن هم گفتار و هم نوشتار«؛ بازرگان
  ١.محسن آرمین  اثر» وحی گفتاریۀنظری

 یهـا دگاهی از اختالف دییها شهی رسمی در سطح مقاالت، رۀنیشین پینظر از ا صرف
اسـباب :  همچـونیهنـکتـوان در مباحـث  ین موضوع، میژوهان را در ا پ مفسران و قرآن
 از رد که این پـژوهشک و جستجو یریرهگ... ی وریات تفسیات، نظرینزول و تناسب آ

  .کند نظر می ها صرف بیان آن

  ورسکسیف دیتعر. ١
 و مقالـه وگـو، سـخنرانی، گفـت گفتـار، معنـای بـه فارسـی در  که٢دیسکورسۀ واژ

                                                                 
که گفته شد، اکثر این مقاالت در فضای مجـازی و اینترنتـی شـکل گرفتـه و در مجـالت رسـمی  چنان. ١

  .چاپ نشده است
2. Discourse. 
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 آواره، سـرگردان، معنـای  بـهDiscourerreیونانی  فعلۀ ریش از شده، برگردانده موعظه
: ک.ر(ت اسـ شده گرفته گوناگون های جهت در حرکت و شدن خارج مسیر از پیمودن،

 بـه یو گـاه) مقـال( بـه سـخن یدر متون فارسی، این واژه گاه. )١٣ــ١٠: ١٣٨٠دانل،  مک
  .گفتمان ترجمه شده است

خوش  کنون، دستاربردش تاکن یاز نظر اصطالحی، اصطالح دیسکورس از زمان اول
 این اصطالح .)١۶ـ٩: ١٣٨۵؛ شعیری، ٢۴ـ٢١: ١٣٧٩تاجیک، : ک.ر(ن شده است یادیرات بنییتغ

 ماننـد گفتـار زبـان کار رفتـه و سـاختمان اش، در برابر نوشتار به که در کاربردهای اولیه
شـده، بـه تـدریج در سـایر  هـا را شـامل مـی سـخنرانی و تفـسیرها ها، مصاحبه گفتگوها،

شناسی، هرمنوتیـک  شناسی، علوم سیاسی، زبانی های علوم انسانی از جمله جامعه حوزه
مفهــومی متفــاوتی یافتــه اســت؛ بــرای مثــال میــشل فوکــو،  ۀ بــه کــار رفتــه و دامنــ...و

  :کند گونه تعریف می را این» دیسکورس «،شناس معروف فرانسوی جامعه
ورهـای مـرتبط بـا یکـدیگر اسـت کـه ها، مفاهیم و با ای از ایده دیسکورس مجموعه«
یابد و چـارچوبی قدرتمنـد بـرای  بینی مقبول در یک جامعه رسمیت می عنوان جهان به
  .)١۵: ١٣٧۶، دریفوس و رابینیو(» دهد م و عمل اجتماعی را شکل میفه

هـای  در حـوزه» دیـسکورس« اصـطالح ۀ معنـایی وسـیع و گـستردۀبا توجه به دامنـ
شناسی و هرمنوتیـک کـه  مختلف علوم انسانی، تنها به دو تعریف این اصطالح در زبان

بتـه از ایـن میـان، تعریـف شود کـه ال مرتبط با موضوع بحث این نوشتار است، اشاره می
  . مبنای مطالعه در این پژوهش است،دوم، یعنی تعریف دیسکورس در هرمنوتیک

  یشناس ورس در زبانکسید. ١ـ١
، در یاربردکـا زبـان یـد، به زبان مورد استفاده ی جدیشناس ورس در زبانکسی دۀواژ

 اصـطالح، نیـدر ا. شـود ی و مجـرد اطـالق مـیستم انتزاعـیـ سیـک ۀبرابر زبان به مثاب
ه با هـم مـرتبط بـوده و کشود  یا نوشتار گفته می از گفتار یا ا قطعهیورس به واحد کسید

 بحـث، هـم بـر عناصـر یی معنـاۀنی جمله است و در آن به عنوان زمیکش از ی بًمعموال
 ۀنـینـده، زمی گوی و ارزشـیی معنـایهـا نـده، افـق داللـتیت گویمانند موقع (یزبان یرغ
هـا و   جملـهی و نظـام دسـتورین زبـانیو هم بر قواعد و قـوان) ان زبیریگ لک شیخیتار
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کی تها گزاره   .)۶٠: ١٣٨٩ حسنی،(شود  ید مأ
ه در آن، کـ است ی اجتماعیا نهی زمی دارایا بستریان ی جرْورسکسین منظر، دیاز ا

، یانکـه در چه زمان و مکاند  تهکن نی وابسته به ایها همگ  آنیلمات، عبارات و معانک
گر، یان دیبه ب. اند ار رفتهک به یسکا چه ی یزیه چه چیا علی، له یسک توسط چه چگونه،
نار گزاره ک هر مطلب، در ۀنندک  استفادهیها ، موارد استفاده و سوژهیانک، میبستر زمان

دانـل،  مـک(ننـد ک ین مـیـیورس را تعکسی هر دیل، نوع و محتواک شۀنندک نیی تعیۀو قض
١٣٨٠ :۵۶(.  

  یک هرمنوتورس درکسید. ٢ـ١
شـود  ی مستحدث گفته میا امریور، به واقعه یک پل ریکورس در هرمنوتکسی دۀواژ

 یز وقـوع امـریـورس نکسیـمنظور از واقعه بودن د.  استیت زمانیثیُ بعد و حیه داراک
  .)۶۴: ١٣٨٩ حسنی،(د یآ ید می پدیسکگفتن  ه با سخنکاست 

 ۀ، وقـوع آن مـستلزم ادامـ زمانمنـد داردیاتیـ و حی زمـانیتـیثیورس حکسیاگرچه د
 پس ی زمانک گذرایند و اندیا ، واقعهی گفتاریها ورسکسیه د کست، چنانیاتش نیح

ن نرفته، ی پس از وقوع از بی نوشتاریها ورسکسیسو، دیگراز د. رندیپذ یان میاز وقوع پا
ان یـور میکـن جهـت، ریاز همـ.  ماندگار دارنـدیاتیشوند و ح یت میبه مدد نگارش تثب

ستند، یـ واقعـه نً اساسای زبانیرا زبان و ساختارهای ز؛گذارد یورس تفاوت مکسیو دزبان 
  .)٣٧۴: ١٣٨۵واعظی، (روند  ین میند و نه از بیآ ید مین نه پدیبنابرا

 ۀهای چهارگان یژگ یور، توجه به ویکبرای دریافت دقیق مفهوم دیسکورس از منظر ر
ها نـسبت بـه مفهـوم دیـسکورس   این ویژگی کهگفتنی است. دیسکورس ضروری است

گفتـاری یـا (های دیـسکورس در هـر دو نـوع آن  که شاخصه حالی عمومیت دارند، در
  .دهند شده را نشان می سمت و سوی هر یک از انواع یاد، به طور خاص)نوشتاری

ورس کسیـه گفتـه شـد، دکـطـور  همـان: )٣٧٣: انهمـ(ورس کسیزمانمند بودن د. ١
ْن همواره در زمان حاضر و بـه ی است، بنابرایت زمانیثید و حُ بعیه داراک است یا واقعه

 بالقوه و خارج از افق زمان خـاص یه امرکخالف زبان  شود؛ بر یافت میطور زمانمند 
  .است
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در دیسکورس همواره : )۶٧ـ ۶۶: ١٣٨٩ حسنی،( وجود گوینده یا فاعل برای دیسکورس. ٢
. یر شخـصیدهند؛ مانند ضـما یارجاع منده یا گویه به فاعل ک وجود دارند یینشانگرها

ا یـ خود، به فاعـل یق عناصر درونیورس خود ارجاع است و از طرکسیگر سخن، دیبه د
ن آن و یونـد بـیجـاد پیورس، موجـب اکسی واقعه بودن دیژگ یو. دهد ینده ارجاع میگو
 ا نوشـتن،یـه در قالب سخن گفتن ک یا ندهیا گویسنده یشود؛ نو یسنده میا نوینده یگو

  .انده استیورس باز نماکسیخود را در د
ا یـنـده ی بـه گویر زبانی و غیق عناصر زبانیتنها از طر ورس نهکسیه دک است یگفتن

. سـازد یورس رهنمون مکسی دۀق، بر واقعین طریه از همکدهد  ی خود ارجاع مۀسندینو
مـود  ثابت و ماندگار دارنـد، نیاتیه حک ی نوشتاریها ورسکسیح دین مطلب در توضیا

  .ه در ادامه به آن پرداخته خواهد شدک دارد یارترکآش
ــسکورس . ٣ ــودن دی ــان ب ــر جه ــی، (ّدال ب ــسنی،٣٧۴: ١٣٨۵واعظ ــ ۶۶: ١٣٨٩ ؛ ح : )۶٧ـ

ت یـاکد و از امـور خـارج از خـود حیـگو ی سـخن مـیزیـ چۀ درباردیسکورس همواره
ان یـ م روابـطیانگر چگـونگیـب هـا و ه تنهـا دال بـر نـشانهکـخـالف زبـان  ند؛ بـرک یم
 یورس همواره بر جهـانکسیه دک آن است ۀدهند ورس نشانکسی دیژگین ویا. هاست آن

بـا توجـه بـه سـه . نـدک ی مـییرده، بـروز داده و بازنمـاکف یه آن را توصکداللت دارد 
ه کـن اسـت یـورس عبـارت از اکسیـ واقعـه بـودن دیژگـیر، معنا و مفهـوم وی اخیژگیو
ت یبه مدد واژگان، واقع شود و قادر است ی مش جهان در زبانیدایورس، موجب پکسید

  .)۶٢۶: ١٣٨۶احمدی، (را نشان دهد 
دار  ورس عهـدهکسیـد: )۶٨: ١٣٨٩ حـسنی،(ورس کسیـ و دوطرفـه بـودن دیالوگید. ۴
 یایـ جهـان بـوده و دنیورس داراکسیتنها د گر، نهیان دی به ب. استی زبانیها امیتبادل پ

شـود  یه با او سخن گفته مک طرف مقابل است  مخاطب ویه داراکقابل اشاره دارد، بل
وشـنود   گفـتیـکورس عبـارت اسـت از کسیـن دیبنابرا. ام استی پۀنندک افتیو او در

تخاطـب و . ا قطـع شـودیـابـد یتوانـد تـداوم  یجـاد مـیه پـس از اکـ یالوگیـدوطرفه و د
 در یه حتـکـ یا گونـه  به؛دهد یل مک آن را شیت اساسیورس، هوکسیبودن د یالوگید
  .دهد یب می با خود ترتییز انسان گفتگویث نفس نیدح
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  ورسکسیانواع د. ٢
. ا متنـییـ یورس نوشـتارکسیـ؛ دیورس گفتـارکسیـد: ورس دو قـسم اسـتکسید

. دهـد یه هنگام سخن گفـتن رخ مـک است ی، واقعه و امر مستحدثیورس گفتارکسید
از وقـوع  پس ی زمانکاست و اندی گذرا ، واقعهیورس گفتارکسیه گذشت، د کچنان

در .  اسـتیورس گفتـارکسیـ دیژگـ ین ویتـر ن گذرا بودن، مهـمیبنابرا. ردیپذ یان میپا
ت شـده یه با عمل نوشتن تثبک است ی، واقعه و امر مستحدثیورس نوشتارکسیمقابل، د

رود و  ین نمیورس پس از وقوع از بکسین نوع دی، ایورس گفتارکسیخالف د بر. است
 ۀت شـدن بـه واسـطین تثبی بنابرا.ابدی ی ماندگار میاتیو حشود  یت میبه مدد نگارش تثب

  . استیورس نوشتارکسی دی و ذاتیادی بنیها یژگ یتابت، از وکنگارش و 
 به تعبیر دیگـر .گونه سخن در نوشتار است ثبت کردن هر» متن«ور، یکدگاه ریاز د

: ١٣٨۶احمـدی، (تابـت درآمـده باشـد کد یـه ثبت شده و در قک است یورسکسید» متن«
مـتن وابـسته بـه سـخن یـا . ١:  اسـتی اساسـیژگـ ی چند وۀنندک انیف بین تعریا. )۶١۶

هـا،  جملـه(اش  دهنده دیسکورس است؛ یعنی ساختاری است کامل که به اجزاء تشکیل
 یهـا یژگـ یه از وکتابت ک نگارش و ۀمتن به واسط. ٢؛ )همان(پذیر نیست  تقلیل) واژگان

ه در مـتن بـه کورس است کسین دیهمواره ا. ٣شود؛  ت میین آن است، تثبیادی و بنیذات
ت یـتابـت تثبکه بـا نگـارش و کـ یزیـگر، چیان دی به ب.شود ید و ثبت میآ یتابت درمک
) ۀدیـمنجمدگرد (ۀشـد تیـ صـورت تثبیورس اسـت و هـر متنـکسیـشود، همـواره د یم
  .)٧۴: ١٣٨٩ حسنی،(ورس است کسید

 و مقایسۀ آن با های دیسکورس گفتاری و نوشتاری شاخصه. ٣
  زبان قرآنهای  ویژگی

 و مقایسۀ ی و نوشتاری گفتاریها ورسکسی دیها ان شاخصهیش از بیمناسب است پ
دن یو شـن) نوشـتار( خوانـدن یهـا های زبان قرآن، به اختصار تفاوت ها با ویژگی ان آنیم
 .ه استدر عمل خواندن، نوشتار جایگزین سخن و گویند. مقایسه شودگر یدیکبا ) گفتار(

  .نده استیِن طرف صحبت و مخاطب گویگزی متن، جایکز هنگام قرائت یخواننده ن
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 گفتگـو از سـنخ پرسـش و پاسـخ یه خواندن و فهم متن را نوعکخالف گادامر  بر
لف متن ٶوشنود و امتزاج افق خواننده و م  متن را حاصل گفتیافت معنایداند و در یم
: ١٣٨۴؛ پورحــسن، ٢۶٧ــ٢۶۵: ١٣٨۵؛ واعظـی، ۵٧٩ و ۵٧٣ ،۵٧١: ١٣٨۶احمـدی، : ک.ر(پنـدارد  یمـ

الوگ از سـنخ پرسـش و یـ دیک متن به سان یکه خواندن کور معتقد است یک، ر)٢٧٣
ن خواننـده و ی بـیالوگیـتاب و قرائت متن، دک ۀه مطالعکتوان گفت  یست و نمیپاسخ ن

 نـوع یـکوشـنود،  ه گفـت کـ چـرا؛ق متن برقرار شده استیه از طرکلف متن است ٶم
 وجـود ین ارتبـاطی آن، چنـۀ متن و خواننـدۀسندین نویتبادل پرسش و پاسخ است؛ اما ب

ن عمل نگارش و عمل خواندن یز بیتاب نک. دهد یسنده به خواننده پاسخ نمیندارد و نو
رابطه و ارتباط مستقیم میان صاحب سـخن و مخاطـب را از بـین بـرده نده و ک افییجدا
ز در هنگـام یـلـف نٶ در هنگام نگارش حضور نـدارد و مگر، خوانندهی دیاز سو. است
د بتـوان ین مقدمه شایبا ا. )۶٢۶: ١٣٨۶احمـدی، (ب است ی اثرش توسط خواننده، غاۀمطالع

سه یـ را مقای و نوشـتاری گفتـاریهـا ورسکسیـ دیهـا  شاخصهیتر املکطور بهتر و  به
  .ردک

   نخستۀشاخص. ١ـ٣
و بـه تبـع آن معنـا، ) عـل سـخن گفـتنف (ی زبـانۀ، واقعـی گفتاریها ورسکسیدر د

 در ی زبـانۀگر، معنا محصول واقعیر دی به تعب.ردیگ یل مکورس شکسی دۀ با واقعزمان هم
ورس کسیـ، معنا مقـدم بـر دی نوشتاریها ورسکسیه در دی کحال ورس است، درکسید

 انتقـال یلـف بـراٶ می از عمـل قـصدیرا آنچه در متن نوشته شده است، ناشـی ز؛است
ن ابتـدا معنـا وجـود یبنـابرا. افتـه اسـتی ین معنا در نوشتار صورت خارجیه اک معناست

. )٣۶١: ١٣٨۵واعظـی، (ت و مانـدگار شـده اسـت یـداشته است و سپس در قالب متن، تثب
هـای   زبـانی در دیـسکورسۀگیری معنا با واقع ی شکلزمان هم منظور از  کهگفتنی است
روشـن . ر معنـای قـصدی گوینـده اسـتثیر عناصر موجود در دیسکورس بـأگفتاری، ت

است که منظور از این شاخـصه، نبـودن معنـای قـصدی در دیـسکورس گفتـاری بـرای 
ثیر عناصر دیسکورس بر معنای قصدی، معنـادهی و حتـی أگوینده نیست، بلکه منظور ت

  .معناسازی نسبت به معنای قصدی گوینده است
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  ورسکسیات قرآن بر دی مراد خداوند از آی معنای مقدم بودنبررس. ١ـ١ـ٣
ا یـه آکـن پرسـش اسـت یـن شاخصه نسبت به زبان قرآن، مستلزم پاسخ به ای ایبررس

ا ی آ،گریر دی به تعب.ورس بوده استکسی مراد خداوند در فرستادن قرآن، مقدم بر دیمعنا
 ی از عمـل قـصدیآنچه در قرآن در قالب لفظ درآمده و سپس مکتوب شده است، ناش

 در قـصد و مـراد خداونـد ،ل معناست و عناصر موجود در دیسکورس انتقایخداوند برا
 وجود تبع آن معنا بهبه  و ی زبانۀورس، واقعکسی دۀ با واقعزمان همه کنیا ایاند،  ثیر نداشتهأت

چنـان بـه  ا معنـا آنیـگـر، آیر دی به تعب.ثر از عناصر دیسکورس استأآمده است و معنا مت
  شد؟ یافتاد، معنا هم منتقل نم یرس اتفاق نموکسیدیسکورس وابسته است که اگر د

ا یـه بـه دنبـال حادثـه کـ یاتیآ. ١: اند ات قرآن دو دستهی، آیلک یبند می تقسیکدر 
 یگونــه ســبب نزولــ چی و بــدون هــًه مــستقالکــ یاتیــآ. ٢انــد؛   نــازل شــدهیســبب نزولــ
 یوم قرآنــدانــشمندان علــ. )١۴: ١۴١١ ؛ غــازی،١٣٢ و ٧٨: ١٣٧٢ ،صــالح صــبحی(انــد  فروآمــده
ه کـ یاتیـسه بـا آیـاند، در مقا  خاص نازل شدهیا سببیه به دنبال حادثه ک یاتیمعتقدند آ
  .)همان منابع(رند یگ دربرمیات قرآن را ی از آکیاند، حجم اند  نازل شدهًمستقال

ورس کسیاند و به د  نازل شدهًه مستقالک یاتی آیعنی دوم، ۀات متعلق به دستی آۀدربار
 یریـگ لک بـا شـزمان همه کات، از آنجا ین آیه در اکرند، روشن است  تعلق ندایخاص

 بـا زمـان هم معنا را یریگ لکتوان ش ی گفتاری وجود نداشته، نمیورسکسی دًمتن، اساسا
  .ثیر دیسکورس و معنای قصدی و مراد خداوند دانستأثیر و تأورس و حاصل تکسید

انـد، خـود چنـد  نـازل شـده یا سـبب نزولـیـه به دنبال حادثـه ک نخست ۀات دستیآ
 زمـانی هـم یژگـیه رخ داده است و ویش از آیات، سبب پین آی از ایاریدر بس: اند گونه

ان، ک از مشریالٶه پاسخ سک یاتی مثال در آیست؛ برای محقق نی زبانۀورس و واقعکسید
ال نـازل نـشده ٶ و بدون فاصـله پـس از سـزمان هم ًه لزومایاند، آ ا مسلمانانیتاب کاهل 

ان از کا مـشریـان یـهودی  ازیال گروهـٶ سـیپـ ه درکـن بـاره مـشهور اسـت یدر ا. ستا
 ١۵، ١٢ (ی مدتی برایوح» روح«و  »هفک اصحاب« ،»نیالقرن یذ «ۀ دربارامبریپ
 از مـوارد یاریدر بـس. )٧/۶: تـا ؛ طوسی، بی١۵/١٢٨: ١۴١٢طبری، : ک.ر(قطع شد )  روز١٩ا ی

 .انـد ق دادهیـ اطـراف خـود تطبیه را بر رخـدادهایه نازل شده و سپس مردم آیهم اول آ
ها،  قین تطبیست و با تسامح به این موارد درست نی سبب نزول بر ایقین اطالق حقیبنابرا
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هـا، از سـنخ   از سبب نزولیاریه بسکرو گفته شده  نیا از.  نزول گفته شده استسبب
ه  کـسـبب نـزول، چنـان یقـیان حقیاند تا ب یریحات تفسیان توضیه و بیم آکتطبیق بر ح

ن یه ایه آکن است ی، منظور ا»ذاک یف ةیاآل هذه نزلت«: دیگو ی میا تابعی صحابه یوقت
ن موضـوع، یـه اکـنیشود و بر مصداق مورد اشاره منطبـق اسـت؛ نـه ا یم را شامل مکح

  .)١/١٢٧: ١۴٢١؛ سیوطی، ١/١٢۶: ١۴١٠زرکشی، : ک.ر(ه باشد یسبب نزول آ
، در ظـاهر، ...ۀ اکمـال و تطهیـر، آیـۀت، آیی والیۀر آی، نظاتی از آکیاگرچه در اند

 بـدون در نظـر گـرفتن  اسـت کـه رخ داده و گمـان شـدهی زبـانۀ با واقعـزمان همسبب 
انـد و تبیینـی  ن دوبـارهیـی و قابل تبکات اندین آی ا.ستیه روشن نی آیورس، معناکسید

رسد معنا خـارج  ت، به نظر میایدر این آکه  است ی گفتن١.طلبند فراتر از این نوشتار می
هـای متنـی قابـل برداشـت اسـت و تنهـا  ل گرفتـه و از طریـق داللـتکورس شکسیاز د

  .افته استیا گروه مورد نظر خود را یورس، فرد کسیه درون دکمصداق است 
 یهـا ورسکسیـ دۀن شاخـصین نخـستیـیه در تبکجه گرفت یتوان نت یاساس م نیا بر
 ؛ سـازگارتر اسـتیورس زبـان نوشـتارکسیـ دۀن با شاخص، زبان قرآی و نوشتاریگفتار

 اندک مواردیل گرفته است و در کورس شکسیات، خارج از دی از آیاریرا معنا در بسیز
زمـان  که معنا هـمتوان گفت  ی میه گفته شده، به سختی نزول آی برایورسکسیه دکهم 

عنای قصدی و مراد ثیر دیسکورس و مأثیر و تأل گرفته و حاصل تکورس شکسی دۀبا واقع
  .افتی ی نمیز وجود خارجیه نیافتاد، آ یورس اتفاق نمکسیخداوند است و اگر د

هـای زبـان قـرآن بـا ویژگـی  گفتنی است کـه در ایـن عنـوان، تنهـا یکـی از ویژگـی
ی زمـان هـمهـای گفتـاری و غیـر  گیری معنا با دیسکورس در دیسکورس ی شکلزمان هم

نوشتاری مقایـسه شـده اسـت و از آنجـا کـه در اکثـر های  در دیسکورس) تقدم معنایی(
ی زمـان هـمآیات، معنا مقدم بر دیسکورس شـکل گرفتـه و در مـواردی هـم کـه ادعـای 

 توان اشـکال کـرد  می،گیری معنا و دیسکورس وجود دارد، به شرحی که گذشت شکل
  .های نوشتاری سازگارتر است این ویژگی زبان قرآن با ویژگی زبان در دیسکورس

ر پایان بیان این نکته بایسته است که معتقدان به گفتاری بودن زبـان قـرآن، سـبک د

                                                                 
  .در نوشتارهایی مستقل به آیات یادشده بپردازندکه ند ا آن نگارندگان این نوشتار بر. ١
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فرهنـگ بـه معنـای اعـم (توجهی به دیسکورس  دانند و در نتیجه بی  را گفتاری میقرآن
 فرهنگی خاصی ۀاند و به سبب یا حادث را حتی در آیاتی که به طور مستقل نازل شده) آن

روشن است کـه . کنند ا ناصحیح این آیات قلمداد مید، موجب فهم ناقص ینتعلق ندار
 گیری معنا بر دیسکورس نیست، اگرچه از این منظر، ناقض تقدم شکلاین بیان و استدالل، 

نظـر از  شود، فهم و خوانش آن با صرف از آنجا که متن قرآنی، متنی فرهنگی قلمداد می
اسـت و پاسـخ بـه آن کـه این نکته نیز موضوعی مبنایی . عناصر فرهنگی ناممکن است

  .طلبد البته از لوازم اعتقاد به گفتاری دانستن زبان قرآن است، پژوهشی مستقل می

   دومۀشاخص. ٢ـ٣
 پس از وقوع ی زمانکورس گذراست و اندکسی دۀ، واقعی گفتاریها ورسکسیدر د

ورس به مدد نگارش در کسی، دی نوشتاریها ورسکسیه در دی کحال رود، در ین میاز ب
یـادکردنی اسـت کـه تثبیـت . )٨٨: ١٣٨٩ حـسنی،( ماندگار دارد یاتیت شده و حی، تثبمتن

 ممکـن نیـست و عناصـر موجـود و دخیـل در ًدیسکورس گفتاری در قالب متن اساسـا
 زبانی ۀثبیتشان بعد از واقعتچنان متعدد و متکثرند که  دهی معنا در دیسکورس، آن شکل

گرفتـه در دیـسکورس   زبـانی شـکلۀوان واقعـتـ این تصور که مـی. نماید غیر ممکن می
ــست ــی نی ــصور دقیق ــرد، ت ــت ک ــوب و تثبی ــاری را مکت ــد ؛گفت ــه در فراین ــرا آنچ  زی

 یا ،شود، تثبیت دیسکورس نیست، بلکه در چنین فرایندی سازی گفتار تثبیت می مکتوب
 شـوند و یـا برداشـت ذهنـی مخاطبـان بـر قلـم فقط الفاظ منهـای دیـسکورس ثبـت مـی

  .تر است  که حالت اخیر به معنای قصدی گوینده نزدیکنشینند می

  ورس در متن قرآنکسید) انجماد(ت ی تثبیبررس. ١ـ٢ـ٣
 یدام نوع دیسکورس سـازگارکال این است که زبان قرآن با ۀ دوم سٶ شاخصۀدربار

ن مورد هم سودمند یه در اکن یشی موضوع پۀن درباریینظر از نوع تب  دارد؟ صرفیشتریب
د و شـرط یـانـد، بـدون ق  و بـدون سـبب نـازل شـدهًه مـستقالک را یاتیل آاست و حداق

 یاری دانـست، در بـسیورس متن را نوشتارکسین موارد، دیتوان در ا یرند و میگ یدربرم
 با صحابه امبریم پی مستقیکتکالیه در ظاهر حاصل دک ی قرآنیها از پرسش و پاسخ

  .ردک یریگ یتوان پ ین شاخصه را میاست، ا
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ا یـان ک از سـوی مـشریالٶ بـه دنبـال سـًه غالبـاکـ ی قرآنیها ثر پرسش و پاسخک ادر
 امـا .ن رفته اسـتی پس از وقوع از بکی اندیورس گفتارکسیمسلمانان رخ داده است، د

ت یـ خـاص تثبیا  و متن قرآن، به گونهیورس نوشتارکسیال و پاسخ آن در دٶموضوع س
 بـه یابیرفتـه، دسـت نیبِی ازرس گفتاروکسی به دیه بدون دسترسی کطور  به؛شده است

تـوان  ها، به روشنی می گونه مثال  در این١.ن استکورس متن ممکسیمعنا با استفاده از د
 به دیـسکورس نوشـتاری ،مشاهده کرد که دیسکورس گفتاری با تغییر ساختار و ماهیت

  .تبدیل شده است
َألونك  یۀق آی و تطبیل در ضمن بررسیدر ذ َ ُ َ ِعـن َـْس

الا َ ِأل ـ َ ْ َ ِقـل ْ
ال ُ ُاأل ـ َ ْ َ ِوالرسـول ِِهللا ْ ُ َّ وا َ ُفـا َّ  َاهللا َ

وا ُوأ ِ ْصــ
َ َذات َ م َ ْیبــ ِنُک ْ ُوأطیعــوا َ ِ

َ ُورســوله َاهللا َ َ ُ َ ْإن َ ْکنــمت ِ ُ ْ َمــؤمنني ُ ِْ ِ ُ )ن یــ مطــرح در ایژگــ ی بــا و)١/ انفــال
ن یـی تبیورس نوشـتارکسی در دیورس گفتارکسیت دی انجماد و تثبیشاخصه، چگونگ

  .شود یم
 و حاضران در جنـگ، غنـایم  میان پیامبریورس گفتارکسیموضوع مطرح در د

 ی چگـونگۀ از آنـان، دربـاریا گـروه خاصـیـحاصل از جنگ بدر است که مـسلمانان 
  از؛)٢٣۵: ١۴١١ ؛ واحـدی،١/٢۵۴: ١٣۶٧ قمـی،(نظـر داشـتند  گر اخـتالفیدیکـم آن با یتقس
ال از ٶن مـورد سـیبنـابرا. پرسـند یشان مـیـ ا آن ازۀ آمـده و دربـارامبریـرو نـزد پ نیا
 ؛ حاصل از جنگ بـدر اسـتیم جنگی در دیسکورس گفتاری، خصوص غناامبریپ
 از جنگ و اختالف بر سر ی پرالتهاب ناشیه مسلمانان در آن فضاکد ینما ید میرا بعیز

و بـه طـور ) هـا  جنگۀدر هم( به طور عام یم جنگیم غنایم، به موضوع تقسیم غنایتقس
دو موضوعی که در دیسکورس متنی قرآن بـه (ده باشند یشیاند» انفال«تر به موضوع  عام

  ).آن پرداخته شده است
دهـد کـه فـضای موجـود در دیـسکورس   انفال نـشان مـیۀ نخست سورۀدقت در آی

در . گفتاری، با تغییر ساختار، ماهیت و موضوع، در دیسکورس متنی تثبیت شـده اسـت
                                                                 

تفاده از دیـسکورس متنـي آیـات، بـه معنـاي یادآوري این نکته ضروري است که دستیابي به معنـا بـا اسـ. ١
گونـه  که پیشتر گفته شد، این  چنان. متن در خأل نیستۀها و مطالع دانسته ها و پیش فهم  پیشۀحذف هم

که فـرض گفتـاري بـودن زبـان قـرآن،  حالي اند، در ها به عنوان ابزار فهم مطرح دانسته ها و پیش فهم پیش
که عدم دسترسي به آن بـه سـوء  طوري منبع بودن آن است، بهدسترسي به دیسکورس گفتاري از جهت 

  .شود  عدم فهم منجر ميًفهم یا اساسا
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  :شود  اشاره می باره به چند نکتهاین
 یــکتکالی دیــکامبر و صــحابه، در یــان پیــ میورس گفتــارکسیــکــه د حــالی در. ١

ه، ایــن یــنــد پرســش و پاســخ مطــرح اســت، در آیمــستقیم برقــرار اســت و فرا) گفتگــو(
  .شده استٶال ل به گزارش سیتبد» كلونأسی«م، با فعل ی مستقیکتکالید

.  حاصل از جنگ بدر اسـتدر دیسکورس گفتاری، موضوع مورد گفتگو غنایم. ٢
رده کـال ٶ سـامبریـ انفـال از پۀه مسلمانان دربارکد ینما ید میه گفته شد، بع کچنان
 حاصـل از یمـت جنگـیبه طور خـاص، جـز همـان غن» انفال«ن موضوع ی بنابرا.باشند

  . آنان باشدیتواند معهود ذهن یجنگ بدر، نم
، که البته معهـود »انفال«الح در مقابل در دیسکورس نوشتاری، با به کار رفتن اصط

به طور عام پرداخته شـده » انفال«ذهن مخاطبان دیسکورس گفتاری نیست، به موضوع 
 یم جنگـی جنگ بدر، هم شامل غنایم جنگیه هم شامل غناک )٨ ـ٩/٧: ١۴١٧ طباطبایی،(
 .اسـت» انفـال«ر مـوارد داخـل در موضـوع یرو و هم شـامل سـا شی پیها ر جنگیسا

 را پاسـخ یورس گفتـارکسیـ مخاطبـان دیال و معهود ذهنـٶه، مورد سیچه آن اگریبنابرا
  . جنگ بدر نداردیم جنگی به آنان و خصوص غنایچ اختصاصیداده، ه

البته در این خصوص ممکن است گفته شود کـه معتقـدان بـه گفتـاری بـودن زبـان 
ایـن بیـان . دکننـ دانند و از معنا در دیسکورس گفتاری تجاوز نمـی قرآن، آیه را عام نمی

 تفاوتی معنایی ـ لغوی انفال با غنایم، با توجه به کاربرد) الف: دو اشکال اساسی استدارای 
اختـصاص آیـه بـه ) هر دو واژه در آیات قرآن و دقت کالم الهی در انتخاب واژگان؛ ب

گفتنـی .  ...ال، مخاطبان، جنگ بدر وٶغنایم مورد س: دیسکورس و لوازم آن؛ از جمله
 مورد بحـث، مـانع فهـم تـاریخی آیـه ۀاعتقاد به نوشتاری بودن زبان قرآن در آیاست که 

بـر کیـد أصدد ت کند، بلکه در نیست و یا اینکه فهم تاریخی آیه را ناصحیح قلمداد نمی
  .باشد این نکته است که آیه از ابتدا منحصر در فهم مخاطبان تاریخی نمی

قـرآن . استفاده شـده اسـت» قل «ۀژدر دیسکورس نوشتاری، در مقام پاسخ از وا. ٣
 بـا صـحابه نـشده، امبری پیورس گفتارکسیکریم، با استفاده از این واژه داخل در د

د، یایه پس از آنان بک یگری صحابه و هر مخاطب دیال مورد اشاره را براٶه پاسخ سکبل
تنهـا صـحابه، بـه عنـوان نخـستین » قـل «ۀن مخاطب پاسـخ و واژیبنابرا. ندک یمطرح م
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 یالٶن سـی، هـر بـار چنـیانک و در هر زمان و می هر مخاطبیه براکستند، بلی نمخاطبان
  .ارآمد استکن پاسخ ید، ایش آیپ

ــاگرچــه بخــش پا. ۴ ــۀ  آیانی وا ی ُفــا َّ وا َاهللا َ ُوأ ِ ْصــ
َ َذات َ م َ ْیبــ ِنُک ْ ُوأطیعــوا َ ِ

َ ُورســوله َاهللا َ َ ُ َ ْإن َ ْکنــمت ِ ُ ْ ُ 
َمـؤمنني ِْ ِ ُصـدد   اشـاره دارد و دریورس گفتـارکسیصحابه در دان ی اختالف می به فضا

 ی عامیها امین بخش پیدر ا.  به آنان نداردیاصالح آن است، روشن است که اختصاص
» مـانیاطاعت خدا و رسول در پرتو ا«و » گریدیکان یاصالح م«، »ی الهیتقوا«: مانند

قابـل خـوانش و ، )انفـال(ه یـ مفهوم عام مطـرح در آیدام در راستاکه هر کوجود دارد 
ه در ک ین عبارات، از التهاب، تنش و حتی مخالفتیه با ایه آکد بتوان گفت یشا. اند فهم
 یریشگیـد، پیـن است در برابر اختصاص انفال به خدا و رسول او به وجـود آکنده ممیآ
مان، بـه تقـوا، اصـالح ینندگان را در صورت اک یش پاسخ را ارائه و مخالفترده و از پک
  .رده استکگر و اطاعت خدا و رسول دعوت یدیکان یم

کیت تنهـا  ن عبـارات نـهیـن اسـت کـه تمـام ایـن نوشـتار ای صاحب قلم در اۀد دوبارأ
ه هـر گونـه مخاطـب کـگیـرد   دربرمـییورس گفتـارکسیمخاطبان نخستین آیه را در د

ال و هـم ٶ بنـابراین هـم سـ.شـود  را در هر زمان و مکانی شامل مییورس نوشتارکسید
ه یـ مطرح شـد، پاسـخ آیانی و توسط هر مخاطب و پرسشگرکدر هر زمان و مجواب، 

  ١.ثابت است
شده، آنچه در متن تثبیت شده، معنا و عناصر دیـسکورس ۀ یادروشن است که در آی

گفتاری نیست، بلکه خداوند معنایی بسیار فراتر از معنـای موجـود در دیـسکورس را در 
  .متن تثبیت کرده است

   سومۀشاخص. ٣ـ٣
واســطگی و ارتبــاط مــستقیم وجــود دارد،  ، نــوعی بــیی گفتــاریهــا ورسکسیــدر د

                                                                 
 انفال که در موضوع جنگ بدر و حـوادث و اتفاقـات قبـل و بعـد از آن ۀبررسي سایر آیات ابتدایي سور. ١

 دیسکورس شـفاهي است، اگر با همین رویکرد دنبال شود، به روشني نشان خواهد داد که زبان قرآن تابع
روست که به فضاي دیسکورس و  این  از؛نیست، بلکه قرآن حکایتگر واقعه در دیسکورس نوشتاري است

ثر در فهـم ٶآنچه نیازمند به دانستن بوده، در دیسکورس نوشتاري اشاره کرده و هر آنچـه مـورد نیـاز و مـ
  .نبوده، واگذاشته است
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 .شـود، انطبـاق دارد ه قصد و نیت صاحب سخن با معنای آنچـه گفتـه مـی کای گونه به
 یحتـ. نده اسـتیتوان گفت که معنا بدون واسطه، منطبق بر مراد و قصد گو بنابراین می

ورس کسیـ وجـود داشـته باشـد، دی ابهـامایـ معنا بر مـراد منطبـق نباشـد یاگر در موارد
 یهـا ورسکسیـ در مقابـل، در د. ابهام و مسئول انطباق معنا بر مراد اسـتۀنندک برطرف
لف تطابق ندارد و ممکن است معنای مـتن، فراتـر ٶ با قصد مً، معنای متن لزوماینوشتار

  .)٣۶١: ١٣٨۵واعظی، (لف بوده است ٶاز چیزی باشد که مقصود م
 بنـابراین اگـر داللـت .، معنا منطبق بر داللت متن استی نوشتاریها ورسکسیدر د

لف اسـت و ٶ متن منطبق بر مراد مۀلف باشد، معنا با واسطٶت میمتن منطبق بر قصد و ن
ه معنا منطبـق بـر مـراد کشود  یلف باشد، گفته مٶت میاگر داللت متن فراتر از قصد و ن

، سـخن از یورس نوشـتارکسیه در دک است گونه نیا. ست و فراتر از آن استیلف نٶم
 با عنوان استقالل و یژگ ین ویور از ایکر. دیآ یش میات مستقل متن پیلف و حٶمرگ م
ن یوکان تیه در جرکاو معتقد است . ندک یاد میلف ٶت می متن از قصد و نیمند فاصله

، نوشتن موجب استقالل متن یورس نوشتارکسی به دیورس گفتارکسیمتن و گذار از د
شـود و آنچـه نگاشـته و در قالـب مـتن  یلـف مـٶت میـ فاصله گـرفتن آن از قـصد و نو

 ی بـا معنـای متنـیرو معنـا نیلـف مطابقـت نـدارد، بـدٶات میـ بـا نًگر لزومایدرآمده، د
  .)٨۶ و ٨٢: ١٣٨٩ ؛ حسنی، ۶٢٣ـ ۶٢٢: ١٣٨۶احمدی، ( متفاوت است یشناخت روان
ورس کسیـتابـت در دکه نوشـتن و کـن است یور ایک مورد نظر و مهم در نقد رۀتکن

ه موجب استقالل کست، بلیت او نیلف و قصد و نٶ موجب استقالل متن از می،نوشتار
لـف ٶ می،ورس نوشـتارکسیـن در دیبنـابرا. لف اسـتٶت میمتن در داللت بر قصد و ن

تش یلف همراه با قصد و نٶه مکدهد، بل یلف رخ نمٶور مرگ میکر ریرد و به تعبیم ینم
ه متن درست مورد خوانش و فهم ک یاساس مادام نیا بر. ندک یمتن حلول مدر داللت 

  . متن استیلف منطبق بر داللت استقاللٶت میقرار گیرد، قصد و ن

   قرآنیان متنیپا ی نامحدود و بیها بررسی داللت. ١ـ٣ـ٣
لـف ٶلف دارد و حیاتی مـستقل از مٶ فراتر از قصد و نیت میه متن داللتکته کن نیا

لف بشری محدود است ٶ زیرا ذهن م؛ متون بشری درست استۀند، دربارک یبه مرا تجر



  

رآن
ن ق
 زبا
ودن

ی ب
تار
وش
ن

...

١٢٣  

 بنابراین .نظر داشته باشدّهای ممکن متن را مد  داللتۀ هم، نگارشۀ در لحظتواند و نمی
. لف داخل باشـد، ناصـحیح اسـتٶهای متنی در قصد و نیت م  داللتۀفرض اینکه هم

وان حافظ، از ابتدا ی دی شعریها  از داللتیاریتوان گفت که بس ین میقین باره به یدر ا
هـای متنـی،  ه منظـور از داللـتکـگفتنی اسـت . لف آن نبوده استٶت میدر قصد و ن

 داشـته باشـند؛ نـه هـر داللـت و هایی است که حـداقل معیارهـای روشـمندی را داللت
  .ردیه از متن صورت پذکبرداشتی سوء

 ۀ و فرسـتندی بـشریریـ غیه متنـکـ یهـ خداوند و نسبت به متن الۀدر مقابل دربار
ه کـگفته نـه تنهـا محـال نیـست   است، فرض پیشی مافوق بشریآن در سطح) لفٶم(

 یحی، هر داللت صـحیه نسبت به متن الهکتوان گفت  ین درباره میدر ا. ممکن است
های معیار روشمندی را داشته باشد، ممکن است از ابتـدا داخـل در قـصد و  که حداقل

  از؛شـده اسـت یده نمـیـ بوده باشد، اگرچه در عصر نزول آن داللـت فهممراد خداوند
ن اگر معیارهای روشـمندی فهـم بـر مـراد یبنابرا. رو قابلیت بررسی و پژوهش را دارد این

 برآمده از داللت متن، از ابتدا ۀخداوند احراز شود، این ادعا که فهم جدید و بدون پیشین
 خداونـد وجـود ین قـدرت بـرایرا ای ز؛ال نیستداخل در مراد خداوند بوده است، مح

 منظـور از  کـه اسـتیگفتنـ. رده باشدک را قصد ی متنیها  داللتۀه از ابتدا همکدارد 
ه قواعد عام و خـاص فهـم مـتن در ک است یشده، هر داللتیادن ییح در تبیداللت صح

نـد و ک ح قلمـدادیه خود را صحکن ارزش را دارد ی این داللتیچن. آن لحاظ شده باشد
ار ک متخصصان فن، مورد مداقه و مباحثه واقـع شـود تـا صـحت و سـقم آن آشـیاز سو
  .گردد
 قـرآن و محـدود بـودن یان متنیپا ی نامحدود و بیها اساس، با توجه به داللت این بر

 ۀهای گفتاری، این ویژگـی زبـان قـرآن بـا شاخـص مستقیم داللت بر مراد در دیسکورس
 تفاوت که فرض داخل در مراد خداوند بودنق است؛ با این های نوشتاری منطب دیسکورس

که این فرض نسبت به  حالی  قرآن محال نیست، دریان متنیپا ی نامحدود و بیها داللت
  ١.متن بشری محال است

                                                                 
هـای  بنایی دیدگاه نگارندگان این مقاله با دیدگاه هرمنوتیـستروشن است که این نکته، ناشی از تفاوت م. ١

  .محور است متن
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   چهارمۀشاخص. ۴ـ٣
 ی، گوینده و مخاطب، هر دو حضور دارند و بـه اقتـضای گفتاریها ورسکسیدر د

 یـکتکالیق پرسش و پاسـخ و دی رخ دهد، از طریه ابهامک ورس، هر زمانکسیط دیشرا
ورس، کسین نوع دین در ایبنابرا. ان صاحب سخن و مخاطب، آن ابهام قابل رفع استیم
 .)٢٠٢: ١٣٧٨هـوی، (شود  یام منتقل میق پین طریوشنود اصل است و از ا المه و گفتکم
ن یگزیرائـت، جـاب اسـت و خوانـدن و قیـلـف غاٶ، می نوشتاریها ورسکسی در دیول
 نگـارش غایـب ۀدر این نوع دیسکورس، خواننده در لحظـ. وشنود است المه و گفتکم

  .)۶٢۶: ١٣٨۶احمدی، ( خواندن ۀاست و نویسنده در لحظ

  م با خداوندی مستقیکالکتیان دک عدم امیبررس. ١ـ۴ـ٣
م، یرکـ قـرآن یورس متنکسیه دکن شاخصه نسبت به قرآن روشن است یدر بررسی ا

عنوان   زیرا در این دیسکورس نه خداوند بهواند تابع شرایط دیسکورس گفتاری باشد؛ت نمی
  دیالکتیک مستقیم میان مٶلففرستنده و مٶلف متن حضور دارد و نه انتقال پیام از طریق

 رو که مٶلف در کالم خداوند، از آندر صورت وجود ابهام . گیرد مخاطب صورت میو 
 یورس متنـکسیـن دیح دهد، ایصد و مراد خود را توضه قک حضور ندارد در دیسکورس

ن مـوارد، یـگر، در ایر دی به تعب. ابهام استیگو ، پاسخی داللت زبانکمکه به کاست 
  .واکاوی شود تا قصد و مراد خداوند روشن شوددیسکورس متنی و داللت زبانی متن باید 

لـف و ٶ مانیـ میـکتکالیوشـنود و د ه در آن گفـتک یورس گفتارکسیخالف د بر
المــه و کن میگزی جــاْ، خوانــدن و قرائــتیورس قرآنــکسیــمخاطــب اصــل اســت، در د

ن بـاره از اصـطالح قرائـت و خوانـدن یـز در ایم نیرکه قرآن  کوشنود است، چنان گفت
ْرك َال : رده استکاستفاده  ِّ َ ِبه ُ َلسانك ِ َ َ َل ِ َ ْ َلت ِبـه ِ َّإن٭ ِ َعلینـا ِ ْ َ ُجخعـه َ َ ْ ُوقرآنـه٭ َ َ ْ ُ ِفـإ َ

ُقرأنـاه َذاَ َ ْ َ ْفـاتبع َ ِ َّ
ُقرآنـه٭ َ َ ْ َّمث ُ َّإن ُ ِ 

َعلینا ْ َ ُبیانه َ َ َ َ )امبریات، قرآن بر پین آیبا توجه به ا. )١٩ ــ١۶/ قیامتشـود؛ نـه  ی خوانـده مـ
  ١. منتقل شودامبریرنده، به پیان فرستنده و گی میورس شفاهکسی دیکه در کنیا

                                                                 
 اعمال در قیامت است و نـه قـرآن، توجـه بـه ۀ نامۀبر قول مشهور، این آیات دربار گفتنی است اگرچه بنا. ١

ُقرآنه «ۀواژ َ ْ ییـد أر ت، از این جهت است که معتقدان به گفتـاری بـودن زبـان قـرآن، ایـن واژه را دلیلـی بـ»ُ
 مورد اشاره، بر خواندن و قرائت کـردن، داللـت بیـشتری ۀکه واژ حالی کنند، در دیدگاه خود قلمداد می

  .دادن تواند داشته باشد تا شنیدن و گوش می
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 یه جـاکـ اسـت امبریـن پیـ، ایورس قرآنـکسیه در دک است تصور شود ممکن
م بـا مخاطبـان ی مـستقیـکتکالیقرار گرفته و از طرف خداونـد وارد د) خداوند (١لفٶم

ل یـق جبرئی و از طری قرآن، وحیه لفظ و معناکد توجه شود ین باره بایدر ا. شده است
 یـۀمخاطبـان اول( بـه مـردم امبریـند انتقال معنا از پی منتقل شده و در فراامبریبه پ
 ۀفـیگـر، وظیر دیـبـه تعب. عهـده نـدارد ات بـری جز ابالغ آیچ نقشی هامبری، پ)اتیآ
ْوقـل : ام خداونـد اسـتین خداوند و مردم، تنها ابالغ و رساندن پی بۀ در رابطامبریپ ُ َ 

َللــذین ِ
َّ ا ِ ُأو تــاب ُ َا َ َواألمیــني ْلِک ِّ ِّ ُ ْ ْأســلممت َأ َ ُ ْ َ ْ ْفــإن َ ِ

ُأســلموا َ َ ْ ِفقــد َ َ ْاهتــدوا َ َ َ ْوإن ْ ِ ْلــوا َ َّ َ َفإمنــا َ َّ
ِ
َعلیــك َ ْ َ ُالــبالغ َ َ َ ْ

 )عمــران آل /
َ َما ؛ )٢٠ ِالرسول َ ُ َّإال َّ ُالبالغ ِ َ َ ُواهللا ْ ُیعمل َ َ ْ َتبدون َما َ ُ ْ َوما ُ َتمون َ ُ ُ ان او و یـ مۀ و در رابطـ)٩٩/ مائده( َتْک

َوأنزلنـا : ن استییاش تب فهیمردم، وظ ْ َ ْ َ َإلیـك َ ْ َ َالـذرک ِ ْ َلتبـني ِّ ِّ َ ُ ِللنـاس ِ
َّ َنـزل َمـا ِ ِّ ْإلـ ُ

ِ
ْ َ

ِ )گفتنـی . )۴۴/ نحـل
 گفتاری بودنشده، موضوعی مبنایی است و ممکن است طرفداران است که موضوع یاد

گیری مـتن و دیالکتیـک بـا مخاطبـان، همچـون   را در شکلزبان قرآن، نقش پیامبر
  .تصور کنند) خداوند( واقعی متن ۀنقش پدیدآورند

   پنجمۀشاخص. ۵ ـ٣
 .ورس استکسی خطاب به مخاطب درون دی زبانۀ، واقعی گفتاریها ورسکسیدر د

؛ ٣۶١: ١٣٨۵واعظـی، (ن دارنـد ی، مخاطبـان محـدود و معـی گفتاریها ورسکسین دیبنابرا
ــراد خــارج از دیارتبــاط ســا. )٨٩: ١٣٨٩ حــسنی، ــر اف ــایــورس، از طرکسی  یق انتقــال معن

ورس کسیـ در دیه صـورت شـفاهن انتقـال معنـا بـیـن است اکه ممکورس است کسید
ورس در مـتن و از کسیـق انجمـاد دیـه انتقال معنا از طرکنیا ای رخ دهد یگری دیگفتار
، ی نوشـتاریهـا ورسکسیدر طرف مقابل، در د.  منتقل شودیورس نوشتارکسیق دیطر

همـان ( مخاطبـان نامحـدود دارد یورس نوشتارکسی دیعنیمخاطب خاص وجود ندارد؛ 
 بـا مـتن یـکتکالی متن باشـد و بـا خوانـدن آن، وارد دۀتواند خوانند ی میسکهر . )منـابع
تر به آن   قبلیمکه ک ی گادامریکتکالیوشنود با د ن نوع گفتیاکه  است یگفتن. شود

پرسـد و  ین خواننده و متن، خواننده مـی بِیکتکالین نوع دیدر ا. اشاره شد، تفاوت دارد

                                                                 
ن اصـطالح بـه یـ اسـت؛ وگرنـه نـسبت دادن ای اعتبـاریا  خداوند، بـه گونـهیبرا» لفٶم «ۀاربرد واژک. ١

  .باشد یح نمیخداوند صح



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٨

١٢۶  

ن یـه در اکـروشـن اسـت . نـدک یا منتقـل مـدهد و معنا ر یش پاسخ میها  با داللتمتن
ه بـا داللـتش کن متن است یه اکدهد، بل یه پاسخ مکست یلف نٶن میپرسش و پاسخ، ا

 مخاطـب و یهـا ق پرسشیان مخاطب و متن، از طری میکتکالین دی بنابرا.گوست پاسخ
  .ردیگ یل مک متن شیها داللت

  نامحدود داشتن قرآن  مخاطبیبررس. ١ـ۵ـ٣
 مـردم نـازل ۀت همی هدایه قرآن براکن مطلب اشاره دارد یدر قرآن به اات متعدد یآ

ُشھر : شده است ْ َرمضان َ َ َ ِالذی َ
َأنزل َّ

ِ ْ ِفیه ُ ُالقرآن ِ ْ ُ ًهدی ْ ِللناس ُ
َّ ٍویبنات ِ َ ِّ َ َمن َ َاهلدی ِ ُ ِوالفرقـان ْ

َ ْ ُ ْ َ )؛ )١٨۵/ بقـره
 َهذا ُبصائر َ ِ َ ِللناس َ

َّ ًوهدی ِ ُ ٌورمحة َ َ ْ َ ٍلقوم َ ْ َ َقنـونُ ِ ُ ِ )ه اگـر کـز آمـده اسـت یـات نیدر روا. )٢٠/ جاثیه
ز یـه نیـان رفـتن سـبب، آیـد بـا از میـقرآن به مخاطبان عصر نزول اختـصاص داشـت، با

 از امـام یتـیتـوان بـه روا ین باره مـیدر ا. رفت ین میداد و از ب یردش را از دست مکارک
  :ردک استناد باقر

 من القـرآن یة، لما بقی القوم ماتت اآلكولئأ مات ّم ثم قویذا نزلت فإة یّن اآلألو و... «
: ١٣٨٠عیاشی، (» رضاأل دامت السماوات و آخره، مایّوله علأ یجریّن القرآن کلی وش
١/١٠(.  

 موسی بن جعفر از پدر بزرگوارشان، همچنین در روایت دیگری از امام رضا
  :آمده است

ْنزلُی لم ّن اهللاأل... «  دیـّل زمـان جدکـ ی وال لناس دون ناس فهـو فـه لزمان دون زمانِ
  .)٢/١٣٠: همان: ک.؛ نیز ر ٢/٨٧: ١٣٧٨ابن بابویه، (» امةیوم القی یّ قوم غض إلّلکعند و

ستند ی نیه مخاطبان قرآن، گروه خاصکجه گرفت یتوان نت یته مکن دو نیبا توجه به ا
 یسکـارد و هـر ه قـرآن مخاطبـان نامحـدود دکـانـد، بل ه در عصر نزول حضور داشـتهک
رد و وارد گفتگـو و دیالکتیـک بـا آن یتواند با خواندن متن قرآن، مخاطب آن قرار گ یم

 البته منظور از دیالکتیک، نه دیالکتیک گادامری، بلکه دیالکتیک خواننده با متن .شود
  .داند است که ریکور آن را صحیح می

د مشخـصی هـستند و شـده، افـرامخاطبان آیـات یادالبته ممکن است گفته شود که 
 لقـوم«، »ناتّیب« ،»ِللناس«، »یهد«های  عمومیت خطاب در این آیات از اطالق واژه
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 بنابراین مخاطبان خطاب، خصوص افراد درون دیسکورس گفتـاری .آید برنمی» یوقنون
شده باید از روایت یاد. ١: در پاسخ به این اشکال باید گفت که در این صورت. اند قرآن
تنهـا بخـشی از  باید معتقد شد که نـه. ٢را رد یا توجیه کرد؛ ها  ضامین آنپوشی و م چشم

اند؛   آیات قرآن، با از میان رفتن مخاطبانشان، کارایی خود را از دست دادهۀآیات که هم
 عام نبوده و از ابتدا مخاطبان عـصرهای پـسین و ًباید پذیرفت که هدایت قرآن اساسا. ٣

 این مخاطبـان از هـدایت قـرآن، ۀشده و استفاد شامل نمیغیر از مخاطبان عصر نزول را 
 گانۀ یادشده الزامات سهروشن است که . استفاده از هدایت نخستین و منسوخ شده است

  .پذیرفتنی نیست

   ششمۀشاخص.  ۶ـ٣
 و مستقل از آن اسـت، ی زبانۀورس خارج از واقعکسی، دی گفتاریها ورسکسیدر د

ــن از ــ ای ــر واقع ــانی و دالۀرو ب ــ لــت زب ــر دیگــر، در .گــذارد ثیر مــیأهــای آن ت ــه تعبی  ب
 بـا موقعیـت گفتگـویی ،شـود های گفتاری، معنـا و مـدلول آنچـه گفتـه مـی دیسکورس

هـا از  رو در این نـوع دیـسکورس این ، از)٣۶٢: ١٣٨۵واعظی، (گردد  محدود و منحصر می
ورس کسیـدر این نوع دیسکورس، اگر معنای د. شود معنا در دیسکورس سخن گفته می
 از معنـا ی، بخشی زبانیها  نشانهی نماند، با ثبت تنهایدر قالب متن، منجمد نشود و باق

  .رود یان میورس از مکسین رفتن دیهم با از ب
ورس درون متن موجود است و خـارج کسی، دی نوشتاریها ورسکسیدر مقابل در د

. ون آن ظهور داردز دریورس نکسیه متن موجود است، دک ین مادامی بنابرا.ستیاز آن ن
لـف آزاد اسـت، از ٶهـای نوشـتاری، مـتن عـالوه بـر اینکـه از مقاصـد م در دیسکورس

نیز رهاسـت، ) های درون دیسکورس داللت(های اشاری  های ناشی از داللت محدودیت
 دال ْمـتن. )همـان(های معنایی متن ممنوع است  رو اعمال محدودیت برای داللت این از

 یافتن به جهان خاص و منحصر به فرد راین فهم متن مستلزم دستبر یک جهان است، بناب
هـای مـتن   داللـتۀجهان متن که بازتعبیری از دیسکورس متن است، مجموع. آن است
هاست کـه توسـط مـتن گـشوده   منظری کلی از داللتْ به تعبیر دیگر، جهان متن.است
  .)۶٢٣: ١٣٨۶احمدی، (شود  می
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: )٨٨ ـ ٨۶: ١٣٨٩ حسنی،: ک.ر(ژگی اصلی وجود دارد های نوشتاری، سه وی  دیسکورسدر
 یطیط محی از شرایمند فاصله. ٣ از مخاطب؛ یمند فاصله. ٢لف؛ ٶ از میمند فاصله. ١
ورس کسیـ دۀدهنـد لکن سـه ویژگـی، شـیـا. یورس شـفاهکسی موجود در دیرامونیو پ

  .اند یمتن درون
ورس کسیــجــود در د مویرامــونی و پیطــیط محی مــتن از شــرایمنــد فاصــله در مـورد

 یورسکسیـ، دیورس نوشـتارکسیـه دکـن نکتـه ضـروری اسـت یـابـر کید أ، تیگفتار
 فهـم و یه درون متن وجـود دارد، فـضاک یرامونی و پیطیط محی است و شرایمتن درون

، درون یورس نوشـتارکسین فرامتن در دیبنابرا. ندک ی خوانشگر فراهم میخوانش را برا
  .ته است نهفیداللت زبان) یال البه(

   در قرآنیمتن ورس درونکسی ضرورت وجود دیبررس. ١ـ ۶ـ٣
 گفتاری بودنام آن، فرض اعتقاد به یشمول بودن پ م با توجه به جهانیرک قرآن ۀدربار

 یف معنـویـ از معنـا و تحرین رفتن بخش مهمـیورس قرآن، مستلزم اعتقاد به از بکسید
ه کـنی مالزم اسـت و آن ایگرید فرض باطل ان اعتقاد، بیه اکروشن است .  استیجد

ام یـن پیه خداونـد آخـرکـمعنـا  نیمت انجام داده باشـد؛ بـدک خالف حیارکخداوند 
ام ین پی از ایه از همان ابتدا بخشکرده ک نازل یا گونه  خود را بهی و مافوق بشریآسمان
ار یـت بـه صـورت نـاقص در اختیه هداکن است ین مطلب مستلزم ایا. ن رفته استیاز ب
  .ه قرار گرفته باشدیت به جز مخاطبان اولیبشر

بـا (ورس قـرآن کسیـ از عناصـر موجـود در دیاریه بـسکـگر روشن است ی دیاز سو
خ نـزول، مخاطبـان نـزول ی نـزول، تـاری، همچون سبب نزول، فضا) بودنیفرض گفتار

ه کـقدر نامعتبر اسـت  ا آنی و کار اندیا بسی مانده است یاند و آنچه باق ن رفتهی از ب...و
  .ردکتوان به طور استوار و متقن به آن استناد  یمتر مک

َونزلنـا :  چـونیاتیـن باره استناد بـه آیدر ا ْ َّ َ َعلیـك َ ْ َ تـاب َ َا َ ًیانـا ْلِک َ ْ ِّل ِ ُلکـ ٍء ِ ْ ًوهـدی َ ُ ًورمحـة َ َ ْ َ َ 
ری َو ُبــْش َللمــسلمني َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ )؛)٨٩/ نحــل  ُشــھر ْ َرمــضان َ َ َ ِالــذی َ

َأنــزل َّ
ِ ْ ِفیــه ُ ْالقــرآ ِ ُ ًهــدی ُنْ ِللنــاس ُ

َّ ٍویبنــات ِ َ ِّ َ َمــن َ َاهلــدی ِ ُ ْ 
ِوالفرقان

َ ْ ُ ْ َ )؛ )١٨۵/ بقره ـا َیـا َأ ُّ ُالنـاس َ ْقـد َّ ْجـاءمک َ ُ َ ٌربهـان َ َ ْ ْمـن ُ ُربـمکْ ِ ِّ َوأنزلنـا َ ْ َ ْ َ م َ ْإ ْلـیُک َ ًرا ِ ًنـا ُ ِمب ُ )؛ )١٧۴/ نـساء
 ْقد ْجاءمک َ ُ َ َمن َ ٌر ِاهللا ِ ٌوکتاب ُ َ ِ ٌمبني َ ِ ُ )چطـور قـرآن : روسـت  روبـهی اساسیاالتٶ با س)١۵/ مائـده
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 یورس گفتارکسی روشن بودن خودش، به دیه برای کحال است، در» ءی شّلک لًتبیانا«
ن رفتـه و ی از آن از بـین بخـش بزرگـیقیه به ک یورسکسیازمند است؛ دیخارج از متن ن
» انیـتب«توانـد  یر خود هم نمـین قرآن نسبت به غیبنابرا. ار نامعتبر استیآنچه مانده، بس

 موجـود یورس گفتـارکسیـ قرآن در دی از قدرت روشنگریرا بخشی ز؛باشد) روشنگر(
ت ی مسلمانان هداۀ همیه چطور قرآن براکنیگر ایال دٶس. ن رفته استی از بًه قبالکبوده 

 یورس گفتـارکسی در دیت و رحمت قرآنی از هدایه بخشی کحال و رحمت است، در
ه چطور قرآن برهان قـاطع کنیال آخر اٶس. ن رفته استیابتدا از بوجود داشته و در همان 

 گرفته شود، در حالی که فهم بخشی از این برهان قاطع الهیار در نظر کپروردگار و نور آش
ه ی کـحـال ار اسـت، درک آشین است و چطور قرآن نورکن رفتن آن ناممیبه خاطر از ب

 دانـستن زبـان یبا فرض گفتار( مانده یباقاسته شده و آنچه کن نور یدر همان ابتدا از ا
  . از آن استیتنها بخش) قرآن

 یورس نوشـتارکسیـم بر دک حای آن و فضای قرآن مناسب است از جهان متنۀدربار
 یه درون متن موجود است و فـضاک یورسکسی سخن گفت؛ جهان و دیتاب الهکن یا

، یورس نوشتارکسیمتن در دن فرایبنابرا. ندک ی خوانشگر فراهم میفهم و خوانش را برا
  . نهفته استی داللت زبانیال درون متن و در البه

  گیری نتیجه
 گفتاری یا نوشتاری بودن زبـان قـرآن، بـه جـای ۀدر این پژوهش، برای داوری دربار

های سبکی و اسلوبی متعلق به زبـان گفتـار نـسبت بـه زبـان  یژگیجستجو و رهگیری و
 زبان قـرآن مقایـسه یها یژگی با وی و نوشتاریتار گفیها ورسکسیهای د قرآن، شاخصه

  :شده  انجامۀاساس مقایس بر. شده است
ل گرفتـه اسـت و کورس گفتاری شـکسیات قرآن، خارج از دی از آیاریمعانی بس. ١
ه کـتـوان گفـت  ات گفته شده، نمـیی نزول آی برایورسکسیه دک هم ی مواردکدر اند
ثیر دیـسکورس و معنـای أثیر و تأفته و حاصل تل گرکورس شکسی دۀزمان با واقع معنا هم

  .قصدی و مراد خداوند است
در دیسکورس متنی قرآن، آنچه تثبیت شده است، بسیار فراتر از معنای موجود در . ٢
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 گفتاری ادعایی و منقول در روایات سـبب نـزول و تـاریخ اسـت؛ گویـا های دیسکورس
هـا را در  ر دیـسکورس گفتـاری، آناینکه خداوند با تغییـر سـاختار و ماهیـت مفـاهیم د

  .دیسکورس متنی قرآن تثبیت کرده است
 فـرض محـدود بـودن ًانـد و اساسـا انیـپا ی قـرآن، نامحـدود و بـی متنیها داللت. ٣

هـای گفتـاری، بـا توجـه بـه  مستقیم داللت آیات قرآن بر مـراد خداونـد در دیـسکورس
  .اطل استشمولی، فرازمانی و فرامکانی بودن داللت آیات ب جهان
لـف و ٶان می میکتکالیوشنود و د ه در آن گفتک یورس گفتارکسیخالف د بر. ۴

لـف ٶ قرآن، نه خداوند بـه عنـوان فرسـتنده و میورس متنکسیمخاطب اصل است، در د
لـف و مخاطـب ٶان میـم می مـستقیـکتکالیق دیـام از طریمتن حضور دارد و نه انتقال پ

 اسـت یورس متنـکسین دیالم خداوند، اک در صورت وجود ابهام در. ردیگ یصورت م
  . ابهام استیگو ، پاسخیهای زبان  داللتکمکه به ک

قرآن کریم مخاطبـان . ستندیمخاطبان عصر نزول قرآن، تنها گروه مخاطبان قرآن ن. ۵
رد و وارد یـتواند با خواندن متن قـرآن، مخاطـب آن قـرار گ ی میسکنامحدود دارد و هر 

 ْهـای گفتـاری، مخاطبـان کـه در دیـسکورس حـالی  شود، درگفتگو و دیالکتیک با آن
  .اند محدود به مخاطبان درون دیسکورس

ام هـدایتی آیـات قـرآن کـریم، فـرض اعتقـاد بـه یـشمول بودن پ با توجه به جهان. ۶
 از معنـا و ین رفـتن بخـش مهمـیورس قرآن، مستلزم اعتقاد بـه از بـکسی بودن دیگفتار
ه کـن اعتقاد، بـا ایـن فـرض همـراه اسـت یمچنین اه.  قرآن استی جدیف معنویتحر

ام یـن پیه خداونـد آخـرکـمعنـا  نیمت انجام داده است؛ بـدک خالف حیارکخداوند 
ن رفته و یام از بین پی از ایه از همان ابتدا بخشک فرو فرستاده یا گونه  خود را بهیآسمان
قرار گرفتـه ) هیولبه جز مخاطبان ا(ار عموم مردم جهان یت به صورت ناقص در اختیهدا
  .است
هـای  هـای زبـان قـرآن بـا شاخـصه اساس، با توجـه بـه انطبـاق بیـشتر ویژگـی این بر

  .رسد که زبان قرآن نوشتاری است ورس نوشتاری، به نظر میکسید
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  یشناس تابک
  .ق ١٣٧٨، تهران، جهان، ی الجوردی تحقیق مهد، خبار الرضااعیون ی، عل بن ابن بابویه، محمد .١
المرکـز بیروت،  ، و الخوف من التکفیرة العلمیةویل بین المعرفأالتجدید و التحریم و الت ،حامد صرابوزید، ن .٢

  .م ٢٠١٠الثقافی العربی، 
  .ش ١٣٨۶، تهران، نشر مرکز، اپ نهم چ،ویل متنأساختار و ت، احمدی، بابک .٣
 تهـران، دفتـر نـشر  غالمعبـاس توسـلی،ۀ ترجمـ،)نگرشی نو به قـرآن(اسالم دیروز و امروز ، ارکون، محمد .۴

  .ش ١٣۶٩فرهنگ اسالمی، 
 ، بیـروت، داراپ پـنجم ترجمه و تعلیـق هاشـم صـالح، چـ، نقد و اجتهاد؛الفکر االسالمی ،ارکون، محمد .۵

  .م ٢٠٠٩الساقی، 
مارۀ ، شـکالمـی ـ فلسفی های پژوهش ،» بودن زبان قرآنی گفتاریۀ بر نظرینقد«ی، دمحمدعلی، سیازیا .۶

  .ش ١٣٧٩ز و زمستان یی، پا۴
 تهـران، دفتـر نـشر ،ویـل در اسـالم و غـربأ تۀبررسی هماننـدی فلـسف: هرمنوتیک تطبیقی ،پورحسن، قاسم .٧

  .ش ١٣٨۴فرهنگ اسالمی، 
  .ش ١٣٧٩ تهران، فرهنگ گفتمان، ،گفتمان و تحلیل گفتمانی ،، محمدرضایکتاج .٨
یکـور پـل دگاهدیـ از اسـتنباط اصـول علم و هرمنوتیک دانش در متن فهم عوامل ،درضایدحمیس ،یحسن .٩  و ر

  .ش ١٣٨٩ هرمس،  تهران،،اصفهانی محقق
قابــل دســتیابی در وبگــاه ، نقــد آقــای محــسن آرمــین و پاســخ آقــای مهــدی خلجــی، خلجــی، مهــدی . ١٠

<http://taleeah.af/?articlecontent=941>.  
ه،  حـسین بـشیریۀ ترجمـ،فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک: میشل فوکو ،رابینیو دریفوس، هیوبرت و پل . ١١

  .ش ١٣٧۶تهران، نی، 
  .ق ١۴١٠ ،هالمعرف  بیروت، دار،القرآن علوم فی البرهان ،عبداهللا بن محمد ،یشکزر .١٢
 کتـاب، بوسـتان قـم، ،قـرآن دربـارۀ مستـشرقان آراء بررسـی و نقد: قرآن و مستشرقان ،محمدحسن ،یزمان . ١٣

  .ش ١٣٨۵
  .ق ١۴١١ه، یتب العلمکال دارروت، ی، ب، چاپ دوماالتقان فی علوم القرآن ،، عبدالرحمانیوطیس .١۴
  .ش ١٣٨۵ سمت،  تهران،،گفتمان معناشناختی ـ نشانه تحلیل و تجزیه ،درضایحم ،یریشع .١۵
  .ش ١٣٧٢، یالرض ، قم، منشوراتاپ پنجمچ، القرآن علوم فی مباحث ،صالح یصبح .١۶
  . ق١۴١٧، یاسالم انتشارات ، قم، دفتر، چاپ پنجمالقرآن  تفسیر  فی  المیزان ،نیدمحمدحسیس ،ییطباطبا .١٧
  .ق ١۴١٢المعرفه،  روت، داری ب،القرآن تفسیر فی البیان جامع ،ریجر بن محمد ابوجعفر ،یطبر .١٨
ر یقـص احمـد قیـتحق و یتهرانـ ابزرگقـآ خیش ۀ مقدم،القرآن تفسیر فی التبیان ،حسن بن ، محمدیطوس .١٩

  .تا ی، بیالعرب التراث اءیاح روت، داریب ،یعامل
، تهران، المطبعة ی محالتیهاشم رسولسید تصحیحو تحقیق  ،اشییالعتفسیر  ،مسعود بن ، محمدیاشیع .٢٠

  .ق ١٣٨٠، یهالعلم
  .ق ١۴١١ل، یالج روت، داری ب،القرآنی النزول اسباب یه،عنا ،یغاز .٢١
تاب، کال ، قم، داراپ چهارم، چیریجزا یموسو بیدطیس قی تحق،قمیال تفسیر ،میابراه بنی عل ،یقم .٢٢

  .ش ١٣۶٧
  .ش ١٣٩٠ د،یتمهال قم، ،یروانیا جوادترجمۀ  ،جامع اثری تفسیر ی،محمدهاد معرفت، .٢٣
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  .ق ١۴٢٣ د،یالتمه د، قم،یالتمهٶسسۀ م قی تحق،الکریم القرآن حول ردود و شبهات همو، .٢۴
یۀ گفتمان مقدمه ،دانل، دایان مک .٢۵   . ش١٣٨٠، فرهنگ گفتمان،  حسینعلی نوذری، تهرانۀ ترجم،ای بر نظر
، کالمـی ــ فلـسفی هـای پـژوهش ،»ینوشتار ای یگفتار قرآن  زبانۀ بر مقالیپاسخ نقد «،ونام، جعفرکن .٢۶

  . ش١٣٧٩ز و زمستان یی، پا۶ و ۵ های مارهش
  .ش ١٣٨٠ نما، یهست  تهران،،قرآن گذاری تاریخ بر درآمدی همو، .٢٧
  . ش١٣٧٩، بهار ٣مارۀ ، شهای فلسفی ـ کالمی پژوهش ،»یا نوشتاری یزبان قرآن گفتار «همو، .٢٨
، یـهتـب العلمکال روت، داریزغلول، ب یونیبس مالک قی تحق،القرآن نزول اسباب ،احمد بنی عل ،یواحد .٢٩

  .ق ١۴١١
  . ش١٣٨۵تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی،  ،اپ سوم چ،درآمدی بر هرمنوتیک ،، احمدیواعظ .٣٠
، پ دوما مراد فرهادپور، چـۀ ترجم،ادبیات، تاریخ و هرمنوتیک فلسفی: حلقۀ انتقادی ،وزنزکد یوی، دیهو . ٣١

  .ش ١٣٧٨تهران، روشنگران و مطالعات زنان، 
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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  

  معنا با آن ارتباط و قرآن حروف جنس
    ١منش  خوشابوالفضل  

  دهکیچ
 هویژ  بهنا لفظ و معی هماهنگۀر درباییها ، پژوهشها  زبانی ادبیها ی بررسدر

 یـز زبان قـرآن نۀین در زمی مشابهیها پژوهش.  استتهدر شعر و نظم صورت گرف
 حـروف در یزیـک اما آنچه کمتر بدان توجـه شـده اسـت، نقـش فیرفته،انجام پذ
 یز و نها  زبانی برخیان مدر ینه زمین ادر موجود اشتراکات ی عام و بررسیمعناده

  .ست اینه زمینادراک در ا مشترک ۀی به عنوان پایتنبه به نقش فطرت انسان
 و گویـد ی مـسـخن سانی کتاب فطرت انـۀ به مثابیم حاضر، از قرآن کرۀمقال
 در. دهد ی مختلف مورد توجه قرار میها  مستمعان زبانی آن را برایی آواِیمعناده

گیـرد و بـا   مـی بررسی قراردِتحقیق حاضر، ارتباط فیزیک صوت و معنای آن مور
 در مقالـه. شود ی داده مق تطبییگر دیها بارات قرآن و زبان از آیات و عییها نمونه

آمـده   به دسـتهای  صوت قرآن و سنجش دادهی علمیل و تحلتجزیه انجام یان،پا
  .کند ی میشنهاد قرآن را پیدر معناده

                                                                 
 ٣١/١/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١٨/٧/١٣٩۵: افتیخ دریرتا.  
  .(khoshmanesh@ut.ac.ir)  دانشگاه تهراندانشیار. ١
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  .قرآن آوامعنایی قرآن، آهنگ صوت، فیزیک قرآن، زبان :یدیلکواژگان 

   و طرح بحثمقدمه
 اوراد و اذکـار نظیرها   آنبه پیوسته نصوص یا کهن روزگاران سمقد متون از بسیاری

 شـیوا مردمـان زبـان و ذهـن در راهـا   آنکه اند بوده آهنگ و نظم از نوعی دارای آیینی،
 مذکور، اذکار. است آورده می پدید پیروان نزد راها   آنبه ّترنم و ّتغنی زمینه و ساخته می
 فـراهم ایـشان آرامـش و انـس ۀزمینـ و شـده مـی تثبیـت معتقـدان دل در رهگذر این از
 و تـضرع عـرض بـرایی ا مایه و پایه آمده، دست بهی نید نغمات و الحان. است آمده می

  .اند بودهی روح اهتزاز و بهجت کسب
 روزگـاران در ّترنمـات ایـن از هایی نمونه ،زرتشت ۀادعی و اوراد تالوت و یسناخوانی

 از. )١١٣: ١٣٨٧کـوب،  ؛ زرین٢: ١٣٨٧  دورینگ،؛١۵٠ـ١۴٩: ١٣٨١، ها گات: ک.ر( است بوده کهن
 خبـر و زمـانۀ عامیانـ ادبیات ها، داستان ۀاضاف به دینی های نغمه از بسیاری مزبور، طریق

 آنـان ۀحافظـ در و رسـید مـی مـردم اطالع به و شد می خوانده آواز به مردمان درگذشت
  .)٢٣ـ٢٢: ١٣٨١ آخته، :ک.ر( شد می ذخیره

 »زبـان «یک پیامبران، ۀسلسل از بازمانده و ماندگار آیت تنها و آخرین عنوان به قرآن
 فطـرت مشترک منبع از برآمده ،انسان در بیان و سخن. است سخن و صوت جنس از و

  .است» آفرین زبان خدای «زبان و مبین لسان نیز قرآن و است الهی
 دینـی، ابتهاالت و جاتمنا و اذان جمله از ،است شده ملحق بدان آنچه و قرآن زبان

 و ادامـه کـه است گردیده آهنگین آوایی یها آفرینش جهت مهمی منبع زمان، طول در
 آنچـه. )۵۵ش: ١٣٩٢ مـنش، خـوش :ک.ر بـاره ایـن در( نیست حاضر مقال موضوع آن، تفصیل

 گونه هر از مصون مقدس متن یک ۀمثاب به قرآن که است این است، آن پی در مقاله این
ی خـوب بـه را فـرد بـه منحـصر لـسان و مـتن ایـن کسی اگر و آهنگین است یمتن تغییر،
 خواهـد معنـا و لفـظ همـاهنگی و شـیوه شیوایی از فراوانی های مایه آن در کند، استماع
 ذکـر «قالـب در جهانیـان بـه آن ۀارائ و قرآن سریع رواج اسباب از یکی که امری یافت؛
ــسر ْولقــد  »َّمی َ َ َرنا َ ْ ــسَّ َالقــرآن َ ْ ُ ِللــذرک ْ

ْ ِّ ْفھــل ِ َ ْمــن َ ٍمــدرک ِ ِ َّ ُ )ــر ــول در )٢٢ /قم ــرض و ط ــاریخی ع  و ت
  .است شده جغرافیایی
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 و حـروف خـاص ترکیب از که داراست را خود خاص آهنگ و موسیقی زبانی، هر
 هـای شاخه از زبان، آهنگ بررسی. آید می پدید گویندگان تکلم دستگاه در آن کلمات
 نحـو بـه نیـز قـرآن زبـان آهنگ تحلیل و بررسی و ستا امروز دنیای در زبانی مطالعات
 ممتـاز و برگزیـده بـدان زبـان ایـن که آسمانی و وحیانی خاص ماهیت دلیل به و اخص
  .دهد می خاصی ویژگی موضوع این به است،
 تـوان مـیی موضوع نیچن بر هیتک با. است قرآن زبان بودن فطری از مهم وجهی این
 کـرد عرضه دیگر یها زبان به گوینده ِعالقمندان از ارییبس به را قرآنی عبارات و الفاظ

 روشن. گشود وحی زبان و آنان انیم را مستقیم و زنده اما ،باریک ًتایبدا هرچند راهی و
 ـ ینید و مقدس متون گریدی رو بر نه و ـ قرآن متن بهی دقت و نگاه نیچن تیمز که است

ی معان به توجه وی اله بزرگ تیآ نیا در تدبر ازی ا شعبه و قرآن ِیانیوح وی نیع اصالت
  .است آن

 دارد؟ وجود خاص یارتباط امعن و لفظ انیم ایآ که کند یم طرح را پرسش نیا مقاله
 نیـا داد؟ قـرار توجـه مد را ارتباط نیا دیبای راه چه از و است صورت چه به ارتباط نیا

 توانـد یمـی دیفوا چهی حاوی ا یبررس نیچن و است چگونه میکر قرآن مورد در ارتباط
  کرد؟ ارائه توان یمی شنهادیپ چه نهیزم نیا در و باشد

  بحثۀ پیشین
 پـژوهش صورت به حاضر ۀمقال بحث مورد موضوع به داند، می نگارنده که جایی تا

 ائتالف و نظماهنگ و قرآن زبان آهنگین یها ویژگی بلکه است؛ نشده پرداخته مستقلی
 بطـن از نیـز حاضـر بحث که است شده واقع نویسندگان از شماری ّمدنظر ،معنا و لفظ

 مـورد آن مهـم هـای شـاخه از یکـی عنـوان به است الزم و آید درمی اشاره مورد مباحث
  .گیرد قرار بررسی

. دهـد دست به را هایی نوشته آن، ابعاد برخی و زمینه این در است کوشیده نگارنده
 نظماهنـگ نیز و زبان این بودن فطری و قرآن زبان یها ظرفیت ۀدربار مقاله دو جمله از
 و )٣٣ش: ١٣٨١ ؛٢۵ش: ١٣٧٩ ؛٢٠ش: ١٣٧٧همـو،  ؛۵۶ــ۵۵/٣١ش: ١٣٩٢ مـنش، خوش :ک.ر( آن
  .)١٣٩٣همو، ( قرآن زبان هنری و فرهنگی یها ظرفیت به درآمدی عنوان با کتابی نیز
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 احمـد فراهیـدی، بـه بـن سـان خلیـل  و لغت بهموسیقی بزرگ در ریاضی و عالمی
گـاهی وی از   عربـی دسـت یازیـد وهـای ین فرهنگ لغت و تدوین و تنظـیم واژهتدو آ

  ١.گذاری علم عروض گردید  و پایهالنغمموسیقی موجب نگارش کتاب 
 بررسـی در ّجنـی ابـن و سیبویه احمد، بن خلیل مانند عربی زبان علمای کوشش از
 زبـان بـه مربـوط تمطالعـا در مهـم وردهایادست از یکی عنوان به همواره لغوی آواهای
 بـه هستند، سرگرم عربی آواهای ۀمطالع به حاضر زمان در که کسانی. شود می یاد عربی
 ایـن. دهند نمی نشان توجهی ،اند عربی آوایی های بررسی ۀدربرگیرند که تجویدی کتب
 مجهـول منـشأی بـا مهمـل مطالعـاتی اشاره، مورد مطالعات که است شده باعث حالت
 اصـیل و غنی مصادر این از ،معاصر دنیای در عربی زبان آواشناسی دروس و بماند باقی
  .)۵: ١۴٠۶ حمد، قدوری( افتد دور

 گفتـاری یهـا انـدام بـه توجـه و ما بحث مورد موضوع در پیشینیان رهیافت میان در
 سـیوطی سخن این به توان می آواها، از پدیدآمده معانی و قرآنی آواهای تلفظ در آدمیان
 لـسانی حلقی، حرف سه از حاصل ترتیب، به را بقره ۀسور آغاز در» الم« که کرد اشاره

: ١۴١۵ ،سـیوطی :ک.ر( گیـرد مـی ترتیب و ترکیب این از نیز ای نتیجه و شمارد می شفوی و
٢/٢۴۴(.  

  فطرت کتاب قرآن،
 بـه دعـوت و حنیـف دیـن کتـاب نیـز قرآن و فطری است ای پدیده آدمی، نزد زبان
 محتـوای و باطن. است سرشته آن اساس بر را آدمیان و جهان خداوند، که است فطرتی
 مختلفـی یهـا هماهنگی نیز ظاهر در و است همخوان آدمیان عموم نیازهای با زبان، این
  .سازد می مقبول ها انسان عموم نزد را آن که دید توان  میآن سیمای در زبانی فطرت با را

َفطر ریشه از فطرت  گرفتـه نیـز را آفـرینش معنـای دهابعـ و اسـت شکافتن معنای به َ

                                                                 
  :ک. رشــناختی، د زبــان جدیــهــای  از جهــد فکــری و علمــی او در پرتــو تحلیــلبــرای دیــدن شــرحی. ١

. ٣۴ـ٣٢: ٢٠٠٨، عبداهللا؛ فرید ٣٩٢ـ٣۶٧: ١٩٩١ ،)یونسکو (هالمتحدة للتربیة و العلوم و الثقاف االمم ّمنظمة
گاهی از   :١٩٩٨سـیوطی، : ک. ر،توجهی که او به موضوع مـورد بحـث مـا نـشان داده اسـتنیز برای آ

  .۶۶: ١٩٨٠؛ انیس، ۵١/١
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َفعلـ (فطـرت ۀواژ وزن. )۵/۵۵: ١۴١۴ منظور، ابن( است  فعـل یـک وقـوع چگـونگی بـر) ةِ
 بـر کـه اسـت واحـدی معمـاری فطـرت، از مـراد. )٣/۴٣٨: ١۴١٠ فراهیـدی،( دارد داللت
. است مانده محفوظ و مصون تبدیل، و اختالف ِآفت از و فرماست حکم هستی سراسر
 زاده آن بـا خدا بندگان که است درخشان و پاک ای زمینه خود، خودی به یآدم فطرت
 منفـی و مثبـت معنـای دو هـر بـه ـ خاکی زندگی »های کشش «که جایی تا و شوند می

  .زیند می آن اساس بر دهد، اجازه ـها کشش
کید مورد دین فطری گفتمان  رویکرد با اخیر های دهه در که است تفاسیری اغلب تأ

 مطـابق را دیـن بارهـا المیـزان تفسیر که چنان. اند شده نگاشته جامعه متن به رآنق آوردن
 تعـابیری بـا آن از و شـمرده انـسانی فطـرت را دیـن اثر و پذیرش اساس و شمرده فطرت
 طباطبـایی،: ک.ر( اسـت کرده یاد آن مانند و سلیم فطرت انسانی، فطرت فطرت، همچون
 فطـری دیـن همـان قـیم دیـن عالمه، نظر از. )٢٢۶ و ٢٠/٢٢۴  و٢٣۶ ،١٨/٣۶، ١٣/٩٢: ١٣٧۴
 و افـراد عمـوم ۀسـاد عقول برای که است دین فطری وجه همین و )٩/١١۵: همان( است
 ۀکلمـ همـان فطـری دیـن. )١٣/١٨۵: همـان: ک.ر( اسـت فهـم مورد مؤمن غیر افراد حتی
بـرای ( ستا نید عملکرد و خطاب در نیادیبنی نقش زیحا فطرت، و )٢/۶٨: همان( توحید

 دین برای وجه ۀقاما. )١٩١  و١٧۶ ،١٣١ـ١/١٢٩ و مقدمه: ١٣۵٠ طالقانی،: ک.ر ،بارز های نمونهدیدن 
 کـه است توحید ِحق و حق ِتوحید از عبارت ـگوید می سخن آن از روم ٣٠ ۀآی کهـ  قیم

 را آن دیگـر، یکـی ِیـاریگر یکی هر و دیگری از پس یکی آدمی، شرع و عقل و فطرت
  .)٢٣/١٩۴: ١۴١٠ تهرانی، صادقی( کنند می اختیار و دنپذیر می

 فطـرت گفتمـان در را آن شـاخص حـضور بلکـه کـریم قرآن هماهنگی و همگامی
 در را قـرآن ظـاهر ائتالف ۀمطالع بلکه. کرد جستجو نباید قرآن محتوای در تنها جهانی،
و  مطالعـات انجـام بـه زمینه این در و داشت ّمدنظر باید نیز آن آوایی و صوتی های جنبه

  .پرداخت الزم های پژوهش
 در و روانـی هـا زبان بر را آن تا شده گرفته کار به هایی شیوه الهی، مبین لسان این در
  :از اند عبارت ها شیوه این از برخی. بخشد شیوایی ها گوش

 ایحاء کنند؛ اصابت معنا هدف به تیری سان به کلمات تا ،کلمات گزینش در دقت
 یـک رانـدن زبـان بـر کـه چنـدان ،پیرامونی ِمعانی برانگیزندگی خاصیت و گری الهام و
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 تـألیف، حـسن باشـد؛ عبـارت یـا کلمـه ِپیرامـونی شعاع در معانی آن ۀبرانگیزند ،کلمه
: ١٣٧۶المنـصور، : ک.ر( معنـا و لفـظ همـاهنگی سـرانجام و تعبیـر قـوت و ترکیـب وضوح
  .)١۵٨ ـ١۵۶

  آهنگ حروف و موسیقی سخن
. شـوند مـی داده تمیـز هـم از خـود مخـارج بـا حـروف که است روشن یا نکته این
 مختلـف هـای بخـش همکـاری از و سـتها آن فیزیکی خواص ۀزایید حروف، مخارج
 بـا مزبور های بخش شدن چفت و همکاری ۀنحو همچنین. آیند می پدید تکلم دستگاه
 بـرای کـه اییهـو و نیـرو. است متفاوتها   آنادای و حروف آوردن پدید برای یکدیگر
 بـا تواننـد نمـی موارد این مجموع و نیست یکسان شود، می آزاد حروف این صدای تولید

 همچنـین. باشـند ارتبـاط بـی حـروف از پدیدآمـده عبـارات و الفـاظ معنـادهی موضوع
 دسـتگاه آغـاز، در طبیعـی طـور بـه شود، می گفته سخن فطری موسیقی از که هنگامی

 هـا انـسان ۀهمـ بـدن در خـدادادی صورت به که گردد می واقع التفات مورد صداسازی
 و »فطـری اشـتراکات«ۀ پایـ هـا، انـسان میـان در مـشترک دستگاه این. است شده تعبیه

 اساسـی موضـوع یـک بررسـی به را ما موضوع این. زند می رقم را ١»زبانی یها جهانی«
  :کشاند می دیگر

  خواص فیزیکی اصوات
 خـواص دارای کـه آیـد مـی پدید اصوات تألیف از ،آوایی موسیقی یا سخن موسیقی

  .است مختلف موسیقایی و فیزیکی
 در تـوان مـی و انـد تقـسیم قابـل مختلف های دسته به فیزیکی خاصیت اثر بر حروف

ــد میتقــس ــا یبن ــجدی آواشــناختی ه ــان د،ی ــد صــامت حــروف می  را اصــلی گــروه چن
  :داد تشخیص

  پ؛ ب، د، ت، گ، ک، ق،: انسدادی حروف. ١

                                                                 
1. Linguistic universalis. 
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  :شوند می تقسیم گروه چند به خود که انقباضی فحرو. ٢
  و؛ ف، ز، س، ژ، ش، خ، ه،: مانند سایشی حروف. ١ـ٢
  ر؛ ل،: مانند روان حروف. ٢ـ٢
وصـف ایـن دیـدن ؛ بـرای ٧۶ــ٧۵: ١٣٧٣ذوالنور، ( م ن،: مانند خیشومی یا ّغنه حروف. ٣ـ٢

  .)٧۴ و ٣٠: ١٣٧٧نیا،   ستوده:ک. ر،حروف در تجوید
 تـأثیر ایـن. بگـذارد جـای بـه خواننـده بـر تـأثیری توانـد مـی حروف ینا از دسته هر
 و مـوزون ترکیبـی از برآمـده کـه بـود خواهـد هنرمندانـه بلکه مؤثر و محسوس هنگامی
  .باشد سخن معنای با متناسب
 بـوده شناسـان زبـان و ادبـا توجـه ّمد ،تکلم دستگاه در حروف ادای ترتیب دیرباز از
 /خ /غ/ ح /ع / ه /ء« :اسـت کـرده ذکـر گونـه ایـن را حـروف ترتیب سیبویه. است
/ ف/ ث/ ذ/ ظ/ س/ ز/ ص/ ت/ د/ ط/ ن/ ر/ ل/ ی/ ش/ ج/ ض/ ق/ ک
  .»و /م /ب

 :اسـت کـرده جـا جابـه را حـروف برخی تنها و آورده را ترتیب همین قریب سینا ابن
 /ذ/ ث/ د/ ت/ ط/ ز /ص/ س /ض/ ش /ج /ک /ق /غ/ خ /ح /ع / ه /ا /ء«
  .)١٩: ١٣٧٧نیا،  ستوده( »ی /و /ن /م /ب /ف /ر /ل /ظ

 چامسکی نوآم .است شده تعریف نیز ای مشخصه عالئم حروف، مکان تعیین برای
  .(Ladefoged, 1982: 246) اند کرده باره ذکر این در عالمت شش هال و

  ِ فیزیک صوت و معنای آنارتباط
 مفاهیم با ها واژه ۀهم که شتدا باور ـبود گرا طبیعت کهـ  ١کراتیلوس باستان یونان در
 افـراد و است آشکار ها واژه از بعضی در رابطه این او نظر از. دارند طبیعی ای رابطه خود
ُشرشـر میومیو، کوکو، «های واژه به توان می قبیل این از که یابند درمی را آن هم عادی  و ُ

 اشـاره ـارندد داللت شیشه شکستن و آب ریزش گربه، فاخته، صدای بر کهـ  »جرینگ
 تحلیلی نگاهی باید زمینه این در که نیست طبیعی رابطه ،ها واژه از دیگر بعضی در .کرد

                                                                 
1. Cratylus. 
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 هـم بـه صـدای از که برد نام را »َپر «ۀواژ توان می نوع این از. گرفت کار به را تأویلی و
 نـام و جـرس صـدای پـژواک کـه »زنگ«ۀ واژ یا است شده تقلید پرندگان بال خوردن
 ۀواژ یـا اسـت؛ شـده حکایـت هـم ring و zing صـورت بـه و اسـت آن صـدای دیگـر

 را آن هـا فرهنـگ و شـده تقلیـد پرنده این نوک خوردن هم به صدای از که »لک لک«
 صـورت ایـن بـه را پرنـده ایـن نیـز زبانـان عرب از گروهی و اند کرده ضبط نیز »لق لق«

 معنـا و لفـظ ۀرابطـ کـه اییـدگر سو بدین او و شد رد ارسطو سوی از ریاخ نظر. نامند می
 قـراردادی بـر دلیـل را مختلـف هـای زبان های واژه تفاوت وی. است قراردادی ای رابطه
  .)١٠ـ٩: ١٣٧٣وحیدیان کامکار، ( است شمرده معنا بر لفظ داللت بودن
 ایرانـی و اسـالمی دانـشمندان تـصریح مورد بعدها معنا و لفظ میان ارتباط وجود اما
 که شمارد می شریف موضوعی را معنا و لفظ میان مناسبت وجود یّجن ابن. گرفت قرار
 انـد پذیرفتـه را آن لغـت اهل اکثر و داده نشان توجهی بدان نیز سیبویه و احمد بن خلیل

ــز ر١/۵١: ١٩٩٨ســیوطی، ( ــیس، : ک.؛ نی ــوعلی ســیبویه،. )۶۶: ١٩٨٠ان  و ســیوطی فارســی، اب
 سـیوطی. )١٠: ١٣٧٣وحیدیان کامکار، ( اند ضوعمو این به معتقد دانشمندان دیگر از میرداماد

 وجود جبل حسن حسن دکتر. دهد می اختصاص موضوع این به را المزهر کتاب از بابی
 ،االلفـاظ داللـة کتاب در انیس ابراهیم دکتر عوض در اما است، منکر را ای رابطه چنین
 و ارتبـاط بـه او مثبـت نگاه که گشاید می »االلفاظ من الداللة استیحاء« عنوان با را بابی

  .)٧۵: ١٩٨٠  انیس،:ک.ر( است آشکار ریاخ عنوان نیهم از معنا، و لفظ انیم ائتالف
 را معنـا اروپـایی، گرایـان سنت برخی که رفت پیش جایی تا نهیزم نیا در کار بعدها

 چنـین البتـه نوگرایـان. کردنـد تلقـی ها واژه »جسم «در نهفته »ِروح «بدیهی، صورت به
تـاریخ « ١، ویـوین الوۀمقالـ (٨٢: ١٣٨۴ کـامری و دیگـران،( شـمردند افراط آفت گرفتار را ای تلقی
  .))١١٠ـ ۵٢: »شناسی زبان

 مقابـل گروه واکنش باشد، افراط قرین »جسم «در نهفته »ِروح «تمثیل و تلقی اگر
 دشوار و سخت مفهومی که ای واژه بیان برای آدمی اینکه. بود خواهد تفریط بند در نیز

 از لطیـف، و نـرم مفهـومی بیـان برای و گیرد می کار به را خشن و سخت حروف دارد،

                                                                 
1. Vivien Law. 
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 دنیـا جـای همه در. است القبول سهل و روشن اصلی برد، می بهره آن با متناسب حروفی
 انگـشتان کـردن، بـاز مفهـوم ادای برای ای اشاره زبان در شخص که است شده پذیرفته
 و بنـدد مـی را آن بـستن، مفهـوم بـرای و کنـد می باز مخروطی صورت به را خود دست
 مفـاهیم از بخواهـد او اگر که ترتیب این به دهد؛ می رخ وی های لب برای حالت همین
 امـر ایـن بـاری،. کنند پیدا شدن بسته و باز حالت وی های لب بگوید، شدن بسته و باز

 ایـن بـر ،لـلم مختلف واژگان میان در ّتجولی و ندارد خاص ملیتی و زبان به اختصاص
  .شد خواهد ذکر آتی مباحث در ها واژه این از هایی نمونه و گذارد می صحه موضوع
 کنـیم می دریافت رسند، می ما به که گونه آن را الفاظ ابتدا ما انیس، ابراهیم ۀگفت به

 ذخیـره خـود ذهـن در انـد، شـده تشکیل معین نظمی طبق که راها   آناز زیادی شمار و
 ذخیـره و کـسب راهـا   آنکـه شـود مـی الفـاظی تـابع آدمی صورت، این در. سازیم می
 ایـن. پـذیرد مـی تـأثیرهـا   آنترکیب و بافت نیز وها   آنمیان در موجود نظام از و کند می

 هـم بـه نزدیـک هـای فرهنـگ اهالی نزد و مشابه های محیط در تأثیرپذیری در اشتراک
 را هـا ذهـن واژه، یک ارتجالی ساخت حتی حالت، این در. است فزونی و کثرت دارای

 حـروف آن صـفات حتـی یـا حروف ای پاره در که برد می دیگری معروف لفظ سوی به
 قول دو حالتی، چنین پیدایش ۀنحو ۀدربار .است تقارب یا تشابه دارای نظر مورد لفظ با

 بـین قـوی ربـط و خـود واژگـانی ۀاندوختـ بـه توجـه با دان زبان اینکه یکی. دارد وجود
 مـورد ۀواژ مفهـوم و معنا به پی واژگان، آن دالالت بین و کرده ذخیره که معینی نواژگا
 ایـن در اگـر. دارد وجـودها   آنمعانی و الفاظ بین طبیعی ربطی اینکه دیگر ؛برد می نظر
: ١٩٨٠انـیس، ( نـدارد وجـود ذاتـی تبـاینهـا   آنبـین که دید خواهیم کنیم، دقت قول دو
  .)٧٨ ـ٧۵

  معنادهی در وفحر آوایی تأثیرات
 فیزیکـی خواص به توجه با هجا حروف برخی از پدیدآمده معنای تأثیرات از ای پاره

  :است ذکر قابل ذیل صورت به حروف، این
 در را هوا اصلی راه و شوند می ادا لب با که »و ب، ف، «حرف سه: شفوی حروف

 مفهـوم با که رنددا هایی واژه در شاخصی حضور کنند، می باز و بندند می تکلم دستگاه
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 در. کـرد ذکر مختلف های زبان از را هایی مثال توان می زمینه این در. اند مرتبط شدن باز
 َفجـر، َفجـو، َّفج، َفسر، َفسق، َفتق، ِوسع، َفصل، َفصح، َفسخ، َفسح، َفتح،«: کریم قرآن
  ؛»فـوه ،َفـوض فـور، فجـو، ّفـج، َّفـر، َفلـح، َفلـق، َفـرق، َفقـر، َفـصم، َّفـض، َفطر، َفتر،
ــان در و   ؛)فرانــسه(ouvrire, fendre, vaste, vide, vacant  :دیگــر یهــا زب
 open, wideانگلیسی( ١( ؛ffnen, aufmachen, aufdrehen ö) آلمانی.(  

 و شـود مـی آغـاز شـفوی یهـا صامت از یکی با باال الفاظ از برخی که است روشن
بـاره  نیـا در( شـود مـی شـفوی تیصـام بـه منتهی همچنان کهی یها مصوت با دیگر ای پاره
  .)۵٨: ١٣٨۵ ان،ینجار :ک.ر نیهمچن

  :است تیرؤ قابل ،یقرآن عبارات نیا در باالی ها شهیری قرآن استعماالت ازی برخ
َّإنا ـ  َْنا ِ َ َلك َف ًا َ ْ ًنا َف ِمب ُ )؛)١ /فتح  
ْأومل ـ  َ َ َیر َ َالذین َ ِ

ُکفروا َّ َ َّأن َ ِالسماوات َ َ َ ْواألر َّ َ ْ َاکنتا َضَ َ ا َ ًر ْ َففتقنامها َ ُ َ ْ َ َ َ )؛)٣٠ /ایانب  
َوتری ـ  َ َالشمس َ ْ َإذا َّ ْطلعت ِ َ َ ُتزاور َ َ َ ْعـن َ ْکھفھـم َ ِ ِ ْ َذات َ ِالیمـني َ ِ َ َوإذا ْ

ِ ْغربـت َ َ َ ْرضـھم َ ُ ُ ِ
ْ َذات َ ِالـشمال َ َ ْو ِّ ُ ٍوة ِىف َ َ ـ ْ َ  

ُمنه ْ ِ )؛)١٧ /کهف  
ا َیا ـ  َأ ُّ َالذین َ ِ

ُآمنوا َّ َقیل َذاِإ َ ُوا َلُکْم ِ َّ َ الس ِىف َ ِا ِ َ َ وا ْ ُفا َ ْف َ ِ
َ ْ   ؛)١١ /مجادله( َلُکْم ُاهللا َ

 هـم بـا را »فـرق و فلـق« ۀشیـر دو کـهی آتـ سـطور در شـعراسـورۀ  ۶٣ ۀیآ مثال زین
  .ردیگ یدربرم
 هـای زبـان در آن اسـم و »بنـد «ُبـن و کـردن بـاز و بـستن فعل دو هر نیز فارسی در
 ایتالیایی، کهن، ایسلندی ایرلندی، اوستایی، انگلیسی، انی،غاف آلمانی، همچون تلفمخ

 التـین، گوتیـک، فرانـسه، سـوئدی، سانـسکریت، دانمـارکی، پهلـوی، باسـتان، پارسی
  .)١٣٣: ١٣٨۴،  کاشانیپور آریان: ک.ر( یونانی و هلندی نروژی، لیتوانی،

 و مقلـوب یکدیگر با خود درونی حروف در با ها واژه این از ای پاره قرآن، در گاهی
 ریـشۀ اینجـا در مـا. ماند می ثابت نخست حرف که حالی عین در ،دنشو می نیز جا هجاب

                                                                 
 و open, ouvrire, offnenماننـد هـا   آنلفظ» تیتصو«ن افعال و ی از ایروشن است که آغاز تلفظ برخ. ١

 از یکـی، همچنـان ی اما حرف صامت اصـل.ّاند، با مصوت است نجا ذکر نشدهی که در اییها گر نمونهید
 از جمله ازها  ی آنزبان نیها و تبادالت ب شهیافتن واژگان فوق و ری یبرا.  است(… ,p, v, f) یحروف شفو

  .Delas, 1981: 432; Bloch, 1964: 452; Onions, 1983: 628 :های ذیل بهره گرفته شده است فرهنگ
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  .دهیم می قرار توجه مورد را آن به مرتبط های ریشه برخی و »فلق«
ی بـرا لیـذ ارجاعـات و دهکرن ذکررا  مطلب نیای اصل منبع ،هاللغ فقه فارس در ابن
 دیگـر حرف جای به حرفی دادن قرار و حروف تبدیل را ابدالوی . است رشتیب ۀمراجع
 و اسـت زبـان در مـشهور و کثیر امری و عرب سنن از چیزی چنین: افزاید می و شمرده
 از هایی مثال ذکر به ابدال باب در سپس وی. اند پرداخته کتب تألیف به باره این در علما
َفأوحینا ۀ آی جمله ْ َ ْ َ َإىل َ َمو ِ ِأن ُ

ْاضرب َ ِ َبعصاك ْ َ َ ر ِ َا ْ َ لق ْل َفا َ َ ْ َان َ ُّکل َفَک ٍفـرق ُ ْ ِاکلطـود ِ ْ َّ ِالعظـمي َ ِ َ ْ )۶٣ /شـعراء( 
 بـه کـه انـد متعاقـب حـرف دو] مخرج تقارب سبب به [راء و الم :گوید می پردازد و می

 فـانفلق «صـورت بـه آیـه دوم بخش باید قاعده، حسب بر یعنی ؛اند آمده یکدیگر جای
 بینـیم مـی نیـز روشنی به و )١۵۴: ١۴١٨ فـارس، ابن( آمد می »العظیم کالطود ٍفلق ّکل فکان
 بـه »فـرق «فعـل موسـی داستان همان در آب شدن شکافته برای بقره،ۀ سور در که
ْوإذ  :است رفته کار

ِ َفرقنا َ ْ َ ُبمکُ َ ر ِ َا ْ َ ینامک ْل ْفأ ُ َ ْ َ ْ َ َوأغرقنا َ ْ َ ْ َ َفرعون َآل َ ْ َ ْ ْوأنمت ِ ُ ْ َ َتنظـرون َ ُ ُ ْ َ
 )نیز باره این در( )۵٠ /بقره 

  .)۶/٢٧٩: تا بی بروسوی، حقی ؛١٩/١۴٧: تا بی عاشور، ابن ؛٢٢/۴٨: ١٣٨۵ صادقی، :ک.ر
 و شــکافتن »فــالح«: اســت آمـده همچنــان »فلــح «ۀریـش ذیــل دیگــری تفـسیر در
 دوم و فـاء اول حـرف کـه ای ماده. ستها این برای کوشش »ِافالح« رستن، و پیشرفتن

 اشـارات هـا این ۀهم. ... »فلق فلع، فلخ، فلغ،« چون است معانی همین برای ،است الم
 از رسـتن بـرای را انـسان تـالش و طبیعـت سـیال ۀماد که است ترکیبی ۀاستعار و لطیف
 کـه کـرد فرض را دیگری ۀریش توان می حال. )١/۶٢: ١٣۶٢ طالقانی،( نمایاند می آن امواج
 ۀریـش: اسـت مـرتبط انفتـاح موضـوع بـا همچنـان و رفتـه رکـا به آن ۀمیان در اءف حرف

َنفخ« َنفح،« های ریشه که »َ َنفس، َ َنفث، َ َنفش َ َنفر و َ  آیات در آن، به قریب همگی که »َ
 مقـام و حـال فراخـور بـه محدود و تدریجی لفظی و معنایی اختالفاتی با قرآنی مختلف

  :اند رفته کار به
ًورسوال ـ  ُ َ َإىل َ ِبىن ِ ْإس َ َرائیلِ ِ ِّأىن َ ْقد َ ُجئتُکْم َ ْ ٍبآیة ِ َ ْمن ِ ُربمکْ ِ ِّ ِّأىن َ ُأخلق َ ُ ْ َمن َلُکْم َ ِالطني ِ

ِکھیئة ِّ َ ْ َ ِالطـري َ ْ خ َّ ُفـأ ُ ْ َ ِفیـه َ ِ 
ُون َفیُک ًطريا َ ْ ِبإذن َ

ْ
ِ   ؛)۴٩ /عمران آل( ِاهللا ِ

ْولئن ـ  ِ
َ ْمس َ ُ ْ َّ ٌَة َ ْ ْمن َ ِعذاب ِ

َ َربك َ ِّ َّلیقولن َ ُ َُ ْوی َیا َ َلناَ َّإنا َ َّکنا ِ َظاملني ُ ِ ِ َ
 )؛)۴۶ /انبیاء  

ِوالصبح ـ 
ْ ُّ َإذا َ َتنفس ِ َّ َ َ

 )؛)١٨ /تکویر  
ْومن ـ  ِ ِّشر َ ِالنفاثات َ َ َّ ِالعقد ِىف َّ َ ُ ْ )؛)۴ /فلق  
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َوداود ـ  َُ ن َ َو َ ْ ُسـَل ْإذ َ ِمـان ِ َ ُْک رث ِىف َ ِا ْ َـ ْإذ ْ ْشت ِ َ ـ َ ِفیـه َ ُغـ ِ َ ِالقـوم َ ْ َ َّوکنـا ْ ُ ْمھـمِ َ ِ ِ َشـاهدین ُْک ِ ِ َ
 )انبیـاء/ 

  ؛)٧٨
روا ـ  ُا ِ

ْ ًخفافا ِ َ اال ِ ًو َ
ِ ُوجاهدوا َ ِ َ م َ ْبـأموا ِلُک َ ْ َ سکم ِ ْوأ ُ ِ ـ ُ ْ َ ِسـبیل ِىف َ ِ م ِاهللا َ ْذ ُلکـ ِ

ٌخـري َ ْ ُلکـْم َ ْإن َ ْکنـمت ِ ُ ْ َتعلمـون ُ ُ َ ْ َ 
  .)۴١ /توبه(

 ،کنـدن کـشتن، زدن، شکـستن، همچـون خشن مفاهیمی با شدید انفجاری حروف
  .است مرتبط آن مانند و فشردن

 ،)دنیـدر (»قـدد« ،)گـرفتن تنگ (»قدر« ،)گرفتن تنگ (»قتر« :قرآنی های ریشه
َقتل« َقطع« ،)دنیبر (»قرض« ،)کشتن (»َ َقمع« ،)کردن قطع (»َ  »َقـسط« ،)دنیـکوب (»َ
َقسم« ،)کردن جدا( َّقص« ،)کردن بخش (»َ  ،)کـردن کوتـاه (»َقـصد« ،)کردن قطع (»َ
َّقط« ،)دنیکوب (»قرع« ،)کردن کوتاه (»َقصر«   ؛)کردن قطع (»َ

  :یقرآن استعماالتی برخ
ْأومل ـ  َ َ ْیروا َ َ َّأن َ ُسط َاهللا َ ُ ْ َالرزق َ ْ ْملن ِّ َ ُاء ِ در ََش ُو ِ ْ َ َّإن َ َذلك ِىف ِ ِ

ٍآلیات َ َ ٍلقوم َ ْ َ َیؤمنون ِ ُ ِ ْ ُ )؛)٣٧ /روم  
َوالذین ـ  ِ

َّ َإذا َ قوا ِ ُأ َ ْ ُرفوا َْمل َ ِ ْس
ْومل ُ َ ُُرتوا َ ْ َواکن َ َ َبني َ ْ َذلك َ ِ

ًقواما َ َ َ
 )۶٧ /فرقان(  

 معنایی تحول اندکی با آیه، این در هم کنار در را »قدر و قتر« ۀریش دو استعمال ماـ 
َجنـاح َال : بینـیم مـی »قـدر« ۀریش در َ ْعلـیُکْم ُ َ ْإن َ ُطلقـمت ِ ُ َْ َالنـساء َّ َ َّمتـسوهن َْمل َمـا ِّ ُ ُّ َ ْأو َ ُرضـ َ ِ

ْ َّهلـن واَ ُ ـة َ ًفر َ
ِ
َ 

َّومتعوهن ُ ُ ِّ َ َ َ ِاملوسع َ ِ ُ ُقدره ْ ُ َ َو َ َ ِاملقرت َ ِ ْ ُ ُقدره ْ ُ َ ًمتاعا َ َ ِباملعروف َ ُ ْ َ ْ ًّحقا ِ َ َ َاحملسنني َ ِ ِ ْ ُ ْ )؛)٢٣۶ /بقره  
ْوهلم ـ  ُ َ ُمقامع َ ِ َ ْمن َ ٍحدید ِ ِ َ )؛)٢١ /حج  
ْلو ـ  َاکن َ ًعرضا َ َ ا َ ًقر ِ

ًوسفرا َ َ َ ًقاصدا َ ِ َالتبعوك َ ُ َ َّ ن َ ْو َلِک ْبعدت َ َ ُ ُعل َ
ِ
ْ َ ُالشقة َ َّ ُّ

 )؛)۴٢ /توبه  
َوإذا ـ 

ِ َحضر َ َ َالقسمة َ َ ْ ِ ُأولو ْ َالقرىب ُ ْ ُ َوالیتاىم ْ َ َ ْ ُواملساکني َ ِ َ َ ْ ْفارزقو َ ُ ُ ُ ْ ُمنه َ ْ ُوقولوا ِ ُ ْهلم َ ُ ًقوال َ ْ ًمعروفا َ ُ ْ َ )؛)٨ /نساء  
َإمنــا ـــ  َّ ُجــزاء ِ َ َالــذین َ ِ

ُار َّ ِ َــ ُورســوله َاهللا َنُ َ ُ َ عون َ َو ْ َ ــْس َ ِاألرض ِىف َ ْ َ ًفــسادا ْ َ ْأن َ ُتلــوا َ َّ َ ْأو ُ ُلبــوا َ َّ َ ْأو ُ َطــع َ َّ َ ْأیــد ُ ِ ِ ْ َ 
ْوأرجلھم ُ ُ ُ َْ ْمن َ ٍخالف ِ ْأو ِ ْینفوا َ َ ْ َمن ُ ِاألرض ِ ْ َ ْ

 )؛)٣٣ /نساء  
ِفأسر ـ  ْ َ َبأهلك َ ِ ْ

َ
ٍطع ِ

ْ ِ َمن ِ ِاللیل ِ ْ ْواتبع َّ ِ َّ َأدبار َ َ ْ َْ َوال ُ ْیلتفت َ ِ َ ْ ْمنُکْم َ ٌأحد ِ َ ُوامضوا َ ْ ُحیث َ ْ َتؤمرون٭ وقـضینا َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ِإلیـه ُ ْ َ ِ 
َذلك ِ

َاألمر َ ْ َ َّأن ْ َدابر َ ِ ِهؤالء َ َ ُ ٌطوع َ ُ َني َمْق ِمصِب ْ ُ
 )۶۶ـ ۶۵/ حجر(.  

ــدالت: فارســی ــان ّتب ــان در »c و ک ق،« حــروف می ــا زب ــسما یه ــه ّم  و ســامی ب
: ١٣۴٧ القفطـی، ابـن: نیز ؛١٣٨۵ صادقی، :ک.ر باره این در( است منیدرازدا حدیث هندواروپایی

 یعنی آن، به نزدیک حرف از آن برای و نداشته وجود فارسی زبان در »ق« حرف. )٢٧٣
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 ۀافـاد بـرای اخیـر حـرف همین از باال سطور کلمات. است شده استفاده »ک« حرف
هـای جهـان  ریشه در دیگـر زبـان گان همواژبرای ( کاویدن کافتن، کوفتن،: است نظر مورد معنا،

 هـای زبـان در آن مـشتقات و کارد ۀواژ ؛کندن کشتن، ،)٣٩٨: ١٣٨۴،  کاشانیپور آریان: ک.ر
  .)٣٩٧: همان :ک.ر( است باب این از دیگر ای نمونه جهان، مختلف

  casser, cesser, couper, castrer, caver :فرانسه
  cut, cease: انگلیسی

 : قابل مقایسه است با،...قطع کردن وی بریدن، کوتاه کردن، ه معان عربی قصر بۀریش
َّکسر، قص«های  ریشه َ َ ): فرانـسه( cesserو ) انگلیسی (cease:  در عربی و نیز»، قصدَ

 ۀخرد کردن و شکستن کـه خـود از ریـش): فرانسه (casser ؛متوقف کردن، قطع کردن
quatere) التین (است اخیر ۀاز همین ریش. آمده است :quassare) َّقص«معادل ) التین 
َو کسر برای مقایسۀ ( قطع کردن و بریدن: caeder ۀاز ریش) التین (caesar در عربی و نیز »َ

 ؛٢٩٧٣ و ٢٧۶٨: ١٣٧٩ ،معــین؛ ۴۶: ١٩٨٢ زیــدان، ؛١١/١٩٠: ١۴١۴منظــور،  ابــن :ک.ر ،هــا ایــن ریــشه
Hachette, 2005: 43; Larousse, 1995: 551; Bloch, 1964: 117; Ramon, 1961: 2/21; 

Manser, 1996: 199(.  
  cisusرسـند کـه بـه پـسوند  های عربی باال مرتبط با افعالی التـین بـه نظـر مـی ریشه
   مزبـور، قابـل مـشاهدهۀریـش. دهنـد ًشوند و عموما معنای قطع و بریدن را مـی ختم می
  د اشـاره اسـتهـای مختلـف اروپـایی بـا حفـظ مفـاهیم مـور های فراوان از زبان در واژه

  ؛١/۴۶: ١٩٩٨ سـیوطی، ؛١٩٢ و ١٢/٩٢ و ١١/١٧۶: ١۴١۴ ،منظـور ابن: ک.هایی، ر برای مشاهدۀ نمونه(
Picoche, 1999: 144; Cottez, 1986: 85; D'Hauterive, 1999: 196; Dauzat, 1964: 147(.  

 در عربـی دارای ،های قـدیمی آرامـی و سـریانی  برگرفته از ریشه»قطع« قرآنی ۀریش
 ...)و، کشتن حشره، آرد کردن گندم کوبیدن (»قطط، قصع«های  رابت فراوان با ریشهق
 معنای قطع گردن معادل قصل و هر دو به (»قطل«، )چیدن میوه از درخت (»قطم، قطف«

هـای قـدیمی در  که خود همچنان برگرفتـه از ریـشه) قطع کردن (»قسط«و ) و مانند آن
 ؛ قطـع کـردن، بریـدن:)انگلیـسی (cutل مقایسه بـا و قاب سریانی، آرامی و عبرانی است

couteau) فرانسه(:؛ چاقو، آلت قطع کردن و بریدن coutre) چاقوی بـزرگ:)فرانسه ، 
  .)Zammit, 2002: 340 ؛١١۶۶: ٢٠٠١، ؛ همو ۶۴٢: ١٩٧٣معلوف، : مقایسه کنید در(باشد  می
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 کـه کـرد اشاره نکته نیا به توان یم گر،ید حروفی ها نمونه ذکر به پرداختن از قبل
 در معنـا و لفـظ ائـتالف یا نظماهنگ ۀنیزم دری مهم باب قرآنی، حروف تکرار و توالی
 تکـرار و تـوالی و معـین حروفـی بسامد قرآنی، عبارات و آیات از ای پاره در. است قرآن
 ًکـامال قیامت ۀواقع به مربوط آیات در »ق «حرف ِشدید حضور. است توجه قابلها  آن

  :است مشهود
ُالقارعة٭ ـ  َ ِ َ ْ ُالقارعة٭ َما َ َ ِ َ َوما ْ َأدراك َ َ ْ ُالقارعة َما َ َ ِ َ ْ

 )؛)٣ـ١ /قارعه  
َإذا ـ  ُالـسماء ِ َ قت٭ َّ ْا َّ ْوأذنـت ْـَش َ ِ

َ ـا َ َلر ِّ َ ْوحقـت٭ ِ َّ ُ َوإذا َ
ِ ُاألرض َ ْ َ ْمـدت٭ ْ َّ ْوألقـت ُ َ ْ َ َفیھـا َمـا َ لـت٭ ِ ْو َّ َ َ ْوأذنـت َ َ ِ

َ ـا َ َلر ِّ َ ِ 
ْوحقت َّ ُ َ )؛)۵ ـ١ /اقانشق  
ِاقرتبت ـ  َ َ َ ْ ُالساعة ِ َ ق َّ َّوا َْش ُالقمر َ َ َ ْ

 )؛)١ /قمر  
َإذا ـ  ِوقعت ِ َ َ ُالواقعة٭ َ َ ِ َ َلیس ْ ْ َلوقعتھا َ ِ َ ْ َ ٌاکذبة ِ َ ِ

َ
 )؛)٢ـ١ /واقعه  

ُأقسم َال ـ  ِ ْ ِبیوم ُ ْ َ ِالقیامة٭ ِ َ َ ِ َوال ْ ُأقسم َ ِ ْ ِبالنفس ُ
ْ َّ ِاللوامة٭ ِ َ َّ سب َّ ُأ َ ْ َ ان َ ُاإل َْس ِ

ْألـن ْ َّ َمـع َ َ ْ ُعظامـه٭ َ َ َ َبلـی ِ َقـادرین َ ِ ِ َ َ ْأن َ َ 
َوی ِّ ُنبانه َُس َ َ َ )۴ـ١/ قیامت(.  
 و کنـدن جـان سـختی از انـد، آمـده بـاال آیـات پـی از ای فاصـله با که زیر آیات در
َّکال  :گویند می مرگ های گام سنگینی َإذا َ ِبلغت ِ َ َ َالرتاقی٭ َ ِ َ َوقیل َّ ِ ْمن َ ٍراق٭ َ َّوظن َ َ ُأنه َ َّ ُالفراق٭ َ َ ِ

ِوالتفـت ْ َّ َ ْ َ 
ُالساق ِبالساق٭ َّ َّ َإىل ِ َربك ِ ِّ ٍمئذ َ ِ َ ْ ُاملساق َ َ َ ْ )٣٠ـ٢۶/ قیامت(.  

 را رسـولش و خـدا مقابل گیری جبهه و نافرمانی که آیاتی در سخن آهنگ ثقل
  :است شنیدنی کنند، می تمذم

َذلك ـ  ِ
ْبأ َ ُ َّ َ

ُّشاقوا ِ ُورسوله َاهللا َ َ ُ َ َوم َ ِّاق ْنَ َّفإن َاهللا َُش ِ
ُشدید َاهللا َ ِ ِالعقاب َ

َ ِ
ْ

 )؛)۴ /حشر  
ْإذ ـ  ِحی ِ َربك ُ ُّ َإىل َ ة ِ ِاملال ِئَک َ َ ِّأىن ْ ُمعمکْ َ َ ُتوا َ ِّ َفث َالذین َ ِ

ُآمنوا َّ ِسـألىق َ
ْ ُ ِقلـوب ِىف َ

ُ َالـذین ُ ِ
ُکفـروا َّ َ َالرعـب َ ْ ا ُّ ُفاضـر ِ ْ َ 

َفــوق ْ ِاألعنــاق َ َ ْ َ ا ْ ُواضــر ِ ْ ْمــ َ ُ ْ َّکــل ِ ٍنبــان٭ ُ َ َذلــك َ ِ
ْبــأ َ ُ َّ َ

ُّشــاقوا ِ ُورســوله َاهللا َ َ ُ َ ْومــن َ َ ِاقق َ ِ ــَش ُورســوله َاهللا ُ َ ُ َ َّفــإن َ ِ
ُشــدید َاهللا َ ِ َ 

ِالعقاب
َ ِ

ْ
 )؛)١٣ـ١٢ /انفال  

ْهلم ـ  ُ ٌعذاب َ َ یاة ِىف َ ِا َ َ َالدنیا ْ ْ ُولعذاب ُّ َ َ َ ِاآلخرة َ َ ِ ُّأشق ْ َ َوما َ ْهلم َ ُ َمن َ ْمن ِاهللا ِ   ؛)٣۴ /رعد( ٍقَوا ِ
گین خشم موضعی دارای که آیات این یا و ُإنه  :اند آ َّ َر ِ َوقدر٭ َفکَّ َّ َ َفقتل َ ِ ُ َکیـف َ ْ َقـدر٭ َ َّ َّمث َ َقتـل ُ ِ ُ 

َکیف ْ َقدر َ َّ َ
 )؛)٢٠ـ١٨ /مدثر  

  .بررسی این موضوع خود در خور تحقیق مستقلی است
 حـرف از عبارت م،دهی می قرار بررسی مورد را آن تحقیق، این در که دیگری حرف
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 ایـن. شـود می محسوب رخوت و ّشدت میان حرفی مصطلح، تجوید در که است »ن«
 کار به ّترنم وی ّتغن و طنین نوای و نرم آواهای زین و سخن و ندا انواع حکایت برای حرف
  :در نیز و است توجه قابل اخیر واژگان همین در حرف این حضور. رود می

َنعق، َدی،َن َنجو،«: قرآنیی ها شهیر   :همچونی اتیآ در، »نطق لسن، لحن، َ
ْأمل ـ  َ ُیعلموا َ َ ْ َّأن َ ُیعمل َاهللا َ َ ْ ْسر َ ُ َّ وا ِ ْو ُ َ ْ َ َّوأن َ َ ُعالم َاهللا َ َّ ِالغیوب َ ُ ُ ْ )؛)٧٨ /توبه  
َّإن ـ  َالذین ِ ِ

َینادونك َّ َ ُ َ ْمن ُ ِوراء ِ َ رات َ ِا َ ُ ُ ْ
ْأک  ُ ُ َ ْ َیعقلون َال َ ُ ِ ْ َ )؛)۴ /حجرات  

ُومثل ـ  َ َ َالذین َ ِ
ُکفروا َّ َ ِکمثل َ

َ َ ِالـذی َ
ُینعـق َّ ِ ْ ُمع َال َِمبـا َ َ َّإال َـْس ًدعـاء ِ َ ًونـداء ُ َ ِ ٌّصـم َ ْبـمکٌ ُ ٌعمـی ُ ْ ْفھـم ُ ُ َیعقلـون َال َ ُ ِ ْ َ )بقـره/ 

  ؛)١٧١
ْولو ـ  َ ُاء َ ْألریناکھم ََش ُ َْ َ َ َ ْفلعرف َ ُ َ ْ ََ َ َ ْ ُ َ ْولتعرف ِبِس ُ َّ َ

ِ ْ َ َ ْ ِىف َ ِالقول ِنَ ْ َ ُواهللا ْ ُیعمل َ َ ْ م َ ْأعما َلُک َ ْ َ
 )؛)٣٠ /محمد  

َّوإن ـ  ِ ْم َ ُ ْ ا ِ ًلفر
ِ
َ َیلوون َ ُ ْ ْألسن َ ُ َ َ ِ

ْ تاب َ ِبا َ ْلِک ُسبوه ِ ُ َ ْ َ َمن ِل تاب ِ ِا َ َوما ْلِک َهو َ َمن ُ تاب ِ ِا َ   ؛)٧٨ /بقره( ْلِک
ــ  ُوقــالوا ـ َ ْلــود َ ِ ِ ُ ُ ْشــھدمت َِمل ِ ُ ْ ِ َعلینــا َ ْ َ ُقــال َ َأنطقنــا واَ َ َ ْ ِالــذی ُاهللا َ

َأنطــق َّ َ ْ َّکــل َ ٍء ُ ْ َوهــو َ ُ ُخلقکــْم َ َ َ َأول َ َّ ٍمــرة َ َّ ِوإلیــه َ ْ َ ِ َ 
َترجعون ُ َ ْ ُ
 )؛)٢١ /فصلت  

ْوإذ ـ 
ِ َّأسر َ َ ُّالنىب َ ِ

َإىل َّ ِبعض ِ ْ ِأزواجه َ ِ َ ْ ًحدیثا َ ِ َّفلما َ َ ْنبـأت َ َ َّ ِبـه َ ُوأظھـره ِ َ َ ْ َ ِعلیـه ُاهللا َ ْ َ َعـرف َ َّ ُبعـضه َ َ ْ َأعـرضَو َ َ ْ ْعـن َ ٍبعـض َ ْ َ 
َّفلمــا َ َنبأهــا َ َ َّ ِبــه َ ْقالــت ِ َ ْمــن َ َأنبــأك َ َ َ ْ َهــذا َ َقــال َ َنبــأىن َ ِ

َ َّ ُالعلــمي َ ِ َ
بــري ْ ُا ِ

َ ْ
 )؛)٣ /میتحــر  َقــال ُآدم َیــا َ ــئھم َ ْأ ُ ْ ِ ْ

م َ ْبأمســا ِ ِ َ ْ َ َّفلمــا ِ َ ْأنبــأ َ ُ َ َ ْ َ 
م ْبأمسا ِ ِ َ ْ َ َقال ِ ْأمل َ َ ْأقل َ ُ ِّإىن َلُکْم َ ُأعمل ِ َ ْ َغیب َ ْ ِالسماوات َ َ َ ِواألرض َّ ْ َ ْ ُوأعمل َ َ ْ َ َتبدون َما َ ُ ْ َوما ُ ْکنمت َ ُ ْ َتمون ُ ُ ُ   .)٣٣ /بقره( َتْک

َندب،: عربی َنده، َ َنعر، َ َّنح، َ َنبح، َناح، َ َنبأ، َ َنعی، َ َنهق، َ َّنق، َ َّأن، َ
َ

َّرن،  َّخن، َ َّغـن، َ َّطـن، َ َ 
َّهن، َنغم، َ َّرن َ َرنم و َ َ.  

 خنیـا، خوانـدن، همچـون واژگـانی بـا ریشه هم خود که: غنا فهومم با مرتبط واژگان
chant نظیر آن مشتقات و chanson و chanter) است) خواندن آواز و آواز.  
 چنگ، نی،: است مشهود حرف این حضور موسیقی، مختلف سازهای و آالت نام در
 ,Phone, saxiphone, ton (tonalité, intonation) :نیز و تنبور چغانه، سنج، زنگ،

son (sonner, sonnerie, sonate), cantata.  
  :اند مرتبط بیان و زبان موضوع با که واژگانی حضور و
  .اروپایی یها زبان دیگر و فرانسه زبان در langue, tongue و فارسی در سخنۀ واژ

ای از بـسامد حـروف هجـا در   نیز محاسـبهپژوهشی در تاریخ قرآن کریممؤلف کتاب 
الف، ل، م، ی، و، ن، ر،  «:اندلسی آورده استه عطی ای از ابن استفاده از اشارهقرآن با 
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 »، ز، ث، ط ک، ت، ع، ف، ظ، غ، ق، س، د، ذ، ح، ج، ض، خ، ش، ص، هب، 
  .)١۴١: ١٣۶٨حجتی، (

 نخست ایـن ۀبر اساس این احصا، بیشتر حروف دارای نغمه و طنین آهنگین، در نیم
ِوع تا حدی راز آهنگین بودن خود الفاظ و عبارات قـرآن گیرد و این موض احصا قرار می

 در ربع نخست حروف جـای دارد و نیـز حروفـی »ن«حرف . کند را برای ما روشن می
طـور کلـی از   بین شدت و قوت هستند و نیز حروفی که بـهۀکه دارای رخوت و یا مرتب

اول حـروف فـوق ۀ آفرینند، بیشتر در ربع یا نیمـ ترکیب خود، نغمات مالیم و لطیف می
 ِدار بسیار شدت و حرف ،دومۀ  در نیم»ق، ض، ص، و، خ«:  و حروفی نظیر،قرار دارند

 حرفی است که شاخص و مظهر آهنگ اسـت »ن«. گیرد  در ردیف آخر قرار می»ط«
شـود کـه مـرتبط بـا نـوا و نغمـه و آهنـگ و  و کاربرد آن در بسیاری از الفاظی دیده می

موسیقایی و نواختن آن با ۀ  آدمی در صدد حکایت یک نغمحتی هنگامی که. اند صوت
در کتـاب . شـود ست که شـنیده مـیبیشترین چیزی ا» ن«آید، صدای  دهان خود برمی

  : آمده است»ن«حرف ۀ  دربارآواشناسی زبان عربی
ت بحثی ویژه ائاهای علم قر است و کتاب» فضای بینی« تنها ونمجرای هوا در تلفظ ن

حـروف فاقـد ۀ هایی برخوردار است که بقی از ویژگیون ن. اند  داده اختصاصوننرا به 
 در »ل«کـه بعـد از حـرف  اثرپذیری از آواهـای مجـاور و این مانند سرعت؛آن هستند

  .)۶٨: ١٣٧۴انیس، (، بیشترین شیوع را در زبان عربی دارد ها میان صامت

 حـروف رجمخا سوی به را زبان آن، ادای و است انحراف صفت دارای »ل« حرف
 تکلـم دسـتگاه و زبـان مقـوالت بـه کـه واژگانی در حرف این حضور. کشاند می دیگر
  :است مشهود اند، مرتبط

 از که آبی و لعاب با مرتبط (»لعب لحن، لسن، لفظ، کلم، قول،«: قرآنیی ها نمونه
 در ،»لیـی لـوم، لمـز، لقـم، لقـف، لظـی، لهـث، لهـب، لغـو، لعـن،« ،)ریـزد می دهان

  :همچون یاستعماالت
َأولئك ـ  ِ

َ َالذین ُ ِ
ُیعمل َّ َ ْ ْقلو ِىف َما ُاهللا َ ِ ِ

ُ ْفأعرض ُ ِ ْ َ ْع َ ُ ْ ْوعظھم َ ُ ْ ِ ْوقل َ ُ ْهلم َ ُ سھم ِىف َ ْأ ِ ِ ُ ْ ًقوال َ ْ ًبلیغا َ ِ َ )؛)۶٣ /نساء  
ًورســال ــ  ُ ُ ْقـد َ ْقصــصنا َ ُ َ ْ َ َعلیـك َ ْ َ ْمـن َ ُقبــل ِ ْ ًورسـال َ ُ ُ ْصـصھم َْمل َ ُ ْ ُ ْ َعلیــك َ ْ َ َوکـمل َ َّ َ َمـو ُاهللا َ ُ ً  /نــساء( َتْکِلــ
  ؛)١۶۴
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١۴٩  

ْولو ـ  َ ُاء َ ْألریناکھم ََش ُ َْ َ َ َ ْفلعرف َ ُ َ ْ ََ َ َ ْ ُ َ ْولتعرف ِبِس ُ َّ َ
ِ ْ َ َ ِْن ِىف َ ِالقول َ ْ َ ُواهللا ْ ُیعمل َ َ ْ م َ ْأعما َلُک َ ْ َ

 )؛)٣٠ /محمد  
َوال ـ  ُولوا َ ُ َملا َ ُف ِ ِ م َ ُأ ُلـسنتُک َ ِ

ْ ذب َ َا ِ َلکـ َهـذ ْ ٌحـالل اَ َ َوهـذا َ َ ٌحـرام َ َ ُلتفـرتوا َ َ ْ َ ِ َ ذب ِاهللا َ َا ِ َلکـ َّإن ْ َالـذین ِ ِ
َّ 

َرتون ُ َ ْ َ َ ذب ِاهللا َ َا ِ ٌون٭ متاع َال ْلَک َ َ َ ُ ِ
ْ ٌقلیل ُ ِ ْوهلم َ ُ َ ٌعذاب َ َ ٌألمي َ ِ

َ
 )؛)١١٧ـ١١۶/ نحل  

ْإذ ـ  ُتلقونه ِ َ ْ َّ َ م َ ْبأ ِلسنتُک َ ِ
ْ َ
ولون ِ َو ُ ُ َ ْبأفواهکم َ ُ ِ َ ْ َ

َلیس اَم ِ ْ ِبه َلُکْم َ ٌعمل ِ ْ سبونه ِ ُو َْ ُ َ َ ًهینا َ ِّ َوهـو َ ُ َعنـد َ ْ ٌعظـمي ِاهللا ِ ِ َولـوال٭ َ ْ َ َ 
ْإذ ُمسعتموه ِ ُ ُ ْ ِ ْقلمت َ ُ ْ ُون َما ُ َلنا َیُک ْأن َ ََّمل َ َنتَک َذا َ َ َانك ِ َ َ ْ َهذا ُس ٌتان َ َ ْ ٌعظمي ُ ِ َ )؛)١۶ـ١۵/ نور  

َوال ـ  ُتلمزوا َ ِ
ْ سکم َ ْأ َُ ُ ْ َ

 )؛)١١ /حجرات  ٌویل ْ ِّل َ ٍمهزة ِلُک َ َ ٍملزة ُ َ َ ُ )؛)١ /همزه  
ُانطلقوا ـ  ِ َ ْ َإىل ِ ٍّظل ِ ِثالث ِذی ِ

َ ٍشعب٭ َ َ ٍظلیل َال ُ ِ َوال َ ِیغىن َ
ْ َمن ُ ِاللھب ِ َ َّ )؛)٣١ـ٣٠/ مرسالت  

َسیصلی ـ  ْ َ ًنارا َ َذات َ ٍهلب َ َ َ )؛)٣ /مسد  
َمــن ـــ  َالــذین ِ ِ

ُهــادوا َّ َرفــون َ ُ ِّ َ مل ُ َا ِ َلکــ ْعــن ْ ِمواضــعه َ ِ ِ َ ولــون َ َو ُ ُ َ َمسعنــا َ ْ ِ َوعــصینا َ ْ َ َ ْوامســع َ َ ْ َغــري َ ْ ٍمــسمع َ
َ ْ َوراعنــا ُ ِ َ ًّلیــا َ َ 

ْبألسن ِ ِ َ ِ
ْ َ
ًوطعنـا ِ ْ َ ِالـدین ِىف َ

ْولـو ِّ َ ْأ َ ُ َّ ُقـالوا َ َمسعنـا َ ْ ِ َوأطعنـا َ ْ َ َ ْوامسـع َ َ ْ َوانظرنـا َ ْْ ُ َان َ َلکـ ًخـريا َ ْ ْهلـم َ ُ َوأقـوم َ َ ْ َ ن َ ْو ِلکـ
َ ُلعـ َ ُ َ َ  ُاهللا َ

ْفر ِ ِ
ْ َفال ِبُک َیؤمنون َ ُ ِ ْ َّإال ُ ًقلیال ِ ِ َ )؛)۴۶/ مائده  

  لهج؛ لسع، لدغ،: عربی
  لیسیدن؛ الف، گلو، لپ، لب،: فارسی
  اپیگلوت؛ لهات،: اروپایی های زبان و فرانسه

 Langue, parler, hurlerblaze 

 Logos, Locution, eloquence, 
های مختلـف اروپـایی، همگـی   فراوانی در زبانمشتقات) التین( clamareۀ از ریش

مـوارد ذیـل تنهـا در زبـان هـا  ۀ آنمرتبط با مفهوم کالم و سخن پدید آمـده کـه از جملـ
فریـاد کـشیدن، اعـالن و اظهـار چیـزی از طریـق فریـاد و نیـز  (clamer: فرانسه اسـت
 یـا ّدکلمه کردن سخن و شـعر و ماننـد آن و در ذم کـسی (déclamer؛ )شکایت کردن

 ؛)استدعا کـردن، درخواسـت کـردن، اعتـراض کـردن (réclamer؛ )چیزی حرف زدن
proclamer) ؛)دنزگناهی خود را فریاد  ًرسما اعالم کردن، با صدای بلند اعالم کردن، بی 
acclamer) جمعـی طور دسـته له کشیدن، غریو شادی برآوردن بههله(؛ exclamer)  از

  .)شدت شادی و شگفتی فریاد کشیدن
bl :ای سامی به معنای غلغل کردن، صدا برآوردن ریشه .babil) ؛پرحرفـی): فرانسه 

babiller) فرانسه :(؛گویی کردن، قس ُپرگویی و مهمل bumble) زبانی زیر): انگلیسی
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  .اند  اشتقاقات فوق ناظر به همان داستان. سخن گفتنو نامفهوم
َبلبل األلسن  َ ۀ  هزاردسـتان، پرنـد:)عربـی(ُلبـل ُ ب؛ها را در هم آمیخـت  زبان:)عربی(َ

  .آمیزد ها را به هم می هزارآوا که الحان و نغمه
 تشبیه آمد، »زبان «موضوع و »ل «حرف میان نسبت ۀدربار که توضیحی به توجه با
ُفمثلـه  :بنگـریم را زنـد مـی له له آویزان و برآمده زبان با که سگی از آن تصویر و آیه این ُ َ َ َ 

ِکمثل
َ َ لب َ ِا

ْ ْإن ْلَک ْمل ِ ِ ْ
ِعلیه َ ْ َ ْیلھث َ َ ْأو َْ ُترتکه َ ْ ُ ْ ْیلھث َ َ َْ )١٧۶ /اعراف(.  

َوفعلـت  :موسـی حـضرت به خطاب را فرعونی زبانی ِدرایی هرزه این نیز و ْ َ َ َفعلتـك َ َ َ ْ ِالـىت َ
َّ 

َفعلت ْ َ َوأنت َ ْ َ َمن َ افرین ِ َا ِ ِ   .)١٩ /ءشعرا( ْلَک
 گونـاگون هـای زبـان در کـه مختلفـی های تلفظ و َاشکال جهت به که »س« حرف

 ِواگـویی برای آن، به نزدیک اصوات و s صدای. شود می یاد s صدای با اینجا در دارد،
 از عربی آواشناسی در حرف این. است جهان مختلف های زبان در »صدا «و »صوت«

 آوای کـه آنجا از. باالست صوتی بسامد دارای حروف از آواشناسی در و همس حروف
 روایـت بـرای هـم و »صـوت «حکایـت بـرای هـم اسـت، صوت ایجاد ۀپای حرف، این

  .رود می کار به است، صوت حداقل تولید نیازمند که »سکوت«
ریـشه بـا  واژگـان هـمبرای ( »سوت« و عربی در »صدی و صوت صیت،« مانند واژگانی

 ایــن از هــایی نمونــه فارســی در »صــدا و ســرود« ،)٣۶٣: ١٣٨۴،  کاشــانیپــور آریــان: ک. ر،آن
 sهای دنیا که اغلـب بـا آوای  های مزبور با واژگان فراوان دیگری در زبان واژه. اند دست

  .)٣۵٧: همان: ک.ر، ها نمونهبرای ( اند ریشه شوند، هم آغاز می
 ۀسـور ماننـد (گویـد مـی سـخن نهـانی زنهـاری و هشدار و هراس از قرآن که زمانی

 که است s آوای گوید، می شندهک»صیحه «و توفنده» صرصر «از که زمانی آن و) ناس
 و صـدا بـه ناظر »ص «حرف و سکوت به ناظر بیشتر »س «حرف البته. شود می شنیده
 حـائز صدا بازآفرینی و حکایت در که است z آوای ،s آوای به قریب. است بلند بانگ
  .است آمده آتی سطور در آن ۀدربار و است نقش

 ،»، یـصطرخونةّ، صـاخةصیح، ةصرصر، صاعق« همچون سنگینی و سخته کلمات
 و دنیـا در او سـطوت و بطـش و الهـی عقـاب و عـذاب بـه مربـوط آیات سیاق در همه

 توجـه ّمـد را آن بعـد و قبل ۀآی دو میان در ّفصلت ۀسور ١٧ و ١۶ آیات. اند آمده آخرت
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َّفأمـا  :بشنویدها   آندر را z و s آواهای و دهید قرار َ ٌعـاد َ ربوا َ ُفا َ َسـتْک ْ َاأل ِىف َ ِرضْ ِبغـري ْ ْ َ
ق ِ ِّا َـ ُوقـالوا ْ َ َ 

ْمن ُّأشد َ َ َّمنا َ ًقوة ِ َّ ْأومل ُ َ َ ْیروا َ َ َّأن َ ِالذی َاهللا َ
ْخلقھم َّ ُ َ َ َهو َ ُّأشد ُ َ ْم َ ُ ْ ًقوة ِ َّ ا ُ ُواک َ َبآیاتنا َ ِ َ َدون٭ ِ ُ َـ ْ َفأرسـلنا َ ْ َ ْ َ ْعلـ َ

ِ
ْ َ ا َ ًـر ًصرصـرا ِ َْ َ 

ٍأیام ِىف َّ ٍسات َ َ ِ
ھم َ ْلنذ ُ َ ِ ُ َعذاب ِ َ زی َ ِا ْ ِ

یاة ِىف ْ ِا َ َ َالدنیا ْ ْ ُولعذاب ُّ َ َ َ ِاآلخرة َ َ ِ َأخزی ْ ْ ْو َ ُ َینصرون٭ َال َ ُ َ ْ َّوأما ُ َ ُمثود َ ُ ْفھدینا َ ُ َ َْ َ َ 
بوا ُّفا َ َ ْس َالعمی َ َ ْ َ َاهلدی َ ُ ْفأخذ ْ ُ ْ َ َ َ ُصاعقة َ َ ِ ِالعذاب َ

َ َ ِاهلون ْ ُ ا َِمبا ْ ُاک َسبون٭ َ ُ ِ َّو َیْک َ َیناَ َالـذین ْ ِ
ُآمنـوا َّ ا َ ُواک َ َقـون َ ُ َّ َ 

  .)١٨ ـ١۵ /فصلت(
ْکذبت  :دیگر ۀآی دو میان درسورۀ قمر  ٢٠ و ١٩ آیات یا َ َّ ٌعاد َ َیف َ َْ َاکن َفک ِعـذاىب َ

َ ِونـذر٭ َ
ُ ُ َّإنـا َ ِ 

َأرسلنا ْ َ ْ ْعل َ
ِ
ْ َ ا َ ًر ًصرصرا ِ َْ ِم ِىف َ ْ ٍْس َ ٍّمستمر٭ َ ِ َ ْ ُتنزع ُ ِ ْ ْکأ َاسَّالن َ ُ َّ َ از َ ُأ َ ْ ٍل َ ْ ٍمنقعـر٭ َ ِ َ ْ َیـف ُ َْ َاکن َفک ِعـذاىب َ

َ ِونـذر َ
ُ ُ َ 

  .)٢١ـ١٨ /قمر(
ْقـل  :نـاس ۀسور آیات یا ُأعـوذ ُ ُ ِّبـرب َ َ ِالنـاس٭ ملـك ِ ِ َ ِ

ِالنـاس٭ إلـه َّ
َ
ِ ِ

ْالنـاس٭ مـن َّ ِ ِ
ِّشـر َّ ِالوسـواس َ َ َْ نـاس ْ ِا

َّ َ ٭ ْ
ِالذی

ُسوس َّ ِ ْ َ ِصدور ِىف ُ ُ َاس٭ منَّالن ُ ِ نة ِ ِا َّ
ِ
ِوالناس ْ

َّ َ )۶ـ١ /ناس(.  
 کـشیدن نفس و بردمیدن و شب بربستن رخت و شب سکوت در ستارگان آمدوشد

َفـال  :شـنید آیـات ایـن در توان می را آن که است ای دوطرفه وصف صبح، ُأقـسم َ ِ ْ نس٭  ُ ِبـا َّ ُ ْ ِ
وار ِا َ َ نس٭ واللیل ْ ِا ْ َّ َ ِ َّ َإذا ْلُک َعسعس٭ و ِ َ َ ْ ِالصبحَ

ْ َإذا ُّ َتنفس ِ َّ َ َ
 )١٨ ـ١۵ /تکویر(.  

 از و اسـت تـوپر آوایـی دارای و استعال و اطباق دارای حرفی همچنین »ص« حرف
  .باشد می دارربرخو تری فزون ُستواری و صالبت

 پرداختـه مختلفـی واژگـان بیـان بـه و کـرده توجه موضوع این به اللغه فقه در ثعالبی
هـا   آندر» ص« حرف وجود و اند رفته کار به گوناگون واتاص حکایت برای که است

  :گوید می وی. است توجه قابل و شاخص
. گیـرد مـی شـدت صـوت آن کـه اسـت هنگـامی در اشـیاء صوت مطلق ،»صیاح««

 و اسـت مـصیبت وقـوع و فزع زمان در شدیدۀ صیح از عبارت ،»صرخه «و» صراخ«
 اسـت شدید صوتی از عبارت» بصح «همچنین. باشد می» صلقه «ۀواژ بدان، قریب
 اسـت، شـدید صـوت از عبارت» صدید«. شود می برده کار به مخاصمه زمان در که

َّوملـا : اسـت آمـده زخـرف ۀسـور در کـه چنان َ َضـرب َ ِ ُابـن ُ َمـرمي ْ َ ْ ًمـثال َ َ َإذا َ َقومـك ِ ُ ْ ُمنـه َ ْ َـدون ِ ُّ ِ َ 
  .)٢٠۴ـ٢٠٣: تا بی( »)۵٧ /زخرف(

 آن شـدن بـسته و بـاز هنگـام ،در ِآهنگ» صریر «و ،اسبۀ شیه حکایت» صیهل«
  .)٢٣۶: ١٣٨۵؛ نجاریان، ٢١٣: همان( است
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ــ در »ّالــصاخة« لفــظ ۀدربــار محمــود مــصطفی َفــإذا  ۀآی َ
ِجــاءت ِ َ ُالــصاخة َ َّ َّ )٣٣ /عــبس( 

  :نویسد می
  .)١٨: تا بی( »!کند سوراخ را سامعه صماخ ۀپرد خواهد می کلمه این که گویی تو«

 حکایـت آن مـشتقات و صـرخ فعـل بـا آدمـی فریـاد تـرین نـاکدرد و تـرین سخت
 دوزخیـان ۀصـرخ و صـیحه واگـویی بـرای آیه این در را »ط« و» ص« ترکیب. شود می

َوالذین  :بشنوید ِ
َّ ُکفروا َ َ ْهلـم َ ُ ُنـار َ َجھـ َ َّ َ ـَضی َال َ ْ ْعلـ ُ

ِ
ْ َ ا َ ُفیمـو ُ َ َوال َ ُفـف َ َّ َ ْعـ ُ ُ ْ ْمـن َ ا ِ َعـذا ِ

َ َکـذلك َ ِ
َ ـِزی َ ْ َّکـل َ ُ 

ٍکفــور٭
ُ ْو َ ُ َطرخــون َ ُ ِ

َ ْ َفیھــا َ َرنبــا ِ َّ َأخرجنــا َ ْ ِ ْ ْنعمــل َ َ ْ ا َ ًصــا ِ َغــري َ ْ ِالــذی َ
َّکنــا َّ ُنعمــل ُ َ ْ ْأومل َ َ َ ْنعمــرمک َ ُ ْ ّ ِ َ ُــذرک َمــا ُ َّ َ َ ِفیــه َ ْمــن ِ َتــذرک َ َّ َ َ 

ُوجاءمک ُ َ َ ُالنذیر َ ِ ُفذوقوا َّ ُ َفما َ َللظاملني َ ِ ِ َّ ْمن ِ ٍري ِ ِ َ
 )٣٧ـ٣۶ /فاطر(.  

 خوبی به و است غلیظ بسیار آمده، پدید »ط« و »ص« حروف ترکیب از که زنگی
کنده های حنجره از برآمده های نعره و مختلط فریادهای غلظت  از خـشن فریادهای از آ

  .)١١٩: ٢٠٠٩کاکل عزیز، ( نمایاند می شنونده برای را جهنم سوی هر
 چنـین را صـورت بـه زدن کشیده ،آن متعاقب و خوشحالی فریاد صدای کریم قرآن
ِفأقبلت  :کند می حکایت

َ َ ْ َ ُامرأته َ ُ َ َ ْصرةفصکت ِىف ْ َّ َ َ ٍ َّ َوجھھا َ َ ْ ْوقالت َ َ َ ٌوز َ ُ ٌعقمي َ ِ َ )٢٩ /ذاریات(.  
َّصر «ریشۀ َصرصـر «ربـاعی ِفعـل و اسمۀ پای آیه، این در» َ  همـان» َّكَصـ «فعـل و» َ
 در) اصـطکاک (»َّكَاصـط« فعـل کـه همچنـان. است فارسی زبان در »َچک «صدای
  .است شده ساخته آن با جنگجویان زدوخورد و شمشیرها چکاچک معادل عربی

 و سـترگ و سـخته مفاهیم با را آن دارد، وجود »ص «حرف در که ّخاصی صالبت
 صـحت، اصالت، تا گرفته ةصال و صدق صوم، صبر، از است؛ پیوسته فخیم و فاخر نیز

 صخر و صلد چون واژگانی از سخته و صعب مفاهیم یانب برای حتی. صالبت و صولت
 در قـرآن اسـت؛ کـریم قـرآن در ممـدوح و متعـالی مفهومی صبر،. شود می گرفته بهره

 صـالبت بر حالتی چنین. است گرفته بهره» ِاصطبر «امر از» ِاصبر «امر جای به مواردی
  :است کرده تکمیل را آیه آهنگ با واژه تطابق و افزوده سخن آوای
ُّرب ـ  ِالسماوات َ َ َ ِواألرض َّ ْ َ ْ َوما َ َیبنھما َ ُ َ ْ ُفاعب َ ْ ُ ْ ْواصطرب َ ِ

َ ْ ِلعبادته َ ِِ َ َ ْهل ِ ُتعمل َ َ ْ ُله َ ًّمسیا َ ِ َ )؛)۶۵ /مریم  
ْوأمر ـ  ُ ْ َأهلك َ َ ْ ِبالصالة َ َ َّ ْواصطرب ِ ِ

َ ْ َعلیھا َ ْ َ َألك َال َ ُ َ ًرزقا َْس ْ ُْن ِ َنرزقك َ ُ ُ ْ ُوالعاقبة َ َ ِ َ ْ َللتقو َ ْ َّ   ؛)١٣٢ /طه( یِ
َّإنا ـ  ُمرسلو ِ ِ ْ ِالناقة ُ َ ًفتنة َّ َ ْ ْهلم ِ ُ بھم َ ْفار ُ ْ ِ َ ْ ْواصطرب َ ِ

َ ْ َ )٢٧ /قمر(.  
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 سـایه ص ۀسـور در »ص« حـرف طنـین کـه را فـضایی ،البرهـان ازبه نقل  سیوطی
 هـای مقولـه بـا نخـستین ِحـرف یـک همان ارتباط از و دهد می قرار اشاره مورد افکنده،
 ،»النـار هـلأ تخاصـم «داود، نـزد »خصمین اختصام «، پیامبر هدع کفار خصومت

 چنان کـه ؛گوید می او ۀذری سپس و آدم ۀدربار ابلیس »تخاصم «و »علیأ مأل اختصام«
 و) الـم ۀسـور (بقره های سوره از ترکیبی شده، آغاز »المص« با که را اعراف ۀسور همو

  .)٢/٢۴۴: ١۴١۵ ،سیوطی( شمرد می آن در مذکور قصص
 با که ای سوره ترکیب هنگام. شود می دیده نیز ّفصلت سوره خصوص در حالت این

 دسـت بـه اعـراف ۀسـور ص، ۀسور با ـ عمران آل و بقره ۀسور مانند ـ شده شروع »الم«
 کـه چنان ،است سنگین ای سوره سوره، این گویی ؛شود می آغاز »المص« با که آید می
 پدیـد ات سـینه در َحرجـی و نباشـد سـنگین تو بر سوره این :گوید می سخنش آغاز در

ٌکتاب املص٭ : نیاورد َ َأنزل ِ
ِ ْ َإلیك ُ ْ َ َفال ِ َصدرك ِىف َیُکْن َ ِ ْ ٌحرج َ َ ُمنه َ ْ َلتنذر ِ ِ ْ ُ ِبه ِ َوذرکی ِ ْ

ِ َللمؤمنني َ ِْ ِ ُ ْ ِ )٢ـ١/ ص(.  
 از اسـت؛ s از بـیش z فرکانس. است z آوای ،s آوای به قریب شد، اشاره که چنان
  .رود می کار به جهری آواهای برای z صدای و همسی آواهای برای s ایصد رو همین

  ؛فزع جزع، ّأز، ّهز،: عربی
 واژگـان از اضـافی و مـزاحم مـبهم، واژگـان بیـان بـرای: انگلیسی و آلمانی فرانسه،

noise و buzz کنند می استفاده.  
 دارنـد، اقیـانوس دل در هم به دادن عالمت برای ها نهنگ که صدایی صوتی تحلیل

 شـدن گرفتـار از کـه را آیـه ایـن حـال. دهـد مـی z نشان صدای به قریب راها   آنبانگ
َوذا  :بشنویم گوید، می سخن نهنگ دل در یونس حضرت ِالنون َ َإذ ذهـب ُّ َ َ ْ

ًمغاضـبا ِ ِ َ َّفظـن ُ َ ْأن َ ْلـن َ َ 
َدر ِ ْ ِعلیه َ ْ َ َفنادی َ َ ِالظلمات ِىف َ َ ُ ْأن ُّ َإله َال َ َ

َّإال ِ ْأن ِ َانك َتَ َ َ ْ ِّإىن ُس ُکنت ِ ْ َمن ُ َالظاملني ِ ِ ِ َّ
 )١.)٨٧ /انبیاء  

 حرکـت مفهـوم بـر خـوبی داللـت دارد، که ی»تکریر «صفت سبب به »ر «حرف
  :دهند می انعکاس را حرف این آوایی اثر زیر های مثال. دارد

َّکر، َربط، َراد، َراج، َراغ، َراع، َراح،: عربی َّفر، َ ّدر، َ َّخر، َ َّشر َ  َرجع، َخفر، َحفر، َنفر، ،َ
 َرشـح، َردی، َرده، ِردف، َّرد، َرجم، َّرج، َرعد، َرعش، َرشد، َرسب، رسل، ِردف، َرسم،

                                                                 
  . فوالدوند گرفته استیاد محمدعلی ن نکته را از سخنان زندهینگارنده ا. ١
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  َرهز؛ د،َره رهج، َرمح، َرکض، رکس، ِرکب، َرقی، رقل، َرقص، َرفع، َرفق، َرفأ، ،َرشق
  ؛رسیدن ربودن، ُرستن، َرستن، ُرفتن، َرفتن،: فارسی
  .marche, roue, route, rue, ruisseau, rythme, riper :فرانسه

 در انگلیـسی، و فرانـسه ماننـد اروپـایی هـای زبان در »ر «حرف »تکریر «صفت اثر
 مـورد افعـال تکرار پیشوند این. شود می مشاهده افعال از بسیاری ِسر بر re پیشوند آمدن
 کـاری دادن انجـام هدوبـار refaire و دادن انجـام faire مثـال،؛ بـرای رساند می را نظر

ــه tirer ؛اســت ــای ب ــاره retirer و کــشیدن معن  و ســاختن make اســت؛ کــشیده دوب
remake افزودن با اروپایی های زبان دیگر و فرانسه زبان در باری،. است ساختن دوباره 

 بـه مراجعـه بـا. سـاخت تـوان مـی فعل هزاران و صدها دیگر، فعل صدها سر بر فعل این
 نیـزهـا   آندر را ریـشه ایـن اشـتقاقات تـوان مـی اروپـایی هـای انزبـ دیگـر هـای فرهنگ

  .کرد بررسی و تعقیب است، آمده اینجا در که آنچه از تر گسترده صورتی به
 فزونـی و دهـد مـی قرار توجه مورد یونس ۀسور آغاز در را »ر« حرف وجود سیوطی

 دهد می قرار توجه وردم »المر« با را آن آغاز و رعد ۀسور آغاز در »الم« بر را حرف این
 و سـماوات رفـع نظیـر ،است پرداختهها   آنبه سوره این که مباحثی با تناسب در را آن و

 تنهـا »رعـد« ۀکلم کریم، قرآن در. )٢/٢۴۴: ١۴١۵ سیوطی،( دهد می قرار رعد و برق ذکر
 ابـ همـراه ،)المـر (رعد ۀسور از سیاق این در دیگری و) الم (بقره ۀسور در یکی بار، دو

َهـو : اسـت رفته کار به حرکت پیاپی یها پژواک ِالـذی ُ
ُیـریمکُ َّ

ِ َالـربق ُ ْ َ ًخوفـا ْ ْ ًوطمعـا َ َ َ ُوینـشئ َ ِ ْ ُ اب َ َا َ َّ  لـ
َالثقال٭ َ ُو ِّ ِّ َُس ُالرعد َ ْ ِم َّ ِ ْ َ ة ِ ُواملال ِئَک َ َ ْ ْمن َ ِخیفتـه ِ ِ َ ُویرسـل ِ ِ ْ ُ َالـصواعق َ ِ َ ُفیـصیب َّ ِ ُ ـا َ َ ْمـن ِ ُاء َ ْو َـَش ُ ـ َ َ َادلونُ ُ

 ِاهللا ِىف ِ
َوهو ُ ُشدید َ ِ ِاحملال َ َ ِ

ْ
 )١٣ـ١٢/ رعد(.  

  گرید عبارت و واژه چندی قیتطبی بررس
 ۀگفتـ بـه. میدهـ یمـ قـرار گـرید نمونـه چنـدی قـیتطبی بررسـ را مقالهی انیپا بخش

 دومـی و تـازه خـوراکی خـوردن ۀدربـار اولی که اند فعل دو» قضم و خضم «ّجنی، ابن
کول با آن تناسب و» خ« رخاوت آن دلیل و رود می کار به خشک خوراک برای  تازه مأ
  .است خشکی مفهوم با آن تناسب و» ق« صالبت نیز و

 و خفیـف جوشـش مـورد در ترتیـب بـه» نـضخ و نـضح «فعـل دو به همچنین وی
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» خ و ح« حلقـی حـرف دو غلظت میزان تفاوت به توجه با زمین از آب شدید جوشش
  .کند می اشاره

 و طـول از بـرش ۀدربـار ترتیـب بـه که باشد می» ّقط و ّقد «فعل دو وی، دیگر مثال
 قطـع» د« و ،چیـزی ِعرضـی قطـع ادا، در بیشتر سرعت جهت به» ط« که است عرض
َّغن، َّخن،« افعال سیوطی. کنند می بیان را شیء طولی  اصوات حکایت برای را »َّرن َّأن، َ

 ّسـکیت ابـن از را ای امثله همو. کند می نقل هاللغ جمهرة از متفاوت ّحدی تا و متقارب
َقبض« فعل دو ۀدربار َ َقـبص و َ َ  »سـاغ و صـاغ« فعـل دو مـورد در عمـرو ابـی از نیـز و »َ
 اشـاره آید، می حاصل لطیف های تفاوت این از که ظریفی اختالفات به سپس. آورد می
  .)۶۶: ١٩٨٠انیس، : ک. نیز ر؛١/۵١: ١٩٩٨سیوطی، ( کند می

  قــرار توجــه مــورد را حــاالتی اشــاره، مــورد تناســبات تعلیــل و لیــلتح بــرای زیــدان
 Encyclopédie :ک. رنیـز( گیرنـد مـی هـا واژه این ادای هنگام تکلم های اندام که دهد می

française, outillage mental, pensée, langage, 1937: 1.32-1; Bouton, 1986: 64(  
 بیان هنگام ها اندام آن شکل از طبیعی بازتابی عواق در را معنا تغییر تناسب به لفظ تغییر و

  .)۶۵: ١٩٨٢زیدان، ( شمارد می مذکور علت همان از فرعی و حروف
 برای فارسی، سپس و ترکی زبان در جار ۀواژ ،»جأر« فعل عربی استعماالت از جدا

 جـار ۀکلمـ و رود مـی کار به فارسی در که است فعلی زدن جار. است بلند بانگ و ندا
 گـوش در را مخـصوص زنـگ هـا،»جـیم «مثلـث تا شود می همراه جنجال با اغلب نیز

 ؛٣٩: ١٣٧٩ رازی،: ک. ر،ها های این استعماالت و داللت نمونهبرای دیدن ( کند تثبیت و تقریر مستمع
  .)٢/۴١: تا بی مصطفوی، ؛١٢٧۴  و١٢٠٣: ١٣٧٩ معین، ؛١٧٧: ١٩٧٣ معلوف،

َجرجـر «ۀعامیانـ آوای نـام نیـز و نزد جار فعل از فارسی زبان در که چنان  بـرای ــ »َ
 هـای فعـل بـاز و شـود می استفاده ـ کودکانه های تصنیف برخی در باران صدای حکایت
َجلجل« رباعی َجرجر و َ  انـد مـرتبط آن بـا یا شده ساخته آوایی ۀریش همان از عربی در »َ

 بـرده کـار بـه ناله و مویه حکایت برای را »جأر« فعل نیز کریم قرآن .)۶۵: ١٩٨٢زیـدان، (
َّحىت  :است َإذا َ َأخذنا ِ ْ َ ْمرتف َ

ِ ِ َ ْ ِبالعـذاب ُ
َ َ ْ َإذا ِ ِ ْ َأرون٭ ُ ُ َ ـ ْ ُأروا َال َ َ ـ ْ َالیـوم َ ْ َ م ْ ْإ ُنکـ َّ َّمنـا ِ َتنـصرون َال ِ ُ َ ْ ُ

 )مؤمنـون /
  .)۶۵ ـ ۶۴

َجأر« فعل
َ َجأر«: است رفته کار به نیز انسان ّتضرع برای »َ

َ  سوی به(» اهللا إلی الرجل َ
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 ۀریـش باشد، کار در ضخیم و بم صدایی دادن بازتاب که هنگامی اما .)کرد ّتضرع خدا
َخور «ۀریش به را خود جای »جأر« َفأخرج  :دهد می »َ َ ْ َ ْهلم َ ُ ًال َ ْ ًجسدا ِ َ ُله َ ٌخوار َ َ ُفقالوا ُ َ َهـذا َ م َ ْإهل ُُکـ َ ِ 

ُوإله َ
ِ َمو َ َفنىس ُ ِ َ َ

 )٨٨ /طه(.  
ُخرخر «آوای نام از باشد، متناوب و ضخیم صدایی بازتاب از سخن اگر و  اسـتفاده »ُ
ِخرخر «به را خود نام ،گراید پایین سوی به صدا همین اگر اما شود، می   .داد خواهد »ِ

 از هـایی نمونـه تـوان مـی معنـایی و آهنگـین جنـاس همـین رعایـت با و زمینه این در
ُهرهـر ّری،ُهـ ر،هوا هراس، هرا،« همچون واژگانی. یافت دیگر های زبان  هارهـار، ،)ی(ُ
 اسـت؛ روشـن آن مفهـوم و اسـت ترس معادل هراس. اند باب این از هایی نمونه »هورال

َهرهر« رباعی فعل قالب در عربی در که است شیر ّغرش آور رعب صدای »ُهرا«  آمده »َ
، ٢۵: ٢٠٠۶ناصـیف، : ک.ر( کنـد می تداعی نیز را دیگری آور رعب اصوات فعل این و است
 ریـزش صـدای »هـوار« و )٢۴٠: همـان( آب ریزش صدای »َهرهره« که چنان ؛)٧٩ و ٧٠
 داد (آیـد برمـی تلخی و درد سر از که فریادی نیز و )۵٢١۶: ١٣٧٩ معین،( رساند می را آوار
ّهـری «صـوت بـه ،بیابد ّشدت »هوار «این اگر .)هوار و  خـود کـه شـود مـی متمایـل »ُ

ّهری دلم«: کند می اعیتد را هراس و ترس با توأم ریزشی   .»پایین ریخت ُ
 و رود مـی کـار به هراس و هول بیان برای که است hurla ۀواژ ها، واژه این به قریب

 و بلنـد بانـگ تولید و کشیدن زوزه کشیدن، فریاد برای که فرانسه زبان در hurler فعل
  .است شده ساخته آور رعب
 ذات. است شده بیان انگیز راسه ریختنی مفهوم حروف، همین با خداوند کالم در

 رضـوان و تقـوا روی بـر کـه بنیـانی و بنا آیا که نهد می رو پیش را پرسش این خداوندی
 در بـاره یـک بـه و شـده برپا سستی پرتگاه ۀلب بر که بنایی یا است بهتر شده استوار الهی
 ر، «روفحـ تتـابع و» نار و هار «های واژه آفرینی نقش. شود می هوار و آوار مجهن آتش
  :بنگرید سخت ریزشی صدای تولید در را »ه، ف

ْأفمن ـ  َ َ َأسس َ َّ ُنبیانه َ َ َ ْ ُ َ َوی َ ْ َمن َ ٍورضوان ِاهللا ِ َ ْ ِ ٌخري َ ْ َ
 )؛)١٠٩/ توبه  

ْأم ـ  ْمن َ َأسس َ َّ ُنبیانه َ َ َ ْ ُ )؛)١٠٩/ توبه  
َ ـ  َشفا َ ٍجرف َ ُ ٍهار ُ ار َ َفا َ ْ ِبه َ ِنار ِىف ِ َجھ َ َّ َ َ )؛)١٠٩/ وبهت  
ُواهللا ـ  ِدی َال َ ْ َالقوم َ ْ َ َالظاملني ْ ِ ِ َّ

 )١٠٩ /توبه(.  
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 سـخن آن از کـه معنـایی بـا واژگـان ایـن ِحـروف ترکیـب و چینش و خاص ترکیب
ــرود، ــابق می ــالی فــضای از »ه«؛ دارد تط ــایین از و حلــق خ ــسمت تــرین پ  کــه آن ق

 بـا دو ایـن و دارد تکریـر صـفت نیـز »ر «و خیزد برمی شود، می خوانده» الحلق اقصی«
ــه ریزشــی صــدای هــم، ــر دار، دنبال ــراس و هــول و سروصــدا پ ــزش آن از ناشــی ه  ری
  .دهند می انعکاس را انگیز هراس

  پیشنهاد و گیری نتیجه
 از مرکـب زین کلمات و کلمات از متشکل زبان که میدان یم همه رای هیبد ۀنکت نیا
 بـه بـسته مخـارج نیـا .شود یم دهیشن و خارج خود مخارج از کی هر که استی حروف
ی زیمتمـا اصـوات و دیآ یم دیپد گرییکد با تکلم مختلفی اعضا تعامل ۀنحو و نسبت

 و فیـلط و نـرمی گـاه اصـوات، نیـا .شـود یمـ دهیشن و داریپدی صدا از اعمها   آناز
 و کـشش زیـنی گـاه و دارند نغمه و نیطنی گاه. اند یانفجار و خشنی گاهو ی شیسا

 اصـوات نیـا اتیـفیک و حـاالت انیـم در. شـود یمـ دهیشنها   آندر انحراف و استطاله
 بـا اوقـات ازی اریبـس در و دارد وجـودی پنهان و دایپ روابط ،ها  آنِیمعان زین و دآمدهیپد

  .کرد تیرؤ را ارتباط نیا توان یمها   آنسنجش وی بررس
 ر مسلمان،یغ و نمسلما عرب، وی رانیا دانشمندان ازی اریبس که استی موضوع نیا
 نا،یس بوعلی تا گرفته ّجنی ابن و هیبویس و لیخل از اند؛ کرده حیتصر آن به دیجد و میقد

 شناسـان زبانیی اروپا انیگرا سنت تا صالحی صبح و سیان میابراه از میرداماد؛ و سیوطی
 دخو کهـ  انقباضی حروف یا انسدادی حروف از بیترت به ما کهی هنگام مثالرای ب. دیجد
 ـشوندـ می تقسیم، خیشومی یا ّغنه حروف روان، حروف سایشی، حروف: گروه چند به

 تناسـب و نـسبت مـوارد، ازی اریبـس در میتـوان یم مکرری ها یبررس با م،ییگو یم سخن
 نـدارد، قـرآن بـهی اختصاص موضوع نیا. میابیبها   آناز برآمده ِیمعان و حروف نیا انیم

 مختلـفی هـا زبـان در حـروف نیـا کاربرد انیم سهیمقا با که است نیا مهم ۀنکت بلکه
 دری موضوع نیچن بررسی اما .یافت دستها   آنانیمی متعدد تشابهات به توان یم ا،یدن

 کتـاب و خـدا کالم قرآن آنکهی یک. است تیاهم حائز مهم ۀجنب نیچند از قرآن مورد
 دهیـفا دیـمف و تیـاهم حائز آن، وجود ابعاد و وجوه تمام در تدبر و است »نیمبی عرب«
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 هـا انـسان فطـرت بـری مبتنـ را خـود کـه استی نید کتاب میکر قرآن آنکه گرید. است
ی هـا زمـان و هـا زبان مخاطبانی برا آن زبان ی»ها یجهان «و اشتراکات نییتب و داند یم

 تناسـبات نیـا و موضـوع نیـا ،زمـان طـول در که میدید و است تیاهم حائز گوناگون
 فتـادهین خـود تیاهم از ایجغراف عرض و خیتار طول دری لغو شتراکاتا و معنا و حرف
ۀ وهلـ از موضـوع نیـا اگـر اسـت؛ قرآن زبان آموزش ثیح از ت،یاهم گرید وجه. است

 خواهـد شتریـبی وی برا را آموزش راه شود،داده  میتعل آموز قرآن بهی درست به و نخست
  .ساخت خواهد تر نیریش یو مذاق در را آموزش آن تناسبات، نیا کشف و گشود

 زبان مطالعات ۀحوز در جدید ًنسبتا مباحث ۀجمل از ،»قرآن زبان فیزیک «از سخن
 واکـاوی و بازخوانی و زبان این فیزیولوژی ۀدربار تر وسیع مباحث برای ای مقدمه و قرآن
 جـامع و صـحیح پـردازش بـه مسلمانان ما. است منظر این از قرآن زبان فطری های جنبه
 قـرآن، جمـالت و کلمـات و حروفی ادا ۀنحو. نیازمندیم امروز دنیای در باحثم این

 تلفـظی بـرا آزادشدهی انرژ زانیم زین و ها، آنی ادا هنگام تکلم دستگاهی اعضا حالت
 و بود خواهند تحلیل و سنجش قابل ،مخصوصیی افزارها نرم از استفاده بای همگ ،ها آن
 خطـاب و قـرآن زبـان آمـوزش بـه مربوط مختلفی ها نهیزم در لیتحل و سنجش نیا از

  .برد بهره توان یمی جهان وی فطر
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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  

  میکر قرآن یها داستان در قیتعل هنر یشناس گونه
    ١یترکمانی نعلیحس  
    ٢یشکوری مجتب  

  دهکیچ
 و هول و انتظار حالت جادیا موجب که استیی سرا داستان دری کیتکن قیتعل

 داسـتان، در قیـتعل جادیا از هدف. شود یم داستان ۀادام به نسبت مخاطب در وال
. اسـت داسـتان بـا مخاطبـان شتریـبی همراه و داستان کشش و تیجذاب بردن باال
 رای قرآنـی هـا داستان در کیتکن نیا از استفادهی کل صورت به دانشمندانی برخ
 ۀدربـاری شـناخت تیـروا کـردیرو با وی جزئ و قیدقی پژوهش اما .اند نمودهی بررس
 نگرفتـه قـرار محققان توجه مورد کنون تا که استی امر قرآن، در قیتعلی ها گونه
 در مـؤثری گـام توانـد یمـی قرآنـی هـا داسـتان در قیـتعل انواعی شناس گونه. است
 نیـا. باشـدی قرآنـی هـا داسـتان تیجذاب وی شناخت ییبایز وجوهیی شناسای راستا
 انـواع ،یشـناخت تیـروا کردیرو با وی لیتحلی فیتوص روش با است صدد در مقاله

 حاصـل جـهینت نیـا زین انیپا در. دینمای بند دسته را میکر قرآن در قیتعل مختلف
                                                                 

 ١٠/۵/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١٧/١٢/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(htorkamani@gmail.com))  مسئولۀنویسند (همدان نایسی بوعل دانشگاه اریاستاد. ١
  .(shever66ms@gmail.com) همدان نایسی بوعل دانشگاه ثیحد و قرآن علوم یدکتری دانشجو. ٢
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ــ دو از یقرآنــی هــا داســتان در کــه شــده ــتعل ۀگون ــ قی ــتعل وی ذات  بــای عرضــ قی
ی هـا سـوره در کیـتکن نیـا از نیهمچنـ و شده استفاده تر یجزئی ها یبند میتقس
  .است شده برده بهره زینی داستان ریغ

 ژرار ،یشناسـ تیـروا، قـرآن قـصص، قرآن تیجذاب، قیتعل :یدیلکواژگان 
  .ژنت

  مقدمه. ١
. است رفته کار به میکر قرآن در کرات به که استی انیب فنون ازی کیی یسرا داستان

 دری فراوانـ تیـاهم ازی قرآنـ یهـا داسـتان در کاررفتـه بهی ها هیآرا و ها کیتکنی بررس
ی بنـد طبقه و ها هیآرا نیا قیدقیی شناسا. است برخوردار میکر قرآنی شناس ییبایز ۀحوز

 خواهـدی پـ در را قـرآن تیـروا وهیش ۀحوز در معلومات قیتدق و گسترش ها آن مناسب
  .داشت

 آثـار و داشـته تیـعنای شناسـ قـرآن علـم از وجه نیا به ربازید ازی اسالم دانشمندان
 عـرائس دری ثعالب احمد بواسحاقا چونی شمندانیاند. اند نگاشته حوزه نیا دری متعدد

 نیالـد قطـب و ریـکث بـن لیاسـماع ،یشابوریـن ،یکـسائ ،اءیـاالنب قـصصی ف المجالس
 همـتی قرآنـی هـا داسـتانی گـردآور به اءیاالنب قصص مشابه عنوان بای کتب دری راوند

 روض وی طبـر انیـالب جـامع چونی ریتفاس دل در ها داستان نیا ازی اریبس. اند گماشته
 شـده انیـب زیـن آنی هنـری هـا جنبه ًانایاح و مطرحی راز ابوالفتوح الجنان روح و نالجنا
ی درخـور آثـار و داده نشان عالقه موضوع نیا به زین معاصر سندگانینو نیهمچن. است
 محمـود  اثـرقـرآنی هـا داسـتانی هنـری ها جلوه دری پژوهش ماننـدی کتب. اند آورده دیپد

 ،)١٣٧٩(ی نـیپرو لیـخل  اثـریقرآنـی هـا داسـتانی نـره وی ادبـ لیتحل ،)١٣٧١(ی بستان
  اثـرالقـرآن قـصصی فـ بحوث ،)١٣٨۴(ی نیحس محمد  اثرقرآنی ها قصهی شناس ختیر

 ،یکـاظم شـهاب  اثـرمیابراه داستان دری هنر نشیآفر ،)١٩٧٢ (ّربه عبد عبدالحافظ
 نیدصـدرال  اثـرقـرآن قـصص ،)١٣٧۶(ی ملبـوبی محمـدتق  اثرقرآن قصص از نوی لیتحل
  . ...و) ١٣٩٢(ی معموری عل  اثرقرآن در تیروا ساختار لیتحل ،یبالغ

 آن از حاصـل تیجـذاب و قیـتعل مبحـث به پراکندهی ها اشاره آثار، نیا ازی برخ در
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 نیهمچنـ وی قرآنـی هـا داسـتان در قیتعل انواعی شناس گونه وی بند دسته اما. دارد وجود
 مـشاهده نیشیـپ آثـار از کیـ چیهـ در قـرآن دری داسـتان ریـغی هـا قیتعل ریسایی شناسا

 در قـرآن در قیـتعل مبحـث بـه خـاص نگاه ،یدانشگاهی پژوهش آثار انیم در. شود ینم
 نیحـس ۀنوشـت قـرآنی هـا قصه در کیدراماتی ها جنبهی لیتحلی بررس عنـوان بای ا نامه انیپا

ی لـیتحلی ررسـب «عنوان با رساله نیا از برگرفته مقاالت ازی یک که گرفته صورتی فرخ
ی جزئ صورت به )١٣٩٠ گـران،ید و انییپوررضا( »قرآنی ها قصه در قیتعل وی پرداز تیشخص
 نگـاه فقـدانی یعنـ نیشیـپ آثـار در ذکرشـده ضـعف امـا. اسـت شده قیتعل بحث وارد

  .دارد وجود هم مقاله نیا در ق،یتعل انواعی شناس گونه وی بند دسته عدم و افتهی سازمان
 ۀحـوز اتیـنظر از اسـتفاده ق،یـتعل انـواعی شناسـ گونه در قیتحق نیای اصل کردیرو
 لیـتحل و تیروا نوع آن، در که است نوظهوری علمی شناس تیروا. استی شناس تیروا
 قیـتحق نیـا روش. شـود یمـ گرفتـه نظـر در پـژوهشی اصـل ۀطیح عنوان به آن تیفیک

  .استی لیتحلی فیتوص

  قیتحقی نظری مبان. ٢
 و ارائـه قیـتحق محمـل عنـوان بهی شناس تیروا ۀدرباری حاتیتوض ابتدا بخش نیا در
  .شد خواهد پرداخته قیتعل مفهوم قیدقیی شناسا به رهگذر، آن از سپس

  یشناس تیروا بایی آشنا. ١ـ٢
 یادبـ مختلـف یها گونه خود، دل در هک شود یم محسوب یادب ۀگون یک ١تیروا

 وتـاه،ک داستان قصه، ت،یاکح اسطوره، ه،افسان در تیروا. )١١: ١٣٨٣ توالن،( داراست را
ــه، ــاریخ، حماس ــراژدی، ت ــدی، درام، ت ــایش کم ــامت، نم ــی، ص ــره نقاش ــای پنج  ه

 خیتـار بـا تیـروا. دارد حضور گفتگو و اخبار مصور، یاهکف نما،یس شده، نگاری نقش
 بـوده تیـروا یبـ هکـ ستندیـن و نبودهی مردم ینیسرزم چیه در و است شده آغاز یبشر

 از یبرخـوردار در و دارنـد را خـود یها تیروا ،یانسان یها گروه و طبقات ۀهم. باشند
 ییهـا داستان. )١٩: ١٣٩۴ بارت،( اند یکشر متفاوت، یفرهنگ ۀنیشیپ با یمردمان با ًغالبا آن

                                                                 
١ .narrative ، السرد ة،یالروا.  
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 ملـل نیبـ در هکـ ییلورهاکفول و ها افسانه نند،ک یم فیتعر انشانکودک یبرا مادران که
ــد، رواج مختلــف ــ دارن ــزیتلو یهــا الیســر و یینمایســ یهــا لمیف ــ و یونی  یبرخــ یحت

گه   .)٢۴: ١٣٨٠ آسابرگر،( روند یم شمار به تیروا ینوع دامک هر ،یبازرگان یها یآ
 و یتـوال عناصر، نیا از یکی. دارند نندهک نییتع نقش عنصر چند ت،یروا فیتعر در
. )١٧: ١٣٧۶ ،یوبملب( است متسلسل و متوالی پیوسته هم به یرخدادها ت،یروا. است تسلسل

 هـا آن در یتـوال عنصر رایز ؛ردک یتلق تیروا توان ینم را ها سکع و ینقاش یتابلوها لذا
ی تـوال نیا واقع در. باشدی منطق و هدفمند دیبای توال نیا. )٢١ـ٢٠: همان( شود ینم افتی
 بر دهارخدا میتنظ. )١١٨: ١٣٨۴ فورستر،( کند تیتبعی معلول و تعل نیقوان و قواعد از دیبا

 د،یــنام داســتانی طــرح را آن تــوان یمــ کــهی معلــول و تعلــ روابــط و تیــموجب اســاس
 یمعلول و علت روابط و یزمان تیسبب هک چرا است؛ تیروا ۀیپا و اساس ۀوجودآورند به
. )١۴: ١٣٨٧ مستور،( زند یم وندیپ هم به را داستان عیوقا دایناپ یسمانیر همچون ،عیوقا نیب

 چـرا ؛نـدارد ییمعنا زمان، بدون تیروا. است زمان ت،یروا در گرید ۀنندک نییتع عنصر
 رخ زمـان بـستر در هکـ پردازد یم یعیوقا انیب به و است زمانمند ساخت یک ْتیروا هک

 را یسـخن هـر و مـتن هـر لـذا. اسـت یزمـان فرا یاثر هک ریتصو خالف بر ؛است داده
  .)١۶۵ ـ١/١۶۴: ١٣٧٢ ،یاحمد( دانست تیروا ًالزاما توان ینم

 در کـه رایـی روای سـاختارها و فنون که استی علم ،یشناس تیروا ا یتیروا ۀینظر
» یشناسـ تیـروا «اصـطالح. )٣٨: ١٣٩٣ ،یعباسـ( کند یم مطالعه ،شدهی متجلی ادب متن
 دسـتور خـود تـابک در تودوروف تزوتان هک است narratologie یفرانسو ۀواژ ۀترجم
 تنهـا و ــ هـا تیـروا ۀهمـ هکـ را آنچـه هری شناس تیارو. است ردهک ابداع دکامرون زبان
 تیـروا از یتـیروا زیتمـا هک را آنچه هر زین و اند کمشتر آن در تیروا ۀمثاب به هاـ تیروا
 بـر مکحا ۀژیو قواعد نظام فیتوص آن هدف و ندک یم یبررس ،سازد یم نکمم را گرید
 اسـت یعلمی شناس تیروا گر،ید انیب به. )٣: ١٣٩۴ نس،یپر( است تیروا پردازش و دیتول
 نیـیتب صـدد در ق،یـطر نیـا از و پردازد یم ها آن ساختار و ها داستان ۀدربار بحث به هک

  .)٣۶۵: ١٣٨١ سا،یشم( است تیروا زبان دستور
 مکتبی ریگ شکل مرهونی حدود تا توان یم رای شناس تیروا ۀینظری اساس نیتکو

 نظـرات از متـأثر فرانـسه انیسـاختارگرا .دانـست ١٩۶٠ ۀدهـ در فرانـسه دریی ساختارگرا
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ی اتینظر ۀارائ صدد دری شناس زبان دانش ازی ریالگوگ با و سوسور، معروف، شناس زبان
 در کـه بودنـد معتقـد هـا آن. برآمدندی شناس جامعه وی شناس مردم ات،یادبی ها حوزه در

 ِیبررسـ هنـ بـود، موضـوعات بـر حـاکمی کل نظام میترس فکر به دیبای علمی ها یبررس
 کـه شـد آن ،یشناسـ تیـروا ۀحـوز در کـردیرو نیـا ۀجینت. موضوعات ِتک تک ِیجزئ
ی محتـوا و موضـوع بـه تـا بپردازنـد، ها تیروا ساختار به شتریب ساختارگرا شناسان تیروا
 تـابک انتـشار بـا ًعمـال شـود، یمـ خوانـدهی شناسـ تیروا نام با امروزه آنچه البته. ها آن

یان های قصه شناسی ریخت  آغـاز ١٩٢٨ در ،روس ستیـولورکفول پـراپ، ریـمیوالد اثر پر
 نیا در. است روسی گرا فرم مکتب پردازان هینظر نیمشهورتر ازی یک پراپ. است شده

 سـمت بـه قـاتیتحق اکثـر و میتقـس ٢»وژهیس «و ١»والیفب «سطح دو به تیروا مکتب،
 در خـام ۀمـاد والیـفب. )۵۴: ١٣٧١ اخـوت،( شـد یمـ تیهـدا والیفب بر حاکم نظامیی شناسا
 دری یعنـ. اسـت رنـگیپ یـا تیـروا زین وژهیس. است عیوقای قیحق روند و مؤلف اریاخت
 درآورده تیـروایی نهـا ۀنسخ شکل به و کرده پردازش را خام ۀماد نیا سندهینو ،وژهیس

 و ٣تیحکا را ها آن و شناخته تیرسم به را سطوح نیا زینی فرانسو انیساختارگرا. است
ی اعمـال یا حوادث شامل تیحکا سطح ،قتیحق در. (Genette, 1980) دندینام ٤نگفتما
 سـطح گـر،ید طـرف از. بباورانـد خواننـده بـه را هـا آن وقـوع کوشد یمی راو که است

  .است... و دید ۀیزاو ها، آن انیبی زمان بیترت حوادث، نقل روش شامل گفتمان

  قیتعل مفهوم. ٢ـ٢
 اسـت تیروا ویی سرا داستان دری کیتکن «suspense»ی سیانگل ۀواژ معادل ق،یتعل

 لغـات،ی هـا فرهنـگ. دارد یم نگه وال و هول و شک انتظار، حالت در را مخاطب که
 ای یـکـار نـشدن انجـام ،یختگـیآو بـودن، زانیـآو کـردن، زانیـآوی معنـا بـه را قیتعل

 انـد دهکـر ذکـر آن یـافتن انجام ِیقطع زمان بودن مشخص بدونی امر ماندن فیبالتکل
  .)’Mayor, 2009: ‘suspend ؛٢۶٧: ١٣٨٧ ن،یمع(

                                                                 
1. Fibula. 

2. Syuzhet. 

3. Fiction. 

4. Discourse. 
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  :دیگو یم قیتعل فیتعر در یرصادقیم
 شـرف در کـهی تـیواقعی بـرا سندهیـنو کـه اسـتی تیفیک وال و هول یا قیتعل حالت«

 ۀادامـ بـه کنجکـاو و مـشتاق را خواننـده و نـدیآفر یمـ خود داستان در است، نیتکو
  .)٢٩٨: ١٣٧٧( »زدیانگ یبرم را او التهاب و جانیه و کند یم داستان

ی حـس همـان ًقـایدق کـه )۶۶: ١٣٨٧ نوبل،( است التهاب و جانیه ق،یتعلی اصل عنصر
  .شود یمی تداع ذهن در بودن، زانیآو مفهومی یادآور هنگام که است

 ،یونـسی( اسـت مخاطـبی بـرا داسـتان در تیجـذاب و کشش جادیا ق،یتعل از هدف
  :دیگو یم نیپرا. )٢۴٨: ١٣٧٩

: ١٣٧٨( »ارزد ینمـی زیپـش م،یبخوان انتها تا را آن که نسازد مشتاق را مای داستان اگر«
٢٨(.  

  :است معتقد زین پور یمندن
 مـاجرا رونـد و ها آن سرنوشت داستان، اشخاص داستان، به را خواننده کهی حالت هر«

  .)١۵٣: ١٣٨٩( »ردیگ یم قرار قیتعل ۀحوز در ًمعموال کند، حساس

» یسـاز تیروا «نام به انسانی روانی ها یژگیو ازی یک به ،قیتعلی شناخت روان ۀشیر
ی بـرا مـشاهدات بـه توجـه بـا تیـروا سـاختن دنبال به همواره انسان ذهن. گردد یم باز
 ،یزنـدگ مختلـف ابعـاد ازی ذهنـی ها تیروا اگر. استی رامونیپ اتفاقات و عیوقا لیتعل

 نتوانـد انـسان و باشند ناقص ها تیروا نیا اگر اما .رسد یم آرامش به ذهن باشند، کامل
 ،یذهن تیروا لیتکم زمان تا که ردیگ یم بر در را اوی نگرانی نوع کند، کامل رای تیروا

 ناقص تیروا یک ۀارائ قیطر از انسان ذهن ساختن آرام نا ق،یتعل لذا. کند یم دایپ ادامه
  .)١٣٩٣ ،ینور( است
 گفتمـان و تیـحکای یعنـ تیـروای اساس سطح دو در را قیتعلی شناخت تیروا ۀشیر

 تیروا ع،یوقای قیحق روند که معناست بدان تیحکا ۀحوز در قیتعل. بازشناخت توان یم
 بـا مخاطـب لـذا. دارد نامـشخصی انیـپا که کند یم جادیا مخاطبی برای ناقصی ذهن

 طحسـ در امـا. یابـد دسـت آرامـش بـه ،یذهن تیروا لیتکم با تا شود یم همراه داستان
ی منطقـی تـوال در سندهیـنو ای یـراوی دستکار گونه هر از است عبارت قیتعل گفتمان،
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 واقـع در. شـود یم مخاطب ذهن دری جد االتٶس و مبهم نقاط جادیا موجب که عیوقا
 قیـتعل وی ذاتـ قیـتعل: کـردیی شناسـا تـوان یمـ را قیـتعلی کلـ ۀگون دو رهگذر، نیا از

 بـه مخاطـب ؛دارد وجـود مـاجرا بطـن در کـه است یقیتعل ،یذات قیتعل از مراد. یعرض
 کـشمکش ۀجـینت بدانـد خواهد یم و است عالقمند داستان موضوع وی اصل تیشخص

 ،یعرضـ قیـتعل امـا. شـد خواهـدی منتهـ کجـا بـه رو شیپی ها چالش با تیشخص نیا
 وجود بهی راو یا سندهینو قیطر از بلکه ندارد، وجود داستان در ذاته یف که استی قیتعل

 نـاقص، اطالعات ۀارائ مخاطب، به اطالعات ۀارائ کنترل قیطر از سندهینو. است آمده
 زدن هم بر وی زمان راتییتغ است، آن فاقد داستان قهرمان که مخاطب بهی اطالعات ۀارائ
  .دینما جادیا را قیتعل گونه نیا تواند یم اتفاقات،ی میتقو نشیچ

  میکر قرآنی ها داستان در قیتعل انواع. ٣
. انـد نمـوده اقـدام قیتعل انواعی بند میتقس به ،یادب نقد ۀحوز دری مختلف دانشمندان

 منظـر سـه از آن در که است) ١٣٨٩ (پور یمندن به متعلق ها یبند دسته نیتر مهم ازی یک
 از را قیتعل او. است کردهیی شناسا را آن متفاوتی ها گونه و ستهینگر قیتعل به مختلف
 مکان در قیتعل ـ تیشخص قیتعل ـ ماجرا در قیتعل «ۀگون سه به» یداستان عناصر «منظر

 از و ،»یمـصنوع قیـتعل ـ یذات قیتعل «ۀگون دو به »قیتعل جادیا ۀنحو «منظر از ،»ایاش و
 در ابهام ـ رنگیپ در قیتعل ـی کاف اطالعات نبود «ۀگون سه به »مخاطبی ریدرگ «منظر
 قیـدقیی شناسـا ریمـس در آنکه رغمبه  اوی بند میتقس. است نموده میتقس »داستان انیپا

نظـری ی مبـان فقدان جهت به اما داراست، رای فراوان دیفوا مختلف مناظر از قیتعل ۀمقول
 نیشیـپ حاتیتوض به توجه با لذا. ستین مناسب چندانی الگوبرداری برای علم روش و
 ییشناسا در یدوسطحی الگو همان ،یشناخت تیروا کردیرو با قیتعل فیتعر خصوص در

ی کل ۀگون دو لیذ ق،یتعل اقسام و انواع و گرفتهی پی قرآنی ها داستان در قیتعلی ها گونه
  .شد خواهدی بند میتقسی عرض قیتعل وی ذات قیتعل

  یذات قیتعل. ١ـ٣
 ندارد آن جادیا دری نقش چیه ،یراو یا سندهینو که استی قیتعل ،یذات قیتعل از مراد
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 ،یوسف ۀسور در یوسف حضرت داستان. است آن واجد ت،یحکا سطح در داستان و
را ی خـواب یوسـف داسـتان،یی ابتدا ۀنقط در. رود یم شمار به قیتعل گونه نیا ازی ا نمونه
 فیتعر از را فرزندش آن، ریتعب ضمن پدر و کند یم فیتعر پدرشی برا ،است دهید که
ی بـرا یوسـف برادران ،یبعدی ها پرده در اما. دارد یم حذر بر برادرانشی برا خواب آن
 مخاطب. سازند یم منحرف اش یزندگی عیطب وی اصل ریمس از را او و کشند یم نقشه او

  .بود خواهد چه خوابش ریتعب و یوسف عاقبت بداند که است عالقمند
 ۀسـور در یموس حضرتی آسمان مرشد داستان در که استی قیتعل دوم، ۀنمون
 دهـد یمـ انجـام رایی کارهـا مقطع، سه در یموس حضرت معلم. دارد وجود کهف
 مـشخص آن علـت زین یموس حضرتی برا بلکه داستان، نامخاطبی برا تنها نه که
 معلـم آن اقـدامات لیـتأو به ًتاینها تا دهد یم ادامه را داستان ۀمطالع مخاطب لذا. ستین

 آمـده جـودو به متعال خداوندی یعن داستان ۀسندینو دخالت بدون قیتعل نیا. یابد دست
 بـهی ابیدسـت تـا را مخاطـب کـه استی فراوان االتٶس و ابهاماتی دارا داستان، خود و

  .کند یم همراه خود با آن پاسخ

َعرض قیتعل. ٢ـ٣   یَ
 در و سندهیـنو ای یـراوی دسـتکار ۀواسطه ب که استی قیتعل ،یعرض قیتعل از مراد
 ابهام فاقد تیحکا ۀیال در عیوقای عیطب ریسی یعن ؛است شده جادیایی روا گفتمان سطح

  .است شده قیتزر داستان بهی عرض صورت به قیتعل نیا و استی خاص الٶس یا
 او، توسـط راتییـتغ جـادیای چگـونگ و سندهیـنو نقـش فراخـور به رای عرض قیتعل

  :نمود میتقس گونه چند به توان یم

  یکاف اطالعات ۀارائ عدم. ١ـ٢ـ٣
. اسـتی کـاف اطالعـات ۀارائـ عـدم قیطر از قیتعل ،یعرض قیتعلی ها گونه ازی کی
 و اعمال رای راتییتغ ،ییروا گفتمان سطح در است، تیحکا سطح به واقف که سندهینو
 دری عرضـی قیتعل جادیا موجب عمل، نیا. کند یم حذف رای ضرور اطالعاتی برخ

 مـشاهده قیـتعل نـوع نیـا ازی مختلفـی هـا گونهی قرآنی ها داستان در .گردد یم داستان
  :شود یم
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  تیشخص قیتعل. ١ـ١ـ٢ـ٣
 ابعـاد ازی برخـ یـا خـود کـه شده مطرح داستان دری تیشخصی یعن تیشخص قیتعل
 تـا دهـد یم ادامه صانهیحر را داستان ْمخاطب و است ناشناخته مخاطبی برا اوی زندگ

 ای یـتیهـوی هـا یژگـیو ۀهم به خود که سندهینو واقع در. بشناسد بهتر را تیشخص نیا
گاه تیشخص آنی اخالق  اطالعات وضوح و تیکم از ،ییروا گفتمان ۀیال در است، آ
 و کـردهی سـرگردان دچـار را مخاطـب ق،یـطر نیـا از تـا کاهد یم تیشخص آن ۀدربار
  .دینما تر مشتاق داستان ادامه ۀمطالع به نسبت

 ۀسـور ازی همگـ شـد، خواهـد انیـب قـرآن در تیشخـص قیـتعلی برا کهیی ها نمونه
 قیـتعل «ۀسـور کهـف، ۀسـور کـه گفت توان یمی ریتعب به. اند شده استخراج »کهف«

ی زنـدگ ازیی هـا تیروا سوره، نیا در کهیی ها تیشخص اکثر که چرا ؛است »تیشخص
  .ستین روشن چندان ها آنی تیشخص ابعاد و تیهو و ندا ناشناخته شود، یم انیب ها آن

 ٢١ تا ٩ اتیآ در ها آنی زندگ ازی مهم مقطع که هستند کهف اصحاب نمونه، نیاول
 هـا آن تیهو که است منتظر داستان شروعی ابتدا از مخاطب. است شده انیب سوره نیا

 خداونـد داستان،ی انتها در نکهیا تا ،افتد ینم اتفاق نیا داستانی انتها تا اما ،شود روشن
 و تعـداد از وجـو پـرس و دانـسته تیـاهم یبـ را مخاطب قیتعل نیای خاص طرز به متعال
  .)٢٢ /کهف( آورد یم شمار به عبثی کار را آنان تیهو

ی معلم و یموس حضرت داستان انیب و سوره نیهم ٨٢ تا ۶٠ اتیآ ،گرید ۀنمون
 و دارد وجـودی آسـمان معلـم آنی کارها در کهی پررنگ قیتعل ازی جدا. استی آسمان

 در زیـن گـرید قیـتعل بـوده، چه اعمال نیا علت بفهمد تا گذارد یم انتظار در را مخاطب
ی انتهـا تـا کـهی طـور بـه ؛است نهفتهی اله امبریپ نیای تیشخص ابعاد و تیهویی شناسا

 در زیـن او نـامی حتـ  وستیـک تیشخـص نیـا بـاالخره که ابدی یدرنم مخاطب داستان،
  .شود ینم برده داستان
 تیشخـص لقب بار نیا. است رفته کار به سوره نیا ٩٨ تا ٨٣ اتیآ در گر،ید ۀنمون

. اسـت شـده رهـا پاسـخ بـدون ست،یـک لقـب نیـا مـصداق نکهیا اما شده، انیبی لاص
 بداند خواهد یم و است ریدرگ تیشخص قیتعل با هنوز ات،یآ نیا ۀمطالع از پس مخاطب

  .است شده انیب سوره در گونه نیبد اعمالش و اوصاف که ستیک »نیذوالقرن «نیا
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  ایاش و مکان قیتعل. ٢ـ١ـ٢ـ٣
 سندهینو توسط کنند، یم فایای جدی نقش داستان در کهیی ایاش ا یها مکان اوقاتی گاه

 کشف را ها آنی ستیچ تا کند یم دنبال را اثر مخاطب و رندیگ یم قرار ابهام ازی ا هاله در
 .کردیی شناسا بقره ۀسور ٣٨ تا ٣۵ اتیآ در توان یم را ایاش و مکان قیتعل ازی ا نمونه. کند
 .شود یم انیبی باغ در حوا حضرت همسرش و آدم حضرت ناسکا داستان ات،یآ نیا در

 وارد سیابلـ. اسـت بـاغ نیـا در زین ممنوعه درخت. گذرد یم باغ نیا دری اصل اتفاقات
. کند یم وسوسه ممنوعه ۀویم خوردن به نسبت را آنان حوا، و آدمی اغوا با و شود یم باغ
 در کهی قیتعل. کنند یم تناول هممنوع درخت ۀویم از و خورده را طانیش بیفر زین ها آن
 موعود بهشت همان باغ، نیا ایآ کجاست؟ باغ نیا که است نیا دارد، وجود داستان نیا

 را درخت آن خداوند چرا بوده؟ چه درخت آن ۀویم ست؟یچ ممنوعه درخت آن است؟
 ریـدرگ آن با داستان طول در مخاطب که استی االتٶس ها نیا بود؟ کرده اعالم ممنوعه

  .ابدی ینم درخوری پاسخ ،ها آنی برا زین داستان اتمام از پسی حت و تاس

  عیوقای عیطب نشیچ رییتغ. ٢ـ٢ـ٣
 حـوادث و عیوقای عیطبی توال و نشیچ در رییتغ قیطر از ،یعرض قیتعل از دوم ۀگون

ی رونـد بـا تیـحکا ۀیـال یـا والیفب در قصه اتفاقات و عیوقا آنکه حیتوض. شود یم جادیا
 امـا. رنـدیگ یم سرچشمه معلول و علت نظام از که وندندیپ یم وقوع بهی عیبط وی منطق
 بیـترت نیـا در عمـد بـه گفتمـان، ۀیـال در داسـتان تیـروا هنگام و وژهیس در سندهینو

ی بـرای ابهامـات و االتٶسـ ع،یوقـا کـردن شیپـ و پـس قیطر از تا برد یم دستی منطق
  .کند جادیا مخاطب
 ، ۶٧ ۀیـآ در. یافـت بـاز بقـره ۀسـور ٧٣ تـا ۶٧ اتیـآ در نتوا یم را قیتعل نیا ۀنمون

 که دهد یم دستور خود قوم به یموس حضرت که شود یم شروع نقطه نیا از تیروا
 آن ست؟یـچ دسـتور نیـا علت که دیآ یم شیپ الٶس مخاطبی برا. ببرند سر رای گاو
 امبریـپ بـه لیاسـرائ یبنـ کـه اسـتی پاسخ کند، یم شتریب را مخاطبی سردرگم که زیچ
 نیـا کـه فهمد یم پاسخ نیا از مخاطب. »؟یا کرده مسخره را ما ایآ«: دهند یم شیخو

 منظـور اگـر گرنـهو ،ستیـنی معمـول کـردنی قربـان یـک ۀدربـار هست، چه هر داستان
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 نداشـتی گاهیجا پاسخ نیا د،یکنی قربان خداوند به تقربی برا که بود نیا یموس
 رای قـیتعل االت،ٶسـ نیـا اسـت؟ شده شروع نقطه نیا زا دیجد داستان نیا چرا ًاصال و
 نیـا. کند یم داستانی ریگیپ و اتیآ ۀادام به وادار را او که کند یم جادیا مخاطبی برا
 افتاده اتفاقی قتل شود یم متوجه مخاطب که آنجا. شود یم رفع ٧٣ و ٧٢ اتیآ در قیتعل
 جانـب از مـشکل، رفـع یبـرا یموسـ و شـده جـادیای اختالفـ قاتل،یی شناسا در و

  .است شده گاوی قربان حکم ابالغ به مأمور خداوند

  یزمان راتییتغ جادیا. ٣ـ٢ـ٣
ی زمـانی هـا پـرش قیـطر از قیـتعل ،یقرآنی ها داستان دری عرض قیتعل از سوم ۀگون

 مواجه مختلف زمان دو با داستان، در که اند داده تذکر شناسان تیروا. است شده جادیا
ی واقعـ زمـان ،یمیتقـو زمـان از مراد. ییروا زمانی گرید وی میتقو انزمی یک ؛میهست
 و دارد شـدن شیپـ و پس تیقابل نه زمان نیا. ستوالیفب سطح در داستان اتفاقات وقوع
 گذشت، آنچه. است تکرار قابل نه و ابدی یم توسعه ای یفشردگ و داشتهی کشسان تیقابل نه

 سـطح در کـه اسـتی زمـان ،یـیروا زمـان امـا. شد نخواهد تکرار گرید و است گذشته
 برخوردار تکرار و کشش پرش،ی ها تیقابل از زمان نیا. رود یم کار به گفتمان یا وژهیس

 بـهی ا اشـاره و داشـته پـرش نـدهیآ به داستان، تیروا هنگام در تواند یم سندهینو. است
 نکـردن ذکـر ابـ را زمـان ازیی هـا بخـش تواند یم سندهینو. باشد داشته رو شیپ اتفاقات

 ۀدربار حیتوض به و کرده توقفی زمان ۀنقط یک در نکهیا یا کند حذف اتفاقات،ی برخ
 توانـد یمـ او نیهمچنـ. برود شیپ زمان آنکه بدون بپردازد،ی داستان عناصر اتیخصوص

  .دینما تکرار بار نیچند رای زمان ۀبره یک
 کـه هستندی شناسان تیروا از ٣کوریر پل و ٢شینریوا هارالد ١،یتوماشفسک سیبور

 در پـژوهش نیتر مهم اما .)٩٠: ١٣٩٣ ن،یمارت( اند کرده کار تیروا در زمان عنصری رو بر
ــا آن ارتبــاط ویــی روا زمــان خــصوص ــروا ٤،ژنــت ژرار رای میتقــو زمــان ب  شــناس تی

                                                                 
1. Bouris Tomashevsky. 

2. Harald Weinrich. 

3. Paul Recoeur. 

4. Gerard Genette. 
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 عنـصر Narrative Discourse کتـاب در او. اسـت داده انجـامی فرانـسو یساختارگرا
 و ٣بـسامد «و» یزمـان شـتاب و ٢تـداوم «،»یزمان ١نظم «ۀجنب سه از را تیروا در زمان
 ٤یشیپر زمان ای یزمان نظم زدن هم به او، ۀینظر بر بنا. است نمودهی بررس» یزمان تکرار

 وی رونـیب ،یدرونـ انـواع بـه دو نیـا از یـک هـر و ٦نگر ندهیآ ای ٥نگر گذشته ۀگون دو به
 نقـل ،)یزمـان ثابـت سـرعت (شینمـا ۀگونـ سـه بهی زمان تداوم. شود یم میتقس مرکب

 واقعـه یـک نیهمچنـ. دهـد یمـ نـشان را خود) یمنف شتاب (فیتوص و) مثبت شتاب(
 کـردن نقـل بـار چنـد (مکـرر ایـ) واقعه کردن نقل بار یک (مفرد بسامد با است ممکن
 ،یـیروا زمـان عنصر دری دستکار گونه هر ه،ینظر نیا اساس بر. دیایب تیروا در) واقعه

  .ندیافریب مخاطبی برا را قیتعلی نوع تواند یم
ی هـا داسـتان در نگـر نـدهیآی شیپر زمان ًمخصوصای شیپر زمان ازی فراوانی ها نمونه

 ۀسـور ٣۶ تا ٢٢ اتیآ در قیتعل گونه نیا از. )١٩۵: ١٣٩٢ ،یمعمور( دارد وجود میکر قرآن
. شـود یم شروع شتبه اهل حال شرح سوره، نیا ٢٢ ۀیآ از. است شده استفاده نیمطفف
 هـا کـهیاری رو بـر هـا آن کـه شـود یمـ انیـب و دارد ادامـه انیبهـشت فیتوصـ ٢٣ ۀیآ در
 متعلـق دیبا ًقاعدتا. »نگرند؟ یم چه به«: شود یم جادیا مخاطبی برای الٶس. نگرند یم

 ۀیـآ در. اسـت نگرفته صورت اتفاق نیا اما شود، انیب بعد ۀیآ یا هیآ نیا در زین ستنینگر
ی رو بـر ریتـصو ؛ردیـگ یمـ صورت فیتوص صورت به تداوم و شده متوقف زمان بعد،
 شود یم پرداخته افراد نیا خاصی دنینوش و ها آن فیتوص به و شده قیدق انیبهشت ۀچهر

 ایــدن بــه ریتــصو. افتــد یمــ اتفــاق نگــر گذشــتهی شیــپر زمــان ســپس. )٢٨ ـــ٢۴ /نیمطففــ(
ۀ یما را ها آن و کرده مسخره را انیبهشت و منانٶم نیا گنهکاران کهی هنگام. گردد یبازم

. گـردد یبـازم بهـشت به دوباره ریتصو ٣۴ ۀیآ در. )٣٣ــ٢٩/ مطففین( دادند یم قرار خنده
 ٣۵ ۀیـآ در. خندنـد یمـ آنـان بـه و کـرده مسخره را کفار که هستند منانٶم نیا بار نیا

                                                                 
1. Order. 

2. Duration. 

3. Frequency. 

4. Anachronies. 

5. Analepsis. 

6. Prolepsis. 
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 ه،یـآ نیـا در .دشـو یمـ ذکر مکرر بسامد با بود، شده فیتوص نیا از شیپ که یا صحنه
َ : شـود یمـ تکـرار شـکل همـان بـه ًقـایدق ٢٣ ۀیآ الفاظ َاأل َ ی رو بـر«؛  َونُرُظـْنَی ِكِائـَرْ

 ۀیـآ نیآخر که چرا ؛شود رفع قیتعل که دهیرس آن زمان حال. »نگرند یم نشسته ها کهیار
 فـعر قیـتعل ه،یـآ نیـا در. »دند؟یرسـ اعمالـشانی سـزا بـه کفـار ایآ«: رسد یفرام سوره

 انیبهـشتی یعن. رسند یم اعمالشانی سزا به چگونه کفار که نگرند یم انیبهشت. شود یم
  .خندند یم ها آن به و نگرند یم انیجهنم شدن عذاب به

 بـسامد و تـداوم نظـم،ی عنـیـی یروا زمـان عنصر سه هر از شد، انیب کهی ا نمونه در
 مخاطـبی بـرا رایـگی قـیتعل رهگـذر نیـا از و شوند یمی دستکاری راو توسط ،یزمان
  .گردد یم جادیا

ی فرمـانروا عنـوان بـه طـالوت انتخـاب داسـتان در ق،یـتعل نـوع نیـا از گـرید ۀنمون
 به لیاسرائ یبن بزرگان ازی گروه. دارد وجود بقره ۀسور ٢۵٢ تا ٢۴۶ اتیآ در لیاسرائ یبن
 راه در تا دبگماری پادشاه ها آنی برا که کنند یم درخواست و کرده مراجعه خود امبریپ

 از کـهی شـناخت بـه توجـه بـا امبرشـانیپ. نـدینما دفـاع خود تیامن از و کرده جهاد خدا
 احتمـال نیا او. دیجنگ نخواهند ها آن زین صورت نیا در که داد احتمال داشت، قومش

 رد را احتمـال نیـای کلـ بـه و دادهی تنـد پاسـخ هـا آن امـا گذاشت، انیم در ها آن با را
 بـهی زمـانی پرشـ داستان، از نقطه نیا در است، متعال خداوند که ستاندای راو. کردند

 گروه از ریغ به د،یگرد مقرر ها آن بر جهاد کهی هنگام«: دیفرما یم و کرده جادیا ندهیآ
 چـه کـه دیآ یم شیپ الٶس مخاطبی برا .)۴۶ /بقـره( »زدند باز سر جهاد از هیبق ،یاندک
 نیا در کنند؟ یمی خوددار جهاد از باال، ۀزیانگ نیا با افراد نیا که افتاد خواهدی اتفاقات

  .است شده استفاده قیتعل جادیای برای شیپر زمان عنصر از ه،یآ

  میکر قرآنی داستان ریغ اتیآ در قیتعل. ۴
 رد تـوان یمـ م،یکـر قـرآنی هـا داسـتان در قیـتعل جادیای چگونگ ازی الگوبردار با
 بـا قـرآن اتیـآ در تفحـص. گرفـتی پـ هـم قرآنی داستان ریغ اتیآ در را قیتعل عنصر
 توانـد یمـ مـتن، ۀیـال و محتـوا ۀیـال نیبـ زیتما گرفتن نظر در با و شناسانه تیروا کردیرو
  :دینما باز قرآنی داستان ریغ اتیآ در را قیتعل جادیای ها گونه ازی برخ
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  اطالعات ۀارائ در قیتعو. ١ـ۴
 ۀارائـ یـا اطالعـات ۀارائـ در قیـوتع کیـتکن بـا قـرآن اتیـآ در قیـتعل اوقاتی گاه
 ومـا «عبارت. دیآ یم وجود به ابهام رفعی برا مخاطب گذاشتن منتظر و مبهم اطالعات

 نیـا کـهی موارد در. کرد عنوان قیتعل نوع نیا بارزی ها نمونه ازی یک توان یم را »أدراك
 ؛١٩ و ٨ /نیمطفف ؛١٧ /انفطار ؛١۴ /مرسالت ؛٢٧ /مدثر ؛٣ /حاقه( شده انیب میکر قرآن در عبارت
 منظور که مبهم عبارت یا کلمه یک ابتدا ،)۵ /همزه ؛١٠ و ٣ /قارعه ؛٢ /قدر ؛١٢ /بلد ؛٢ /طارق
 ،طـارق ،ونّیـّعل ،نیّسـج ،نیالد یوم ،الفصل یوم ،سقر ة،ّحاق (ستین روشن ًکامال آن از

 عبـارت از هاسـتفاد بـا سـپس شده، برده کار به) حطمه ة،یهاو ة،قارع ،القدر لةیل ،عقبه
 مـدت کوتـاه وی ا لحظهی قیتعل ،)١٨ /انفطار( مکرر بسامد با مورد یک در و »كدراأ وما«
  .است دهیگرد رفع موجود ابهام بعد اتیآ در سپس و شده جادیا

 نیـا َّمتعلـق انیـب در قیـتعو و »إذا «ۀکلمـ از استفاده ک،یتکن نیای برا گرید ۀنمون
ی برخ در. سازد مشخص رای فعل انجام زمان دیاب و است زمان ظرف »إذا«. است کلمه
 در مکـرر بـسامد با کلمه نیا و دارد »ذاإ «ۀکلم خود ازی ادیزۀ فاصل فعل نیا ها، سوره

ِمتعلـق فعـل کـهآن یب هم آن تکرار، نیا. شود یم تکراری متوال و متعدد عبارات
 ذکـر آن َّ

 چـه کـه ابـدیب بـاالخره و داده ادامـه را عبـارات نیا تا کند یم حساس را مخاطب شود،
 قیـتعلی نوع خود نیا و شد خواهد یا شده انجام »ذاإ«ۀ کلمۀ اشار مورد زمان دری کار
 زلـزال و انشقاق انفطار، ر،یتکوی ها سوره در کیتکن نیا از. کند یم جادیا مخاطب در

  .است شده استفاده
 رغمبه  سوره، نیا. گرفت سراغ کوثر ۀسور در توان یم را قیتعل گونه نیا ازی ا نمونه

 بـا سـوره. است شده استفاده آن در قیتعل ازی بارز شکل به اما است، کوتاه اریبس آنکه
ی بـرا جـا نیهم قیتعل و الٶس نیاول. شود یم شروع اکرم امبریپ به کوثری اعطا انیب

 ال،ٶس نیا پاسخ افتنی یبرا مخاطب. »ست؟یچ کوثر از مراد«: شود یم جادیا مخاطب
 برطـرف را قیتعل و نداده الٶس نیا بهی پاسخ زین بعد ۀیآ اما. ندارد سوره ۀادام جزی راه
 خواسـته امبریـپ از ،بعد ۀیآ در که چرا ؛کند یم زین شتریب را قیتعل نیا بلکه ،کند ینم

 شـده شتریب مخاطب قیتعل. کندی قربان شتر و گزارده نماز اعطا، نیا ۀشکران به که شده
 بـا آنکـه بـر عـالوه متعـال خداونـد که ستیچ کوثر نیا«: شود یم تر پررنگ الشٶس و
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 و گـزاردن نمـاز بـه دسـتور آن ۀشـکران بـه گذارد، یم منت امبریپ بر آنی اعطا ییادآور
 کـه اسـت آن جالـب. »باشدی قدر گران زیچ دیبا کوثر ًقطعا دهد؟ یم زین کردنی قربان

 راه کـه اسـت کلمـه نیآخـر در تنها. ابدی یم ادامه سوره نیا ۀکلم نیآخر تا ق،یتعل نیا
َاأل َوُهـ َكَئِانَش َّنِإ : شود یم باز قیتعل رفعی برا  ۀکلمـ. »اسـت ابتـر خـود تـو دشـمن«؛  َُرتْبـْ
 را »ابتـر«ۀ کلمـ .اسـت کوثر مصداق و مفهوم ۀدربار قیتعل شدن برطرف دیکل ،»ابتر«

 نایلغو نظراتبرای دیدن ( اند کرده امعن »النسل مقطوع و دهیبر دم«ی معنا به نامفسر و دانان واژه
 ،یاصـفهان راغب ؛١/١٩۴: ١۴٠۴ فارس، ابن ؛٩/۴٣٠: ١۴١۴ عباد، ابن ؛٨/١١٨: ١۴٠٩ ،یدیفراه: ک.ر

گـاهی از  ؛١٠٧: ١۴١٢ : ١٣٩٠ ،ییطباطبـا ؛١/٩٣: ١٣۶٧ ،یجـزر ریـاث ابـن: ک. رنامفـسر نظـراتبرای آ
ی معنـا از پرده توان یم که است لمهک نیا وجود با تنها. )١٠/۴۵٩: ١۴١۵ ،یطبرس ؛٢٠/٣٧٠
  .دیفهم را امبریپ به کوثری اعطا از مراد و برداشت »کوثر« ۀواژ

  یمتوال و مکرر االتٶس. ٢ـ۴
 آن مخاطـب و متن یک نیب ارتباط جادیای ها راه ازی یک مخاطب، از الٶس دنیپرس

 خواننـده قیـحقت یا تفکر به ،پاسخ یافتن و نباشد متن در الٶس آن پاسخ اگر. است متن
 نـوع نیبهتـر خـود نیـا و کـرد خواهـد مشغول را مخاطب ذهن الٶس نیا شود، موکول
 باشـد، موجـود مـتن در الٶسـ پاسـخ اگـر نیهمچن. است مخاطبش با متن یک ارتباط

 ۀسندیـنو اگـر حال،. ابدیب را السٶ آن پاسخ تا داد خواهد ادامه را متن خواندن ْمخاطب
 آن ۀهم پاسخ و کند مطرح مکرر بسامد بای متوال الٶس نیچند ال،ٶس کی یجا به متن
 خواهد جادیای ا لحظهی قیتعل مخاطبی برا امر نیا باشد، روشن مخاطبی برا االتٶس

 خواهد یم االتٶس نیا ازی ا جهینت چه سندهینو و ستیچ االتٶس نیا از منظور که کرد
  .کند رفبرط را قشیتعل تا داد خواهد ادامه را االتٶس لذا. ردیبگ

. اسـت شده استفاده میکر قرآن ٣٠ و ٢٩ جزءی ها سوره ازی برخ در کیتکن نیا از
َ َّمَع  »پرسش ۀدرباری پرسشی عبارت «با سوره خود که نبأ ۀسور در  شود، یم آغاز َونُلَائَسَ

 است یکسان ها آنی تمام پاسخ که پرسد یم الٶس ٩ سوره، ١۶ تا ۶ ۀیآ از متعال خداوند
ی طـ در االت،ٶسـ نیـای متـوال یـافتن ادامه. ندارد الٶس قیتصد جزی پاسخ بمخاط و

 االتٶسـ نیا دنیپرس از هدف که کند یم جادیا مخاطبی برا را قیتعل نیا ها آن تالوت
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 قیتعل و ابدیب را خود پرسش نیا پاسخ تا کند یم دنبال انتها تا را سوره مخاطب ؟ستیچ
  .کند رفع را وجودآمده به

 /یضح ؛۴ـ١ /شرح ؛۵ ـ١ /لیف: شود می مشاهده زین اتیآ نیا در نبأ ۀسور قیتعل مشابه
  .۴٠ـ٣۶ /امهیق ؛٢٨ ـ١۶ /مرسالت ؛١٣ـ ۶ /فجر ؛٢٠ـ١٧ /هیغاش ؛١٠ـ ۵ /بلد ؛٩ ـ ۶

  یمتوال و مکرری سوگندها. ٣ـ۴
 جادیا قیتعل مخاطبی برا زینی متوال و مکرر بسامد با خوردن سوگند باال، ۀگون همانند

 امـا. شـود یمـ بـرده کار به مطلب صدق بر دیتأکی برا که استی لفظ سوگند. ندک یم
 ختهیبرانگ مخاطب تیحساس شود، برده کار بهی متوال صورت به سوگند چند کهی هنگام

 لـذا .ستیـچ شـود یمـ دیتأک همه نیا آن صدق بر که مهم موضوع نیا بداند تا شود یم
  .سازد برطرف را خود قیتعل و یافته ار سوگندها متعلق تا کند یم دنبال را متن
 .است رفته کار به قرآنی انیپا اجزاء کوتاهی ها سورهی برخ در ًعمدتا زین کیتکن نیا

 طـارق، فجـر، بلد، ،)یمتوال قسم یازده با (شمس ل،یل ،یضح ن،یت ات،یعاد: جمله از(
  )اتیذار طور، مدثر، مرسالت، نازعات، ر،یتکو بروج،

  یریگ جهینت
. اسـت رفتـه کـار بـهی عرضـ وی ذاتـی کلـ ۀگونـ دو به یقرآنی ها داستان رد قیتعل

 صـورت، نیـا ریـغ در و هـستندی ذاتـی قـیتعلی دارا خـود قـرآنی ها داستان ازی اریبس
 اطالعـات ۀارائـ عـدم چـونیی هـا کیـتکن از اسـتفاده با ،یراو عنوان به متعال خداوند

 دری عرضـ صورت به را قیتعل ،یزمان راتییتغ جادیا و عیوقای عیطب نشیچ رییتغ ،یکاف
  .کند یم جادیا داستان
ی هـا سـوره در بلکـه ،شـود ینمـ محدود میکر قرآنی داستانی ها سوره به تنها قیتعل

 توانـد یم قیتعل جادیا عامل موارد، نیا در. است شده استفاده هنر نیا از زینی داستان ریغ
  .باشدی متوال و مکرری سوگندها وی متوال و مکرر االتٶس اطالعات، ۀارائ در قیتعو
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  یشناس تابک
، قـم ،یطنـاح محمد محمود قیتحق ،االثر و ثیالحد بیغری ف ةیالنها محمد، بن مبارک ،یجزر ریاث ابن .١

  .ش ١٣۶٧ ان،یلیاسماع
  .ق ١۴١۴ الکتاب، عالم ،روتیب ن،ییاس آل محمدحسن قیتحق ،اللغهی ف طیالمح صاحب، عباد، ابن .٢
 ،یاالسـالم االعـالم مکتب ،قم هارون، محمد عبدالسالم قیتحق ،اللغه سییمقا ممعج احمد، فارس، ابن .٣

  .ق ١۴٠۴
  .ش ١٣٧٢ مرکز، ،تهران دوم، چاپ ،ساختارگرایی و شناسی نشانه: متن ویلأت و ساختار ،کباب ،یاحمد .۴
  .ش ١٣٧١ فردا، ،اصفهان ،داستان زبان دستور احمد، اخوت، .۵
 ،تهـران ،یراویـل درضـایحم ۀترجمـ ،روزمـره زنـدگی و رسـانه یانـه،عام فرهنـگ در روایت آرتور، آسابرگر، .۶

  .ش ١٣٨٠ سروش،
 رهنمـا، هوشـنگ ۀترجمـ ،شناسـی روایـت بـه درآمـدی نس،یپر جرالدو  تودوروف، تزوتان روالن، بارت، .٧

  .ش ١٣٩۴ هرمس، ،تهران
 ادیـبن ،مقـدس مشهد دانش،ی موس ۀترجم ،قرآنی ها داستانی هنری ها جلوه دری پژوهش محمود، ،یبستان .٨

  .ش ١٣٧١ ،یرضو قدس آستانی اسالمی ها پژوهش
 ،تهران زاده، لیاسماع مهیفه وی مانیسل حسن ۀترجم ،یمعن صدا، ساختار،: یداستان اتیادب الرنس، ن،یپرا .٩

  .ش ١٣٧٨ رهنما،
  .ش ١٣٧٩ گستر، فرهنگ ،تهران ،یقرآنی ها داستانی هنر وی ادب لیتحل ل،یخل ،ینیپرو . ١٠
یی نمایسـ ادیـبن ،تهـران ،یحـر ابوالفـضل ۀترجم ،تیروا بری شناخت زبان ـ نقادانهی رآمدد کل،یما توالن، . ١١

  .ش ١٣٨٣ ،یفاراب
  .ش ١٣٨۴ ققنوس، ،تهران دوم، چاپ ،قرآنی ها قصهی شناس ختیر محمد، ،ینیحس .١٢
 ،دمشق ـ روتیب ،یداود عدنان صفوان قیتحق ،القرآن الفاظ مفردات محمد، بن نیحس ،یاصفهان راغب . ١٣

  .ق ١۴١٢ ه،یالشام الدار ـ القلم دار
  .ش ١٣٨١ فردوس، ،تهران سوم، چاپ ،ادبی نقد روس،یس سا،یشم .١۴
  .ق ١٣٩٠ للمطبوعات،ی االعلمٶسسة م ،روتیب ،القرآن ریتفسی ف زانیالم ن،یمحمدحسسید ،ییطباطبا .١۵
  .ق ١۴١۵ للمطبوعات،ی االعلمٶسسة م ،روتیب ،القرآن ریتفسی ف انیالب مجمع حسن، بن فضل ،یطبرس .١۶
  .ش ١٣٩٣ ،یبهشت دیشه دانشگاه ،تهران ،یکاربردی شناس تیروا ،یعل ،یعباس .١٧
  .ق ١۴٠٩ هجرت، ،قم ،نیالع کتاب م،یابراه بن لیخل ،یدیفراه .١٨
  .ش ١٣٨۴ نگاه، ،تهران پنجم، چاپ ،یونسی میابراه ۀترجم ،رمان های جنبه مورگان، ادوارد فورستر، .١٩
  .ش ١٣٩٣ هرمس، ،تهران ششم، چاپ شهبا، محمد ۀترجم ،تیروای ها هینظر واالس، ن،یمارت .٢٠
  .ش ١٣٨٧ مرکز، ،تهران دوم، چاپ ،کوتاه داستان مبانی ،یمصطف مستور، .٢١
  .ش ١٣٩٢ معاصر، نگاه تهران، ،ها رفتیپی توال منطقی بررس: قرآن در تیروا ساختار لیتحل ،یعل ،یمعمور .٢٢
  .ش ١٣٧۶ ر،یرکبیام ،تهران ،قرآن قصص از نوی لیتحل ،یمحمدتق ،یملبوب .٢٣
  .ش ١٣٨٩ ققنوس، ،تهران ،نو داستانی ها فرم و شگردها ها، سازه: شهرزاد ارواح ار،یشهر پور، یمندن .٢۴
  .ش ١٣٧٧ مهناز، ،تهران ،یسینو داستان هنر ۀنام واژه ،یرصادقیم منتیم و جمال ،یرصادقیم .٢۵
  .ش ١٣٨٧ رسش، ،اهواز ،ییطال مهرنوش ۀترجم ،یداستان کنش و قیتعل ام،یلیو نوبل، .٢۶
:  بــه نـــشانیانیــتب گـــاهوب از برگرفتــه ،داســتان در قیـــتعل و ســاز تیـــروا انــسان ،فرحــان ،ینــور .٢٧
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<http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=244671> ،ش٢٩/١٠/١٣٩٣ .  
گاه، ،تهران ،یسینو داستان هنر م،یابراه ،یونسی .٢٨   .ش ١٣٧٩ آ

29. Mayor, Michael, Longman Dictionary of American English, Edinburg, Pearson Educated 

Limited, 2009. 

30. Genette, Gerard, Narrative Discourse: An essay in Method, Jane E. Lewin, New York, 

Cornell University Press, 1980. 
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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  توجیه قرائات شاذشناسی  گونه

  یّابن جن» المحتسب«در 
    ١مرتضی ایروانی نجفی  
    ٢نژاد مرتضی سلمان  

  دهکیچ
 فرهنگی را  ـترین میراث قرائی  علوم قرآنی است که غنیۀعلم قرائات از جمل

 نخست هجری به خود اختصاص داده اسـت و بـا رجـوع بـه کتـب ۀدر چند سد
ع بـود کـه در آن دوره بـه نگـارش ن موضـوتوان شاهد صدها اثر بـا ایـ  میفهارس

هـای  بـه عنـوان فـصلی مهـم از ایـن علـم در گـام» توجیه قرائات«. آمده استدر
الی دیگر آثار قرائی نمود یافت و در اواخر قرن دوم هجـری رو بـه  هآغازین در الب
در کنار قرائات مشهوری که محل بحث و بررسی عالمان اسـالمی . استقالل نهاد

ای نوین در قرن چهارم پدیدار گـشته  نیز به عنوان حوزه» ه قرائات شاذتوجی«بود، 
 القـراءات و ّالمحتـسب فـی تبیـین وجـوه شـواذ. و آثاری در این زمینه نگاشته شد

هـای توجیـه قرائـات شـاذ  تـرین نمونـه ی از آغازین و مهمّ اثر ابن جناالیضاح عنها
 بـا گاننگارنـد. گرفتـه اسـترو مورد مطالعه قرار  قرآنی است که در جستار پیش

                                                                 
 ٣١/١/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١۵/٧/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(iravany@um.ac.ir))  مسئولۀنویسند (مشهدی فردوس دانشگاه اریدانش. ١
  .(msnd66@gmail.com) مشهدی فردوس دانشگاه ثیحد و قرآن علومی دکتری دانشجو. ٢
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شناسـی ایـن   به گونه،شده برای قرائات شاذ در این اثر  انواع توجیهات ارائهاستقراء
قرائـات «توجیه بـر اسـاس : ند ازا شده عبارت موارد بررسی. اند توجیهات پرداخته

هـای  لهجـه«، »شعر«، »Nاحادیث رسول اکرم«، »رائات قرآنیدیگر ق«، »سبعه
  .»سیاق آیات«و » قیاس«، »ثالام«، »قبایل عرب

ّقرآن، توجیه قرائات، قرائات شـاذ، المحتـسب، ابـن جنـی،  :یدیلکواژگان 
  .ابن مجاهد

  مقدمه. ١
ها را به   وسیعی از موضوعات و پژوهشۀ علومی است که گسترۀعلم قرائات از جمل

هــای مختلـف حــول مـسائلش بــه تحقیــق  خـود اختــصاص داده و عالمـان آن در دوران
امروزه با مراجعه به آثار تولیدشـده . اند خته و به بیان اصول و فروع آن همت گماشتهپردا

در یـک . توان به ایـن گـستردگی واقـف شـد َّاعم از مختصر، مطول، منظوم و منثور می
هـای ایـن علـم در دو سـاحت قابـل تفکیـک اسـت؛ سـاحت  بندی کالن، حوزه تقسیم

ت است و ساحت دوم ناظر بـه علـومی اسـت نخست به طور مستقیم مرتبط با علم قرائا
علـم الرسـم و «، »علـم التجویـد«:  از جمله،که به مناسبت با علم قرائات ارتباط دارند

علـم «، »اءّعلـم طبقـات القـر«، »علم الوقف و االبتداء«، »علم التحریرات«، »الضبط
کری و خالد منصور،  و خالد شةقضاالمفلح (» علم توجیه القراءات و االحتجاج لها«و » الفواصل

  .)٢٢٣ـ١٨۴: ٢٠٠١
 علمی از علوم مرتبط با علم قرائات است ۀبه مثاب» ات و احتجاج آنئعلم توجیه قرا«

هـای لغـوی در  های آغازین آن در نزد صحابه در توجیه قرائات مبتنی بر اسلوب که نقطه
 های نخستین کوشش. شود نزدیک بین قرائات دیده میهای   و ترکیب یا همسانیالفظ، معن

شـود و ایـن نـوع از  صحابه در احتجاج و توجیه قرائات شاذ به ابن عباس نسبت داده می
: ١٩٩٩؛ احمـد صـغیر، ۴۴٨: ١۴٢٩مـسئول، (گردد  های ابتدایی آن محسوب می توجیهات گام

در قـرن دوم » شـذوذ«نباید از یـاد بـرد کـه اصـطالح . )٢/٢٩٣: ١۴٢٢،  غرناطی؛ ابوحیان٢٠
ایـن در حـالی اسـت کـه در . شده است ات مخالف با جمهور اطالق میهجری به قرائ

شد و به صـورت  یاد می) ةّالقراءات المروی(شده   از آن به قرائات روایت،قرن اول هجری
هـای بعـد،  در گـام. )٢٧: ١۴٢٢،  عـزوزسید احمـد(دقیقی با قرائات جمهور متمایز شده بود 
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 توان در کتبی با عناوین مختلف میوجیهاتش را  مرتبط اعم از قرائات شاذ و تنوع تمباحث
  :توان به آثار ذیل همراه با مصادیق آن اشاره داشت  میبرای نمونه؛ جویی کرد پی

 زجـاج، معانی القـرآن و اعرابـه فراء، معانی القرآن: همچون  کتب معانی القرآن)الف
  ؛ ازهریاتءمعانی القرا

مـشکل اعـراب  ابوجعفر النحـاس، یماعراب القرآن الکر:  اعراب القرآن همچون)ب
  ؛ ابوالبقاء عکبریَّامالء ما من به الرحمنطالب القیسی،   مکی بن ابیالقرآن
المحتـسب فـی تبیـین وجـوه  ابن خالویه،  القرآنّمختصر شواذ:  القرائات همچون)ج
 هّات الـشاذءالقرا دمیاطی، اتحاف فضالء البشری، ّ ابن جن، القراءات و االیضاح عنهاّشواذ
  ؛ ابوعلی االهوازیهّاالقناع فی القراءات الشاذالفتاح القاضی، عبد
اف عن حقائق غـوامض ّالکش طبری، ویل القرآنأجامع البیان عن ت:  تفسیر همچون)د
  ؛ ابوحیان اندلسیالبحر المحیط قرطبی، الجامع الحکام القرآن زمخشری، التنزیل
 ابـن مالـک، شـرح الکافیـهجـب و  ابن حاالکافیه سیبویه، الکتاب:  نحو همچون)  ه

 ابوحیـان ارتشاف الضرب من لـسان العـرب ابوالعباس مبرد، المقتضب فی لهجات العرب
  ؛ ابن هشاممغنی اللبیب ابوالبرکات االنباری، نصاف فی مسائل الخالفاالاندلسی، 

  .)١۶٧:  ١۴٢٩مسئول، (  ابن منظورلسان العرب ازهری، هتهذیب اللغ:  معاجم همچون)و
 قرائات به صورت عام و قرائات شاذ ۀ مذکور به خوبی گویای آن است که مسئلآثار

هـای مختلـف مـورد  های مختلفی از عالمان اسالمی در سده به طور ویژه، در نزد طیف
های فکری در به ثمر رسـیدن آثـار  ثیر بسزایی نزد جریانأ خود تۀتأمل واقع شده و به نوب

تنهـا موضـوع  امـروزه در محافـل شـیعی نـه. استایشان در طول تمدن اسالمی گذاشته 
 قرائات کمتر مورد توجه بـوده و بیـشتر در محافـل ئلۀها در مس قرائات شاذ بلکه پژوهش
 ۀبـارقرائات قرآن کریم و بحـث و نظـر درئلۀ ن به بازخوانی مسااهل سنت و نزد مستشرق

  .شود آن پرداخته می
تـوان بـه اهمیـت  بـن نـدیم مـیبا مراجعه به کتب فهارس متقدم همچـون فهرسـت ا

نخــست پــی بــرد؛ اینکــه موضــوع یادشــده بــه صــورت ۀ موضــوع قرائــات در چنــد ســد
کنـون  آثاری کـه تـا. حداکثری در محافل علمی مورد توجه عالمان اسالمی بوده است

ها در کتب فهارس ذکر شده، به خـوبی گویـای  باقی مانده یا آثاری که فقط عناوین آن
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  .)٣۶ـ٣٣: ١٣٩١یم، ند ابن( مدعاست این
هـای فکـری  رو پژوهشگرانی که با رویکرد تاریخی در صدد واکاوی جریـان از این

 ۀمواجـه خواهنـد بـود و مطالعـ» علـم قرائـات«تردیـد بـا  باشند، بی های نخست می سده
 علـوم هـای  ارتباط آن با دیگر حوزهۀکنند مانده از این حوزه به خوبی نمایان میراث باقی

بـازخوانی ایـن آثـار بـا عنایـت بـه گـستردگی و . اسـت...  لغت، تفسیر واز جمله نحو،
ثیرگذاری این آثار را در آیندگان أهای ت  خود زمینهۀارتباطاتی که با دیگر علوم دارد به نوب

 علـوم و مطالعـات اسـالمی بـین ۀهـا را در حـوز سازد و پیوستار آراء و دیدگاه نمایان می
  .دده ن نشان میان و متأخرامتقدم

) . ق٣٩٢. م(ی ّ ابن جنالمحتسبرو در تالش است با تمرکز در کتاب  جستار پیش
 قرائـات شـاذ و ۀبـار اواخر قرن چهارم هجری بـه بحـث درمانده از به عنوان میراثی باقی

رو در ادامـه بـه معرفـی  از ایـن. ی در این کتاب بپـردازدّانواع توجیهات مختلف ابن جن
 پرداختـه و بعـد از آن بـه تنـوع المحتسبر ویژه کتاب شخصیت او و ذکر آثارش به طو

توان موارد ذیل را نـام   این توجیهات میۀاز جمل. توجیهات قرائات شاذ اشاره شده است
احادیـث رسـول «، »دیگر قرائات قرآنی«، »برخی از قرائات سبعه«توجیه بر اساس : برد

. »سـیاق آیـات«و » قیـاس«، »امثـال«، »های قبایل عرب لهجه«، »شعر«، » اکرم 
  .قرائتی از قرآن است که خالف قرائت متواتر و مشهور باشد» ّقرائت شاذ«مراد از 

  ّحال و آثار ابن جنی شرح. ٢
: ١٩۶٨کـان، ّابـن خل( در موصل به دنیـا آمـده اسـت . ق٣٢١ّعثمان بن جنی در حدود 

: ١۴٢٧یوطی، سـ( بیـان داشـته اسـت . ق٣٣٠روز او را قبل از  اگرچه سیوطی زاد؛)٣/٢۴٨
: تـا خطیـب بغـدادی، بـی( در روز جمعه نیز درگذشته است .ق ٣٩٢ صفر ٢٨او در . )٢/١١٢
ای رومی بود که موالی سلیمان بن فهد بـن احمـد ازدی موصـلی  پدرش برده. )١١/٣١٢

ّسـیوطی ایـن نـام را معـرب کنـی . ّ او جنی نام داشت.)١١/٣١١ :همان(شد  محسوب می ِ َّ
: ١۴٠٣امـین، ( دانـسته اسـت ١»جونـا« و احمد امین آن را معـرب )٢/١٣٢: ١۴٢٧سیوطی، (

                                                                 
1. Jonah. 
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ّ تبحر بسیاری ، در علوم چندی از جمله صرف، نحو، لغت و ادب عربابوالفتح. )۶٨/١

او در آغـاز جـوانی در جـامع موصـل بـه تـدریس . )١١/٣١١: تـا خطیب بغدادی، بـی(داشت 
 ابـوعلی فارسـی ،)١/١٠: ١٩١٣نجـار، ( . ق٣٣٧در حدود سال . صرف مشغول بوده است

 ّابن جنیبه دنبال ناتوانی . ای صرفی آزمود بر آن بوم گذشت و مدرس جوان را در مسئله
 مذکور، خـود را در ردیـف شـاگردان ابـوعلی قـرار داد و تـا درگذشـت ۀدر پاسخ مسئل

؛ یـاقوت ٣٣٣: ١٣٨۶ابـن انبـاری، ( سال تمام در سفر و حـضر، مـالزم او شـد ۴٠استاد، یعنی 
تـر از علـم نحـو او  تر و قوی سبب علم او در صرف کامل  بدین.)٩١ـ١٢/٩٠: ١۴١۴موی، ح

اش بر علم صرف بیـشتر از دیگـر علـوم او  که احاطه  تا جایی)٢/١١١: ١۴٢٧سیوطی، (بود 
بود و با استناد به قـول ابـن انبـاری، هـیچ کـسی در علـم صـرف، تـصنیفی همچـون او 

  .)٣٣٢: ١٣٨۶انباری،  ابن(نداشت 
 موصلیّآغاز تحصیالت ابن جنی در موصل بوده و در نزد احمد بن محمد ابوعباس 

او . )١/٣٢٩: ١۴٢٧سـیوطی، (علـم نحـو آموختـه اسـت ) معـروف بـه اخفـش دوم(نحوی 
. )١٢/١١١: ١۴١۴یـاقوت حمـوی، (استادان دیگری در عـراق و موصـل و شـام داشـته اسـت 

رفتـه و   استادی بزرگ بـه شـمار مـیّجنی حتی قبل از درگذشت استادش در جایگاه ابن
 حیات استاد تألیف کرده و حتی مـورد تحـسین او واقـع ۀشماری از آثار خود را در دور

َ و پس از وفات استاد نیـز بـه جانـشینی او بـر مـسند )٢/٣٣۶: ١٣٧١ابن قفطی، (شده است 
 وی منتهی  و در عالم ادب، ریاست به)٣٣٣: ١٣٨۶ابن انباری، (تدریس در بغداد تکیه زده 

  .)١/٨٩: ١٣۵٢ثعالبی، (شده است 
: ١۴٢٧سیوطی، (ّابن جنی همانند استادش ابوعلی فارسی در مذهب اعتزال بوده است 

شده در برخـی آثـارش بـه خـوبی دیـده   بیانِ این مطلب در برخی مسائل نحوی.)۴١٩/١
را متمایـل اگرچه برخـی او . )١/٢١٣: ١٩١٣ی، ّابن جن: ک.ر(شده و مؤید این داللت است 

 در نزد شیعیان، بر مذهب تشیع شناخته شـده ،)٧٧: ١٣٨۶اثری، (دانند   میبه آیین ابوحنیفه
ــدرس، ١۴٢: ١٣۵۴صــدر، (اســت  ــی، ٧/٢۵٠: ١۴٠٧؛ م ــابزرگ طهران ــین، ١۶۵: ١٣٩٠؛ آق : ١۴٠٣؛ ام

تـوان بـه  کنـد مـی  موجباتی که ایشان را بر این اعتقاد همراهی مـیۀاز جمل. )١٣٩ ـ٨/١٣٨
نخست آنکه وی بـا شـریف رضـی و سـید مرتـضی :  از جمله؛نمونه اشاره داشتچند 

 به خواب یکی از شـاگردان بسیار نزدیک بود؛ دوم آنکه طبق روایتی، حضرت علی
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را بـه پایـان ) المحتـسب  (ّهان، کتاب شواذ «:ّ جنی درآمد و در مجلسی به او فرمودابن
ّ؛ علت سوم آنکـه ابـن جنـی بـر )١٢/١١۴: ١۴١۴یاقوت حموی، ( »ببر که به ما خواهد رسید

؛ ٢/١٢۵: ١٩١٣ی، ّابـن جنـ: ک.ر(فرستاد   به روش شیعیان درود میامام علی و اهل بیت
ّ ابوعلی جـوانی، ۀها وی در سفر واسط، در خان عالوه بر این. )١٢/٩۵: ١۴١۴یاقوت حموی، 
سخ به مسائل خود کند که برای پا ابن بشران نحوی نقل می.  اقامت گزید،نقیب علویان

جـا مـسائلی را امـالء کـرد و سـرانجام عنـوان  ّبه آن مکان تردد داشتیم و ابن جنی در آن
  .)٢/٣۴٠: ١٣٧١ابن قفطی، (را به خود اختصاص داد » الواسطیه«

 ۵٠ّابن جنی آثار ارزشمندی را در علوم متنـوع تـالیف کـرده اسـت کـه بـه بـیش از 
 به نـام حـسین بـن .ق ٣٨۴ای که در سال   اجازه کتاب خود را در١٩او . رسد مجلد می

 ٢٠. )١١١ــ١٢/١٠٩: ١۴١۴یـاقوت حمـوی، : ک.ر(احمد بن نصر صادر کرده، برشمرده است 
هـا پـس از تـاریخ صـدور ایـن اجـازه اسـت،  الظاهر تألیف آن کتاب دیگر او را که علی

گونـاگون  کتـاب دیگـر او در مآخـذ ١۴ و حدود )١١٣ـ١٢/١١١: همان(یاقوت نقل کرده 
 در ادامـه بـه برخـی از عنـاوین آثـار اشـاره. )٣/٢۶٨: ١٣٧۴وکیلی، : ک.ر(ضبط شده است 

؛  المـصنف یـاتفسیر تصریف مـازنی؛ نواس تفسیر ارجوزة ابی؛ هااللفاظ المهموز: گردد می
الفتح الـوهبی علـی ؛ هّسر الصناع؛ الخصائص؛ الخاطریات؛ التمام فی تفسیر اشعار هذیل

مختـصر ؛ علـل التثنیـه؛ ... و اشـتقاقةشرح مـستغلق ابیـات الحماسـ؛ یّمشکالت المتنب
المذکر و ؛ ی الکبیرّتفسیر دیوان المتنب؛ مختصر العروض و القوافی؛ التصریف علی اجماعه

 القـراءات و ّالمحتـسب فـی تبیـین وجـوه شـواذ؛ المقتـضب؛ اللمع فی العربیـه؛ نثٶالم
  .)٣/٢۶٩: ١٣٧۴ی، ؛ وکیل ۶٨ ـ ۶٠: ١٩١٣نجار، ( االیضاح عنها

   القراءات و االیضاح عنهاّالمحتسب فی تبیین وجوه شواذمعرفی . ٣
 و غیر مشهور قرآن کریم اسـت و افـزون ّهای شاذ این کتاب در تبیین و توجیه قرائت

هـای قبایـل مختلـف عـرب و قواعـد  بر آن، مشتمل بر موضوعات مفیدی از قبیل لهجـه
لیف أّجنی این کتاب را در اواخر عمـر خـود تـابن . نحو، لغت، عروض و بالغت است

الحجة کالم کتاب اطالۀ این کتاب که از پیچیدگی و . )۵/٣٣١: ١٢۵۵رضی، (کرده است 
 ّالمحتسب فی تبیین وجوه شواذ جلد به نام ٢ ابوعلی فارسی خالی است، در هاء السبعّللقر
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ار و دکتـر ّ النجـصـف، عبـدالحلیم کوشش علی النجـدی نابه القراءات و االیضاح عنها
  .به چاپ رسیده است) .ق ١۴١۵(الفتاح اسماعیل شلبی در قاهره عبد

 از ارزش ، از جهت تقدمشالمحتسبی با عنوان ّاثر ابن جنکه زرکشی معتقد است 
  موضوعۀعکبری را به رغم توسع ابوالبقاء َّامالء ما من به الرحمناو . باالیی برخوردار است

  .)١/٣۴: ١٣٩١زرکشی، (کند   می یادالمحتسب بعد از ۀدر رتب، آن را المحتسبنسبت به 
و در  بلکـه مبنـای ا، قرائات شاذ اشـاره نکـرده اسـتۀ به همالمحتسبی در ّابن جن

 ابن مجاهـد، در آن دوران بـا عنـوان ۀنسبت با قرائات سبعانتخاب، قرائاتی است که در 
عنـوان قرائـت شـاذ در . )١/٣٢: ١۴١۵ی، ّابن جنـ(شده است  ها یاد می از آن» قرائات شاذ«

توسط برخی از علمای اصول اهل سنت در قرن چهارم ) قرائات سبعه( برابر قرائت متواتر
بزرگان از فقها و برخی اصولیان اهل سنت، . )١۶٩: ١۴٢٩مـسئول، (گذاری شد  هجری پایه

هـا را در  ندانستند؛ قرائاتی که ابـن مجاهـد آ تواتر قرائات را محصور در قرائات سبعه می
 قرائـت شــاذ ۀآوری کـرده بـود و غیــر آن را بـه مثابـ جمـع اتءالـسبعة فـی القــراکتـاب 
: تـا نـووی، بـی(الدین نووی است   قائالن به تواتر قرائات سبع، محیۀ جملاز. شمردند برمی

 چـه بـه ؛دانـست  او حتی تالوت قرآن به قرائات شاذ را نیز در نمـاز جـایز نمـی.)٣/٣٩٢
 ،)١/٢١٠: ١۴٠٧سـیوطی، : بـه نقـل از(بلقینـی . )۵٠: ١۴٠٣، همـو(عه باشد یا نـه روایت قراء سب

 ایـن ، و دیگـران)١/٣٢: ١۴٠٣ابن عطیـه، (، ابن عطیه )١٧۴: ١٣٩۵مقدسی، : به نقل از(ابوشامه 
  .اند نظر را انتخاب کرده

ی، ّابـن جنـ(، قرائات ابوجعفر یزید بن قعقـاع المحتسبی در ّروست که ابن جن از این
 و یعقــــوب )٣۵٧، ٣٣٨، ٣١۶، ٢٩٧، ٢۵٣، ٢۴٧، ٢٠۵، ١١۴، ٢/٩٠ ؛٢٠٩، ١٨٨، ١۴٨، ۵۶/١: ١۴١۵

هـایی از قرائـات شـاذ   نمونـهۀ را به مثابـ)١٠٣، ٧٨، ٢/٣ ؛٢٢٧، ٢٢۶، ١/٢٢٣: همان(حضرمی 
های بعد با اضافه شدن قرائـات ابـوجعفر  این در حالی است که در دوره. برشمرده است

ّوب حضرمی و خلف بن هشام بزاز به قرائات سـبعه، شـاهد قرائـات یزید بن قعقاع، یعق
الـدین  ای هستیم که توسط برخی دیگر از اصولیان اهل سنت مانند امام بغوی، تاج عشره

 ۀهـا بـه مثابـ انـد و بـا آن سبکی و پدرش شیخ امام ابوالحسن سبکی متواتر شناخته شـده
 ابن جـزری نیـز قرائـات عـشر را بـه .)٢١۵: ١۴٠١ابن سبکی، (شود  قرائات شاذ معامله نمی

  .)٢٣: ١۴٠٠ابن جزری، (شمارد   متواتر، صحیح و مقطوع می،همراه راویانش



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٨

١٨۶  

بـه ) انتخاب قرائات شاذ در نسبت با قرائـات سـبعه(شده ی در کنار معیار یادّ جنابن
 اشـاره دارد و آن صـنعتی اسـت کـه در ظـاهر قرائـات شـاذ المحتسبمعیار دیگری در 

پــذیر بــودن آن قرائــات نــزد او محــسوب  رد و بــه عنــوان عــاملی جهــت توجیــهوجــود دا
ّرو به آن دسته از قرائـات شـاذی کـه عـاری از هـر نـوع صـنعت ادبـی  از این. گردد می

اگرچه ایـن . )١/٣۵: ١۴١۵ی، ّابن جنـ(ای نشده است   اشارهالمحتسبپذیر باشد، در  توجیه
تـوان   مـیهای نقض آن را رخی موارد نمونه ولی در ب،ی مطرح شدهّادعا از سوی ابن جن

  .دید
شـده کـه طریـق   از طریق روایت نقـلالمحتسببرخی از مصادر قرائات مذکور در 

 و برخـی از قرائـات )١/٣۶: ١۴١۵ی، ّابن جن( کتاب آمده است ۀها در مقدم ی به آنّابن جن
  ؛تـه اسـت بـه ذکـر عنـاوین آن پرداخالمحتـسب ۀنیز از منابعی اخذ شده کـه در مقدمـ

   فـراءمعانی القـرآن، کتاب ). ق٢٠۶ .م(از جمله کتاب ابوعلی محمد بن مستنیر قطرب 
  ،). ق٢۵٠. م(، کتــاب ابوحــاتم ســهل بــن محمــد بــن عثمــان سجــستانی ). ق٢٠٧. م(

  و کتاب ابـوبکر احمـد بـن موسـی بـن مجاهـد) . ق٣١٠. م( زجاج القرآن معانیکتاب 
 نـام ،الی مباحـث هتوان در الب در کنار این آثار می. )١/٣۵: ١۴١۵ی، ّابن جن() . ق٣٢۴. م(

 ولی در مقدمه ،ها هم استفاده کرده است ی از آنّهایی را مشاهده کرد که ابن جن کتاب
) . ق٣٧٠. م( ابـن خالویـه  القـرآنّمختصر فی شواذها وجود ندارد؛ از جمله  ذکری از آن

 اکثـر قرائـات شـاذ در کتـاب .آوری کـرده بـود که قرائات شاذ را در ایـن کتـاب جمـع
  .)۴۶، ٣٩، ١/٣٧: همان: ک.ربرای نمونه ( ذکر شده است المحتسبخالویه در  ابن

 نوع قرائات است؛ ی در توجیه قرائات شاذ، دفاع از فصاحت زبانی اینّهدف ابن جن
مـورد ... چه از سوی بزرگان علوم عربی و قرائات همچون ابن مجاهـد وقرائاتی که اگر

بسا از   ولی در برخی موارد از جهت قواعد عربی قوت باالیی داشته و چه،گرفتهنقد قرار 
 لذا نباید از نظـر دور داشـت .جهت قوت معنایی و اعراب ملحق به قرائات مشهور باشد

  .)١/٣٣: همان(ّ قراء و قرائات ایشان نیست ۀی تخطئّکه قصد ابن جن
ائات شـاذ و ارتباطـات حـداکثری ی به قوت برخی از قرّجن ایمان و اعتقاد عمیق ابن

هـا  هایی که با قرائات مشهور دارند، تا جایی اسـت کـه حتـی از آن دلیل شباهت ها به آن
: ١٩١٣، همـو(بـرد   بهـره مـیالخصائصعنوان استشهادی برای مباحث لغوی در کتاب  به
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 کـه هایی برخورد توان به نمونه  میالمحتسب سویی دیگر در  و از)٣/٣١٨؛ ٢/۴٩٢؛ ١/٣٢١
ّاو تضعیف دیگر قراء نسبت به برخی از قرائات شاذ را به صورت مستند رد کـرده اسـت 

 از معنای ، همچنین در مواردی، معنای قرائت شاذ را از جهت لغوی.)٢١١ـ١/٢١٠: همان(
 و در برخـی دیگـر معنـای ایـن دو را )٢/١٩۵: ١۴١۵، همـو(دانـد  تر می قرائت مشهور قوی

هایی وجـود دارد کـه   و سرآخر نمونه)٢/٢۴٧: همان(کرده است مساوی با یکدیگر تلقی 
 مؤیدی برای معنای قرائـت جمهـور قلمـداد شـده اسـت ،نزد ابوالفتح معنای قرائت شاذ

در کنار ترجیحات لغوی باید به ترجیحات نحوی قرائات شاذ نیز اشـاره . )١/٣١۶: همان(
: همـان(دانـد  ت شاذ را برتـر مـی وجه نحوی قرائ، با این توضیح که در برخی موارد؛کرد
 قرائـات شـاذ را همـسان بـا قرائـت مـشهور ،ها از جهت نحوی  و در برخی نمونه)٢/١٠١

 مؤیدی برای ، و سرآخر در مواردی نیز وجه نحوی قرائت شاذ)١/١٨٨: همـان(دیده است 
  .)١٨۶ـ١/١٨۵: همان(قرائت مشهور قرار گرفته است 

ی نیست ّ قرائات شاذ از سوی ابن جنۀمعنای توثیق همالبته باید اذعان کرد که این به 
 یـا از جهـت ،ایـن تـضعیف. و در برخی موارد نیز قرائات شاذ را تـضعیف کـرده اسـت

آنگـاه . های متفاوتی دارد  یا از جهت لغوی که خود صورت)١/٢٠۶: همان(نحوی است 
 سـماع و ۀاحیـهایی برخورد کـه از ن توان به نمونه شود، می که از جهت لغت صحبت می

 لغـت ۀ ریـشۀ در برخـی دیگـر، تـضعیف از ناحیـ.)٢/٧۶: همـان(اند  قیاس تضعیف شده
هـایی کـه از جهـت   و سـرآخر نمونـه)١/٢٨٠: ١٩١٣ و،همـ(انجام شده اسـت ) مواد لغت(

  .)٢/١٨۵: ١۴١۵، همو(اند  معنای لغوی تضعیف شده

  ات شاذئی در قراّشناسی نوع توجیه ابن جن گونه. ۴
 اشـاره شـده المحتـسبهای توجیه قرائـات شـاذ در  ترین گونه خش به مهمدر این ب

: تـوان در مـواردی از جملـه ی در توجیه قرائـات را مـیّ احتجاجات ابن جنۀعمد. است
، توجیه بر اسـاس »دیگر قرائات قرآنی«، توجیه بر اساس »قرائات سبعه«توجیه بر اساس 

های قبایـل  لهجه« توجیه بر اساس ،»شعر«، توجیه بر اساس » احادیث رسول اکرم«
سـیاق « و توجیـه بـر اسـاس »قیـاس«، توجیه بر اساس »امثال«، توجیه بر اساس »عرب
 همـسان بـا ،ی در جایگاه یک نحـوی در بحـث توجیـه قرائـاتّابن جن. شمردبر» آیات
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ن عمل کرده است و در احتجاجاتی که برای قرائات شاذ دارد، راه ایـشان را ا نحویدیگر
کنـد،  ن متمـایز مـیادیگـر نحویـاز آنچه او را در بحث توجیه قرائـات شـاذ .  استرفته

برخی مذاهب «و حتی » استفاده از احادیث نبوی«و » قیاس«کارگیری ه اعتماد او در ب
  .ها اعتقادی ندارد ًدر عصر خود اوست که الزاما از جهت قواعد نحوی به آن» نحوی

  سبعهتوجیه بر اساس برخی از قرائات . ١ـ۴
ی در توجیه قرائات شاذ دارد، گویای آن است که قرائات مـشهور ّتالشی که ابن جن

 ها سبب به آن نزد او از اعتبار باالیی برخوردار بوده و بدین) ًعمدتا قرائات سبعه(در آن دوران 
  .ها استدالل نموده است  آنهاعتماد زیادی کرده است و در بسیاری از معانی آیات نیز ب

ًی آن است که غالبا یک شاهد قرآنی از قرائات سبعه را در مورد مقتضی ّن جن ابۀروی

 ١»َالنهـار وَلیـلل اٌبل مکـر« درهتوان به توجیه قرائت قتاد برای نمونه می. کند استفاده می
در » مکـر «ۀدار بـودن واژ ی برای توجیه تنوینّابن جن.  اشاره کرد)٧/٣٧٨: ١۴٢٢خطیب، (

م ذی مسغبة  ذا مقربةَأ قرائت قتاده به آیات  ٍو إطعام ىف  ٍَ َْ ْ َ ََ ً ِ َ َ َ ْ ِ ٍ ْ َ ِ ٌ َ ْ
ِ )قرائت سبعهبر مبنای  )١۵ ـ١۴/ بلد 

بـه عنـوان » إطعام«َّدر این آیات مصدر منون . )٢/١٩٣: ١۴١۵ی، ّجن ابن(استناد کرده است 
 مفعول گرفته و عامل نصب) اًیتیم(دهد از این رو مفعول  شبه فعل عمل فعل را انجام می

نیز عمل فعل را در جایگـاه » مکر«َّ نیز مصدر منون هدر قرائت قتاد. گردد محسوب می
  .فیه، منصوب کرده است را در نقش مفعول» لیللا «ۀشبه فعل انجام داده و واژ

ی در برخـی مـوارد بـه چنـدین ّ غالب در توجیه قرائات شاذ، ابن جنـۀبر خالف روی
ده است تا از این طریق بیان اقناعی او خـالی از ضـعف شاهد از قرائات سبعه استناد نمو

 ٢»نهارر منه األّ من الحجاره لما یتفجْنإو«توان به توجیه قرائت قتاده در  برای نمونه می. باشد
را به صـورت مخففـه از » ْنإ«قتاده در قرائت خود .  اشاره داشت)١/١٣٠: ١۴٢٢خطیـب، (

» الم«برای توجیه مخففه بودن آن و فارقه بـودن برگزیده است و ابن جنی نیز ) َّنإ(ثقیله 
َإن اکد لیــضلنا عــن آهلتنــا  ۀبــه دو آیــ» لمــا« در َِ َ ِ ْ َ ُّ ِ ُ َ َ َ ْ ِ )و )۴٢ /فرقــان  اد الــذین کفــروا لیزلقونــ َوإن  ُ ِ ْ ُ َ َُّ َ َ َ ِ ُ َیکــ َ َْ  َكِ

ِّبأبصار ملا مسعوا الذ ُ ِ َ َّ َ ْ ِ ِ َ ْ َ   .استبنای قرائت حفص استناد کرده  بر م)۵١ /قلم( رَْکِ

                                                                 
١.  ْبل ُمکر َ ْ ِاللیل َ ْ ِوالنھار َّ َ َّ َ) ٣٣ /سبأ(.  
٢ . َّإنَو َمن ِ ارة ِ ِا َ َ ِ

ْ
َملا  ُر َ َّ َ َیت ُمنه َ ْ َاأل ِ ُارْ َ ْ

) ٧۴ /بقره(.  
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.  برخی موارد برای توجیه معنای یک قرائت نیز به قرائات سبعه استناد کرده استدر
ُن خفـتم إو«توان به قرائـت اعمـش در  برای نمونه می ِ تقـسطواّالأِ

 اشـاره )٢/٩: همـان( ١»َ
َقسط« صرفی ۀریش. کرد َ : ١٩٨٨ابـن دریـد، (در ثالثی مجرد به معنای ظلم کـردن اسـت » َ
الی است که همین ریشه در ثالثی مزیـد و در بـاب افعـال بـه معنـای  این در ح.)٢/٨٣۶
: ١۴١۴؛ ابــن منظــور،  ٨۶ـــ ۵/٨۵: ١۴٠۴ابــن فــارس، (گــردد  اســتعمال مــی» عــدالت ورزیــدن«
در قرائت اعمش بر خالف قرائت حفـص بـه حالـت ثالثـی مجـرد اشـاره . )٣٧٨ ـ٧/٣٧٧

هنگی معنایی با سیاق آیات ی در توجیه قرائت اعمش جهت هماّرو ابن جن  از این،شده
در » قسط«متوسل شده و جهت استناد به وجود کاربرد ثالثی مجرد » ال«به زایده بودن 
  .)١/١٨٠: ١۴١۵، ّابن جنی( جن اشاره کرده است ۀ سور١۵ ۀقرآن کریم به آی

  توجیه بر اساس دیگر قرائات قرآنی. ٢ـ۴
از اهمیت دیگر قرائـات قـرآن  ،ی در احتجاجات خود در رابطه با قرائات شاذّابن جن

رو دیگـر قرائـات را بـه عنـوان  از ایـن. کریم در نسبت با قرائات سبعه غافل نبوده است
اگرچه نزد . منبعی اساسی برای توجیه برخی از قرائات شاذ مورد استفاده قرار داده است

سبعه ی جایگاه قرائات مذکور در توجیهات از جهت اهمیت و کارایی با قرائات ّابن جن
ی از قرائات مـشهور و قرائـات ّهای ابن جن هایی از استفاده در ادامه نمونه. برابری ندارند

  .شاذ برای توجیه قرائات آمده است

   قرائات مشهور.١ـ٢ـ۴
توان  ی میّکارگیری توجیهات توسط ابن جن  و دقت در نوع بهالمحتسببا رجوع به 

حجتی مبنـایی و متقـدم بـر شـعر در جایگـاه  ۀ او در اتخاذ قرائات مشهور به مثابۀبه روی
قـال هـی «توان بـه قرائـت حـسن در  برای نمونه می. دلیلی دیگر در احتجاجات پی برد

ی در احتجاج به قرائت حـسن در ّابن جن.  اشاره داشت)۵/۴٢٢: ١۴٢٢خطیـب، ( ٢»ِعصای
 )٢/۵٧ :١٩۵۵فـراء، ( ٣»ِّنـتم بمـصرخیأومـا « به قرائت حمـزه در ،»یاء«مکسور خواندن 

                                                                 
١ . ْوإن ِ ْخفمت َ ُ ْ َّأال ِ ُسطوا َ ِ ْ َالیتاىم ِىف ُ َ َ ْ) ٣ /نساء(.  
٢ . َقال َهی َ َعصای ِ َ کأ َ ُأ َّ َ َ َعلیھا َ ْ َ َ) ١٨ /طه(.  
٣ . ْأنمت َماَو ُ ْ َّمبصرخی َ ِ ِ ْ ُ ِ) ٢٢ /میابراه(.  
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جمـع » مـصرخین «ۀدر قرائـت مـشهور، کلمـ. )٢/۴٩: ١۴١۵ی، ّابن جن( کرده است اشاره
جمـع » وننـ« از ایـن رو ؛متکلم به آن اضافه شـده اسـت» یاء«مذکر سالمی است که 

در یکـدیگر ادغـام » یـاء«مذکر سالم به همین دلیل محذوف شده و در نتیجـه هـر دو 
گرفتـه اسـت فتحه  حرکت ،»یاء«ینی کسره روی مشدد، به خاطر سنگ» ءیا«اند و  شده

 ،عکس قرائت جمهوردر حالی است که در قرائت حمزه براین . )٢٨ ـ٢/٢٧: ١٣٩۴قیسی، (
ی عـالوه بـر قرائـت حمـزه بـه عنـوان ّابـن جنـ. مشدد هستیم» یاء«شاهد مکسور بودن 

  .)٢/۴٩: ١۴١۵ی، ّابن جن(استشهاد، به چنین کاربردی در فضای شعری نیز اشاره دارد 
 بدون توجه به ،ی از قرائات مشهور جهت استدالل معناییّدر بعضی موارد نیز ابن جن

گردد  کند و البته این شیوه برمی وجه نحوی آن در رابطه با توجیه یک قرائت استفاده می
شـود   مـیبه اعتقاد او به تالقی معانی قرائات مختلف در آنچه به عنوان تنزیل از آن اراده

ی قائـل بـه ارتبـاط و تالقـی ّبه عبـارت دیگـر ابـن جنـ. )۶٠ و ٢/٢١١؛ ٣۶٠ و ١/١۶٩: همان(
روست که شأن قرائـات شـاذ را از قرائـات مـشهور   از این؛ قرائات استۀمعنایی بین هم

هـا   در صدد تفـضیل آناتءالسبعه فی القراِ به عکس ابن مجاهد که در ،داند کمتر نمی
ی در همراهی قرائـت مـشهور ّتوان به اعتقاد ابن جن میبرای نمونه  .بر دیگر قرائات است

ن کیر مـن المـشریثکن لّی زكذلکو «از جهت معنایی در نسبت و توجیه قرائت سلمی در
ی شاهد این قرائت ّابن جن. )١/۵۴١: ١۴١٧عکبری، ( اشاره داشت ١»اؤهمک أوالدهم شرُقتل

همـان » شـرکاء«داشـته روسـت کـه در ادامـه بیـان  ایـن  از،دانـد را قرائت جمهـور مـی
فاعل فعلی محذوف است که تقـدیر » شرکاء «،در قرائت سلمی.  هستنددهندگان زینت

  .)١/٢٣٠: ١۴١۵ی، ّابن جن(باشد  می» نه شرکاؤهمّزی«آن 

   قرائات شاذ.٢ـ٢ـ۴
 ،یّتوان پی برد که برخی از قرائات شاذ نزد ابن جن  میالمحتسببا مروری بر کتاب 

نـزد که توان گفت  سبب می بدین. گردد ر قرائات محسوب میرکنی جهت احتجاج دیگ
  . قرائات شاذ در یک سطح نیستندۀ هم،یّابن جن

ًهـا جـدارا یفوجـدا ف«توان به توجیهی که برای قرائت ابـن مـسعود در  برای نمونه می

                                                                 
١ . ِوکذل

َ َ َزین َكَ َّ ٍثري َ ِ َمن ِلَک َاملشرکني ِ ِ ِ
ْ ُ َقتل ْ ْ َأوال َ ْ ْدَ ِ ْشراکؤ ِ ُ َُ َ ُ

) ١٣٧ /انعام(.  
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َنقضُی لیرید َ در قرائـت ابـن مـسعود .  اشـاره کـرد)۵/٢٧۶: ١۴٢٢خطیـب، (  آمده اسـت١»ْ
محذوف انجام » أن «ۀ ادات ناصبۀزائد است و نصب فعل به واسط» لینقض«در » الم«

 را کـه ی روایتی از پیامبر اکرمّابن جن. شده است و فعل مورد نظر نیز مجهول است
به عنوان قرائت شاذ به ایشان منسوب است، به عنوان استشهادی برای قرائت ابن مـسعود 

َنقضُید أن یریًها جدارا یففوجدا «: آورده است َ   .)٢/٣٢: ١۴١۵ی، ّابن جن( »ْ
ی در عین حالی که برخی قرائات را تضعیف کرده، در بعـضی از مـوارد هـم ّابن جن

هـا  آورد و بـه دلیـل قـوتی کـه در آن این قرائات را استشهادی برای دیگر قرائات شاذ می
تـوان بـه  برای نمونه مـی. سازد َّ حتی بر شعر نیز در مقام استشهاد مقدم می،شود دیده می

ٌحة واحـدةی صّإن کانت إال«یزید بن قعقاع در  قرائت ابوجعفر  )٧/۴٧٧: ١۴٢٢خطیـب، ( ٢»ٌ
در نظـر » کانـت«به صورت منـصوب، خبـر » ةصیح«در قرائت جمهور . اشاره داشت

و أ ةخـذن کانـت األإ(نیـز در ایـن حالـت محـذوف اسـت » کانت«گرفته شده و اسم 
ً صیحة واحدةّالإ ةالعقوب ناقـصه » کـان «،در حالی است کـه در قرائـت ابـوجعفر، این )ً
ی بـرای ّاستـشهاد ابـن جنـ. باشـد می» ٌصیحة« بلکه فعل تامی است که فاعل آن ،نبوده

 کـاربرد شـعر هـم ۀقرائت ابوجعفر، ابتدا به قرائت شاذ دیگری است و بعد از آن به نمون
 ٣»نهمک مـساّ إالیَرُفأصبحوا ال تـ«استشهاد نخست قرائت حسن در . اشاره داشته است

شـاهد مثـال در .  استهالرم احتجاج دوم به شعری از ذی. )٢/٢٠۶: ١۴١۵ی، ّابن جن(است 
  :)٢/٢٠٧: همان(مصراع دوم است 

ِجرال ما فی غروضهاُحز واألَبری الن  
ُ ّفما بقیت إال الص            ُ

ِ   ٤ُعــالجراشُدور وـَ
  .باشد  می در نقش فاعل»الصدور«در مصرح دوم 

  توجیه بر اساس احادیث رسول اکرم. ٣ـ۴
برده اسـت، احتجـاج  ی در توجیه قرائات از آن بهرهّاز جمله استشهاداتی که ابن جن

                                                                 
١ . َفوجدا َ َ َفیھا َ ًجدارا ِ َ ُیرید ِ ِ ْأن ُ َّینقض َ َ ْ َ) ٧٨ /اسراء(.  
٢ . َّإال ْتَناَک ْنِإ ًَة ِ ْ ًواح َص َ ِ َ) ٢٩ /یس(.  
٣ . وا ُفأ َ ْص َ َیری َال َ َّإال ُ ْمساک ِ ُ ُ ِ َ َ) ٢۵ /احقاف(.  
گوشت بدنش را آب نمـوده اسـت،  های سخت و دشوار، او را الغر کرده و قتل و کشتار و پیمودن راه«. ٤

  .»هایی برآمده و بادکرده چیزی باقی نمانده است و به جز سینه
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 یا منسوب به پای روایات پیامبر اکرم ّ موردی که رد٢۴از . باشد  احادیث نبوی میبه
هادی بـرای ها در جایگاه استـش  مورد از آن١٨شود، حدود   دیده میالمحتسبایشان در 

کارگیری احادیث نبوی در توجیه ه ی در بّرویکرد ابن جن. قرائات شاذ به کار رفته است
 حـول ،بیـان کـه اغلـب ایـن احادیـث  بـدین؛ن نیـستا همـسان بـا دیگـر نحویـ،قرائات

 ١١٨ ،۴۵ ،١٧ ،٢/١۶ ؛٣۶٠  و٣۵١ ،٣٣۴ ،١٩۵ ،١٨۶ ،٩١ ،٨٨ ،١/٨۶: همان: ک.ر( موضوعات لغوی
 )٢/٣۶١ ؛١/٢٩۶: همــان: ک.ر(  و بالغــی)٣٣٢  و٢/٢٠۴ ؛١/٣۴٣: همــان: ک.ر(  صــرفی،)٢۴۶ و

  .است
 ١»ِان أبـواه مؤمنـانکـّوأما الغالم ف«توان به قرائت ابوسعید خدری در  برای نمونه می

و » کـان«اسم » بواهأ«در قرائت جماعت و مشهور .  اشاره داشت)۵/٢٨۴: ١۴٢٢خطیب، (
ی ّابـن جنـ. باشـد می» یاء«منصوب به » کان«ر در جایگاه خب» منینٶم«مرفوع است و 

اسـم ) الـف:  خدری را به دو صورت از جهت نحوی توجیه کرده استدسعیوقرائت اب
» منـانٶبـواه مأ «ۀگردد و خبـر آن جملـ برمی» الغالم«ضمیر مستتری است که » کان«

» کان«است و خبر ضمیر شأن محذوف » کان«اسم ) ب). منانٶبواه مأفکان هو (است 
ی بـه ّاستـشهاد ابـن جنـ). منانٶبواه مأن أو الشأفکان الحدیث (است » منانٶبواه مأ«نیز 

ی یکـون ّ حتة مولود یولد علی الفطرّکل«: فرماید  است که میروایتی از رسول اکرم
ِّا اللذان یهوّبواه همأ َ ِّو ینصأه ِدانُ شاهد مثال در این . )٨/١۵٣؛ ٢/١١٨: ١۴٠٧بخاری، ( »...هِرانُ

بـواه أ« بعد از آن یعنی ۀکه همان ضمیر شأن محذوف است و جمل» کان«، اسم حدیث
ِّهما اللذان یهو َ ِّو ینصأِدانه ُ َ   .)٢/٣٣: ١۴١۵ی، ّابن جن(باشد  می» کان«خبر » ِرانهُ

  توجیه بر اساس شعر. ۴ـ۴
ی ّ شعر نزد ابـن جنـۀتوان به باال بودن جایگاه و شأن مقول  میالمحتسببا مروری بر 

 کننـده  تعیـینی منابعی است که سـهمۀ شعر از جملۀمقول. جیه قرائات شاذ پی برددر تو
میزان کاربرد اشعار به صورت ابیـات متعـدد یـا یـک . ی داردّدر احتجاجات نزد ابن جن

در مجموع . است گویای این مدع،بیت و حتی در برخی موارد یک مصرع از یک بیت
ایـن . ی استفاده شده اسـتّ سوی ابن جن ازالمحتسب مصرع در ١۴١ بیت و ۵٧٨تعداد 

                                                                 
١ . َّوأما َ َالغال َ ُ َان ُمْ اه َفَک ُأ َ َ ِمؤمنني َ ْ َ ِ ْ ُ) ٨٠ /کهف(.  
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ی، شعر مرجعی مهـم ّ حاکی از آن است که نزد ابن جن، از استعمال شواهد شعریمیزان
  .شود ای اساسی در فرایند توجیه قرائات شاذ محسوب می و قاعده

ی، اسـتعمال ّ اهمیـت شـعر در اسـتدالالت ابـن جنـۀکنند  حکایتاتاز جمله مؤید
در مواردی از سه شـاهد . در توجیه برخی از قرائات شاذ استبیش از یک شاهد شعری 

ــ ٨٨ ،٢/۴٩ ؛٣۶١  و٢٨۴ ،٢٨١ ،١۶۶ـــ١۶۵ ،١٣٧ ،١١٢ ،١/۴٧: همــان: ک.ر( شــعری  ١٣٠ ،١٢۴ ،٨٩ ـ
 و )٣۴٧  و٢٩٠ــ٢٨٩ ،٢۵١ــ٢۵٠ ،١٨۴ ،١٢٩ ـ١٢٨ ،٨٧ـ ٨۶ ،٧٧ـ١/٧۶: همان: ک.ر(  شاهد۴، یا )...و

 جهـت احتجـاج قرائـات منتخـب اسـتفاده شـده )١٢٧ـ١/١٢۵: همان: ک.ر(  شاهد٨حتی 
کیـد بـر أی جهت اقناع مخاطب و تّاست و این میزان از کاربرد، تالشی از سوی ابن جن

  .شود صحت آن وجه مزبور تلقی می
کارگیری استشهادات بر آن است که در گام نخست به کمـک ه ی در بّ ابن جنۀروی

ی که استشهاد قرآنی وجـود داشـته باشـد، قرائات قرآنی به توجیهات ادامه دهد و تا زمان
تـوان بـه قرائـت  بـرای نمونـه مـی. دارد تردید در احتجاجات، آن را بر شعر مقدم مـی بی
در .  اشـاره کـرد)۶/٣۶٠: ١۴٢٢خطیـب، ( ١»اح بشریی أرسل الریوهو الذ«سمیفع در  ابن

هـت ی جّابـن جنـ. ّاسم مقصور غیر منون بـه معنـای بـشارت اسـت» بشری«این قرائت 
نـ  ۀدر نقـش حـال بـه آیـ» بـشری«احتجاج برای مصدر  َمث ادعھـن یأ ِ

ْ َ َّ ُ ُ ْ َّ ً سـعیاَكُ ْ َ )٢۶٠ /بقـره( 
استناد کرده است و بعد از آن و عطف به استشهاد قرآنی، به شاهد شعری از امرؤالقیس 

  : است که گفته)٢/١٢٣: ١۴١۵ی، ّجن ابن(اشاره کرده 
ًفأقبلت زحف   َ   ٢ٌرــ أجاًوبــُت وثـا نسیًوبـفث                      علی الرکبتیناُ

باشد   میاین واژه در نقش حال. باشد  میدر مصرح نخست» اًزحف «ۀشاهد مثال واژ
  ).اً زاحفقبلتأ(

ای است کـه در اکثـر مـواردی  ی، شیوهّ مذکور در احتجاجات از سوی ابن جنۀروی
: همان: ک.ر( قرار گرفته است عمل است، مبنای  استشهاد استفاده شدهۀکه از شعر به مثاب

 ،١٧٩ ،١۴۵ ،١٢٣ ،۶٩ ،۴٩ ،٢١ــ٢/٢٠ ؛٣٣٨ ــ٣٣٧ ،٣٣٣ ،٢۵١ ،٢۴٩ ،١٨٠ ،١٢۵ ،١١۶ـ١١۵ ،٩٢ـ١/٩١

                                                                 
َوهو : ک.ر. ١ ُ ِالذی َ

َأرسل َّ َ ْ َیاحِّالر َ ًرا َ   .)۴٨ /فرقان (بُشْ
کـردم، بـه جلـو روی آوردم و لباسـی را پوشـیدم و لباسـی را   مـیپس در حالی که بر دو زانـو حرکـت«. ٢

  .»کشیدم
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شـود  گفته دیده می  پیشۀ در برخی موارد نادر نیز خالف رویالبته. )٣٣۵  و٣٠٣ ،١٨۵ ـ١٨۴
  .)٢/٢٨٢؛ ١/۵٠: همان(کند  که دلیل خاصی را در مقام بحث دنبال می

 دیـده المحتـسبی بـا دو کـارکرد متفـاوت در ّ شعر نزد ابن جنـۀ مقول،به طور کلی
 استـشهادی جهـت توجیـه قرائـات شـاذ همگـام بـا دیگـر ۀشعر بـه مثابـ) الف: شود می

 توجیـه قرائـات یشده برا  مؤیدی جهت دیگر شواهد ارائهۀشعر به مثاب)  ب؛استشهادات
  .شاذ

ی از قرائت رؤبة بـن عجـاج ّن به نوع توجیه ابن جنتوا  کارکرد نخست میۀبرای نمون
در .  اشـاره کـرد)١/۶٨: ١۴٢٢خطیب، ( ١»ٌ ما بعوضةًضرب مثالی أن ییستحی ال ّإن اهللا«در 

 بیت شعری از عدی بن زید عبادی است ،ی تنها شاهدی که بیان داشتهّاین مثال ابن جن
» عواقـب«در ایـن جملـه . باشـد مـی» ُینسون ما عواقبها ... «ۀ جمل،که شاهد مثال بیت

ی، ّابن جن(ی موصول است »ما «ۀباشد که در حقیقت صل می) هو(خبر مبتدای محذوف 
١۴١۵ :١/۶۴(.  

ِلم أر مثل الفتیان فی غیر ال  
  ٢هاــُا عواقبــون مــِام ینسـّأی                        َ

) هـی( محـذوف خبـر مبتـدای» بعوضـة« بقره در قرائت رؤبـة نیـز ۀ سور٢۶ ۀدر آی
  .شود ی موصول محسوب می»ما «ۀباشد که صل می

یـا «ی به قرائـت عکرمـه در ّتوان به نوع توجیه ابن جن  کارکرد دوم نیز میۀبرای نمون
ِّها المزمّأی َ ُ بـه تخفیـف » لّمزم«در این قرائت .  اشاره داشت)١٠/١٣٩: ١۴٢٢خطیب، ( ٣»ُلْ
ی در ایـن ّابن جنـ. باشد می» ّزمل«از خوانده شده است و در حقیقت اسم فاعل » زاء«

 ،دهـد و در ادامـه  بحث توجیهی را بـا اسـتدالل قرآنـی ادامـه مـی،مثال در گام نخست
حـذف » لّمزمـ«او در ذیل این قرائت معتقد است که مفعول . آورد شاهدی از شعر می
ُوأ  ۀاو آی. بوده است» و جسمهأل نفسه ّها المزمّأییا « کامل ۀشده است و جمل ـت مـن َ ْو ِ ْ َ ِ

ِّکـل ءُ  ٍ ْ َ
 )کامل ۀجمل.  را به عنوان استشهادی برای این نوع کاربرد آورده است)٢٣ /نمل 

                                                                 
١ . َّإن ِْىي َال َاهللا ِ َ ْأن َْس َرب َ ِ

ْ ًمثال َ َ ًبعوضة َما َ َ ُ َ) ٢۶ /بقره(.  
کننـد  ندیدم همچون جوانان در مخفی کردن و پنهان ساختن حوادث و خاطرات روزها که فراموش می«. ٢

  .»ها را عواقب آن
٣ . ا َیا َأ ُّ ِّاملزم َ َّ ُ   .)١/ مزمل (ُلْ
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باشـد کـه مفعـول در ایـن جملـه نیـز  مـی» اً شیء شـیئّوتیت من کلأو« عبارت ، آیهاین
  .محذوف است
  :)٢/٣٣۵: ١۴١۵ی، ّابن جن( کند  برای قول خود بیان میهشاهد شعری از حطیئاو در ادامه 

ّ من رداء شرعبیكِکصون                        اـ منهـكلیإون ـة تصـَّمنعم   ٍ١  
شاهد مثال در این بیت، مصرع اول آن است که مفعول حذف شده و عبارت کامـل 

  .باشد می» تصون حدیثها«آن 

  های قبایل عرب توجیه بر اساس لهجه. ۵ـ۴
ی در کنـار دیگـر ّوسـط ابـن جنـهـای قبایـل عربـی منبـع دیگـری اسـت کـه ت لهجه

کـارگیری ایـن ه میزان ب. ها برای توجیه قرائات شاذ استفاده شده است استشهادات از آن
نظیـر ابـوالفتح اسـت کـه بـه   بیۀ حاکی از وسعت اطالع و حافظالمحتسبها در  لهجه

چـه اگر.  این منبع استفاده کرده اسـت در موارد متعددی از،های مختلف مناسبت بحث
 قاعـده در ٢۶ ولی از ،ر متعددی را یاد کردهی اسامی قبایل و عشاالمحتسبی در ّجنابن 

.  عربـی اسـتۀ لهجـ١٢برد که قواعد مزبور متعلق بـه  مقام استشهاد قرائات شاذ بهره می
: همـان(»  بنـوتمیمۀ قبیلـۀلهجـ«، )١/٢۴۴: همـان(»  ازدۀ قبیلۀلهج «٢:ند ازا ها عبارت این
، ١/١٠٩: همان(»  حجازۀ قبیلۀلهج«، )٢٨٧ و ٢/۶۶؛ ٣۵١ و ٣٣٠، ٢٨۶ ،٢۶١، ٢۵۵ ،١۴٨ ،١/١٠٩

»  بنوسلیمۀ قبیلۀلهج«، )١/٧۵: همـان(»  بنوسعدۀ قبیلۀلهج«، )٢/۶۶؛ ٣۵١ و ٢۶١، ٢۵۵، ١۴٨
: همـان(» ه عالیـۀ قبیلـۀلهجـ«، )١/٣۴۵: همان(» ه بنوضبۀ قبیلۀلهج«، )٢۶٨ و ١/٧۴: همان(
: همـان(»  قـیسۀ قبیلـۀلهجـ«، )٢٣۴ و ١۶٧، ١/٨۴: همـان(»  بنوعقیلۀ قبیلۀلهج«، )١/٢٨۶
 ۀ قبیلـۀلهج« و )٢/۶٧: همـان(»  اهل مکهۀلهج«، )٢/۴٢: همان(» نا کوفیۀلهج«، )١/٣۵١

ــ. )٣۴٣ و ١/٧۶: همــان(» هــذیل ــور را در   قاعــده از لهجــه٢۶ی تعــداد ّابــن جن هــای مزب
  . بیان داشته استالمحتسب

ی در قرائت عمرو بن عبید و ابـوجعفر یزیـد بـن ّجنتوان به توجیه ابن  برای نمونه می
                                                                 

  .» سرما همچون در امان بودن تو از لباس؛ای که سخن از او در امان است نازپروده«. ١
 المحتـسب دری ّجنـ ابـن نظرّمـد آنچـه. است مختلفی ها بوم و لیقبا ها، لهجه نام از اعم مزبوری اسام. ٢

ی ّجن ابنی سو از شاذ قرائات ازی برخ هیتوج در که هاست بوم و لیقبا نیا به منتسبی ها لهجه باشد، می
  .استی تسامح یادشده عنوان در لهجه ردکارب رو نیا از. است گرفته قرار استفاده مورد استناد عنوان به
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 اشاره داشـت کـه در نـزد )١/٧٠٣: ١۴٢٢خطیب، ( ١»دیِاتب وال شهک ّراضیوال « در قعقاع
 توجیـه ۀابـوالفتح در ادامـ. خوانده شده اسـت» راء«به تشدید و اسکان » ّیضار«هر دو 

 اول هـم بـه صـورت »راء«بـوده و » یـضارر«در حقیقت » ّیضار«: گوید این قرائت می
) مفتوح بودن راء(در صورت نخست . مفتوح و هم به صورت مکسور قرائت شده است

 اسـت و در صـورت دوم ٢ تمـیمۀمنطبـق بـا لهجـ» ّیـضار«شده در  ادغام» راء«حرکت 
: ١۴١۵ی، ّابـن جنـ( اسـت ٣حجـازاهـل  ۀاظهار شده و منطبـق بـا لهجـ) مکسور بودن راء(
١/١۴٨(.  

 یّوقطعنـاهم اثنتـ« بـن سـلیمان در ةقرائت یحیی، اعمش و طلح توجیه ، دیگرۀنمون
ًعشرة أسباطا أمما ً َ َ َ  در حـالی کـه در قرائـت جمهـور بـه ؛ اسـت)٣/١٨۶: ١۴٢٢خطیب، ( ٤»َ

ی در توجیـه قرائـت مـذکور بـه ّابن جنـ. خوانده شده است» عشرة«در » شین«اسکان 
 تمـیم ۀ متعلق به لهج،ه سکوناین رو قرائت ب از. کند های تمیم و حجاز اشاره می لهجه

  .)١/٢۶١: ١۴١۵ی، ّابن جن(باشد   حجاز میۀ مربوطه به لهج،است و قرائت دیگر

  توجیه بر اساس امثال. ۶ـ۴
َمثل«در تعریف   مفیـد مـشتمل بـرر و است مختـصیا ترکیبی ه جمل«بیان شده که » َ

قبـول   ترکیـب،لطف  واروانی لفظ، روشنی معن که به سبب حکیمانه یا مضمونی، تشبیه
در مـوارد مـشابه بـه کـار  یافته است و همگان آن را بدون تغییر یا بـا انـدک تغییـری عام
َمثـل «١٠ در مجموع تعداد المحتسبی در ّابن جن. )١/۵٢: ١٣۶١بهمنیـار، (» برند می در » َ

 ،١٣٨ ،١/٨١: ١۴١۵ی، ّابـن جنـ(احتجاجات خود نسبت به قرائات شاذ استفاده کرده اسـت 
  .)١٧٣ و ٧٨، ٧١ـ ۶٩ ،٢/۴١؛ ٢۵۵ و ١٨۴

ُّ رب احْلُق«ابوالفتح در ذیل قرائت ابوجعفر در   )۶/۶٩: ١۴٢٢ خطیـب،( ٥»ّم بـالحقکـَ
 حذف حـرف ،ن بصری ضعیف است و دلیل آنامعتقد است که قرائت مزبور نزد نحوی

                                                                 
١ . َوال َّار َ َ ٌاکتب ُ ِ َوال َ ٌشھید َ ِ َ

) ٢٨٢ /بقره(.  
  .»الالم المضعف المجزوم المضارع دغامإ «ۀقاعد بری مبتن. ٢
  .»الالم المضعف المجزوم المضارع دغامإ ّكف«ۀ قاعد بری مبتن. ٣
٤ . ُوقطعنا ُ َ ْ َّ َ ىت َ ْا َ َ َعشرة ْ َ ْ َأسبا َ ْ ًأمما ًطاَ َ ُ

) ١۶٠ /اعراف(.  
٥ . َقال ِّرب َ ُاحمکْ َ ق ْ ِّبا َ ْ

ِ) ١١٢ /اءیانب(.  
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ُّهـا الـرب؛ ّیـا أی(را داشته است » ّیأ« برای اسمی است که جواز نقش وصفی برای نداء

َولـی بـه حـسب ضـرورت در شـعر و مثـل ). ی مـضافا نه مناد،ی مفرد استا منادّبر َ
  :گوید  است که میهالرم ی، از ذیّبیت مورد نظر ابن جن. استعمال شده است

ُأال أیها ذا المنزل الدارس ال   ُ َ لم یعهد بكّکأن                      ذیـّ ُ الحی عاهدكَ َّ١  
: گویـد بـه عبـارتی مـی. باشـد می» ا المنزل الدارسها ذّیأ«شاهد مثال بیت، عبارت 

در ادامه نیـز . )٢/۶٩: ١۴١۵ی، ّابن جن(» ال له به عهدحد وأهذا المنزل لدروسه لم یقم به «
َافتد مخنوق، أصبح لیـل، أطـرق «: آورده است که عبارت است از» امثال«سه شاهد از  ِ َ ِ

 حرف ندا حـذف شـده اسـت؛ بـه ، در این موارد نیز به ضرورت، همسان با شعر٢.»َکرا
 »یا مخنوق، یا لیل، یا کروان«:  گوینده این چنین بوده استۀ قصد و اراد،عبارت دیگر

  .)٢/٧٠: همان(

  توجیه بر اساس قیاس. ٧ـ۴
کننده و در  ی در بحث از قرائات شاذ، جایگاه تعیینّهاداتی که ابن جنش استۀاز جمل

ابـوالفتح از قیـاس در اکثـر . اسـت» قیـاس« ۀعین حال مستقلی به آن داده است، مقولـ
. مواردی که مؤیدی از سماع در میان نباشـد، در توجیـه قرائـات شـاذ بهـره بـرده اسـت

 ،یّآن نزد ابن جنهای مختلف عربی است و مبنای  رفته بر اساس اسلوبکاره های ب قیاس
ت نحـو، لغـت، عـروض، بالغـ علوم ادبی اعم از صـرف، ۀپشتیبانی و همسانی مجموع

  .)١/۵۵: ١٣٧۴، همو(باشد  می... و
ی از قرائـت طلحـة بـن سـلیمان در ّتوان به توجیه ابن جن  کاربرد قیاس میۀبرای نمون

ِدرُیونوا کنما تیأ«
ُککْ در ایـن قرائـت، هـم .  اشاره کرد)٢/١١١: ١۴٢٢خطیـب، ( ٣»ُم الموتُ

ُفهو یدرککم المـوت(جواب شرط و هم مبتدا حذف شده است » فاء« ی در ّ جنـابـن). ُ
 قیاس سـعی ۀ ولی در ادامه با اتکا به مقول،شمارد ابتدا آن را در ادبیات عرب ضعیف می

  :کند در آغاز شعری از حسان بیان می. نماید بر توجیه آن می

                                                                 
  .»ای در تو سکونت نگزیده است ای که گویی هیچ انسان زنده ای منزل کهنه«. ١
  .شود یم گفته یسخت از افتنی ییرها در که یمثل. ٢
٣ . َأ َ ا ْی ُو ُیدرمک َتُک ُّ

ِ ْ ُاملوت ُ ْ َ ْ) ٧٨ /نساء(.  
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١٩٨  

  ١النــ مثداهللاــّر عنـ بالشّرـالشو                    یشکرها ِ یفعل الحسنات اهللامن  
مـن ( حـذف شـده اسـت ،جواب شـرط» فاء«ت که  مصرع نخست اس،شاهد مثال

  :آورد اسد می در ادامه نیز شعری از بنی).  یشکرهایفعل الحسنات فاهللا
َتنکعوا العنز شربها ُبنو ثعل ال   ِبنی ثعل من ینکع العنز ظالم                     ِ َ َ

ِ
ُ٢  
ِمـن ینکـع العنـز ظـالم«محل بحث در این بیت نیـز مـصرع دوم آن یعنـی  َ . اسـت» َ

 یّدلیل ابن جن. جواب شرط و هم مبتدا حذف شده است» فاء«هم  ،عبارتی در این بیت به
» ظـالم«وم، شـباهتی اسـت کـه بـین برای توجیه نوع کـاربرد اسـلوب شـرط در بیـت د

 از این رو. وجود دارد) یشکرها(با فعل مضارع در بیت نخست ِعنوان اسم فاعل شبه فعل  به
در نتیجـه بـا ارتبـاطی ). من ینکع العنز یظلم(ل عمل شده است با شبه فعل همسان با فع

جـواب شـرط » فـاء« استعمال اسلوب شرط با حذف ۀکه بین این دو شعر و توجیه نحو
  .)١/١٩٣: ١۴١۵ی، ّابن جن(مبتدا نموده است، قرائت طلحه را پشتیبانی کرده است 

اد سـنا برقـه یکـ« در جعفر یزیـدودر قرائـت ابـ» باء« قیاس اضافه بودن ، دیگرۀنمون
ُذهب باألبصارُی ِ
در قول عرب در واژگـانی » تاء« با اضافه بودن )۶/٢٨۶: ١۴٢٢خطیب، ( ٣»ْ

ر معنـا دارد؛ در بـکیـد بیـشتر أ داللـت در ت،که در هر دو» عجوزة«و » فرسة«همچون 
 دوم نیـز داللـت بـر ۀو در نمونـ» یـذهب«کید در معنای تعـدی فعـل أجعفر توقرائت اب

ی هـا نمونـهبرای دیدن ؛ ١١۵ ـ٢/١١۴: ١۴١۵ی، ّابن جن(دارد » عجوز«و » فرس«نیث أ تکید برأت
، ٢٧٧ ،٢۵٣ ،٢۴۵، ٢٣۶ـ٢٣۵، ٢١٠ ،١١٩ ـ١١٨ ،١/٣٧: همان: ک.ر ،یّجن ابن نزد در اسیق کاربرد از گرید

  .)٣٣۴ و ٢٢٠ـ٢١٩، ٢٣٨ ـ٢٣٧، ١١۴، ٩۴، ٩٠، ٨٠، ٣٠، ٢/١٨ ؛٣٣۴ و ٣١٢

  اق آیاتتوجیه بر اساس سی.  ٨ ـ۴
آن قرائت اسـتدالل کـرده » سیاق آیات« به ،ابوالفتح در توجیه بعضی از قرائات شاذ

  .سیاق معنوی و سیاق لفظی: جویی است  سیاق به دو صورت قابل پیۀمقول. است
                                                                 

کند و هـر کـس کـار زشـت انجـام   میهر کس کارهای نیک انجام دهد، خدا پاداش نیک به او عطا«. ١
  .»را خواهد دید دهد نیز پاداش آن

ها را به سختی  که از بزها آب را منع کرده و آن  چرا که هر؛ بنوثعل سهم آب بزها را از آنان نگیریدۀقبیل«. ٢
  .»بدوشد، ظالم است

٣ . ُاد َسنا َیَک ِبرقه َ ِ ْ ُیذهب َ َ ْ َباأل َ ْ
ِبصارِ َ ْ) ۴٣ /نور.(  
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 ؛کار گرفتـه شـده اسـته  استشهاد قرائت شاذ بۀ برخی موارد سیاق معنوی به مثابدر
َفیـر«یـی و ابـراهیم در توان به قرائـت یح برای نمونه می َ  ١» قلـوبهم مـرضین فـی الـذیَ

ی در توجیـه خـود گفتـه اسـت کـه فاعـل ّابـن جنـ.  اشاره داشت)٢/٢٨٩: ١۴٢٢خطیب، (
 داللت بـر ، برگرفته از سیاق معنوی آیهۀمحذوف است و آن از طریق قرائن حالی» یری«
نیـز ) تـری( ایـن آیـه را حتی او قرائت جمهـور در. در این قرائت دارد» الرائی«یا » اهللا«
:  چه فاعل آن نیز حذف شده و اصل جمله چنین بوده است؛آورد یدی برای قول میٶم
  .)١/٢١٣: ١۴١۵ی، ّابن جن( »الذین فی قلوبهم مرض) أو یا حاضر الحال(د ّفتری یا محم«

 استـشهاد قرائـت شـاذ اسـتعمال ۀدر بعضی دیگر از مصادیق نیز سیاق لفظی بـه مثابـ
 هـم ْلَأم تأمرهم أحالمهـم بهـذا بـ«توان به قرائت مجاهد در  برای نمونه می ؛شده است
ی در ذیل این قرائت بیان داشـته ّابن جن.  اشاره کرد)٩/١۶٣: ١۴٢٢خطیب، ( ٢»قوم طاغون

» بـل« چـه اینکـه معنـایی کـه بعـد از ؛باشـد مـی» بل«منقطعه به معنای » أم«است که 
» فیـه مـشکوک«معنـای » أم«لی اسـت کـه بعـد  این در حا،ن استآید، معنای متیق می
ْفـذرک  توجیه خود به سیاق آیات قبل ایـن آیـه یعنـی ۀاو در ادام. آید می ِّ َ ِّ فمـا أنـت نبعمـة ربـَ َ ِ َ َْ ِ ِ َ ْ َ  َكَ

َاهن وال َ ٍ ِ نونِبَک  ٍ ُ ْ ولون شاعر نرتبص به ریب املنون٭َ ِ أم  ُ َ ْ َ َْ ِ ِ ُ َّ َ َ َ ٌ ِ َ َ ُ ُ َ ْ َ
 )کند کـه  ی استناد و بیان م)٣٠ـ٢٩/ طور

 ٣٢ ۀ از این رو در ذیل آیـ.»؟كبل یقولون ذل«: باشد می» بل« به معنای ٣٠ ۀدر آی» أم«
 یعنی نوعی استفهام انکـاری ؛»بل أهم قوم طاغون؟«: باشد صورت می نیز به قرینه بدین

  .)٢/٢٩١: ١۴١۵ی، ّابن جن(کند  که معنای متیقن را دنبال می
 و )١/٢٢٨: همـان(» كلی قوله قبل ذلإال تری أ«هایی همچون   عبارت،به طور معمول

 به استفاده از سیاق لفظی در احتجاج به قرائات شاذ )٢/٢٢٩: همان(»  علیه قوله قبلهّیدل«
  .دهد  خبر میالمحتسبدر 

  گیری نتیجه
ی بـه عنـوان ّ ابـن جنـ القراءات و االیضاح عنهاّالمحتسب فی تبیین وجوه شواذکتـاب 

 غیر مشهورهای شاذ و  ارم هجری، در صدد تبیین و توجیه قرائتمیراثی از اواخر قرن چه
                                                                 

١ . َفرتی َ َالذین َ ِ
ْقلو ِىف َّ ِ ِ

ُ ٌمرض ُ َ َ) ۵٢ /مائده.(  
٢ . ْأم ْتأمر َ ُ ُ ُ ْ َأحال َ ْ ْمھمَ ُ َذا ُ َ

ْأم ِ َ ْ ٌقوم ُ ْ َطاغون َ ُ َ
) ٣٢ /طور.(  
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های   کریم برآمده است و افزون بر این، مشتمل بر موضوعات مفیدی از قبیل لهجهقرآن
ایــن کتــاب از . قبایــل مختلــف عــرب و قواعــد نحــو، لغــت، عــروض و بالغــت اســت

ی ّابن جن. سی خالی است ابوعلی فاراء السبعهّ للقرةالحج ِ کالم کتابۀپیچیدگی و اطال
 بلکه مبنای او در انتخاب، قرائاتی اسـت ، قرائات شاذ اشاره نکردهۀ به همالمحتسبدر 

هـا  از آن» قرائـات شـاذ« ابن مجاهد، در آن دوران با عنوان ۀکه در نسبت با قرائات سبع
 ی در توجیه قرائات شاذ، دفـاع از فـصاحت زبـانی ایـنّهدف ابن جن. شده است یاد می

ان علـوم عربـی و قرائـات همچـون چـه از سـوی بزرگـوع قرائات است؛ قرائاتی که اگرن
 ولی در برخی موارد از جهت قواعـد عربـی قـوت ،مورد نقد قرار گرفته... مجاهد و ابن

 لذا . ملحق به قرائات مشهور باشد،بسا از جهت قوت معنایی و اعراب باالیی داشته و چه
  . قراء و قرائات ایشان نیستۀ تخطئ،یّابن جننباید از نظر دور داشت که قصد 

ی مـورد توجـه قـرار گرفتـه ّهای توجیه قرائات شاذ که از سوی ابن جن  گونهۀاز جمل
دیگـر قرائـات «، »برخی از قرائـات سـبعه«توجیه بر اساس : باشد  می به قرار ذیل،است
، »لامثـا«، »هـای قبایـل عـرب لهجـه«، »شـعر«، » احادیث رسول اکـرم«، »قرآنی

  .»سیاق آیات«و » قیاس«
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  یشناس تابک
، بـه کوشـش )۴، قـرن هطبقات اعالم الشیع(نوابغ الرواة فی رابعة المئات محسن، آقابزرگ طهرانی، محمد .١

  .ق ١٣٩٠روت، ینقی منزوی، ب علی
، به کوشـش محمـد ابوالفـضل ابـراهیم، نزهة االلباء فی طبقات االدباءابن انباری، عبدالرحمن بن محمد،  .٢

  .ق ١٣٨۶ره، دار نهضة مصر للطبع و النشر، قاه
  .ق ١۴٠٠، بیروت، دار الکتب العلمیه، منجد المقرئین و مرشد الطالبینابن جزری، محمد،  .٣
 ، و النـشرةالهدی للطباع ، بیروت، دارچاپ دوم محمد علی نجار، تحقیق، الخصائصی، عثمان، ّابن جن .۴

  .م ١٩١٣
، تحقیق عبـدالحلیم نجـار و علـی النجـدی اءات و االیضاح عنهاقرال ّالمحتسب فی تبیین وجوه شواذ، همو .۵

  .ق ١۴١۵ ، االوقافةناصف و اسماعیل شلبی، قاهره، وزار
، مصر، مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اوالده بمصر، ه، تحقیق لجنة من االساتذعرابِ االة صناعّسر، همو .۶

  .ق ١٣٧۴
  .م ١٩۶٨، هروت، دار الثقافیعباس، ب، به کوشش احسان االعیان وفیاتکان، احمد، ّابن خل .٧
  .م ١٩٨٨ دار العلم للمالیین، ،، بیروتهاللغ ةجمهرابن درید، محمد،  .٨
  .ق ١۴٠١، بیروت، دار الفکر، ی علی جمع الجوامعّ البنانی علی شرح المحلةحاشیالوهاب، ابن سبکی، عبد .٩
لمجلـس العلمـی بفـاس، بیـروت، ، تحقیق االمحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزابن عطیه، عبدالحق،  . ١٠

  .ق ١۴٠٣
سـالمی، العـالم اة اال مکتبـ،، به کوشش عبدالسالم هـارون، قـمهمعجم مقاییس اللغابن فارس، احمد،  . ١١

  .ق ١۴٠۴
  .ق ١٣٧١، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، النحاةَانباه  علی ةنباه الرواِاابن قفطی، علی،  .١٢
  .ق ١۴١۴ دار صادر، ،، بیروتعربال لسان،  بن مکرمر، محمدابن منظو . ١٣
  .ق ١٣٩١، تحقیق رضا تجدد، تهران، الفهرستابن ندیم، محمد،  .١۴
  .ق ١۴٢٢احمد عبدالموجود و دیگران، بیروت، ، به کوشش عادل البحر المحیطان غرناطی، محمد، یابوح .١۵
  .ق ١٣٨۶، به کوشش محمد بهجة االثری، دمشق، نواس مقدمه بر تفسیر ارجوزة ابیاثری، محمد،  .١۶
  .م ١٩٩٩الفکر،  ، دمشق، دار و توجیهها النحویةّالقراءات الشاذاحمد صغیر، محمود،  .١٧
  .ق ١۴٠٣، به کوشش حسن امین، بیروت، الشیعه اعیانامین، محسن،  .١٨
  .ق ١۴٠٧ر، یروت، دار ابن کثیب البغا، بی، به کوشش مصطفی دالصحیحبخاری، محمد،  .١٩
  .ش ١٣۶١کوشش فریدون بهمنیار، تهران، ، به  بهمنیاریۀداستان نامبهمنیار، احمد،  .٢٠
  .ق ١٣۵٢، به کوشش محمد اسماعیل الصاوی، قاهره، الدهر ةیتیمثعالبی، عبدالملک،  .٢١
  .ق ١۴٢٢ و النشر و التوزیع، ةالدین للطباع، دمشق، دار سعدالقراءات معجمخطیب، عبداللطیف،  .٢٢
  .تا ب العربی، بیا الکت، بیروت، دار االسالمةو مدیناتاریخ بغداد خطیب بغدادی، احمد،  .٢٣
  .ق ١٢۵۵الغطاء، نجف،  ، به کوشش محمدرضا آل کاشفویلأالت حقائقرضی، محمد،  .٢۴
  .ق ١٣٩١روت، یم، بیابراه ، به کوشش محمد ابوالفضلالبرهان فی علوم القرآنزرکشی، محمد،  .٢۵
د اللحـام، سـعید محمـمراجعـة ،  الـشاذهةموقف اللغویین من القراءات القرآنیـ، محمد،  عزوزسید احمد .٢۶

  .ق ١۴٢٢، ب الکتمبیروت، عال
 و ة العلیـا للطباعـةابوالفضل ابراهیم، المکتبمحمد ، تحقیق االتقان فی علوم القرآنسیوطی، عبدالرحمن،  .٢٧
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  .ق ١۴٠٧النشر، 
 ة، به کوشـش محمـد ابوالفـضل ابـراهیم، بیـروت، المکتبـبغیة الوعاة فی طبقات اللغویین و النحاة، همو .٢٨

  .ق ١۴٢٧العصریه، 
  .ق ١٣۵۴، هی، بغداد، شرکة النشر و الطباعة العراقة لعلوم االسالمالشیع سیسأتحسن، سیدصدر،  .٢٩
  .ق ١۴١٧، بالکتم ، تحقیق محمد السید احمد، بیروت، عالاعراب القراءات الشواذعکبری، ابوالبقاء،  .٣٠
  .م ١٩۵۵امة للکتاب، العة المصریة أ، تحقیق محمد علی النجار، قاهره، طبع الهیالقرآن  معانیفراء، یحیی،  . ٣١
الـدین  ، تحقیـق محیـیات السبع و عللهـا و حججهـاءشف عن وجوه القراالکطالب،  قیسی، مکی بن ابی .٣٢

  .ق ١٣٩۴ العربیه، ةرمضان، دمشق، مطبوعات مجمع اللغ
یحانعلی، مدرس، محمد . ٣٣   .ق ١۴٠٧، تبریز، االدب ةر
، قاهره، دار ابن عفـان، فی الفقه و فی العربیهاالحتجاج بها   ضوابطها وةّالقراءات الشاذمسئول، عبدالعلی،  .٣۴

  .ق ١۴٢٩
، مقـدمات فـی علـم القـراءات احمد خالد شکری و محمد خالد منـصور، ،احمدمحمد ، ةمفلح القضا .٣۵

  .م ٢٠٠١عمان، دار العمار، 
، تحقیق طیار آلتـی قـوالج، بیـروت، دار المرشد الوجیز الی علوم تتعلق بالکتاب العزیزشامه، ومقدسی، اب .٣۶

  .ق ١٣٩۵ادر، ص
  .م ١٩١٣ و النشر، ةالهدی للطباع ، بیروت، دارچاپ دوم، مقدمه بر الخصائصنجار، محمد علی،  .٣٧
  .ق ١۴٠٣، بیروت، دار الکتب العلمیه،  القرآنةالتبیان فی آداب حملنووی، یحیی،  .٣٨
 ،هّ جـد،ه السعودیة العربیة، تحقیق و تعلیق محمد نجیب المطیعی، المملکالمجموع شرح المهذب، همو .٣٩

  .تا  االرشاد، بیةبتمک
المعارف بزرگ اسـالمی، ة، تهران، مرکز دایرالمعارف بزرگ اسالمیدایرة، »یّابن جن«وکیلی، ابومحمد،  .۴٠

  .ش ١٣٧۴
  .ق ١۴١۴روت، دار الغرب االسالمی، ی، به کوشش احسان عباس، بمعجم االدباء، اقوت حمویی .۴١
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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٨ ۀارشم ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  در قرآن» علی«ّبررسی شبکۀ معنایی حرف جر 
  با رویکرد شناختی

    ١نیا مریم توکل  
    ٢اله حسومی ولی  

  دهکیچ
 مکانی در زبان عربی است که در مـوارد متعـدد ّاز حروف جر» علی«حرف 

وم اسـتعال ای خود مفهـ نمونه این حرف در معنای پیش. در قرآن به کار رفته است
 به این معنای محدود ، موارد کاربرد این واژه در قرآنۀاما هم. کند را کدگذاری می

هـای  هـای مختلـف و بـه روش بلکه با قرار گرفتن در بافـت. ای نیست نمونه پیش
  .های معنایی جدید شده است مختلف وارد حوزه

عناشناسـی گیری از اصول م  تحلیلی و با بهره ـنوشتار حاضر به روش توصیفی
شناختی، کاربردهای این حرف در قرآن را مورد بررسی قرار داده است تا تحلیلـی 

  ابتدا معنای،اصول معناشناسی شناختیلذا بر اساس . هدفمند از معانی آن ارائه دهد
ای  نمونـه  سپس کیفیت بسط این معنـای پـیش،شناسایی شد» علی« اصلی حرف

ه، این حرف با معنای مرکـزی شد ی انجامها طبق بررسی. مورد بررسی قرار گرفت
                                                                 

 ٣١/١/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٢/۶/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(maryamtavakol7@gmail.com) علوم قرآن مجیدکارشناس ارشد . ١
  .(dr.hasoomi@theo.usb.ac.ir))  مسئولۀنویسند (استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان. ٢
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 ای و شبکهای شده   تازهِهای مفهومی  وارد حوزه،واره  از طریق استعاره و طرحخود
گیری این معـانی، تغییـر عامـل و  در شکل. معانی مختلف را ایجاد کرده است از

  .کنند  نقش مهمی ایفا می،بافت
  .واره طرح استعاره، شناختی، معناشناسی :یدیلکواژگان 

  مقدمه
 .پردازد میمیان معنا و ارجاع آن در جهان واقعی ۀ شناسی شناختی به بررسی رابطامعن

 ، سـرنمونۀبنـدی و نظریـ المعـارفی، مقولـهةمباحثی مانند استعاره و مجـاز، معنـای دایر
: ١٣٨٩ مهنـد، راسـخ(معناشناسی شناختی قرار گیـرد ۀ تواند در حوز می... فضاهای ذهنی و

ار مورد توجه قرار گرفته اسـت، ز موضوعاتی که در معناشناسی شناختی بسی یکی ا.)٢٢
 امـر مـسلمی اسـت کـه همـواره در ،در واژگان قرآن این پدیده. معنایی الفاظ استچند

 ،بررسی تفاسیری که از حروف ارائه شده. پژوهان بوده است تفسیر قرآن مورد توجه قرآن
رو   کمتر مورد توجه بـوده اسـت؛ از ایـنّردهد که این مهم در مورد حروف ج نشان می

از . بررسی کارکرد این حروف مبتنی بر اصول و قواعد مشخص، الزم و ضـروری اسـت
 به منظور قابل شناخت شدن ،ًآنجایی که عمدتا حروف با توجه به مفهوم مکانی که دارند

 مناسـب یارمعناشناسی شناختی حروف، راهک اند، لذا رویکرد کار رفته امور انتزاعی به
 بـه دسـتیابی بـرای منظـور این به. شود های معنایی قرآن محسوب می برای کشف میدان

 بـا تـا گیرد می قرار بررسی مورد حرف این معنایی های مدل ،»علی« حرف متعدد معانی
 آیـات در حـرف ایـن کـارکرد نـد،م نظام چارچوبی در و معنایی ابزارهای این از استفاده
بـا  شـده، ایجـاد مرکـزی معنای پیرامون آن از که دیگری معنایی مقوالت و شده تشریح

با توجه به اینکه چنین . و تحلیل شود استخراج قرآن ش در آیاتا توجه به بافت کاربردی
پژوهان قرار گرفته، بررسی آن ضروری به نظر  موضوعی کمتر مورد توجه مفسران و قرآن

  :کند میگونه عنوان   بررسی را اینرو مسائل تحت  پژوهش پیش،بر این اساس. رسد می
در قـرآن بـا رویکـرد معناشناسـی » علی«معنایی حرف ۀ ای و شبک نمونه معنای پیش

  شناختی چگونه قابل تبیین است؟
  ای چیست؟ نمونه در قرآن با محوریت معنای پیش» علی«معنایی حرف ۀ شبک
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  شود؟ ر می چگونه به بسط معنایی واژه منج،ای واره  استعاری و طرحکاربرد
 مبـانی سـپس و پرداختـه پیـشینه بررسی به نخست ،سؤاالت این به گویی پاسخ برای
  .شود می پرداخته »علی «حرف شناختی تحلیل به ها آن اساس بر و تبیین ْبحث نظری

  بحثۀ پیشین
بررسـی  ِموضـوع بـا رابطـه در مـستقلی کار اند، کرده بررسی نگارندگان که جایی تا

 نگرفتـه صـورت شناسی شناختی،  در قرآن با تکیه بر زبان»علی« کارکرد شناختی حرف
 از ؛انـد یافتـه نگـارش شناختی در قـرآن معناشناسیۀ زمین در دیگری های پژوهش. است
حاجیـان،  و کامبوزیـا زعفرانلـو کـرد(» شناختی رویکرد با قرآن جهتی های استعاره«ۀ مقال هجمل
 وجـود آن، توسـط ایجادشدهۀ وار طرح عریفتۀ ارائ و جهتی ۀاستعار تبیین ضمن ،)١٣٨٩
 کتـابهمچنـین در  .است کرده اثبات قرآن آیات آوردن با را پایین/ باال جهتیۀ استعار

پرداختـه  قـرآن آیـات تفسیر به شناختی نگاه با ،)١٣٩٠، نیا قائمی( قرآن شناختی معناشناسی
 ای اشاره نیز روفح شناختی معناشناسی به خاص طور به کتاب این از بخشی در وشده 

 در دیگـر اثـر. پرداخته شده است حروف سازی مفهوم نقش به ،آیاتی ذیل در وگردیده 
 از قـرآن ۀترجمـ در آن تیـو اهم »فـی« حـرف ییمعنـا هکشب یبررس«ۀ مقال ،رابطه این
 و مکـانی معنـای بر تکیه با  است که)١٣٩۴، زاده منشی و ایمانی(» یشناخت یشناسامعن منظر

 از منـشعب را مجـازی و اسـتعاری انتزاعـی، زمـانی، معـانی سـایر »فی «فحر کانونی
 بـسط طریق این به کهرا  »فی «حرف بردهایرکا و داند می حرف این نمونه پیش معنای
 بـرای آوری معادل چگونگی به هایی تحلیل با پایان در و کرده استخراج قرآن از ،اند یافته
  .است داشته توجه فارسی زبان در حرف این

کنـد تـا تبیینـی  با استفاده از روش معناشناسی شناختی تالش مـی حاضر پژوهش اما
هـای معنـایی مختلـف و در  در حـوزه» علـی«تر از کیفیت ورود حرف  تر و علمی دقیق

 ۀ لـذا هـم از جهـت روش و هـم از نظـر حـوز؛نتیجه تعدد معنایی این حرف ارائـه کنـد
 از آن هـای نمونـه ،مقـصود ایـن به نیل رایب. قرآن استۀ بررسی، پژوهشی تازه در عرص

هـا  به تحلیـل آن ای واره توسیع حقیقی، استعاری و طرح به توجه با و شده استخراج قرآن
  .است پرداخته شده
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  مبانی نظری پژوهش. ١
رود  شناسی شناختی به شـمار مـی های اصلی زبان معناشناسی شناختی یکی از شاخه

معناشناسـان شـناختی بـا تکیـه بـر توانـایی . ح شـدبار از سوی لیکـاف مطـر که نخستین
وی را عامـل اصـلی درک مفـاهیم ۀ شناختی انسان، تجربیات جسمانی و حـسی روزمـر

 مرکزی معانی دارای اضافه شناختی، حروف دیدگاه اساس بر. دانند انتزاعی و ذهنی می
 هـستند یمرکـز معنای استعاری بسط حاصل ًعموما ای معانی حاشیه و بوده ای حاشیه و
  .)۵٣: ١٣٨٩مهند،  راسخ(

انـد   مدلی را برای تبیین چندمعنایی حروف پیشنهاد کـرده،ایوانز و تایلر بر این اساس
 متمایز مفاهیم و بوده پذیر تعیین قواعدی قبط اضافه حروفۀ اولی  مفهوم،که بر اساس آن
 بـه مـایزمت مفـاهیم ایـن نهایـت در شـوند و ای مشخص از آن مشتق مـی بر اساس قاعده

در مرکـز دهند که مفهوم اولیه و اصلی  معنایی میۀ یک شبک تشکیل ،اولیه مفهوم همراه
. (Tyler & Evans, 2003: 107-109) مند در ارتباط با آن هستند صورت نظامو سایر معانی به 

هستند » مرزنما«و » پیمامسیر«ز مفاهیم مورد نیاز در تحلیل حروف بر اساس این مدل،ا
از  «lm» و «tr» یـا حـروف اختـصاری» زمینـه«و » شکل«اوین دیگری چون که با عن

ی که به لحاظ بـصری هنگـامی ئ، یعنی شی «tr»پیما، شکل یا  مسیر.شود ها بحث می آن
 ۀتـر از زمینـ که در محیط اطراف توجه شود، آن شیء بـه صـورت یـک شـکل برجـسته

تر بودن، قابلیت تحرک داشتن،  هایی چون شناخته آید و دارای ویژگی اطرافش به نظر می
اما مرزنما، زمینه یا . باشد تر و دارای اهمیت بیشتر می تر بودن، دیریاب به نسبت کوچک

«lm» هـا  ای کـه از آن شـده هـای شـناخته  با ویژگـی؛کند ارجاع عمل میۀ  نقطۀ، به مثاب
بیـشتر،  ثبـات ،هـا  از آن ویژگی؛گیرد شکل کمک میۀ  ناشناختیها برای تعیین ویژگی

 بـا توضـیحاتی کـه .)٣٩ ــ٣٨: ١٣٨٨راد،  گلفام و یوسـفی(باشد  تر و زود درک شدن می بزرگ
از این رو، سـه .  مورد پژوهش مشخص گردیدِ بحثِ تا حدی چارچوب نظری،داده شد

شـوند، بـا  شعاعی آن مـؤثر واقـع مـیۀ دست دادن شبکه روشی که در گسترش معنا و ب
اند  شدهدر قرآن، مورد بحث و بررسی قرار داده » علی «ّتمرکز بر کاربردهای حرف جر

  .به دست آیدتر از این حرف  تا تفسیری دقیق
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  »علی«معنایی حرف  ای هم نمونه پیش معنای. ٢
شـامل مـسیرپیمایی » علـی «ّتصویری مرتبط با معنای سرنمونی حرف جرۀ وار طرح

(tr) روی مرزنمـا ًاست که یک شیء فیزیکـی اسـت و دقیقـا (lm)  کـه آن هـم همـین
قـرار گـرفتن ۀ  هرچند شیو.)١٠: ١٣٩٢رضایی و دیگران، : ک.ر(گیرد  ویژگی را دارد، قرار می

 اما در اغلـب اوقـات حـرف ،دهد  میهای گوناگونی رخ مسیرپیما روی مرزنما به شکل
کنـد و ماننـد شـکل زیـر   ترسـیم مـی، منظر اعالیی را کـه توضـیحش گذشـت»علی«

  :شود تصویرسازی می
در موارد متعدد در این معنای سرنمونی به کار رفته است؛ » علی«در قرآن نیز حرف 

َ : مانند َ َو     َ ُمل        َ َ ْ ُ
در آیۀ قبل  »انعام« به »علیها«در  ضمیر. )٢٢ /منونٶم( َن   

 و شود یم انجام کیخش در هک است یشترسوار همان شدن انعام بر حمل و گردد یمبر
: ١٣٧٠طباطبـایی، ( شـود یمـ انجـام )یشتکـ( »كفلـ«بـا  هک استیدر در حمل آن مقابل

 مرزنماهایی هستند کـه مـسیرپیما روی »كفل« و »انعام« ،مثال فوق  بنابراین در.)٣٢/١۵
ثـابتی را بـرای مـسیرپیمای ۀ  این مرزنماها کـه زمینـ،آن قرار گرفته است و در عین حال

  .ندا ، خود دارای تحرککنند خود فراهم می
 توسیع شمولی، معانی دیگری ای، از طریق نمونه عالوه بر معنای پیش» علی«حرف 

البتـه بایـد گفـت ایـن .  اسـتّکند که همان ترادف با سایر حروف جر گذاری میرا کد
هـایی   بـا هـم تفـاوت،انـد  تشکیل داده»علی«معنایی را در حرف  همۀ حروف که خوش

  حتـی.شروع حرکت مـسیرپیما از مرزنمـا داللـت داردۀ به نقط» ِمن«ًدارند؛ مثال حرف 
: ک.ر( کنـد مـی حفظ را غایت ابتدای معنای نیست، بافتی هیچ ترکیب در واژه این وقتی
 قـرار و مسیر در مسیرپیما حرکتۀ نحو از که دیگری معنای .)۵١ :١٣٩۵ نیا و حسومی، توکل

 معنـای در »فـی« جـر حـرف کـه سـتا ظرفیـت ،آیـد می دست به مرزنما در گرفتنش
 در هک کاربرد دارد جایگاهی در» فی«کند؛ لذا  می سازی مفهوم را آن کانونی و غالبش

  در.)٨۴: همـان(شـود  مـی محـصور (lm) حجـم یـک درون (tr) متحرک ءیش یک آن
نـشینی بـا مرزنمـا  هم صدد در ،مسیر یک طی از بعد مسیرپیما است ممکن موارد برخی
زمینـه و  سـوی مـسیرپیما بـه ی کـه دال بـر حرکـتّ حرفـی جـر،ن صـورتدر ای .باشد

lm 
tr

 ـــــ  َها
lm

ِالفلك ْ ُ  ــــــــــ  ْ
lm 

ـ  و   ــ
tr 
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 کالم قصد دارد ۀ گویند،البته در برخی عبارات .خواهد بود» مع «،باشد  با آنمصاحبت
 در .انـد نشینی را به طریقی بیان کند که گویی مسیرپیما و مرزنما به هم چسپیده این هم

 تفـاوت معنـایی ایـن ، با این توضـیح.بیانگر این موضوع است» باء« حرف ،این صورت
 ،شود که این حرف با توجه به نوع کاربردش در جمله  تبیین می»علی«حروف با حرف 

سـیوطی، : ک.ر(کنـد  ش این معانی و مفـاهیم را تبیـین مـیا گاهی عالوه بر معنای کانونی
  .)١۴٧ـ١۴٢: ١۴٠۴؛ انصاری، ١۶٧ـ١۶۵: ١٣٩٢

َدخل َو  ۀدر آی» علی «،به عنوان نمونه َ َاملدینة َ َ ِ َ ْ َ ْمن            َ َأهلھا ِ ِ ْ
َ... )گفته )١۵ /قصص 

اما باید توجه شود که چنین برداشـتی . )همان( به کار رفته است» فی«شده که به معنای 
ِتوجـه بـه اینکـه حـرف از حروف به صورت کلی، ناظر به سیاق و سباق است؛ یعنی بـا 

انـد  خوانی نداشته است، مفسران و ادبا گفته ًجرور ظاهرا هم با فعل یا م،رفته در آیهکار به
ه عـالوه بـر مطلـب اما نگارندگان معتقدند ک. که این حرف به معنای حرف دیگر است

 زمـان ، فـوقۀدر آی.  خود را نیز داردۀرفته در آیه، کارکرد معنایی ویژفوق، حرف به کار
 به معنای ظرفیت» علی«جا ، لذا در این فرض شدهاستراحت اهل مصر، ظرف موسی

 زیـرا ؛است» علی«ۀ نمون گرفته شده است؛ اما ظرفیتی که متأثر از استعال و معنای پیش
 از این رو بـه محتـوای خـود ،سو زمان ظرفی است که حد و مرز مشخصی ندارد از یک

 کند، گویا سازی می مفهوماستراحت را ۀ  اوج هنگام»علی« ،احاطه دارد و از سوی دیگر
 بـسط طریـق لـذا از.  وارد شـهر شـد،ت در زمانی که اوج استراحت مصریان بودحضر
  .کند می همراهی نیز ثانویه معنای با که شود نمی رها نمونه پیش معنای تنها نه شمولی

های معنایی جدید شده اسـت کـه در  گاهی حرف علی از طریق استعاره وارد حوزه
  .ی تشریح و ارائه خواهد شد فهرستی از این معانی با شواهد قرآن،ادامه

  »علی«ای  نمونه  بسط استعاری معنای پیش.٣
 یک حوزهند بین عناصر مفهومی م استعاره در معناشناسی شناختی، الگوبرداری نظام

 ؛تـر اسـت ًدیگری که معمـوال انتزاعـیۀ  بر حوز،بشر که ملموس و عینی استۀ از تجرب
خاصـی از ۀ  دسـت، به عبـارت دیگـر.(Lakoff & Johnson, 1993: 243)  مقصدۀیعنی حوز

 هایی از یک شیء به شیء دیگر فرا برده و منتقل فرایندهای زبانی است که در آن، جنبه

ٍحني غفلة َ ْ َ
ِ  ـــــــــــــــ  ِ
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گیـرد و طـی آن معنـای  شباهت صـورت مـیۀ  این انتقال مجازی است و بر پای.شود می
» علـی« حـرف ،در آیـات قـرآن. شـود جدیـدی مـیۀ یک کلمه یا عبـارت، وارد حـوز

 اسـتعاری ۀت استعاری مفـاهیمی را کدگـذاری کـرده و نگاشـت بـه یـک حـوزصور به
  .گونه معانی با شواهد قرآنی تبیین خواهد شد مواردی از این ،گیرد که در ادامه صورت می

  اعتماد. ١ـ٣
. باشد سپردن می او به گمان را بی و کاری کسی به شدن متکی کردن، تکیه اعتماد،

» توکـل« این مفهوم ذهنی را با همنشینی با »علی«ی حرف  که گاه)٢/٨۶: ١٣٧١ عمیـد،(
ُکلت       : مانند؛کند در ذهن مخاطب تداعی می ْ َّ َ َ َ ِّرىب     َ ُربمکْ َو َ ِّ َ... )در این . )۵۶ /هود

 و مفهوم تکیه خدمت گرفته و آن را پیش انسان را بهۀ حسی و روزمرۀ  خداوند تجرب،آیه
 که مفهوم مبدأ اسـت، قـرار داده؛ امـا خداونـد از مفهـوم مبـدأ بر اهللا استعالی هود

کـه اسـتعالی   بنابراین از آنجا.است را قصد کرده» اعتماد کردن«مفهوم دیگری یعنی 
ر خداوند به معنای اطمینان بـه ایـشان بچیزی بر خداوند امری ناممکن است، استعالی 

  :گوید نیز به این مطلب اشاره کرده و میآبادی ؛ چنان که استراست
 أصل یراع لم شیء فی االستعمال فی ًمشهورا إذا صار ّولکنه علیه استعالء شیءتعالی عن «

 یّحتـ به وثقت یبمعن صار ّثم ،هیعل كثقل  تحملكّأنک ،فالن یعل لتّکتو :نحو معناه
  .)٢/٣۴٢: ١٣۶۶ استرآبادی،( »علیه واعتمدت اهللا  علیّتوکلت نحو تعالی، الباری فی استعمل

 منزه است خداوند از برتری و اسـتعالی :معنای سخن ایشان به اختصار چنین است
ی اصلی آن مورد نظر ا معن، اما اگر کاربرد چنین عبارتی مشهور شد.چیزی بر حضرتش

  .است» اعتماد کردن« بلکه منظور ،نیست

  محافظت. ٢ـ٣
شـود، مفهـوم   ایجـاد مـی«lm» و «tr» گاهی در حـرف علـی از ارتبـاطی کـه بـین

ْفمن َأ :  مانند؛شود  میفهمیده» محافظت« َ ٌقائم        َ ْکـسبت ِمبا           َ ِ َ َ َ
 )قـائم  .)٣٣/ رعـد

» علی« و حرف )٣/٢۶٨: ١۴١٢ اصفهانی، راغب( نگهدارنده و حافظ یعنیدر این شاهد مثال 
 گویی باالی سـر ؛دهد اظت را بر هر نفس نشان میمستولی شدن مسیرپیما با صفت حف

 مفهـوم محافظـت را بـه روش ،»علـی« با »قائم«بنابراین مصاحبت .  استها ایستاده آن

ِّإىن  ــــــ  ِ
tr 

 ـــــ  ِاهللا
lm

َهو ـ  ُ ــــ
tr

س ٍکل 
ْ َ ِّ  ـــــــــــــــ  ُ
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کند؛ به این صورت که از قرار گرفتن دو جسم فیزیکی   برای مخاطب تبیین میاستعاری
رای ویژگـی  دا،بر روی هم، که جسمی که در بـاال قـرار دارد نـسبت بـه جـسم زیـرین

 پس چینش واژگان به این نحو، .شود قائمیت است، به مفهوم انتزاعی محافظت منتقل می
عالوه بر تبیین مفهوم محافظت، جهت نشان دادن بزرگی مسیرپیما نسبت بـه مرزنمـا در 

 عنصر متحـرک نـسبت بـه ِت که از حالت قائمیاست؛ چرا کار رفته اقتدار و تدبیر نیز به
  .است) هر نفس(ساز و مراقب مرزنما  که گویی سایه ه برداشته، چنانثابتش پردۀ زمین

  )معاوضه( جانشینی. ٣ـ٣
 کند زمینۀ ثابت تبیین میمفهوم جایگزینی عنصر متحرک را با » علی«در اینجا حرف 
 باید نخست آنان را کنار هم ،خواهیم دو چیز را با هم معاوضه کنیم و هنگامی که ما می

َوما :  مانند؛جیمقرار دهیم و بسن م َ ْأسأ ُلُک َ ْ َ ْ َ ْمن     َ ْإن      ِ َأجری ِ ِ ْ َّإال َ ِّ رب ِ َ َ َالعاملني َ ِ َ َ ْ )شـعراء/ 
 دارد کـه  اشاره به مأموریت ابالغ رسالت پیـامبر»علیه« در شاهد فوق ضمیر .)١٢٧

که از  بیانگر این موضوع است »علی«پیما، و کارکرد ْت، و اجر مسیر جمله اسیمرزنما
یک طرف این اجر و مزد، بر انجام مأموریت رسالت با آن عظمت استعال یافته تا بگوید 

 اما پاداش آن، بر رسالت هم علو و برتری دارد ،اگرچه مأموریت رسالت عظیم استکه 
و از سوی دیگر در پی انجام مأموریت، اجر و مزد وجود دارد که جانـشین انجـام عمـل 

چه در عرف عام به دنبال هـر عملـی خواهد بگوید اگر  گویی می به تعبیر دیگر.شود می
مـوقعیتی  بـا شود، امـا انتظار پاداشی وجود دارد که به جای آن عمل به عاملش داده می

 ایـن پیـامبر شـده، و نفـی جانـشینی و اسـتقرار ،کنـد ایجـاد مـی» لکمأسـأ مـا« که
مت این پاداش بسیار زیـاد  با اینکه عظ؛جایگزینی پاداش به جای عمل را نخواسته است

لـذا از طـرح تـصویری قـرار گـرفتن . نظـر کـرده اسـت  از آن صرف اما پیامبر،بوده
 ساختار مفهـوم ، مفهوم استقرار پاداش بر عمل ایجاد شده و از این مفهوم،اجسام بر هم

  .به وجود آمد» جایگزینی«مفهوم  مقصد با ارتباط استعاری یعنی

  ترجیح. ۴ـ٣
:  ماننـد؛لویت بخشیدن به یک عنصر در مقابل عنصر دیگـروبرتری و اترجیح یعنی 

 َالذین ِ
َّ َبون َ ُّ ِ

َ یاة َْس َا َ َ ْ      َ َ        ... )استحباب«: دیگو یم مفردات در راغب .)٣ /ابراهیم« 

ـــــ  ِه
lm

ٍأجر ْ  ـــــــ  َ
tr 

َالدنیا ْ  ـــــــ  ُّ
tr 
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 آدمـی کـه اسـت ایـن معنـای آن حقیقـت و است داشتن مقدم و دادن حیترج یمعنا به
 ۀلمـک بـا هکـنیا خـاطر بـه نیکل و بدارد، دوستش هک ندک دایپ را یزیچ تا ندک جستجو

بنـابراین فراتـر . )١/۴۴١: همـان( دهـد یم را حیترج و ثاریا یمعنا شود، یم یمتعد »یعل«
 در خواسته و ،)با اینکه در واقع آخرت برتر از دنیاست(قرار گرفتن دنیا نسبت به آخرت 

هـا و مادیـات  ه شده، یعنی مقدم داشتن پستی نشان داد»علی«میل کافران، که با حرف 
ترجیح یـک چیـز » ّستحبونی«لذا اگرچه از معنای . معنویت و ایمان ها بر حق، و هوس

 دنیا جـسمی تـصور ، در این مثال»علی«شود اما با کاربرد  نسبت به نظایرش فهمیده می
 ر گرفتن دنیا براست و با برتر قرا شود که بر روی جسم دیگر یعنی آخرت قرار گرفته می

تـرجیح «کافران، از طریق ساختار استعاری این حرف، مفهوم ۀ آخرت در میل و خواست
کید واقـع شـده اسـت» و تقدم ظریـف دیگـری کـه از چیـنش ۀ  نکتـ.بار دیگر مورد تأ

ۀ  آخـرت بـه عنـوان زمینـنگونه قابل فهم بوده، این است که با قـرار گـرفت کلمات بدین
 مسیرپیما، اصل را آخرت قرار داده، و دنیا را شـیء متحـرک و در  و دنیا به عنوانثابت،

  .اند آخرت ترجیح و مقدم داشته  بر،طلبان، دنیا را که فرع استلذا دنیا. واقع فرع آن

  توالی و اتصال. ۵ـ٣
ًغالبـا بـین دو اسـم مکـرر آورده شـده و تـوالی و » علـی«توالی و اتصال، که در آن 

ُفباؤوا : مانند ؛کند رقرار میاتصال بین آن اسماء را ب َ َ        َ َ        ... )در اینجا. )٩٠ /بقره 
 دیگـر الگـوبرداری شـده تـا اسـتقرار مفـاهیم ءِاز تصویر قرار گرفتن شیئی بر روی شـی

» تـوالی و اتـصال«انتزاعی غضب را بر روی هم تداعی کنـد و از ایـن مبـدأ بـه مفهـوم 
 یعنی هر مرتبه از خشم و غضب خداوند بـه ؛رسیم کندرسیده، مراتب خشم خداوند را ت

  .حال شدت گرفتن است دیگر متصل بوده و این سیر و توالی خشم همواره درۀ مرتب

  تفضیل و برتری. ۶ـ٣
َقوامـون         :  مانند؛ معنایی فضل شده استۀگاهی وارد حوز» علی« ُ َّ َ َ َ        ... 

 کـه هـای رجـال را سـری ویژگـی  در اینجا برتری یـک»علی« کاربرد حرف .)٣۴ /نساء(
 چرا که برتری این ؛کند سازی می بر زنان مفهوم ،است صحیح محافظت و رهبریۀ الزم

 آیه قوامیت ، به همین دلیل.ها باعث برتری قدرت محافظتش نسبت به زنان است ویژگی

ٍبغضب
َ َ

 ــــــــــ  ِ
tr  

ٍغضب
َ ــــــــــ  َ

lm 

ُالرجال َ  ــــــــــ  ِّ
tr  

ِالنساء َ  ــــــــــ  ِّ
lm 
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 برتری قدرت تفکر ،ها  این ویژگیۀ از جمل؛کند  را بر زنان از جهتی باال ترسیم میمردان
و اندیشه بر قدرت عاطفه و احساس و همچنین باال بودن قدرت جـسمی مـردان نـسبت 

  .کند ها را در امر رهبری و محافظت از زنان یاری می به زنان است که آن

   تسلط.٧ـ٣
 تسلط و چیره شدن اسـت ،»علی«جا مفهوم مقصد در ارتباط استعاری حرف در این

ِرفع السماوات        ُاهللا : شود؛ مانند می شیء متحرک روی زمینه حاصل که از قرار گرفتن َ َ َّ َ َ َ
ا مث استوی  َبغري عمد ترو َ َ َ ْ َّ ُ َ َ ْ َ َ ٍ َ َ ِ ْ َ

ِ         )ها بر  نشستن انسانۀ در این مثال خداوند از تجرب .)٢ /رعد
 .دهـد ر میاستوای خود بر عرش قراۀ مفهومی را پشتوان تخت استفاده کرده و طرح پیش

 یا ،)١/١٧١: ١٣۶٩کلینی، : ک.ر( اما طبق احادیث که گفته شده منظور از عرش، علم است
 از این رورود و  کار میه مورد تخت پادشاهی ب ًکه عمدتا در» عرش «ۀبر مبنای خود واژ

شود که از تناظر مفهوم مبـدأ بـا مفهـوم مقـصد در انتقـال   مینماد قدرت است، فهمیده
شـود کـه باعـث بـاال رفـتن   مـیقدرت برداشـت خدای تعالی بر علم وۀ طاستعاری احا

بنابراین استعالی خداوند بر قدرت و علـم . های نامحسوس شده است ها با ستون آسمان
  .های جهان پدیدهۀ یعنی تدبیر و تسلط او بر ایجاد و تنظیم هم

  )وظیفه( عهده  بر. ٨ ـ٣
 ملزم آن انجام از خودداری یا عملی دادن مانجا قوانینی بهۀ به وسیل اشخاص گاه هر
  از»علـی «حـرف اینجـا در. )۵٩: ١٣٨۴گولـد و کولـب، ( یابـد نمود میوظیفه ، مفهوم شوند
 ؛کنـد مـی کدگذاری را »وظیفه و بر عهده«ۀ ثانوی معنای معنایی استعاری، توسیع طریق
ِوإن : مانند َّم إال َ

ِ ُ ْمنُک َواردها ِ ُ ِ َاکن َ َ َ َ                   )استعالی حکم بـر شـخص .)٧١ /مـریم 
کار رفته است، اما از آنجـایی ه به معنای ایجاد وظیفه است که در این آیه به این منظور ب

جا از این وند امری پسندیده نیست، در اینکه وظیفه و مسئولیت قائل شدن در مورد خدا
 که برخی مفسران بـهور ط  همان؛سازی جهت قطعیت در وقوع استفاده شده است مفهوم

 شده کرده حکم و جزم« تو پروردگار بر جهنم در ورود هست: گویند میآن اذعان داشته و 
، یعبـدالعظیم شـاه حـسینی( ابـدین تخلـف و شـود واقـع البته هک است یمکح یعنی ،»آن بر

١٣۶٨/٢١٢: ٣(.  

ِالذی
 ــــــــ  َّ

tr  ِالعرش ْ َ ــــــــــ  ْ
lm 

َربك ِّ  ــــــــ  َ
lm 

ًّ مقضیا ِ ْ َ ً ْ  ـــــــــــــــ  َح
tr  
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  بیان حالت. ٩ـ٣
شـود  ارض انسان مـیهای جسمی، عاطفی، عقلی و اجتماعی که ع  ویژگیۀمجموع

خداونـد نیـز . )٢٠: ١٣٨٧غفرانـی، : ک.ر(رفتاری اوست ۀ و بیانگر تمایالت و غرایز و انگیز
 یهـا فیزیکی اشیاء و انـسان یا در ادبیات قرآن گاهی برای تسهیل در فهم حاالت روانی

اقدام بـه ملمـوس کـردن  استعاری، نقش در »علی« حرف استخدام موجود در قرآن، با
ای بـسنده خـواهیم  رو، برای تبین موضوع بـه ذکـر نمونـه  از این.است  کردهآن صفات

َاءته إحدا  : مانند؛کرد ْ ِ ُ ْ َ َ َمتـىش     َ َ ِ ْ َ        ... )علـی«در ایـن مـورد حـرف . )٢۵ /قـصص «
ۀ کنـد، حالـت هیجـانی حیـا را زمینـ  مـیمفهوم مکانی را با مفهـوم غیـر مکـانی مـرتبط

روند؛ تـا از ایـن طریـق،  د که دختران شعیب بر روی آن راه میدان ی مکانی میگگسترد
  .ها را به نمایش بگذارد شده از شدت حالت استحیاء آن نمایی تصویری بزرگ

  بیان عظمت. ١٠ـ٣
 معنـای بـه عظـیم آن، و امثـال و وجـودیۀ مرتب و مقام یا اندازه بزرگی عظمت یعنی

 ۀمقایس آن که در است امری ق بزرگیاز عظمت، مطل مراد و است منزلت و نأش بزرگی
 است که نتیجۀ آن، عظمت و بزرگی نظر دیگر عناصر مورد با یک عنصر فیزیکی یا غیر آن

سـازی اسـتعاری  در آیۀ ذیل، با مفهـوم. )۶۴ :١٣٧٠ طباطبایی،: ک.ر( یکی بر دیگری است
ْلـو : ماننـد؛ اسـترفتـه کار ه برای این منظور ب »علی«حرف  َأنزلنـا َ ْ َ ْ َهـذا َ َ        َ ـه      َ ُلرأ َ ْ َ َ َ 

ًخاشعا ِ َ... )بـه طـوری کـه ؛ کوه نمـاد اسـتقامت اسـت،ها فرهنگ ما انسان  در.)٢١ /حشر 
 با این حـال در زبـان .کنند زنند، او را به کوه تشبیه می وقتی از مقاومت کسی حرف می

رابـر عظمـت کـالم  این قدرت و اسـتقامت در ب،گیرد  وقتی قرآن روی آن قرار می،قرآن
از :  اما در توضیح چگونگی استعاری بـودن آن بایـد گفـت.شود الهی بسیار محدود می

 در حالی که در نگاه اول به لحاظ جسمی قـرآن ،قرار گرفتن دو جسم فیزیکی روی هم
نماید، لذا با اهتمام به این تصویرسازی و توجه  تر می  کوچک،آن استۀ از کوه که زمین
 شروع شده و از خشوع و تواضع کـوه در برابـر »لو«دی این حرف که با در بافت کاربر
 از ایـن حالـت  کـهتـوان گفـت  مـی،شـود دهد، مفهوم عظمت فهمیده می قرآن خبر می

اگر قرآن بر کوه هـم نـزول : گوید گیرد و می نمایی را نتیجه می جسمی شده یک بزرگ

ــــ َُمها
tr

یاء ٍا َ ْ ِ ــــــــــ  ْس
lm 

ْالقر ُ  ــــــــــ  َآنْ
tr  

ٍجبل َ ـــــــ َ
lm
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قرآن اسـت کـه » عظمت «گشت، در حقیقت نشان از  خم شده و متواضع می،یافت می
 معنـای ،»اًخاشـع«و » لـو«اش بـا  و همنـشینی» علـی«سازی استعاری حـرف  با مفهوم

  .سازی شده و قابل فهم گردید تصویر» عظمت«استعاری 

   در حق.١١ـ٣
 فـرد یـک قـدرتۀ غلبـ از است عبارت در حق، به معنای ثبوت و تحقق حق بوده و

. )١۵: ١٣٧١ لنگـرودی، جعفـری(ر، یـا مـال یـا هـر دو دیگـ انـسان بر ،قانون با مطابق انسانی
 ، مفهوم در حق»علی«در اینجا از انتقال استعاری مفهوم مبدأ به مقصد در حرف  بنابراین

ْقل : فته استرکار  شود، چنانچه در تعبیر قرآنی زیر به این صورت به ساخته می َعبادی َیا ُ ِ َ ِ 
َالذین ِ

َّ       َ َ        ... )استعالی انـسان ۀ  پای، در اینجا قرار گرفتن اجسام بر هم.)۵٣ /زمر
 در واقع آیه، .خودش را ترسیم کند» در حق«تا مفهوم تجاوز انسان بر نفسش قرار گرفته 

 یکی بعد جسمی و دیگری بعد روحانی اسـت کـه ؛اشاره به دو بعد وجودی انسان دارد
 علو و برتری یافته است ، اسراف، جسم بر روح با موقعیت»علی«به لحاظ تصویرسازی 

کنـد کـه ناشـی از  نیت بر روحانیت را در ذهن تـداعی مـیکه با این روش تجاوز جسما
کند، آن است که شیء باالتر یعنی  گزارش می» علی«لذا وضعیتی که . گناه زیاد است

جسم بـه نفـس و روح او ۀ  موجب تجاوز و غلب،دادهاعمالی که جسم در این دنیا انجام 
موجبات گسترش عذاب نفس در آخرت را فـراهم  عنوان شیء زیرین شده و این امر به

  .کرده است
 شد، تبیین قرآنی شواهد با »علی «حرف معنایی دیگری ازۀ خوش فوق، مطالب بر بنا
انتقـال  طریـق از و اسـت »علـی« اسـتعاری حـرف معـانی بـه ناظر معنایی شعاع این که

 قرآنـی، کاربردهـای بـه توجـه با حرف این اما .است هشد ایجاد کانونی معنای ِاستعاری
 دیگریۀ خوش و بندی مقوله را ها آن توان  میکه هست نیز دیگری کارکرد و معانی دارای
 در. انـد شـده مـرتبط اولیـه معنای با ای واره طرح روابط با که کرد ترسیم حرف این برای
 تـشریح اولیـه معنـای بـا ارتبـاطش و پرداخته آن بندی مقوله و خوشه این بررسی به ادامه
  .شود می

ُأسرفوا َ ْ  ـــــــــ  َ
tr  

سھم ْأ ِ ِ ُ ْ ــــــــــ  َ
lm 
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  »علی «ّهای تصویری موجود در حرف جر واره طرح. ۴
هـای  و پویـا از تعامـل شـوندهانـد از الگوهـای تکرار های تصویری عبـارت واره طرح

: ١٣٩١محمـدی آسـیابادی و دیگـران، ( بخـشند ادراکی که به تجارب ما انسجام و ساختار می
 هـای تـصویری خـاص پیـدا واره  از تأمـل در طـرح،انی خـاصبنابراین گاهی معـ. )١۴۵
 در واقـع .جدید شـودۀ ورا تواند باعث ایجاد طرح  میواره شوند، از این رو، یک طرح می

گذارد و همین موجـب   در تعبیر ما تأثیر می،گزینیم میاندازی که از یک صحنه بر چشم
بنابراین . )١۴: ١٣٨٨نیا،  قائمی( مکار گیریه خاص متناسب با آن را بۀ وار گردد که طرح می
و باعـث بـسط  به وجـود آمـده» علی«اصلی حرف ۀ وار هایی که از تغییر طرح واره طرح

  .دنگیر  مورد بررسی قرار می،اند معنای مکانی این حرف در قرآن شده

  )جهتی( فضاییۀ وار  طرح.١ـ۴
 گرفتــه الهــام اش یجــسمان ســاختار از انــسان، تجــارب از هــا واره طــرح از یاریبــس

 یدارا هکـ دهـد یمـ لکیتـش را لکـ یـک مختلفش یها قسمت با انسان بدن. شوند می
 فـضاهای در گـرفتن قـرارۀ نحـو بـه توجـه با را اطراف ای پدیده گاهی که است ییاجزا

 دور پـایین، یا باال جلو، ای عقب یها واره طرح از یثابت ۀنمون و سنجد می خودش اطراف
 رو، ایـن از .)١٢٢ :١٣٨٩حاجیـان،   وکامبوزیـا زعفرانلـو کرد(آورد  می جودو به را... و نزدیک یا

  .شد خواهد تبیین قرآنی شواهد با جهات این از هایی نمونه

  جلو ـ عقب. ١ـ١ـ۴
 تیـموقع و تیوضـع خـود، رامـونیپ یایاشـ ایـ خـود جسم دادن قرار اریمع با انسان

 جلـوتر ایـ تـر عقـب یتیوضع در هک ندک  مینییتع و سنجد  میها به آن نسبت را ها دهیپد
 جلـو عقـب ۀوار طـرح همـان هکـ سازد  میخود ذهن در آن از یریتصو و اند گرفته قرار
َلـنعمل...  : مانند ؛)٨١ :١٣٩٢ دیگران، و روشن( است َ ْ َ ُیتبـع     ِ ِ َّ َالرسـول َ ُ ْممـن َّ َّ ُینقلـب ِ ِ َ ْ َ َ َ       ... )بقـره/ 
 جهت عقب مسیرپیما به عنوان» علی«حرف سازی  رد تصویریکاردر این تعبیر با ک .)١۴٣
 در تـشریح  وگیرد که در عین حال مسیرپیما روی آن زمینه قرار گرفتـه ای قرار می زمینه
 محیطـی اسـت کـه ایـن ن از پیـامبراپاهای منحرفۀ  گویی پاشن کهتوان گفت آن می

ْمن  ـــــ  َ
tr 

ِعقبیه ْ َ ِ  ــــــــ  َ
lm 
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الب بـه شــکل  روی آن مـستقر شـده و بـا ایـن تــصویرسازی تحقـق فعـل انقـاشـخاص
 در هکـ» ینقلب علی عقبیـه« لذا تعبیر .کند تصاویری واضح در ذهن خواننده جلوه می

 باشـد یمـ عقب به بازگشت و ارتجاع به اشاره ،استپ ۀپاشن یرو برگشتن ایمعن به اصل
 هـا انقالب آن و گردد یبرم خود یپا پشت بر این اساس بر. )١/۴٨۴: ١٣٧۴مکارم شیرازی، (
کند؛ اما حرکتی که بدون برگرداندن سـر  ایشان، نوعی حرکت را تداعی می پۀدو پاشن بر

 ،که روی از ایـشان بگیرنـدآن بیبه عقب انجام شده که گویا منحرفان از حضرت رسول 
  .اند پا منحرف شدهۀ به حالت حرکت روی پاشن

  پایین ـ  باال.٢ـ١ـ۴
 و خـود جـسم انسان که است پایین و باال ۀوار طرح فضا، های واره طرح انواع از یکی
 قـضاوت و سـنجد می آن اساس بر را دیگر امور جایگاه و داده قرار محور را دیگر اشیاء
 کـرد( اوسـت یهـا آمـوزه و انـسان یهـا تجربـه از برگرفته و تر پایین یا باالترندکه  کند می

َووصـینا :  ماننـد؛)١٢۵ :١٣٨٩ حاجیـان، کامبوزیـا و زعفرانلو ْ َّ َ ان َ َاإل ْـَس ِ
ِالدیـه ْ ْ َ ِ َ ُمحلتـه ِ ْ َ َ ُأمـه َ ُّ ُ     َ َ     ... 

 و )۴/۴٩۴: ١۴١٢،  اصـفهانیراغـب(وهن به معنای سستی و ضـعف اسـت ۀ واژ. )١۴ /لقمان(
روی سـستی ر ، وهنی را بر روی وهن دیگر و به تعبیری سـستی را بـ»علی«ۀ کارکرد واژ

 را باالۀ وار طرح »علی« ینجا لذا ا.کند که به سمت باال در حرکت است دیگر ترسیم می
این صعود را همراه بـا تحلیـل  دارد، که ای منفی معنایی بار وهن به دلیل و دهد می نشان

بـرای  سـستی، روی سـستی شـدن چیـده ،حساب این با .است انرژی ناظر همراه کرده
ن  انتهـای تحلیـل رفـت،باشد تا از این طریق ترسیم ناتوانی و ضعف مادر به مرور زمان می

  .دهد قوای مادر را به تصویر کشیده و توالی ضعف و ناتوانی او را به مرور نشان

  پیرامون ـ مرکز. ٣ـ١ـ۴
 امـور و ءاشـیا و داده قـرار محور توجه و مرکز در را ییاشیا یا خود بدن انسان گاهی

 ــ مرکـزۀ وار طـرح تجربـه نوع این با که دارد ها آن به کمتری توجه و ،حاشیه در را دیگر
 کـاربرد بـا مفـاهیمش تفهـیم بـرای نیـز متعـال خداوند .کند  میتصویرسازی را پیرامون
 چـشمان جلـوی را تـصویرهایی و گیـرد مـی کـاره ب را ها انسانۀ تجرب این »علی «حرف

َ       َو : مانند ؛کند می منقوش مخاطب مل          َ ُو ِ ْ
َ َعرش َ ْ َربك َ ِّ ْفوقھم َ ُ َ ْ ٍمئذ َ ِ َ ْ َمثا َ ٌنیةَ َ ِ )حاقه/ 
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 اینجا آسمان محوری است که فرشتگان در حول این محور قرار دارند و استقرار در .)١٧
ًنشان داده شده تا اوال بعد مکـانی ایـن اجـسام » علی«ملک در اطراف آسمان با حرف 

هـا را بـرای فرمـانبری از  ًغیر مادی را نسبت به عناصر مادی بیان کند و ثانیا آمـادگی آن
: گویند اشاره کرده، میطور که برخی مفسران به آن   همان؛ت خداوند نشان دهددستورا

 هماننـد فرشـتگان روز آن در ییگـو ؛اسـت یزیـچ جوانب و اطراف ایمعن به »ارجاء«
 گرداگـرد در ارنـد،ک انجـام یبـرا فرمـان منتظـر و ستادهیـا یدانیم اطراف هک یمورانأم

. )٢۴/۴۵١ :١٣٧۴مکـارم شـیرازی، (نـد ا حـقشند و در انتطـار فرمـان کـ یمـ صف ها آسمان
فرمانروایی خدا و ۀ صحن  پیرامون برای ترسیمـبنابراین در این آیه از طرح تصویری مرکز 

  .فرمانبری فرشتگان استفاده شده است

   مهارشدگی.٢ـ۴
 یجـسمان ۀتجربـ نیا او. دارد ارکسرو ها ظرف انواع با خود ۀروزمر تجارب در انسان

 اشـاره ذهـن و دل بـه توان یم جمله آن از هک دهد  مینسبت زین یانتزاع دموار به را خود
 اشـاره مظـروف ایـ ظـرف به هک یموارد تمام است بهتر هک داد نشان آیات یبررس. ردک

  .)٨٢ :١٣٩٢ دیگران، و روشن: ک.ر(شوند  یبند طبقه عنوان اینۀ رمجموعیز ،دارند

  حجم. ١ـ٢ـ۴
از  را ذهنی مفاهیم نیز ذهن و کند می حسی تجربه طور به را هندسی مقوالت ما بدن
 از یکـی .کنـد مـی درک شـده  تجربـهِعینـی مقـوالت و حـسی امـور بـا مطابقـت طریق
آن عناصـر درون احجـام  در کـه است حجمی ۀوار طرح آدمی، ذهن های مهم واره طرح

 با کاربرد ای در قرآن واره  کاربرد چنین طرحۀ نمون.)١۶٣: ١٣٩٠ فتوحی،(شوند  محصور می
مد : »علی«حرف  ُا ْ َ ْ ِالذی ِِهللا َ

َوهـب َّ َ َ    َ َإمساعیـل         َ ِ َ ْ اق ِ َوإ َ ـ ْ
ِ َ... )در اینجـا  .)٣٩ /ابـراهیم

َکب« حـسی کـه ۀ تجربـ. فرض شـده اسـت» براهیمإ« ظرف ،که امری انتزاعی است» رِ
  بر ابـراهیمگیر بودن حالت پیری  درک همه،انسان از ظرف و احجام درون آن دارد

کـار رفتـه تـا عـالوه بـر مفهـوم ظرفیـت و ه بـ» علـی« از ایـن رو .کند پذیر می را امکان
 حـد بـاالی سـالخوردگی حـضرت را هـم بـه روش ،محصور شدن ایشان در این ظـرف

  .استعاری نشان دهد
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  خارج ـ داخل. ٢ـ٢ـ۴
 ئـیجز یـا کلـی طـور بـه شـیء یـک که استمعن این بیانگر »علی« حرف اینجا در
 و کـرده ریـزی پی را داخل مهارشدگی طرح که است شده محصور مکانی ۀزمین توسط
 اصغری، و افخمی: ک.ر(کند   میسازیتصویر را خروج مفهوم شود، برطرف حصر این وقتی
َّفلما : دمانن ؛)٣۵ :١٣٩١ َ ُذرکوا َما َُسوا َ ِّ ِبه ُ ِ ْ َ ْ   َف َ اب     َ َأ َ ْ ِّکل َ ٍء ُ ْ َ

 )باز شدن درب. )۴۴ /انعام ،
در تجارب روزمره به معنای ورود یا خـروج عنـصری متحـرک اسـت و کـارکرد حـرف 

هـا را بـر بنـدگان  رساند، خروج نعمـت ها بر ستمکاران را می که استعالی نعمت» علی«
لذا از .  و شاهد باز شدن استهکند، که ناظر هم پشت این مکان بسته ایستاد تجسیم می
 هم برای نشان دادن فراوانی ،»علی«شود که کارکرد  ین برداشت میسازی چن این مفهوم

نکتـه کـه  ها و همچنین تذکر ایـن آن است و هم امتنان و منت نهادن خداوند بره نعمت
در جهتـی » لهإ«که در فرهنگ دینی ما همواره مفهوم   چرا؛ها از جانب خداست نعمت

 بـه ایـن دلیـل کـه ؛ بـاال قـرار دارنـد لذا این درهای نعمت هم در فضای،باال قرار داشته
 گویـا ؛دهـد  باز شدن ابواب را با ضـمیر مـتکلم بـه خـودش نـسبت مـی،خداوند در آیه

لذا باز شدن . ها کرده است خداوند جلوی این درهای آسمانی ایستاده و اقدام به گشودن آن
 در .کنـد درهای نعمت، خروج این نعمات را از سمت باال بر منکران تـصویرسازی مـی

ها توسـط  باال و خروج، مکان و مهارشدگی نعمتۀ وار حقیقت در شاهد فوق با دو طرح
ۀ سـازی واقعـ دهـی و تجـسم  شـکل»علـی«خداوند ملموس شـده، کـه در واقـع نقـش 

  . حاصل گردیده است»علی« با »فتح«نشینی  است، که از همدر مرزنم» فتحنا«

  خالی ـ پر. ٣ـ٢ـ۴
 گیرد، می قرار حجمی درون مسیرپیما که است صورت این به مهارشدگی طرح گاهی

 و پـرۀ وار طـرح کـه شود خارج ظرف آن از و بردارد را مانع آن بتواند است، ممکن ولی
: ماننـد ؛)٨٢ :١٣٩٢ دیگـران، و روشـن ؛٧١ :١٣٨٢ صـفوی،(است  موضوع این گر تداعی خالی
  ...ُقالوا َرنبا َ َّ ْأفـرغ َ

ِ
ْ َ ْ َ َ            ... )فـراغإ« ۀمـاد از »فرغأ«ۀ  از واژ، در این مثال.)٢۵٠ /بقره« 

بنـابی،  قرشـی( آن از محـل ردنکـ یخـال منظـور به است، روان ءیش ختنیمعنای رکه به 
خالی شدن محتـوای ظـرف ۀ وار استفاده شده تا از طرح» علی«همراه   به)١۶۶/۵: ١٣۶۴
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ند که در حال خـالی شـدن بـر  کرده و مفهوم انتزاعی صبر را محتوایی ترسیم کاستفاده
یعنـی : گوینـد که مفسران هم به این موضوع پرداخته و می  چنان؛سر دعاکنندگان است

 گـویی انـسان بـه عنـوان ؛)١۴/٣۴٠: ١۴٢٠رازی، فخرالـدین (صبر را به طور کامل بر ما بریز 
 ًصـبر آن را کـامال فـراۀ جسمی لحاظ شده که باید صبر بر روی آن ریخته شـود تـا مـاد

کـار  بـه» علـی«شود، تعبیـر   میگیرد و از آنجا که محتوا از باال و توسط خداوند ریخته
هـا تـصویرسازی   در جهتی بـاالتر از انـسان،که همان خداوند استرا رفته است تا ناظر 

... و رو، از پـایین بـه بـاال هًتواند از جهات مختلف مـثال از روبـ که ریختن می  چرا؛کند
ایـن ۀ و الزمکند لی استفاده کرد تا ریختن را از باال تصویرسازی  لذا از ع؛صورت گیرد

  .)٣٠١ـ٣٠٠: ١٣٩٠نیا،  قائمی: ک.ر(نوع ریختن خالی شدن کامل ظرف خواهد بود 

  سطح. ۴ـ٢ـ۴
گیـرد؛  چون سطحی حائـل بـین مـسیرپیما و مرزنمـا قـرار مـی» علی«گاهی حرف 

ْفمن َأ : مانند َ َشرح َ َ ُصدره ُاهللا َ َ ْ ِلإل َ
ْ
ِسالمِ

َ ْ     َ ْمن     َ ِربـه ِ ِّ َ... )در ایـن آیـه » نور خـدا «.)٢٢ /زمر
جا جسمی روی آن قرار گیرد که در اینتواند   میسازی شده کهصورت سطحی تصویر به

 .اش را برای پذیرش حق گشوده است خداوند سینهای است که  یافته آن جسم، مسلمان راه
ان جایگاه این شخص نسبت به خودش است که به سازی خداوند برای بیبنابراین تصویر

کنـد تـا  ترسیم مـی) راز نور پروردگارت سطحی هم(مکان او را باالی نور الهی  این منظور
با این توضیح، میـزان . تقربش را به میزان سنجش بگذاردۀ  انداز،طور که بیان شد همان
خداونـد لمان بـه ای اسـت کـه شـخص مـس  همان میزان فاصـله،نور الهی به خدا فاصلۀ
  .دارد

  حرکت. ٣ـ۴
 متحـرک، هـای پدیـده سـایر  حرکـتۀمـشاهد و به اعتقاد جانـسون، حرکـت انـسان

 ذهـن در فیزیکـی حرکت از این انتزاعی را مفاهیم تا داده قرار انسان اختیار در ای تجربه
بگیـرد  نظـر در را ای ویژگـی چنـین نیست، حرکت به قادر آنچه و برای آورد پدید خود

  .شود این طرح تصویری انواعی دارد که در ذیل پرداخته می. )٣٧۵: ١٣٧٩صفوی، : ک.ر(
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  افقی مسیر در حرکت. ١ـ٣ـ۴
 نیچنـ بر اسـاس. اند جهت و ها انکم از یا رهیزنج و مقصد مبدأ، یدارا ما یسفرها

 آغـاز ۀنقطـ یـک یدارا کـه کنـد بازسازی می را افقی مسیر یتکحروارۀ  طرح ،یا تجربه
 نقـاط از یا مجموعـه و اسـت افقـی سـطح در) ب ۀنقط (انیپا ۀنقط یک و) الف ۀنقط(
 ؛)١٢٨ :١٣٩٢ کالی، محرابی  وخلیلی باقری( پیوندند می هم به را نقطه دو نیا هک مجاور یانکم

ِأن : مانند
ُاغد َ َ ا  ْ ْإن           َ ْکنمت ِ ُ ْ َصـارمني ُ ِ ِ َ )یعنـی حرکـت در صـبح » اغـدوا «.)٢٢ /قلم

 سـیر و حرکـت بـر روی کـشتزار  ایـن»علـی« کـه بـا کـاربرد )۴/۴١۵ :١٣۶٢فـارس،  بنا(
 حرکـت بـر بـاالی ،طور کـه مالحظـه شـد  همان،در این مثال. سازی شده استتصویر

سازی شده تا میزان اشتیاق زیاد آنان را در برداشـت محـصول قابـل درک  کشتزار مفهوم
  . از بین رفته است،ن بودندمحصوالتی که مشتاق آۀ کند که با ناسپاسی هم

  حرکت چرخشی. ٢ـ٣ـ۴
 .آورد هایی را در ذهـن بـه وجـود مـی فیزیکی و اجتماعی ما از جهان، ساختۀ تجرب

 ؛ها حول یـک محـور اسـت حرکت چرخشی و دوری پدیدهۀ  مشاهد،یکی از تجربیات
 یـا حرکـت دوری افـالکآن مانند حرکت مدور امواج در آب هنگام انداختن شیئی در 

واره  ًدر زبان قرآن هم بعضا از این نـوع طـرح. )١٣٠: ١٣٩٢باقری خلیلی و محرابی کالی، ( ...و
ُطواف...  : کار رفته است؛ ماننده برای مفاهیم انتزاعی ب ْ َن  ََّ َ ْبعضکم    َ ُ ُ ْ ٍ بعـض َ ْ َ َ َ... )نـور/ 

وآمد بـه  عد از بیان تحریم رفتدر آیۀ فوق ب» علی«در تبیین کاربردشناختی حرف . )۵٨
 پـس و استراحت نیمروز هنگام و صبح نماز از پیش یعنی اتاق والدین در اوقات خاص،

آیند،   چرخشی که برخی بر گرد برخی دیگر به حرکت درمیعشا، با طرح تصویری نماز از
در واقع . کند  اجازه گرفتن از والدین نیست، تصویرسازی میاین مفهوم را که دیگر الزم به

 مادر و پدر آیه این در اینکه  مادر، نکتۀ دیگروآمد در اطراف پدر و عالوه بر رخصت رفت
 جهت خدمه و فرزندان  عنوان مرزنما قرار گرفته وگیرند؛ زیرا والدین به می دایره قرار مرکز

 بعضکم« طرفی جملۀ  و از)١۴٢: ١٣٩۵نیا و حسومی،  توکل(چرخند  می دو آن بر گرد خدمت
دهد؛ گویا باید خدمت  را از جهت باال نشان می ، گردیدن فرزندان و خدمه»لی بعضع

  .است احترام کثرت اشاره به که در حد اعال انجام شودوالدین نسبت به ) ّطوافون(و احترام 

 ـــ  و
tr 

م ْحر ِثُک ْ ــــــــــــــ  َ
lm  

ـــ  و
tr

ـــــ  مُْک
lm
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  سقوطی ـ حرکت صعودی. ٣ـ٣ـ۴
 عمـودی صـورت بـه »علـی «حـرف بـا قرآنی عبارات در مقصد و مبدأ نقاط گاهی

 تداعی ذهن در را سقوط و صعودۀ وار طرح مقصد و مبدأ بین حرکت که اند شده ترسیم
َورفـع : مانند ؛کند می َ َ َ      َ َ        ... )ی که یها  بر خالف برخی از ترجمه.)١٠٠ /یوسف

 بلکه باال رفـتن از یـک مکـان و ،نظر آیه نیستّ نشستن معمولی مد،از این آیه ارائه شده
 »علی«حرف  مکانی که ی زیرا همراه با استعال؛خت مقصود آیه استسپس نشستن بر ت

کار رفته تا این علو و برتری را همراه کند بـا حرکتـی ه نیز ب» رفع«ۀ بیانگر آن است، واژ
رفـت و  بلکه تختی است که باید از آن بـاال ، لذا تخت هم تختی عادی نیست؛صعودی

ت مخصوص پادشاهان است کـه ، همان تخ»عرش«سپس روی آن نشست که این نوع 
 یوسف والدینش را به جهت اکرام، بر تخت پادشاهی که مخصوصدهد حضرت  نشان می

 همراهی حضرت یوسف با پدر و مادرش ،»رفع« نشانده است و از طرفی ،خودش بوده
 پس حضرت نیز درون زمینـه قـرار گرفتـه .دهد را در هنگام باال رفتن از تخت نشان می

  .کند سازی میاطفی باال را در ذهن مخاطب تصویربا بار عاست که تکریمی 

   توازن.۴ـ۴
ایجـاد  بـه منجـر ،انتزاعـی و فیزیکـی هـای پدیـده تعـادل و وزنـی هم از انسانۀ تجرب

َفضل ... : دشود؛ مانن می وارۀ توازن طرح َّ ْبأمواهلم           ُاهللا َ ِ ِ َ ْ َ سھم ِ ْوأ ِ ِ ُ ْ َ َ َ ًدرجة                       َ َ َ َ... )نساء/ 
 یک طرف این .کند سازی میدو طرف توازن را تصویر» علی«حرف  ،در این مثال .)٩۵

ای مجاهـدین بـر  نمونـه  اما با کشش معنایی پیش، مجاهدین و طرف دیگر قاعدینْتوازن
» فضل الهـی«دست آوردن ه  گویی طرف مجاهدین به خاطر ب؛یابند قاعدین استعال می

  .اعدین استتر از ق سنگین
َّوإما : مثال دیگر ِ َّافن َ َ َ ْمن َ ٍقوم ِ ْ

ًخیانة َ َ َ ْفانبذ ِ
ِ ْ

ْإل َ
ِ
ْ َ ِ َ َ       ... )جا خداوند به در این .)۵٨ /انفـال

شکنی، به لغو پیمـان اقـدام  دهد که در صورت ترس از پیمان  فرمان می(tr) رسول اکرم
 نیز پیمانشانشما ،  مقابل به مثل کرده،ردندها پیمانشان را لغو ک گونه که آن کند و همان

را بشکنید تا نوعی همسانی بین لغو پیمان ایجاد شود و شـما و ایـشان در برابـر شکـستن 
  .)٩/١١٣: ١۴١٧طباطبایی، : ک.ر( پیمان برابر هم شوید

ِالعرش ْ َ ــــــــــ  ْ
lm 

یه ِأ ْ َ َ ـــــــ  َ
tr 

اهدین َا ِ ِ َ ُ ــــــــــــــ ْ
tr  

َالقاعدین ِ ِ َ ـــــــــــــ ْ
lm  

ٍسواء َ ــــــــ  َ
lm 
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  نیرو. ۵ـ۴
 طریـق از هـم بـا هـا موجودیـت تعامـل از برآمـده شـناختی سـاخت به نیروۀ وار طرح
  لذا این.شود نیرو ساخته می کردن سد اجبار، و غلبه مقاومت، از نیروی اعم یها کنش
 تـصویرسازی را زبـانی مفـاهیم از برخـی معنـای سـازماندهی بنیـادین اصول ها واره طرح
  .)١٨۴ :١٣٩١ بهرامی، و عموزاده( کنند می

  اجبار. ١ـ۵ـ۴
 .)٧/٩٧: ١۴١۴ ،الصاحب( میل و خواسته خالف و اکراه به کاری دادن انجام یعنی اجبار

 کـه شـود مـی مواجه گرند،یدیک یرودررو هک سانیک یروین دو با یزندگ در انسان گاه
 یریتـصو تجربه، این از او. ندک رونیب صحنه از را یگرید نتواند یک چیه است ممکن

 تیجمع در هک یزمان مانند ؛است اجبار ۀوار طرح همان هک سازد  میشیخو ذهن در را
 انـسان در تجربـه ایـن .)٨۶ :١٣٩٢ دیگـران، و روشـن( میشـو  مـیرانـده جلو به شارف با ادیز

 ایـن از نیـز  خداونـد.دهـد مـی انجـام بـاطنی میل خالف رب را چیزی هنگامی است که
ِوهللا ... : مانند ؛است کرده استفاده آیاتی در ها انسانۀ تجرب ِ َ َ ت           َ ِا ْ َلب ِمن ْ َاستطاع َ َ َ ِإلیـه ْ ْ َ ِ 
ًسبیال َ... )در مثال فوق برای نشان دادن وجوب و اجبار در تکلیف عبادی .)٩٧ /ل عمرانآ 

 حج را چون باری تصویرسازیۀ  فریض،»علی«حج، با استفاده از کارکرد شناختی حرف 
  .کرده که بر دوش مکلف است و او با اجبار خداوند مجبور به حمل این بار است

  مانع. ٢ـ۵ـ۴
تواند مانع خـروج عنـصر  دهای طرح تصویری نیرو این است که مرز مییکی از پیام

 دیوارها و سدها جانسون، دیدن گفتۀ به. (Tyler & Evans, 2003: 197) متحرک از زمینه شود
 پدید ذهن خود در ییها هوار طرح کند، می قطع را ها، حرکتشان مسیر متحرک در آنچه و

َ         ... : ؛ مانند)٧۴: ١٣٨۴صفوی، ( است مربوط ااز سده گذر در او قدرت به که آورد می ِوقلبه        َ ِ
ْ َ َوجعل َ َ َ َ َ ْفمن               َ َ ِدیه َ ِ ْ ْمن َ ِبعد ِ ْ َفال تذرکون َأ ِاهللا َ ُ َّ َ َ َ َ

 )در این آیـه .)۴۵ /جاثیه، 
یـن شده تا بـا ا حجابی قرار دادهۀ بین گوش، چشم و قلب با هدایت شخص گمراه پرد

 از هـدایت دور شـده و جـز گمراهـی ،قرار گرفتـهاو حجابی که روی ابزارهای هدایت 
قـرار گـرفتن مـانع و انـسداد بـین دو وارۀ   از طرح،شود طور که مالحظه می  همان.نبیند

ُّ ـــــ  ِ
tr 

ِالناس
ــــــــ َّ

lm

ِمسعه ِ ْ ــــــــ  َ
lm

َخمت َ ــــــ  َ
tr ِبصره ِ َ ــــــــ َ

lm
ًغشاوة َ َ ــــــــــ  ِ

tr  
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و از طرفـی ایـن  کنـد پـذیر مـی  مفهوم انتزاعی پوشش را بـرای فهـم عمـوم امکـان،چیز
ا در مکـانی قلب قرار گرفته تـا هـدایت ر و گوش، م از باال بر روی چش،حجاب و مانع

  .طی شود سازی کند که برای دستیابی به آن باید سیری رو به باالباالتر از مانع تصویر

  رفع مانع. ٣ـ۵ـ۴
 سدی همچون که کند می موانعی برخورد و مشکالت با گاه زندگی، طول در انسان
 جهـت در تا شود می پذیری او موجب انعطاف قابلیت و دارند قرار در مقابلش مستحکم

رفع مانع ۀ وار که همان طرح نقش ببندد ذهنش در متفاوتی های حل راه مشکل، این رفع
ْلقد : ؛ مانند)١١٧: ١٣٩۴ عباسی،  وذوالفقاری(است  َ َّحق َ َ       َ ْفھم           َ ُ َیؤمنون َال َ ُ ِ ْ ُ )٧ /یس(. 

ها بود؛ اما وقتی ایـن مـانع  آن» ایمان«کرده بود، راه عذاب گناهکاران را سد  انعی کهم
 منظـور از .شـود هـا مـستولی مـی ها باز شده و عذاب بـر آن  راه عذاب آن،برداشته شود

 سـبحان یخـدا هک است عذاب ۀلمک مکارم، اهللاة طبق نظر عالمه طباطبایی و آی»قول«
َفـا  :فرمـود و گفـت را آن سیابل هب خطاب در خلقت بدو در ْ ق ُّقَ َّوا َـ ْ ُأقـول َ ُ َّألمـألن َ َ َ ْ َ َجھـ َ َّ َ َ 

َمنك ْ ْوممن ِ َّ ِ َتبعك َ َ ِ ْم َ ُ ْ َأجخعني ِ ِ َ ْ َ ) ،سخن  از.)١٨/٣٢٠ :١٣٧۴شیرازی،  ؛ مکارم ١٧/۶٣: ١۴١٧طباطبایی 
 و محقق و ثابت ْحق گفتار مردم آن شتریب یبرا شود، یم دهیفهم امعن نیا هم یراز فخر

 رازی،الدین فخر( شد گریبانگیرشان حق فرمان و نشدند مؤمن مردم آن شتریب لذا شد؛ روشن
 انسانی مبنی بر وجود مانع یابنابراین مالحظه شد در زبان قرآن از تجارب  .)٢۵۴/٢۶ :١۴٢٠

 را در صورت نبودن دژ ایمان قابلعذاب رفع آن استفاده شده تا بر مبنای آن تحقق حتمی 
  .با این رویکرد، عاملی برای فهم کالم الهی شود» علی«ای  واره درک کند و بسط طرح

  توانایی. ۴ـ۵ـ۴
ۀ وار طـرح که آورد  میوجود به انسان برای را هایی موقعیت ،آن کمبود یا نیرو داشتن

َرنبـا وال : ماننـد ؛)٨٨ :١٣٩٢ دیگـران، و روشـن(کند   میدرک قابل را توانایی َ َ َّ ْمـل َ ِ ْ
َ ْ َ َ            

َکما ْمحل َ َ ُتهَ َ َ َالذین َ ِ
ْمن َّ َقبلنا ِ ِ ْ َ... )علـی«ای حـرف  واره  یکی دیگر از معانی طـرح.)٢٨۶ /بقره« ،

این معنا از تجارب روزمرۀ انسان، مانند نیرویی که هنگام برداشتن . است» توانایی«بیان 
  در.کنند، نشئت گرفته است میکند و از آن به توانایی برداشتن اجسام یاد  اجسام وارد می

کنند تکالیفی که قدرت انجامش را ندارند،  مؤمنان از خداوند درخواست می این آیه نیز

ُالقول َْ ــــــــ ْ
tr 

ْأک ِ ِ
َ ْ  ــــــــــــــ  َ

lm  

ـ  َنا ــــ
lm

ًإصرا ْ ـــــــ  ِ
tr 
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 گرفته ْدر این مثال، تکلیف باری است که بر دوش مٶمنان قرار.  عهدۀ آنان قرار ندهدبر
دهد، هم  به عبارت می» علی«با طرح تصویری که .  ندارنداش را جایی ها توانایی جابه و آن

  . انجام تکالیف ترسیم شده استها در ین و سخت بودن و هم عدم توانایی آنمفهوم سنگ

   اتحاد.۶ـ۴
 توان  میکه شوند  مییکی اطرافشان های پدیده با انتزاعی های ساخت یا اشیاء گاهی

گوینـد  اتحـادۀ وار طـرح آن بـه کـه کـرد ترسـیم یهای واره طرح قالب در را رخدادها این
  .اند شده ریزی طرح روش این به که زیر موارد مانند ؛)٨٩ :همان(

  ارتباط .١ـ ۶ـ۴
 یـا انـسان ارتبـاط ،آن در کـه اسـت ارتبـاطۀ وار طرح اتحاد،وارۀ  طرح از دیگری نوع
 ایـن از نـوع کیـ کـه )٣١ :همـان( شـود  مـیتـصویرسازی امـور سایر با دیگر های پدیده
ٍأذلـة ... : سـتا آمـده در تـصویر بـه »علی «حرف با مثال این در سازی ارتباط َّ

ِ
َ َ َ           

ٍأعزة َّ ِ
َ َ َ             ... )شـده،  در اینجا مـسیرپیمای هـر دو مرزنمـای مـشخص .)۵۴ /مائـده

 شوند و هنگامی که مرتدین مرتدین محسوب می مقابل ۀن هستند که نقطیجمعیتی از مؤمن
شـیرازی،  مکـارم: ک.ر( شوند ها در دینداری می  این گروه جایگزین آن،از دین خارج شوند

 ارتباط عاطفی این گروه بـا اطرافیانـشان ،سازی از طریق مکانی» علی« و )۴/۴١۵: ١٣٧۴
سـخت،  یکی همـوار و دیگـری ، به این صورت که دو راه ارتباطی؛را تبیین کرده است

اند و دومی راهی است که برای برخـورد بـا  ها با مٶمنان برگزیده اولی راهی است که آن
 .شـود اند و از این ارتباط، جز خـواری و ذلـت عایـد کـافران نمـی کافران انتخاب کرده

شده و دو نوع ارتباطی عاطفی » علی«بنابراین طرح تصویری ارتباط، باعث بسط معنای 
ین مرتدین با دو گروه از مخاطبانشان داشـتند را در قالـب ارتباطـات زکه جمعیت جایگ

 این است ،دیگری که تذکرش خالی از فایده نیستۀ  نکت.است مکانی قابل درک کرده
  .دهد من و کافر نشان میٶمۀ دو فرق این گروه را نسبت به هرۀ  درجّ علو»علی«که 

  )موجودیت(  شیئی.٧ـ۴
 هکـ دارنـد ییهـا یژگـیو ءایاشـ هکـ ابـدی یدرم خود رامونیپ یایاشۀ مشاهد با انسان

ُامل َمننيْؤْ ِ ـــــــــــ ِ
lm افرین َا ِ ِ  ــــــــــــــــ  ْلَک

lm  
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 ها آن تواند  میانسان. ندارند نمو و شدر انکام ءایاش. زنده هستند موجودات از متفاوت
 هـای ویژگـی گـرفتن نظر در با انسان بنابراین .ندک لمس بچشد، بشنود، د،یببو ند،یبب را

کـه گـاهی آن  است یئیش وارۀ طرح همان هک سازد  میخود ذهن در یا واره طرح اشیاء،
ٌّکـل    َو : ماننـد؛ )٩٢ :١٣٩٢ دیگـران، و روشن(دهد  را به امور انتزاعی نیز تعمیم می َ َ َ        

َأ َ ْی ُجھه َ َْ ِّ ِیأت َال ُ
ْ ٍْري َ َ

ِ... )ّکل«کلمۀ  .)٧۶ /نحل ّکل« .است سنگین معنای به »َ  ؛»األمر عن َ
بنابراین در این مورد ویژگـی . )١٢/٣٠٠ :١۴١٧ طباطبـایی،( آمد سنگین او بر امر فالن یعنی

ای قرار  هاست، خصلت برده د و نشان موجودیت آنرو سنگینی که برای اشیاء به کار می
  .کند ای ندارد و مانند باری بر دوش او سنگینی می گیرد که برای موالیش فایده می

  .در شکل زیر نشان دادتوان  میدر قرآن را » علی«معنایی حرف ۀ شبک
  

  

َهو ــــ ُ
tr

ُمواله َ ْ  ــــــــ  َ
lm 
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  گیری نتیجه
قـرار گـرفتن  بیـان آن معنای ترین روشن و مکانی حروف از یکی »علی «ّجر حرف

اسـتقرار دو جـسم بـه حـاالت کـه  است ممکن حال .است دو عنصر فیزیکی روی هم
 و اسـت ثابـت شـکل بـه گـاهی زمینـه در متحرک  از جمله اینکه عنصر؛مختلفی باشد

 سـاکن باالی مرزنما بر فاصله با مسیرپیما هم گاهی ،زمینه و مرز از گذر حال در گاهی
 ّجـر حـرفۀ نمونـ پـیش معنـای مبـین تواند می موارد یناۀ هم گذرد که می آن از یا شده

  .باشد »استعالء «در معنای »علی«
تـرادف، ۀ ای و بـا رابطـ نمونـه از طریق این معنای پیش کریم قرآن در »علی «حرف
ای از معـانی را ایجـاد  های معنایی مختلف شده و شـبکه  وارد حوزه،واره و طرح استعاره

  .سازی کرده است تر را مفهوم نتزاعی یا انتزاعیکرده و از این طریق مفاهیم ا
 انتزاعــی مفــاهیم مکانمنــدی نــوعی قــرآن، آیــات در »علــی« حــرف کــارکرد طبــق

 گرفتـه تئنش تصویری رابطۀ به توجه طریق از تواند  میانسان که است شده تصویرسازی
 .دکن احساس خود روی پیش یافته تجسم شکل به را کالمۀ گویند مقصود ،حرف این از

 ۀبـه حـوز» علی«مهمی در گسترش معنایی و ورود حرف  بر این اساس، استعاره، نقش
  .کند معنایی جدید ایفا می

ای از این حرف  واره ای از معانی طرح ، شبکه»علی«با توجه به ماهیت مکانی حرف 
  .در قرآن به کار رفته است

علمـی   تبیـین،وفتوان چندمعنایی را در حـر بر اساس مبانی معناشناسی شناختی می
  .تواند کاربرد داشته باشد  مطالعات قرآنی نیز میۀکرد و این روش در حوز
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٢٢٧  

  یشناس تابک
  .ش ١٣۶۶، یمرتضو ،تهران ،النحو فی الکافیة شرح بن حسن، محمد نیالد یرض ،یاسترآباد .١
ۀ در حـوز» در«ۀ چگـونگی اشـتقاق مفـاهیم غیـر مکـانی حـرف اضـاف«اصـغری،   زهراافخمی، علی و .٢

  . ش١٣٩١، ٧، شمارۀ ءپژوهی دانشگاه الزهرا  زبانۀفصلنام ،»LCCMۀ ناشناسی شناختی و بر اساس نظریمع
  .ق ١۴٠۴ مرعشی نجفی، اهللاة آیة مکتب،، قماللبیب عن کتب االعاریب مغنیانصاری، ابن هشام،  .٣
 قـرآن از ۀمو اهمیت آن در ترج» فی«معنایی حرف ۀ بررسی شبک«زاده،  منشی  مجتبی وایمانی، محمود .۴

  .ش ١٣٩۴، ۴مارۀ ، ش قرآن و حدیثۀ مطالعات ترجمۀفصلنام، »شناسی شناختی منظر معنی
چرخــشی در غزلیــات ســعدی و حــافظ ۀ وار طــرح«محرابــی کــالی، منیــره   واکبــر بــاقری خلیلــی، علــی .۵

  .ش ١٣٩٢ ،٢٣ال ششم، شمارۀ س ،ادبی نقد پژوهشی ـ علمی ۀفصلنام، »شیرازی
، ّبررسی کارکرد معناشناسی شناختی حروف جـر زمـانی و مکـانی در قـرآنحسومی،  اله ی ولنیا، مریم و توکل .۶

  .ش ١٣٩۵ کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ۀنام پایان
  .ش ١٣٧١دانش،  گنجکتابخانۀ  تهران، ،حقوق علم عمومی ۀمقدملنگرودی، محمدجعفر،  جعفری .٧
، »خفاجـه ابـن اشـعار تصویری در های واره طرح و مفهومی ۀعاراست« عباسی، نسرین  وذوالفقاری، اختر .٨

  .ش ١٣٩۴ ،٣ ۀشمار ،بالغی و ادبی های پژوهش ۀفصلنام
 ِیشناسـ یِاسـاس معنـ  فرهنـگ سـخن بـرِیانکـمۀ  حـروف اضـافی معـانیبررسـ«، مهنـد، محمـد راسخ .٩

  .ش ١٣٨٩، ١۴ مارۀش ،پژوهی  ادبۀمجل ،»یشناخت
  .ق ١۴١٢ ،القلم دار بیروت، ،القرآن الفاظ رداتمف حمد،م بن حسین اصفهانی، راغب . ١٠
، »در گلستان سعدی» بر«ۀ بررسی شناختی مقول«کرمانی،   معصومه ومختاری رضایی، حدائق، شهره . ١١

ی   .ش ١٣٩٢، ۶مارۀ ، ششناسی تطبیقی های زبان  پژوهشۀنشر
 در موجـود یهـا اسـتعاره یا واره طـرح یمبنـا «شـعبانیان، فاطمـه  وراد یوسـفی فاطمـه بلقیس، روشن، .١٢

 ،٢شمارۀ  فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ،شناخت زبان مجلۀ ،»النیگ شرق یها المثل ضرب
  .ش ١٣٩٢

  . ش١٣٩٢الدین،  ، ترجمۀ محمود حسینی، قم، دانشکدۀ اصولاالتقان فی علوم القرآن الدین، جاللسیوطی،  . ١٣
الکتـب،  عـالم بیـروت، یاسین، آل حسن مدمح تحقیق ،هاللغ فی المحیطعباد،  بن اسماعیل الصاحب، .١۴

  .ق ١۴١۴
 ۀنامــ ،»شــناختی شناســی معنــی دیــدگاه از تــصوری هــای واره طــرحۀ دربــار بحثــی« کــورش، صــفوی، .١۵

  .ش ١٣٨٢، ٢١مارۀ ش ،فرهنگستان
  .ش ١٣٧٩مهر،  ، تهران،شناسی درآمدی بر معنی ،همو .١۶
  .ش١٣٨۴، تهران، فرهنگ معاصر، شناسی فرهنگ توصیفی معنی، همو .١٧
  . ق١۴١٧، چاپ پنجم، تهران، دفتر انتشارات اسالمی، المیزان فی تفسیر القرآنحسین، دمحمدیس ،ییطباطبا .١٨
  .ش ١٣٧٠ ، تهران، الزهراء،یروانیعلی ش ۀ، ترجمتوحیدی رسائل ،همو .١٩
 ۀفـصلنام، »شناسـی شـناختی ساخت افعال سـبک بـر اسـاس زبـان«بهرامی،  فاطمه و عموزاده، محمد .٢٠

  .ش ١٣٩١ ،۴مارۀ ، شادبیات تطبیقیهای زبان و  پژوهش
  .ش ١٣٧١ امیرکبیر، ، تهران،اپ هشتمچ ،عمید فرهنگعمید، حسن،  .٢١
  . ش١٣٨٧، ٣مارۀ ش ،)پیوند(  الهیات  ۀنام ،»سیری بر تربیت نوجوان در مکتب اسالم«غفرانی، محمد،  .٢٢
یه: شناسی سبکفتوحی، محمود،  .٢٣   .ش ١٣٩٠ تهران، سخن، ،ها روش و ها، رویکردها نظر
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  .ق ١۴٢٠، یالعرب التراث اءیاح دار روت،ی، باپ سوم، چالغیب مفاتیحعمر،  بن محمد ،یراز الدینرفخ .٢۴
  .ش ١٣٨٨، ٣٨مارۀ ، شذهن، »های شعاعی در معناشناسی قرآن شبکه«رضا،  علی نیا، قائمی .٢۵
  .ش ١٣۶۴ االسالمیه، الکتب دار ،، تهراناپ چهارمچ ،قرآن قاموس اکبر، علی بنابی، قرشی .٢۶
 ،»یشـناخت ردیکـرو بـا قـرآن یجهتـ یهـا اسـتعاره «حاجیـان، خدیجه و عالیه ا،یامبوزک رانلوزعف ردک .٢٧

  .ش ١٣٨٩ ،٩ مارۀش ،ال سوم، سادبی نقد ۀفصلنام
 یـۀعلم یفروشـ تـابک، تهـران، یمـصطفو جوادسـید ۀترجمـ ،الکافی اصولعقوب، ی بن محمد ،ینیلک .٢٨

  .ش ١٣۶٩ه، یاسالم
یۀ تازه ،»استعاره و شناختی شناسی زبان« ،راد یوسفی فاطمه و ارسالن گلفام، .٢٩ ، شـناختی علـوم هـای نشر

  .ش ١٣٨٨ ،٣مارۀ ش
  . ش١٣٨۴، مازیار، جا ، بیاپ دومزاهدی، چ محمدجوادۀ ، ترجماجتماعی  علوم  فرهنگگولد و کولب،  .٣٠
حجمی و کاربرد آن در بیان ۀ وار طرح«، طاهری  معصومهصادقی و محمدی آسیابادی، علی، اسماعیل . ٣١

  .ش ١٣٩١، ٢مارۀ ، شهای ادب عرفانی پژوهش، »فانیتجارب عر
  .ش ١٣٧۴ ،یهسالماال تبکال ، تهران، دارنمونه تفسیرناصر،  ،یرازیش ارمکم .٣٢

33. Lakoff, G. & M. Johnson, Metaphors We Live, Chicago, Chicago University Press, 

1993. 

34. Tyler, A. & V. Evans, The Semantics of English Prepositions: Spatial Scenes, Embodied 

Meaning and Cognition, Cambridge, Cambridge University Press, 2003. 
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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  امی بالغت بر انتقال پتأثیر یبررس

  اسرائیل در قرآن در داستان بنی
    ١ی شمالرضا یعل  
    ٢ع نتاجیاکبر رب یعلیدس  
    ٣یمحسن نورائ  

  دهکیچ
ن یدر همـ. فصاحت و بالغـت آن اسـتۀ  اعجاز قرآن، جنبیها  از جنبهیکی

 ی و سرشار از نکات اخالقی مهم قرآنیها  از داستانیکیل یاسرائ یحال داستان بن
ن است ی االٶس.  قرآن مطرح شده استیها  از سورهیاری است که در بسیتیو ترب

ل در یاسـرائ ی و به طـور خـاص در داسـتان بنـیع بالغیکه استفاده از فنون و صنا
، یلیتحلـ  یفین مقاله با روش توصیا. ا محتوا داردیام ی بر انتقال پتأثیریقرآن، چه 

ل در قـرآن یاسـرائ یات مـرتبط بـا داسـتان بنـی آیع را در برخین فنون و صنای اتأثیر
ع یشود که قـرآن فنـون و صـنا یات مشخص مین آی ایرسبا بر.  کرده استیبررس

                                                                 
 ١٠/۵/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١۵/١٠/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
)  مــــسئولۀنویــــسند (دانــــشجوی دکتــــری علــــوم قــــرآن و حــــدیث دانــــشگاه مازنــــدران. ١

(alishomaly1346@yahoo.com).  
  .(sm.rabinataj@gmail.com) دانشیار دانشگاه مازندران. ٢
  .(m.nouraei@umz.ac.ir) استادیار دانشگاه مازندران. ٣
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ام و محتـوا را بـه یـز بـه خـدمت گرفتـه اسـت تـا پی اعجـازآمی را به صـورتبالغی
، ییبـاین فنـون، زیـاسـتفاده از ا. ن شکل ممکن به مخاطبـان منتقـل کنـدیترمٶثر

ر رفتـه داز اسـلوب بـه کار. برابر کرده اسـت را چند ی قرآنیها امی پتأثیرلطافت و 
ان امـور یـ بیژه بـرایـ بـه ویع ادبیافت که استفاده از فنون و صنایتوان در یقرآن م
 یام آن را برایرش پیدهد و پذ یش میار افزای سخن را بر مخاطبان بستأثیر، یاخالق

  .کند یآنان آسان م
  .اسرائیل، تشبیه، استعاره، کنایه بالغت قرآن، داستان بنی :یدیلکواژگان 

  مقدمه. ١
 از یاریبر قول اکثر دانشمندان مسلمان و اذعان بـس  اعجاز قرآن بنایها جنبه از یکی

 . و در اصـطالح، فـصاحت و بالغـت آن اسـتیبالغـۀ مـسلمان، جنبـ ریدانشمندان غ
 اسـت بـه ی و معمـولی عـادی سـخنانیات قرآنـیگفتند آ ی را که میخداوند بارها کسان

 )١٣/ هـود( ا ده سـورهی، )٨٨/ اسراء( د آن هماننیتوانند کتاب یمبارزه دعوت کرد که اگر م
البتـه فـصاحت و .  که نتوانستندیاورند در حالی ب)٢٣/ بقره( ک سوره مانند آنی یا حتیو 

 که قرآن یازی امت؛ام استی بلکه در خدمت محتوا و پ،ستی نییبالغت در قرآن علت غا
 قـرآن در ،گـریت دبـه عبـار. ز سـاخته اسـتیگر متمای دی ادبیها  از کتابیاریرا از بس

ام یـن بالغت است که به خدمت قرآن درآمده اسـت تـا پی بلکه ا،ستیخدمت بالغت ن
 از ی برخـیقرآن حت. ن شکل ممکن به مخاطبان منتقل شودیترمٶثرن و یخداوند به بهتر

ش ی که پییها ییبای زیعنی ؛زبانان ابداع کرد ان عربیبار م نی را نخستیع ادبیفنون و صنا
 ،هاشـمی(  با آن ناتوان بودنـدیوردا آنان سابقه نداشت و سخنوران عرب از همانیاز آن م
قـرآن در .  قرآن اسـتی آشکار اعجاز بالغیها  از نشانهین ابداعات ادبی و هم)۵ :١٩٩٩
 ی اخالقـیها امیژه پی به و؛ام خود بهره برده استی انتقال پیز براین حال از داستان نیهم

 ی فراوانین حال واقعیآموز و جذاب و در ع  عبرتیها استان د،میدر قرآن کر. یتیو ترب
خداوند . ها گرفته شده است ن داستانی قرآن از همیها  از سورهیاریوجود دارد و نام بس

 ؛ان کرده استی مردم بی را در قالب داستان برای اخالقیها ها و عبرت  از آموزهیاریبس
د از نقل داسـتان گذشـتگان، پنـد و آن گونه که در خود قرآن آمده است، هدف خداون

َلقد اک  :گران استیاندرز دادن به د ْ َ َن ىف قصصھم عربة ألوىل األلبـَ ْ َ ُْ
ِ ِ ٌ َ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ

ِ  یبه راسـت؛ )١٢/ یوسف( ...ِابَ
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٢٣١  

  . استی خردمندان، عبرتی سرگذشت آنان برادر
 یگخداوند حوادث و اتفاقات زنـد. ل استیاسرائ ین داستان قرآن، داستان بنیبلندتر

 ؛ مختلف قرآن مطرح کرده اسـتیها ل را در سورهیاسرائ ی و قوم بنیحضرت موس
ل بـا یاسـرائ ی تا پس از آن از جملـه برخـورد قـوم بنـیش از تولد حضرت موسیاز پ
 یعنـیان ینیشیـار قـرآن در نقـل سرگذشـت پیبا توجه به مع.  و مسلمانانامبر اسالمیپ

ن علت بارها در قـرآن مطـرح شـده اسـت کـه یل به ایاسرائ ی، سرگذشت بنیآموز عبرت
بـار در قـرآن آمـده اسـت،  ۴١، »لیاسرائ یبن«ۀ کلم. ار داردی بسیتی و تربینکات اخالق

 ین در حـالیـا. امبرانیـگـر پیش از دی بار، بـ١٣۶، »یموس«ۀ  و کلم،گر اقوامیش از دیب
 یهـا هیـع و آرایصـناها،  گر داستانیز همانند دیل در قرآن نیاسرائ یاست که در داستان بن

تر بـه مخاطبـان مـٶثرام خداوند هر چه رساتر و ی فراوان به کار گرفته شده است تا پیادب
خداونـد بـا ۀ  را در مواجهـی ادبـیهـا هیـع و آراین صـنای از این مقاله برخیا. منتقل شود

ی کـرده ام بـه آنـان بررسـیـ آن بـر انتقـال پتأثیرل و یاسرائ ی و قوم بنیحضرت موس
  .است

  قیتحقۀ نیشیپ. ٢
 قـرآن ی و ادبـیبالغـۀ جنبـۀ بهـا دربـار  ارزشمند و گـرانی آثاریشمندان اسالمیاند

 ؛فصاحت و بالغـت قـرآن اسـتۀ  دربارین آثار به طور اختصاصی از ایبرخ. اند دهیآفر
، یاالصـبع المـصر یابـن ابـ  ازبدیع القـرآن، ی از عبدالقاهر جرجاندالئل االعجاز :مانند

 الشاطی، بنت از عائشة عبدالرحمن االعجاز البیانی للقرآن، یبکر باقالن از ابواعجاز القرآن
 ،ن آثـاریـگـر از ای دیبرخـ.  ... از حـسن طبـل وهاسلوب االلتفـات فـی البالغـة القرآنیـ

 قـرآن و یاعجاز ادبها   آن از مباحث مهمیکی است که ی مربوط به علوم قرآنیها کتاب
االتقـان فـی  و ین زرکـشی بدرالـدالبرهان فی علوم القـرآن مانند ؛ آن استیها ان نمونهیب

  .یوطین سیالد  جاللعلوم القرآن
 قرآن یان نکات بالغیاد به بیا زی هم از آغاز تا کنون، کم یر قرآنی از تفاسیالبته برخ

مستلزم اشاره ها   آنان مقصودیات قرآن و بی از آیاریح بسیر و توضیرا تفسی ز؛اند پرداخته
ن آثار کمتـر ی از ایاری که در بسیمهمۀ  نکت،ن حالیبا ا. استه  آنات و شرحن نکیبه ا
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ات یـ در آی کاربرد علوم بالغییتر چرا  و به عبارت سادهیی آن پرداخته شده، علت غابه
ام یـ بر انتقال پتأثیری به کاررفته در قرآن چه ی ادبیها ییبای ز،گر سخنیبه د. قرآن است

ل یاسـرائ ی در داستان بنـینشین مقاله به صورت گزی که ایهدف ؟ به مخاطبان دارداو معن
 ی نشان دادن شدت لجاجت و سرسختی مثال خداوند برایبرا.  آن استیدر قرآن در پ

َمث قـست قلـوبمکْ مـن بعـد ذ  :ه کرده اسـتیهود، دل آنان را به سنگ تشبیقوم  ِ ْ َ ُْ ِ ُ ُ ُ َْ َ َّ َ فھـیَكِلـُ ِ
ـ اکَ َ ِ

ْ ْارة أو َ َ ِ َ
ْأشد قـس َ ُّ َ ًوةَ َ... )کـه هماننـد ییهـا  شما سـخت شـد، دلیها سپس پس از آن دل؛ )٧۴/ بقره 

  .تر از سنگ ا سختیسنگ است 
ه اشـاره ین تـشبیـ بـه ایری تفـسیها  از کتابیاری و بسی قرآنی بالغیها کتابۀ هم

ن یاند که چرا چن ن نکته کمتر پرداختهی اما به ا.اند ح دادهیرا توض اد آنیا زیکرده و کم 
ن مقالـه تـالش یـا. ستیام به مخاطبان چی آن بر انتقال پتأثیر به کار رفته است و یهیشبت
ل در قـرآن، یاسـرائ یات مربوط بـه داسـتان بنـی در آی بالغۀکند پس از ذکر هر نمون یم

ل در یاسـرائ یات مربوط بـه بنـی در آیالبته نکات بالغ.  کندی کاربرد آن را بررسییچرا
ی ات مطـرح شـده و اثـر خاصـیگر آی، در ضمن دیری و تفسی مختلف بالغیها کتاب

  .طور مستقل به آن نپرداخته است به

   بالغت.٣
، ی معـانیعنیانواع آن ۀ بر هم» جزء بر کل« است که از باب اطالق یبالغت عنوان

 مختلـف یهـا ن اساس در کتـابی بر هم.)١٣: ١٣٨٣ ،تفتازانی( شود یع اطالق میان و بدیب
علـوم « آن و هـم اصـطالح یبا توجه به مفهوم کلـ» علم بالغت«ح ، هم اصطالیبالغ
بالغت در لغت . ع، به کار رفته استیان و بدی، بی معانیعنیبا توجه به انواع آن » یبالغ
 بالغـت را .)»بلـغ«ۀ ذیـل مـاد: ٢٠٠٣ ،ابـن منظـور( اسـت »دنیرسـ «یبه معنا» بلغ «ۀشیاز ر
  :ف کرده استین گونه تعری اینیب قزویخط

 » حـال همـراه بـا فـصاحت آن اسـتی مطابقت داشتن بـا مقتـضا،الغت در کالمب«
)١۴٢٠ :١٣(.  

م مـورد توجـه علـوم یبان معاصر عرب موضوع التفات را کـه از قـدی از ادیالبته برخ
شـده  یع مطـرح مـیان و بـدیـ، بی از علوم معـانیکی قرار داشته و ضمن یری و تفسیادب
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 اسـلوب .)٣٣: ١۴١٨ ،طبـل( انـد سلوب مطرح کردهعلم اۀ ، به طور مستقل و در زمراست
 امـا علـم .)»اسـلوب «ۀذیـل واژ: ١٣٧٠، دهخدا( ان استیا سبک بی روش ی به معنایدر فارس

علـم اسـلوب : ن اسـتیچنـهـا   آننی از بهتـریکـیاد دارد که یار زیف بسیاسلوب تعار
  .)١٣۴: ١۴١٩ ،ضلف( پردازد یق زبان میشه از طریان اندیبۀ وی شی است که به بررسیعلم

 ین نظـر کـه بـرایـ از ا؛دیگو یجمله سخن مۀ  است که درباری هم علمیعلم معان
  .)۴ :١۴١٣ ،خطیب قزوینی( رود ی مورد نظر به کار میان معنایب

  .)٢٨١: ١٣٨٣ ،تفتازانی(  مختلف استیها وهی به شاک معنیان ی بیز به معنایان نیعلم ب
 سـخن و آراسـتن الفـاظ و یباسـازی زیهـا هراۀ  است که دربـاریع هم علمیعلم بد

  .)۵: ١۴١٣ ،خطیب قزوینی( دیگو ی سخن می و معنوی لفظیها هی با آرایمعان
ۀ ات مربـوط بـه مواجهـیـ در آی ادبـیهـا هیـع و آرای از صـناییهـا ن مقاله نمونهیدر ا

ام و یـبـر انتقـال پهـا  تـأثیر آنل مطـرح و یاسـرائ ی و قوم بنیخداوند با حضرت موس
  . شده استیوا بررسمحت

  ی از علم معانییها  نمونه.١ـ٣

  خبرۀ دیفاۀ  الزم.١ـ١ـ٣
گاه کردن مخاطب از خبر: داردی دو هدف اصلیخبرۀ جمل  که از آن ی نخست آ

گاه کردن مخاطب که متکلم ن. شود یده میخبر نامۀ دیاطالع است که فا یب ز از یدوم آ
گاه است که الزم،داند ی که او میخبر : ١٩٩٩ ،هاشـمی( شـود یده مـیـخبـر نام ۀدیفاۀ  آ
نـان ی از جمله ترساندن، اطم؛ متعدد استین خبریمتکلم از کاربرد چنۀ زی البته انگ.)۵۶

ۀ ن مواجهـین نـوع خبـر در قـرآن در نخـستیـنمونـه از ا کی.  ...دادن، منت گذاشتن و
 کـه در یش از نبوت هنگـامیآن حضرت پ«.  آمده استیخداوند با حضرت موس

 از یکی ؛کنند ید که با هم نزاع میدو نفر را د. ردک ی عبور می از راه،برد یه سر ممصر ب
. ان سـلطه داشـتندی کـه بـر سـبطی از قـوم قبطـیگری که قوم خود او بود و دیقوم سبط

آن حـضرت بـه .  کمـک خواسـتی بـود از حـضرت موسـی که از قوم سبطیفرد
گـاهأم. دی انجامی که به مرگ مرد قبطی کمک؛کمکش رفت ن یـ از ایموران پـس از آ
ن ی از دوسـتان بـه مـدیبرخـیۀ  رفتنـد و او بـه توصـیب حضرت موسـیواقعه به تعق
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/ قـصص: ک.ر( »افتی امن یطی محبی کنار حضرت شعیر الهی و بنابر تقدگریخت
ند و او را ی برگزیامبری را به پی که اراده کرد حضرت موسی خداوند هنگام.)٢٢ـ١۵

 او برشمرد تا با اعتماد ی از الطاف خود را از آغاز تولد براید، برخ فرعون بفرستیبه سو
را نگـران اتفاقـات گذشـته از جملـه یـ ز؛ردیت را بپـذیـمورأن میـ، ایروزینان به پیو اطم

 » را به سرانجام برسـاندیت الهیمورأکه نتواند مینالبته نگران از ا «؛ بودیکشتن مرد قبط
 را برطـرف کنـد و ی آنکه ترس حـضرت موسـیا خداوند بر.)٢۴/۴٩۴ :١۴٢٠ ،رازی(

کند، از الطاف خود بـه آن حـضرت از  ی و از او محافظت میارینان دهد که او را یاطم
ُإذ متىش أخت  :آغاز تولد سخن گفت ْ ُ

ِ ْ
َ ْ

م َكِ َ فتقول هل أد َ ْ ُّلُک ُ َ ْ َ ُ ُ َ َی من َ ْ َفله فرجعنَ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َ إىلَكاْک
ِّ أمِ ْ کـیَكُ ر َ  َّ ـ َ َ

ْعی َنھَ َ والاُ سَ زن و قتلت   ً ْ َ ََ ْْ َ َ َ َ یَ ْا  َّ َ َّ من الغم وفتناَكاَنَف َ َ َ ِّ َ ْ َ ً فتونَكِ ُ ت سنني ىف أهل مدیُ َا  ْ َ ِ ْ َ
ِ َ ِ ِ َ ْ ِفلب

َ َن مث جئـت َ َ َ ْ ِ َّ ُ َ قـدر یـَ ٍ َ َا مـوَ ُ 
 دور کـردن از یپس از آنکه مـادرت تـو را بـرا [اد آور آنگاه که خواهرتیبه ؛ )۴٠/ طه(

ان یاطراف به[به دنبال تو به راه افتاد و ، ]ل انداختی گذاشت و به نیخطر مرگ در سبد
ا یـ آ:گفـت]  تـو را برطـرف کننـدیتـاب ی و بـیتوانـستند گرسـنگ یهمسر فرعون که نم

ن یـبـه ا[رد و یـعهـده گ  را به شما نشان دهـم کـه مراقبـت از او را بـرید کسیخواه یم
اد آور که یو به . ن نباشدیشود و اندوهگم تا دلش شاد ی تو را به مادرت بازگرداند]قیطر
ها  پس از آن، سال. میم و تو را بارها آزمودی پس تو را از اندوه نجات داد،یُ را کشتیکی
  .یا نجا آمدهیر ایبر تقد  بنای موسینون اکا. ین به سر بردیان مردم مدیم

س ۀ جمل ًقتلت  ْ َ ََ ْ یَ ْا  َّ َ ِّ من الغمَكاَنَف َ ْ َ ِ) میـ پـس تـو را از انـدوه نجـات داد،یُ را کـشتیکی( 
 را کشته یکیشتر ی خبر داد که پی خداوند به حضرت موسیعنی ؛ استیخبرۀ جمل
گاه کردن حضرت موسیا. است ن کـار را یـرا او خـود ای ز؛ نبودین خبر با هدف آ

 یادآوریـ ی خداوند بـرایعنیآن بود ۀ دیفاۀ ن خبر، در واقع الزمیمقصود از ا. کرده بود
ر یـرش امـر خطی پـذی و آماده کـردن او بـرایت خود به حضرت موسی و عنالطف

 :دیـگو یگذارد و بـه او مـ یه بر او منت مین آی، در ایروزینان دادن به پی و اطمیامبریپ
» که تو را نجات دادیمم ین ما بودی اما ا،ی را کشتیکیدانم که در گذشته  ی می موسیا«

 :١۴١٢ ،سـید بـن قطـب(  فرعـون بـرودیت، بـه سـویـوفقنان کامل بـه میجه با اطمیتا در نت
۴/٢٣٣۶(.  
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  استفهام .٢ـ١ـ٣
گاهی، درخواست برایاستفهامۀ  جملی اصلیمعنا ش از ی است کـه پـیزی از چی آ

گاه نیستیم ار از ی بـسین حال استفهام در مـواردی با ا.)٧٨ :١٩٩٩ ،هاشمی( استفهام از آن آ
 بـه کـار یگـری دیشـود و بـه معـان یارج م خود خی اصلیات قرآن، از معنایجمله در آ

  .رود یم

  ناسی استفهام است.١ـ٢ـ١ـ٣
استفهام استیناس بـه ایـن . ستبه معنای نزدیکی ا» انس «ۀاز ریش» ناسیاست «ۀکلم

. ک کنـدینوس و نزدأال به خود مٶق سیاست که متکلم قصد دارد مخاطب را از طرمعن
.  آمـده اسـتیوند با حضرت موسـخداۀ ناس در قرآن در مواجهی از موارد استیکی

افـت، یان یـن پای در مـدبیه مدت قرارداد آن حـضرت بـا حـضرت شـعک یهنگام
.  مـصر رهـسپار شـدین گوسفندان خود را برداشت و به سـویهمسر و فرزندان و همچن

. ابـان پراکنـده شـدندیرد و گوسـفندان او در بکـک راه را گـم ی سرد و تاریاو در شب«
 امــا ، برافــروزد تــا خــود و فرزنــدانش گــرم شــوندیتــش خواســت آیحــضرت موســ

 درد حمـل گرفـت و عرصـه بـر آن ،ن هنگـام همـسرش کـه بـاردار بـودیدر ا. نتوانست
ه ک بل،هرچند آتش نبود «،دی دی او از دور آتش.)٧/٩ :١٣٧٢طبرسی، ( »حضرت تنگ شد

 آن .)٣/٢٠١ :١۴١۵ ،بغـدادی( »پنداشت یرا آتش م  آنی بود و حضرت موسینور اله
 کـه بـه ی اما هنگام،ردکت ک آن حریدن آتش مسرور شده بود، به سویحضرت که با د

.  من پروردگار تـو هـستمی موسیا«: ک شد، مورد خطاب خداوند قرار گرفتیآن نزد
 پس به ،ام دهیمن تو را برگز. ی هستین مقدس طویت را درآور که تو در سرزمیها کفش

 جـز مـن ی هستم کـه معبـود“اهللا”ن من یا. ش کنشود با دقت گو ی میآنچه به تو وح
  .)١٣ـ١١/ طه( »دارپا ی برمن باش ادی آنکه به ی کن و نماز را برایروی پس از من پ،ستین

 همـراه بـا ی بود و البتـه باعـث شـگفتی به حضرت موسی الهین وحین نخستیا
. بـودب یـارتبـاط آن حـضرت بـا عـالم غۀ ن تجربـیرا نخـستیـ ز؛دلهره و هـراس او شـد

 ،ابوالفتـوح رازی( »رد و آرام شـودیـ بـه او انـس گی آنکه حضرت موسـیخداوند برا«
َومـ  :دی از او پرس)١٣/١٣٧ :١۴٠٨ ْا تلـَ َ بیَكِ ِمینـِ َا مـوَ یـَكِ َال هـیَ قـُ ِ َ عـصَ کـؤا علیَایَ ْ أ َ َ ُ َّ َ َ ـَھـَ َا وأهـش  ِ

ُّ ُ َ َا َ َ 



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٨

٢٣۶  

َغنمی وىل ِ َ ِ َ َ فیھَ َا مآرب أخرِ ْ ُ ُ ِ  آن :ست؟ پاسـخ دادیـ در دسـت تـو چی موسای؛ )١٨ ـ١٧/ طه( یَ
 یگـری دیازهایرانم و ن یزنم و گوسفندانم را با آن م یه می من است که به آن تکیعصا

  .کنم یرا با آن برطرف م
گـاهیات بـرایـن آیـال خداونـد در اٶ واضح اسـت کـه سـًکامال  ؛ نبـودی کـسب آ
گـاه اسـتیداوند از همه چرا خی ز؛نظر دارند مفسران بر آن اتفاقۀ  که همیموضوع . ز آ

.  مطرح شده اسـتی متعددیها دگاهیال، دٶن سی خداوند از ایمقصود واقعۀ البته دربار
خـتن هـراس ی ری خداونـد بـرایعنـی ؛داننـد یناس مـی استیال را به معناٶن سی ایاریبس

ن یرا نخـستی ز؛دیال را از او پرسٶن سینوس ساختن او به خود، اأ و میحضرت موس
 هرچنـد بـا ؛آور بود ار دهشتناک و دلهرهی بسی حضرت موسیه با خداوند برامواجه

 کرد یکی که پاسخ آن آسان بود، آرام گرفت و به خدا احساس نزدیالٶپاسخ دادن به س
 ،ســیوطی؛ ٢٢/٢۴ :١۴٢٠ ،رازی؛  ٨٣ :١٩٩٩ ،هاشـمی(  شـدیامبریـ و پیافـت وحـیدرۀ و آمـاد
ل خداونـد مفهـوم اقـرار داشـت تـا حـضرت اٶسـکـه  هم معتقدند ی برخ.)١٧٠٨ :١۴١۵
ست تا پـس از آنکـه بـه یش نی بیی عصا، اقرار کند که آنچه در دست اوستیموس

  .)٣/٢٠٢ :١۴١۵ ،بغدادی(  استیالهۀ  بداند که معجز،ل شدیمار تبد

  یخی استفهام توب.٢ـ٢ـ١ـ٣
ۀ لـق جمیـ مـتکلم از طریعنـی ؛خ استی استفهام، توبیر اصلی غیگر از معانی دیکی
 قرآن در مواجهه با ی ادبیها ییبای زۀاز جمل. کند یا سرزنش میخ ی مخاطب را توبیالٶس

یخ  توبتأثیر ین روشیچن. م آنان در قالب استفهام استیر مستقیخ غیل، توبیاسرائ یقوم بن
را یـ ز؛شـود ی در مخاطب مـیجاد حس تدافعین حال مانع ایکند و در ع یچندان مرا دو

م از سـخن یر مـستقیـا غیـ یی سـخن کنـاتـأثیرن است کـه یالغت ا از اصول علم بیکی
بقره آمده است که خداوند ضـمن ۀ  در سور.)١/٢٨۴ :١۴١٧ ،سیوطی( شتر استیم بیمستق
دهد، آنان را در قالب استفهام به سبب عمل نکـردن بـه  یل میاسرائ ی که به بنییها فرمان

ِّأ تـأمرون النـاس بـالرب   :کنـد یش مـ سـرزن،خواسـتند ی که آنان خود از مردم مـیکیاعمال ن ِ
ْ

ِ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ
ت سکم وأنمت تتلون ا َوتنسون أ ْلِکْ َ َُ َ َْ ُ ْ َ ََ َْ َ َُ ُ ْ ْ َاب أ فال تعقلـونْ ُ ِ ْ َ َ َ َ )ک دعـوت یا مردم را به اعمال نیآ؛ )۴۴/ بقره

 اسـت کـه شـما کتـاب را ین در حـالیـد و ایبر یاد می که خود را از ی در حال،دیکن یم
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٢٣٧  

  د؟یشیاند یا نمی آپس. خوانید می
ال ٶپـس از آن، سـیـۀ حالۀ ل با توجـه بـه جملـیاسرائ یه از بنین آیال خداوند در اٶس
 ؛خ داردی همـراه بـا تـوبیال مفهوم خبرٶن سی بلکه ا،)١/٩۵: ١۴١۵ ،درویش( ستی نیواقع
د یبر یاد می اما خود را از ،دیکن یها دعوت م یل، شما مردم را به خوبیاسرائ ی بنی ایعنی
ن باورنـد کـه یـ هـم بـر ای برخـ.)١/١۵۵ :١۴١٨ ،زحیلـی( دیکن یها عمل نم ی به آن خوبو

 خداوند از آنان اقرار گرفـت یعنی ؛ اقرار داردیخ، معنایه عالوه بر توبین آیاستفهام در ا
 عمـل ،خواننـد یفـرا مـها   آن که مردم را بهییها یاد داشته باشند که خود به خوبیکه به 

ل را سـرزنش و از رفتـار آنـان یاسرائ ین استفهام، بنین حال با ای در عخداوند. کنند ینم
د یـافزا یه مـی آییبای که بر زی از جمله عوامل.)١/١٣٣: ١۴٠٧ ،زمخشری(  کردیابراز شگفت

 اسـتفاده ،خ داشـته باشـدی کـه مفهـوم تـوبیا چ کلمـهین است که خداوند در آن از هیا
را یـ ز؛کنـد یم القا مـیمستق ری را به طور غییعنان می آن چنِیالٶ اما قالب س،نکرده است

دن و یشیت اندی داده است که مخاطب توان و قابلی را در خود جاان معنی ایسوالۀ جمل
ن حـال یال قـرار گرفتـه اسـت و در عـٶن علت مورد سـیص دادن را دارد و به همیتشخ
را یـ ز؛سـازد ید م رفتارش متقاعیبرد و به نادرست ی مخاطب را به فکر فرو میالٶن سیچن

  .گرفت ی قرار نمسٶالاگر نادرست نبود، مورد 

  انی از علم بییها  نمونه.٢ـ٣

  هی تشب.١ـ٢ـ٣
 » مـشارکت دارنـدیی در معنـایگـریز دیـ بـا چیزیـنکه چینشان دادن ا «یعنیه یتشب

 ؛مردم کاربرد فراوان داردۀ ه در مواجهه با عامی استفاده از تشب.)١۶۴ :١۴١٣ ،خطیب قزوینی(
 تـأثیر و بـا ی، به آسانی دور از ذهن را در قالب امور حسِیشتر موارد، امور عقلیرا در بیز
، آن دسـته از »بـه ٌهّمـشب«تـوان بـا اسـتفاده از  یه مـیدر تـشب. کند یشتر به آنان منتقل میب

 بـه مخاطبـان ی بـه خـوب،ستیـرا که چندان مـشخص و آشـکار ن» هّمشب«ات یخصوص
ی  با اسـتفاده از امـور حـسیر حسی انتقال امور غیشتر برایبن علت یمنتقل کرد و به هم

کار  وان به است که در قرآن فرایع ادبی صناۀن اساس از جملیه بر همیتشب. رود یکار م به
مـورد  ل، دریاسـرائ ی قرآن در مواجهه با بنـمٶثرار رسا و یهات بسی از تشبیکی. رفته است
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َمثـل الـذین محلـوا التـور  :ن است خود آنای نکردن به تورات، کتاب آسمانعمل ْ َّ ُ ِّ ُ َ ِ
َّ ُ َ َاة مث مل َ ْ َ َّ ُ َملوهـَ ُ

ِ ا ْ
م َکمثل ا َِ

ْ
ِ

َ َار َ
َمل أسفِ ْ َ ُ ِ ا بآیـًارْ َا بـئس مثـل القـوم الـذین کـذ َِ ُِ َُّ َ

ِ
َّ ْ

ِ ْ َ َ َ َ َات اهللا واهللا الْ ُ َ ِ ـِ  ْ َدی القـوم الظـاملنيَ ِ ِ َّ َ ْ َ ْ ِ )؛ )۵/ جمعـه
َمثل کسان َ مثـل االغـ، اما به آن عمل نکردنـد،نان دادند که تورات را به آیَ  اسـت کـه یَ

َمثل گروه. کند ی را بر پشت خود حمل مییها کتاب  ،ات خدا را دروغ دانستندی که آیَ
  .کند ی نمییچه بد است و خداوند گروه ستمگر را راهنما

 محـسوس ی عمل نکردن به تورات را بـه امـریعنی معقول ی امر،هین آیخداوند در ا
ل یاسـرائ ی بـه بنـیام خود را بـه خـوبیاالغ بارکش همانند کرده است تا مقصود و پ یعنی

 االغ، ی عمل نکردن به تـورات بـا بارکـشید بر همانندیکأ تیه براین آیدر ا. منتقل کند
» کـاف«ک بـار یـو » مثـل«ۀ  دو بـار کلمـ؛ه به کار رفتـه اسـتیتشبۀ لیا وسیسه ادات 

نهفتـه » اًاسـفار«ۀ  دارد کـه در کلمـی مهمـیبالغـۀ ن حال نکتـیه در عین تشبیا. هیتشب
ه گفتـه یل تـشبیـ تکمیت بالغـت بـرایـِرا تورات پنج سفر است و قـرآن در نهای ز؛است
َمل أسـفَ  :است ْ َ ُ ِ ن آنـان و االغ ی و تناسب بی تا همانند)کند ی را حمل مییها کتاب (اًارْ

  .)٢/۶١: ١۴١٢ ،مصری( به طور کامل حاصل شود
 کردن گاو مربـوط یان قربانیل، به جریاسرائ یه در داستان بنیگر صنعت تشبیدۀ نمون

را یـ ز؛ دادی اختالف رویا  مختلف آنان بر سر کشتهیها ان گروهی آنگاه که م؛شود یم
خداونـد از آنـان . زندیگر به جنگ برخیکدیرفت که با  یم آن میقاتل مشخص نبود و ب

 از آن را بـه بـدن ی کننـد و قـسمتیبـان را قری مشخص شدن قاتـل، گـاویخواست برا
َمث قست قلوبمکْ من بعـد ذ :  سپس به آنان گفت.)٧٣ـ ۶٧/ بقره( مقتول بزنند ِ ْ َ ُْ ِ ُ ُ ُ َْ َ َّ َ فھـیَكِلـُ ِ

ـ اکَ َ ِ
ْ ُّارة أو أشـد َ َ َ َْ ِ َ

َقسوة وإن من ا ِ
ْ َ ِ َّ ِ َ ً َ ْ َارة ملَ َ ِ ر منه األَ َا  ْ َ ْ ُ ْ ِ ُ َّ َ َار وإن منھَیت ْ ِ َّ ِ َ َا ملُ َقق َا َ َف ُ َّ َرج منه املشَّ ْ ُ ْ ِ ُ ُ َاء وإن منھـْ ْ ِ َّ ِ َ َا ملـُ ـَ ْا  َبط مـن خـشیَ ْ َ ْ ِ ُ

ُة اهللا ومـا اهللاِ ََ ِ ِ 
َبغ َافل عما تعملـونِ ُ َ َّْ َ َ ٍ ِ )کـه ییهـا  شـما سـخت شـد، دلیهـا سـپس پـس از آن دل؛ )٧۴/ بقره 

 شود و ی میها رودها جار  سنگیرا از برخی ز؛تر از سنگ ا سختیهمانند سنگ است 
ها از ترس خدا   سنگیزند و برخ یرون میشود و از آن آب ب یها شکافته م  سنگیبرخ
گاه ن،دیکن یافتد و خدا از آنچه م یفرو م   .ستی ناآ
 آن یل با وجود آنکه خداوند زنده شدن مردگان و ماجرایاسرائ ی بن،هین آیاساس ا بر

ن یـخداونـد در ا؛ )١/٨١: ١۴٠۴سـیوطی، ( ر نکردندیی باز هم تغ،مقتول را به آنان نشان داد
 معقول است، یر نبودن آن که امرییل و قابل تغیاسرائ ی دل بنی نشان دادن سختیه برایآ
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٢٣٩  

یـام سـخن خـود را ه کرده است تـا پی تشب، محسوس استی آنان را به سنگ که امردل
 مختلف دل آنان از سه نوع سنگ ید بر سختیکأ تیخداوند برا.  به آنان برساندیخوب به

رنـد تـا آشـکارا یپذییـر و نفوذ، قابل تغیبا وجود سختها  ی آنسخن گفته است که همگ
 :١۴٠٨ ،ابوالفتـوح رازی( تـر اسـت ل از سـنگ هـم سـختیاسـرائ ی بنیها نشان دهد که دل

٢/١۶(.  

   استعاره.٢ـ٢ـ٣
حـذف » بـه ٌهّمـشب«ا یـ» هّمـشب «یعنی از دو طرف آن یکی است که یهیاستعاره تشب
ه، یاسـتعاره از تـشب. کند ید که بر آن داللت میآ ی میا نهیته در جمله قرشده است و الب

وجـود دارد کـه » بـه ٌهّمشب«و » هّمشب «یعنیه دو طرف یرا در تشبی ز،ا رساتر استیتر  غیبل
 اما در .میا گر، همانند دانستهیکدیگرند و ما آن دو را با فرض جدا بودن از یکدیجدا از 

 یکــیو آن دو را  اد بــردهیــ آن را از یی گــو،»بــه ٌهّمــشب«ا یــ »هّمــشب«اســتعاره بــا حــذف 
و » هیادات تـشب« که یهی تشب،ن اساسیبر هم. مید کنیکأم تا بر وجه مشابهت تیا دانسته

ز یـرا حـذف آن دو نیـ ز؛شـود یده مـیـغ نامیه بلیاند، تشب در آن حذف شده» وجه شبه«
 که ذهـن آن دو را یا  به گونه؛دهد یش میرا در ذهن افزا» به ٌهّمشب«و » هّمشب «یهمانند

» بـه ٌهّمـشب«ا ی» هّمشب« با حذف ین همانندیا. ستندی نیکی که ی در حال،پندارد ی میکی
. ه رسـاتر اسـتین علت اسـتعاره از تـشبیابد و به همی یدر استعاره به طور کامل تحقق م

جنگجـو را از ، مـرد »دان نبـرد شـدیر وارد میمرد جنگجو مانند ش«ۀ  مثال در جملیبرا
 دو ،رین حـال مـرد جنگجـو و شـیـم و بـا ایـا ر دانـستهینظر شجاعت و قدرت همانند ش

 اسـتعاره ،»دان نبرد شـدیر وارد میش«ۀ اما در جمل. گرندیکدیموجود متفاوت و جدا از 
ر ی آن را همـان شـییرا مرد جنگجو در آن حـذف شـده اسـت و گـوی ز؛میا به کار برده

  .اتر استم که البته رسیا دانسته
المصطلق،  یظه، بنیقر یل بنی قبایعنینه یان مدیهودۀ ی درباری قرآنیها  از استعارهیکی
 امـا نتوانـستند ، به جنگ برخاستندامبر اسالمی آنگاه که با پ؛بر استینقاع و خیق یبن
 .)٢/٨١٣: ١٣٧٢ ،طبرسـی( ت شکست خوردنـد و پراکنـده شـدندی کنند و در نهایداریپا

ُضـربت علـ  :آنـان گفـتۀ ن جنگ دربـاریاخداوند پس از 
ِ
ْ َ َ ْ َ ِ ْیـ الذلـة أُ َ ُ َّ َِّ فـوا إالَ  َّ

ِ ُ ِ
بـل مـن اهللا ُ  ِ َ ِ ٍ ْ َ ِ
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ُوحبل من الناس وباؤ َ َِ
َّ َ ِ ٍ ْ ُ بغضب من اهللا وضربت علواَ

ِ
ْ َ َ ْ َ َِ ُ ِ َ ِ ٍ

َ َ
َ املـسکنة ذِ ُ َ َ ْ َ َ بـأ اکَكِلـْ ْ ُ َّ َ

َیا ِ َفـرون بآیـُ ِ َ ُ ُ َات اهللا وْک َ ِ ُتلـِ ُ َون ْ
یـ َاأل ِ ْ

َ ِاء بغــريْ ْ َ
ِ َ حــق ذَ ٍّ َ مبــَكِلــَ َا عــصوا واکِ َ ْ َ َا یَ َعتــدونُ ُ َ ْ )وم بــه کــ مح،جــا باشــندکهــر ؛ )١١٢/ آل عمــران
و آنـان ] ابندیامان  [ از طرف مردمیسمانیا ری از طرف خدا یسمانی مگر با ر،اند یخوار

ات خـدا را انکـار یـرا آیـ ز؛ بـر آنـان زدنـدیچـارگیبه خشم خدا گرفتار آمدند و مهـر ب
  . چون نافرمان و متجاوز بودند؛شتندک یامبران را به ناحق میکردند و پ یم

 ،هیـن آیـدر ا) سمانیـ ریعنـی( حبـل. با بـه کـار رفتـه اسـتی زیا ه استعارهین آیدر ا
ا یـز یـن دو چیمان است و وجه اشتراک آن دو، اتصال و ارتباط بـی عهد و پیاستعاره برا

سمان انسان را از سقوط و مرگ در یهمان گونه که ر. )٢/٢٢: ١۴١٢، مصری( دو نفر است
 خداوند در این آیه. شود نیز باعث نجات جان انسان میگران یمان با دیدارد، پ یامان نگه م

مقدار  ، خوار و بی با پیامبر اسالم و جنگ یان به سبب نافرمانیهودیکند که  ید میکأت
توانـست آنـان را از هالکـت  یز مـیـدنـد و دو چهالکـت درافتاۀ  به ورطییشدند و گو

 و یمان الهـیسمان مردم که استعاره از پی ریگریسمان خداوند و دی ریکینجات دهد، 
ار رسـاتر اسـت و یسمان به سبب محسوس بودن بسیرۀ  هرچند کلم، استیمان مردمیپ

ک یـ نزدیان استعاره در واقع بـریا. کند یتر به مخاطبان منتقل ممٶثرمقصود خداوند را 
  . درک کنندیمان را به خوبیت عهد و پی به ذهن مخاطبان است تا اهماکردن معن

  هی کنا.٣ـ٢ـ٣
 هرچنـد ؛ آن مقـصود اسـتیمعناۀ  که الزمی لفظیعنیان یه در اصطالح علم بیکنا
 ی مقصود اصل، مثالی برا.)٣٩۶ :١٣٨٣ ،تفتازانی( ر استیپذ ز گاه امکانی آن نی اصلیمعنا
 ؛نوازی اوست مهمان ،» همه باز استی به رویعلۀ ِدر خان«در عبارت » ن درباز بود«از 

 بـه یعلـۀ ِباز بـودن در خانـ «یعنین دو یا. ر استیپذ ز امکانی آن نی اصلیهرچند معنا
، یکـیجه با گفـتن یگرند و در نتیکدیالزم و ملزوم  ،»ی علینواز مهمان«و »  همهیرو
را ذهـن انـسان را بـه یـ ز؛ح رسـاتر اسـتی تـصره ازیکنا. شود ی در ذهن تصور میگرید

در  .کنـد ی سـخن را دو چنـدان مـییبـایجـه زیدارد و در نت ی وا می و نقاشیسازیرتصو
خدا بـر زبـان ۀ  که درباری و سخنامبر اسالمیان زمان پیهودیات مربوط به ی از آیکی

َوق  :ه به کار رفته استیآوردند، سه کنا َالت الیَ ْ َ
َھود یِ ِد اهللاُُ ْ مغلولة غلت أیُ َ ْ َّ ُُ ٌ َ ْ َد ولعنوا مبـَ ِ ُ ِ

ُ َ ْ ِ َالوا بـل یـَا قـِ ْ َ ُاه َدُ
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٢۴١  

َمبسوطت َ ُ ْ ُان یَ ْنفق کیِ َ ُ ِ َف ْ َاء ولیَشَ َ َ ًزیدن کثريُ ِ َ َّ َ َا م مِ ْ ُ ْ ْا أنزل إلیِ َ ِ َ
ِ ْ ِّ من ربَكُ َ ْ َ طغیَكِ ْ ًا وکفرًانُ ْ ُ ْا وألقیَ َ ْ َ ْا بیـَنَ َ العـدَ َ ْ ُ ُ َاوة والبغـضَ ْ َ ْ َ َاء ََ

َإىل ِ ْ َم القیَ ِ ْ َامة کلمـِ َّ ُ ِ َا أوقـدوا نـَ ُ َ ْ رب أطفأهـا اهللا وًارَ َـا  َ ُ َ َ َ ْ َ
ِ ْ َـ َعون ىف األرض فـسلِلْ َ

ِ ْ َ ْ
ِ َ ْ َ َا واهللا الًادْس ُ َب املفـسدینُ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُّ ـ ِ )مائـده /

ن گفتـار یـفـر اکیه بـه کـدستانشان بسته باد . ان گفتند دست خدا بسته استیهودی ؛)۶۴
ات یـن آیـبخـشد و ا ین خدا گشاده است و هر گونه بخواهد م بلکه دستا.ن شدندینفر
د یـافزا ی از آنان میاریفر بسکان و یه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است بر طغک

 یهـر زمـان آتـش جنگـ. مینـدک افیتـوز نهکی و یامت دشمنیان آنان تا روز قیو ما در م
ن تـالش ی زمـیفـساد رو گـسترش یآنـان بـرا. ردکـافروختند، خداوند آن را خـاموش 

  .دارد ینند و خداوند مفسدان را دوست نمک یم
ٌد اهللا مغلولـةَیـ  در عبـارت» مغلولة«ۀ  کلم:کنایۀ نخست َ ُ ْ َ ِ ُ

) دسـت خـدا بـسته اسـت( 
  .کند یمنتقل م» بخل«ذهن انسان را به صفت » بسته بودن دست«. ه از بخل استیکنا

ْبل  در عبارت» مبسوطتان«ۀ  کلم:کنایۀ دوم َاه مبسوطتَدَ یَ َ ُ ْ َ بلکه دسـتان او گـشاده  (ِانُ
سـید : بسیاری از تفاسیر قـرآن از جملـهنیز  ؛٢۵/٢۶ :١۴١٨ ،صافی(  استیه از بخشندگی کنا)است
ذهـن انـسان را بـه » گـشاده بـودن دسـت «.)٧/۵١: ١۴٠٨ ، ابوالفتوح رازی؛١٣٣: ١۴٠٩ ،رضی

  .کند یمنتقل م» یبخشندگ«صفت 
َکلم  در عبارت» وقدواأ«ۀ  کلم:کنایۀ سوم َّ َا أوقدوا نُ ُ َ ْ رب أطفأها اهللاًارَ ُا  َ َ َ ْ َ

ِ ْ َ  یهر زمان آتـش (لِلْ
را یـ ز؛ اسـتیطلبـ ه از جنـگیـ کنا)ردک خداوند آن را خاموش ، جنگ افروختندیبرا

 یجنـگ، روۀ  را بـه نـشانیخواندنـد، آتـش یگران را به جنگ می که دیها هنگام عرب
 .)۶/۴٠٣ :١۴١٨ ،صـافی( دنـدینام یدند و آن را آتـش جنـگ مـکر ی روشن میا ا تپهیکوه 

  .کند یمنتقل م» یطلب جنگ«ذهن انسان را به صفت » برافروختن آتش جنگ«
 را بـا یطلبـ  و جنـگی بخـل، بخـشندگیر حـسیـم غیه، مفاهین آیه در ایهر سه کنا

بـان ن صـورت بـه مخاطیترمـٶثرن و ی و ملموس به بهتـری حسً کامالیاستفاده از کلمات
  . واداشته استیرگریمنتقل کرده و ذهن آنان را به تصو

  عی از علم بدییها  نمونه.٣ـ٣

  ّه به ذمی مدح شب.١ـ٣ـ٣
ه هـدف یـن آرایـدر ا. ّه به ذم اسـتیع، مدح شبی در علم بدی معنویها هی از آرایکی
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کنـد کـه  ی مطـرح مـیا  امـا آن را بـه گونـه، استیا افرادیش فرد ی ستا،ندهی گواصلی
 تمرکـز مخاطـب را بـر صـفت ،ن روشیـ ایریبه کارگ. رسد یت نکوهش به نظر منخس

شتر بـرآورده و بـر آن یـجه هدف مخاطـب را بیشده دو چندان و در نت شیا ستایممدوح 
ن اسـت کـه در آغـاز یـه این آرای ایها  از روشیکی .)۴۴٨ :١٣٨٣، تفتازانی( کند ید میکأت

 ییبایا زیه از ادات استثناء، صفت خوب  و سپس با استفادی نفی از کسیصفت مذموم
در . »مییگـو ینکـه دروغ نمـی جز ا،ستی نیبیما را ع«:  مثالیبرا. شود یاز آن استثنا م

ن ی، ا)ستی نیبیما را ع( شیا ستایپس از مدح ) نکهیجز ا( ن روش آوردن ادات استثنایا
ش یاره سـتا کـه دوبـی در حـال،نده قـصد نکـوهش داردیآورد که گو ید میگمان را پد

 یهـا وهیخـالف شـ ش بـرین گونـه سـتایا). مییگو یدروغ نم( کند ی را مطرح میگرید
ش شـده ی کـه سـتای است و توجه مخاطبـان را بـه صـفتیا نوآوری بدعت ی، نوعیعاد

  .کند یشتر جلب می که آن صفت را دارند، بیاست و کسان
مـان ی خـدا ا بهیحضرت موسۀ دن معجزی که پس از دیقرآن در داستان ساحران

ست، آنجا که ّه به ذم استفاده کرده ایمدح شبیۀ مان آنان، از آراید بر ایکأ تیآوردند، برا
د یـار سـخت تهدی متهم و به مـرگ بـسی با حضرت موسیدستفرعون آنان را به هم

َومـ  : امـا آنـان بـه او گفتنـد،کرد َّا تـنقم منـا إالَ
ِ َّ ِْ ُ ِ َ أن آمنـا بآیـَ ِ َّ َ ْ َات رنبـَ ِّ َ َّا ملـِ َاءتنـَا جَ ْ َا رنبـَ َّ ْا أفـرغ علیَ َ َ ْ

ِ
ْ ًا صـربَنـَ ْ فنـَ َا و َّ َ َ ا َ

َمسلمني ِ ِ ْ ُ )یهـا ن علـت کـه بـه نـشانهیـ مگـر بـه ایریـگ ی از مـا انتقـام نمـ؛)١٢۶/ اعراف 
 بـده و مـا را ییبایپروردگارا به مـا شـک. میمان آوردی ا،دیپروردگارمان آنگاه که به ما رس

  .رانیمسلمان بم
. میـمـان دارینکه بـه خـدا ایست جز ای نیبیدر ما ع: ت ساده گفتندساحران به عبار

 :١٣٧۵ ،طریحـی( ب گرفتن و کراهـت داشـتن اسـتی عیه به معناین آیدر ا» تنقم«ۀ کلم
 هرچنـد در ؛ و خطا شده استیرود که مرتکب زشت ی به کار میمورد کس  و در)١٨٠/۶
. ستیـ نیبـی در مـا عیعنی ؛ستدا کرده ایش پی ستای، معنای نفی»ما«ه با آمدن ین آیا

شـود کـه قـرار اسـت  ین گونه تصور میآمده است و ا» ّاالإ«ش، حرف ین ستایپس از ا
 آمـده و آن یگـری دیبـای کـه صـفت زیدر حال،  پس از آن گفته شودیصفت مذموم

کیدمان که مدح است، مورد یجه صفت ایمان به خداست و در نتیا   قرار گرفتـه اسـتتأ
رفتـه یه بـه نکـوهش بـه کار شـب،هیـن آیـش ساحران در ای پس ستا.)٢/۵٠ :١۴١٢ ،مصری(
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 کـه ی مردمـی بـرایت حضرت موسین روش باعث شد تا حقانیاستفاده از ا. است
 یرا در کمـال شـگفتیـ ز؛شتر اثبـات شـودی رقابت او با ساحران آمده بودند، بیبه تماشا

ش ی بود، پـی حضرت موسیاعتبار ی که هدفشان شکست و بیدند همان ساحرانید
را اهل فن و از تفاوت معجزه با ی ز؛مان آوردندیرفتند و به خدا ایگران نبوت او را پذیاز د

گاه بودندیسحر به خوب ن باعث جلب ین روش همچنی ا.)٨/٣۴٠ :١۴٠٨ ،ابوالفتـوح رازی(  آ
  .مان آنان شدیش ایمان ساحران به خدا و ستایتوجه مردم به ا

  ّ لف و نشر.٢ـ٣ـ٣
ه، نخـست ین آرایدر ا.  و نشر استّیا طیّ، لف و نشر ی معنویها هی از آراگری دیکی

 ،)ّلف( ندیآ یا به اجمال با هم میل یک پاره از کالم به تفصیا چند مطلب در یچند واژه 
خطیـب ( )نـشر( شـوند یح داده مـیگر کـالم توضـی دیها در پارهها   آنسپس هر کدام از

ن اسـت کـه ابتـدا ی از انواع آن ایکی. واع مختلف داردّ لف و نشر ان.)٢۶٨ :١۴١٣، قزوینی
 هر کدام به طـور ی سپس برا،کنند یچند مفهوم را به صورت مجمل و خالصه مطرح م

ان یهودیمورد اختالف  ّک نمونه از لف و نشر در قرآن دری. آورند ی میحیجداگانه توض
 وارد بهشت یه کسانن بود که چی است که بر سر اامبر اسالمیان در زمان پیحیو مس

وارد ۀ ستیـ خـود را شا،)٣٨: ١۴١١ ،واحـدی( یگـریر دیـآنان هر کدام بـا تکف. خواهند شد
َوقـ  :دانستند یشدن به بهشت م َالوا لـن یـَ ْ َ نـة إالُ َّدخل ا

ِ
َ َّ َْ ْ َ َ مـن اکُ ْ ًن هـودَ ُ ـَ َا أو  َ ْ ْی تلـَارَ َ أمـَكِ ْانَ ُ ُّ َ قـل هـِ ْ ا ُ ُا

َربه ْ م إن کنمتُ ْا ُ ْ ُ ْ ِ ْ َادقنيَ صَنُک ِ ِ )مگر ،چ کس وارد بهشت نخواهد شدیآنان گفتند ه؛ )١١١/ بقـره 
ل یـد دلییـگو یبگو اگر راسـت مـ.  آنان استین آرزویا.  باشدیا نصرانی یهودینکه یا
  .دیاوریب

گردد که از هر  یهود و هم به نصارا باز میهم به » قالوا« در یر فاعلیه، ضمین آیدر ا
سپس . اد شده استی» واو «یر فاعلیو در قالب ضم) ّلف( آنان به صورت مجمل یدو
 َنَ اکْنَم «یعنی ؛ ذکر شده استی، مطلب)نشر( هر کدام از آن دو به صورت جداگانه یبرا

ْ أو ًوداُه ـَ َ  مـن کـان ّالإّنـة  الجدخلیـهود لن یقالت ال« :شود ین میر آن چنی که تقدیَارَ
 ؛)١/۴٠٩ :١۴١٠ ،طوسـی( »اًّی مـن کـان نـصرانّإال ّدخل الجنـةیـ لن یالت النصارَق واًّیهودی
 وارد ی باشد و نصارا گفتند کسیهودی مگر ،شود ی وارد بهشت نمیان گفتند کسیهودی
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  . باشدی مگر نصران،شود ی نمبهشت
کید یه براین آیّاستفاده از لف و نشر در ا ان و هـم یهودین نکته است که هم ی بر اتأ

چنـد هـر  هر،دانـستند میند و بهشت را منحصر به خود ک ادعا داشتیان، هر دو یحیمس
کیدرا خداوند ی ز؛کردند یدو گروه اشتباه م  ی آنان است و بـراین آرزویکند که ا ی متأ

  .ی ندارندل و برهانی خود دلیاثبات ادعا

  ّ تعطف.٣ـ٣ـ٣
ًنـا در دو ی عیا ن اسـت کـه کلمـهیـاند، ا دهی آن را مشارکه نامیّتعطف که برخیۀ آرا

ده یـّن علـت تعطـف نامیه به این آرای ا.)٢/٩٧ :١۴١٢ ،مصری(  تکرار شودیه در سخنجمل
 یهـا  از نمونـهیکـی. شوند یگر عطف میکدی به اشده است که آن دو کلمه از نظر معن

 :ی به کار رفته اسـتمان الهیل به عمل کردن به پیاسرائ یب بنی ترغیّتعطف در قرآن برا
 َرکوا نعمىتْ اذَیلِائَرْسِ إِىنَا بَی ِ َ ْ ِ ُ َعلْی الىت أنعمت ُ َ ُ ْ َ ْ َ ِ

َّم وأوفوا بعھدی أوف بعھدمک وإیَّ ْ ِْ َ ْ َْ ُ
ِ َِ َِ ِِ

ُ َُ ْ ِ فارهبونَایُک ُ َ ْ َ
 )؛ )۴٠/ بقره

ز ید تا من نیمان من عمل کنید و به پیاد آوری را که به شما دادم به یل نعمتیاسرائ ی بنیا
  .دیاشمان شما عمل کنم و فقط از من واهمه داشته بیبه پ

 اند  به هم عطف شدهاه دو بار آمده است و آن دو از نظر معنین آیدر ا» بعهد«ۀ کلم
کیـدن نکتـه را یـه ایـن آیـّ تعطف در ا.)١/٩٢: ١۴١٨ ،صافی(  کنـد کـه خداونـد در ی مـتأ

مـان یز بـه عهـد و پیـکند که آنـان ن یل عمل میاسرائ یمان خود با بنی به عهد و پیصورت
 ،گـریبه عبـارت د. زمان استین دو عهد، هم به ایرا وفای ز؛ندخود با خداوند عمل کن

ز یـمان خود عمل کند، بالطبع آنان نیل انتظار دارند که خداوند به عهد و پیاسرائ یاگر بن
  .مان خود وفا کنندیزمان به عهد و پید همبا

   اختمام.۴ـ٣ـ٣
ن یـ ا.)١/۵٩ :١٣٧۵ ،طریحـی( به معنای تکرار سخن اسـت» خمم «ۀشیاز ر» اختمام«
ن معناسـت کـه یـشود و بـه ا یده میز نامین» بازگشت به آغاز«ا ی»  البدءیٌعود عل«ه یآرا

ز یـان آن نیـ آمـده اسـت، در پایتیا حکـایـه در آغاز مطلـب ک یا مضمون سخنیمفهوم 
کیدتکرار شود و مفهوم مورد نظر را  ن ی اختمـام همچنـ.)۵۴ :١٣٨٨، فراهـی هنـدی( ندک تأ

 کنـد یجاد مـی ایت آمده است، وحدت موضوعی حکایآغاز و انتهاه در ک ین مطالبیب
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مورد الطاف خداونـد بـه  ار فاخر اختمام در قرآن دری از موارد بس یکی.)١۶۴ :١٣٨٨، میـر(
َ اذرکوا نعمىتَیلِائَرْسِ إِىنَا بَی  :بقره آمده استۀ ل است که در سوریاسرائ یبن ِ َ ْ ِ ُ ُ َعلْی أنعمت ِىتَّ الْ َ ُ ْ َ ْ ُکْم َ
ِّأىنَو َم  العَفضَّ َ ْ َ َ ْ ُلتُک ِاملْ َّني واَ َ ْوا َ َ زَا الًمُ  ِ ْ س شـیَ س عن  ْی  َ

ٍ
ْ َْ َْ َ َا والًئٌ َبـل منھـُ َ ْ ِ ُ َ َا شـفْ َاعة والَ َ ٌ َؤخـذ منھـُ یَ ْ ِ ُ َ ٌا عـدل ْ ْ َ

َوال ُ  یَ ْ َنصرونُ ُ َ ْ
 )د و یاد آوریه به شما دادم به ک را ییها ل نعمتیاسرائ ی بنیا؛ )۴٨ ـ۴٧/ بقره

 مجـازات یگـری دیس به جاکچ یه هک ی دادم و از روزیان برتریکه شما را بر جهانینا
شـود و نـه آنـان را  ی گرفته میرفته و نه غرامتی پذیه نه شفاعتک ی روز؛دیشود بترس ینم
  .دهند ی میاری

ل یاسـرائ ی بنی را که برای از اتفاقاتیا ه، مجموعهیآ ٧٢ات، در ین آیند پس از اوخدا
 یادآوریـهـا را بـه آنـان  دهـد و پـس از آن دوبـاره همـان نعمـت ی شرح مـ،ده استافتا
َ اذرکوا نعمىتَیلِائَرْسِ إِىنَا بَی  :کند یم ِ َ ْ ِ ُ ُ َعلْی أنعمت ِىتَّ الْ َ ُ ْ َ ْ ِّم وأىنَ َ َ ْ َم  العَفضَّ ُک ْ َ َ ْ ُلتُک ِاملْ َّني واَ َ ْوا َ َ زَا الًمُ  ِ ْ ی َ

س شـــی ْس عـــن  َ
ٍ ـــ ْـــ َْ َْ َ َبـــل منھـــُ َالَا وًئٌ ْ ِ ُ َ َا عـــدل والْ َ ٌ ْ َ تنفعھـــا شـــفَ ََ ُ ْ َاعة والَ َ ٌ ُ  یَ ْ َنـــصرونُ ُ َ ْ

 )یا؛ )١٢٣ــــ١٢٢/ بقـــره 
 یان برتـریکه شما را بر جهانیند و ایاد آوریه به شما دادم به ک را ییها ل نعمتیاسرائ یبن

ه نـه کـ ی روز؛دیشود بترس ی مجازات نمیگری دیس به جاکچ یه هک یدادم و از روز
  .دهند ی میاریدهد و نه آنان را  ی می سودیشود و نه شفاعت یرفته می پذیشفاعت
ــا  ی کــه بــراین آن دو، اتفاقــاتی هــستند و بــیکــی ًبــایات تقریــن دو مجموعــه از آی
کیـد یات براین آیتکرار ا. ان شده استیل افتاده، بیاسرائ یبن  بـر الطـاف خداونـد بـه تأ
ن حـال ی آخـرت اسـت و در عـی و پروا از سختیرب آنان به شکرگزایل و ترغیاسرائ یبن

  .دهد ی نشان م،هاست ن آنی را که بیاتی آیوحدت موضوع

   از علم اسلوبییها  نمونه.۴ـ٣
 کـه ینده با توجه به مقـصودیگو.  سخن گفتن استۀویا شی روش یاسلوب به معنا

گـاه ش و نی گـزیا  مخاطبـان، کلمـات را بـه گونـهیدر ذهن دارد و با توجه به سطح آ
ن بخـش بـه یـدر ا. تر به آنان منتقـل کنـد کند که مقصود او را رساتر و کامل ینش میچ

ت یـ بر اهمیم که به خوبیکن یل اشاره میاسرائ ی از اسلوب قرآن در داستان بنییها نمونه
  .ام به مخاطبان داللت داردینش کلمات در انتقال کامل پی و چیریبه کار گ
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  شرط» إن«و » إذا« .١ـ۴ـ٣
ن یتـر مهـم.  با هم دارندییها  هرچند تفاوت،ندا هر دو از ادوات شرط» إن«و » اإذ«

کید یمعنا» إذا«ن است که یتفاوت آن دو ا  ،رود ی به کـار مـی امور قطعی دارد و براتأ
شتر بـا یـب» إذا«ن اسـاس یبر هم. رود ی به کار میقطع ری امور غیبرا» إن« که یدر حال

با فعل مضارع که همراه با شک » إن«د و یآ ی م،استک یت نزدی که به قطعیفعل ماض
مـورد برخـورد  ر دریـزیـۀ  در آین تفـاوتیچنـۀ نمونـ. )١٣۴ :١۴١٨، طبـل( و احتمال است

َفإذ  :شود ی مشاهده می به خوبیل با حضرت موسیاسرائ یبن َ
سنة قـَا جِ َاء ا ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َالوا لنـَ َ ِذه َا هـُ ِ

بھم سی ِّوإن  َ ْ ُ ْ ِ ُ ْ ِ َئة یَ ٌ ُطريَ َّ َوا مبوَّ ُ َ ومن معه أالِ َ ُ َ َ َْ َ إمنَ َّ َائر عند اهللا وَا طِ لُ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ َن أک الِ ُْ َ َ ْ َ َّ َعلمونَ یِک ُ َ ْ )؛)١٣١/ اعراف 
 خود ماست و اگر اتفاق ین برایند ایگو ی م،افتد ی می آنان اتفاق خوبیه براک یهنگام

گاه باشـ. زنند ید م و همراهان او فال بی به موس، دهدی آنان روی برایبد ه فـال کـد یآ
  .دانند یشتر آنان نمی بی ول،بد آنان نزد خداست

را یـ ز؛ اسـتیز ماضیآمده و فعل جمله ن» جاءتهم الحسنة«بر سر » إذا«ه ین آیدر ا
  کـهی در حـال،هـا غلبـه دارنـد بتیها و مص یشه بر سختی همی در زندگی الهیها نعمت
ن علت بـر سـر یزند و به همیها ناچ بت به نعمتشه کمتر و نسیها هم بتیها و مص یسخت

 .)٣۴: ١۴١٨ ،طبـل( ز مضارع استیآمده و فعل جمله ن» إن«حرف شرط » ئةّیتصبهم س«
کیدبه صورت معرفه و با کلم» الحسنة«ۀ ن کلمیهمچن را وقوع ی ز؛به کار رفته» إذا «ۀ تأ

بـه » ئةّیسـ« امـا .ت بـر آن تعلـق گرفتـه اسـیخداوند به طور ذاتۀ آن فراوان است و اراد
 ؛ به کار رفته است،دهد ید می شک و تردیکه معنا» إن«صورت نکره و با حرف شرط 

  .)٣/٣٠: ١۴١٨ ،بیضاوی( ستی مورد قصد نیدهد و به طور ذات یرا به ندرت رخ میز

  به صورت نکره» اةیح« کاربرد .٢ـ۴ـ٣
د آنـان یاق شـدیات قرآن، حرص و اشتیبر آ ان بنایهودی یات اخالقی از خصوصیکی
د أحـرص النـاس   :ش از مشرکان، به زنده ماندن و فرار از مـرگ بـودی بیحت َو َ

ِ
َّ ََ َ ْ َ ْ ُ َّ ـ ِ

َ َل َ حیـَ ٍاة َ
َومن الذین أشرکوا  َ ُ َ ْ َ َ َِ

َّ ِ ُد أحد لو یَ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َعمـر ألـف سـنة ومـُّ َ ٍ َ َ َ ْ َ ُ َّ َا هـو مبزحزحـه مـن العـذَ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ ْ َ ُ ِ َ ُاب أن یُ ْ َ
ُعمـر واهللاِ َ َ َّ َ بـصري مبـَ ِ ٌ ِ َعملـونَا یَ ُ َ ْ 

ک از آنان یهر . ینیب یتر م  مشتاقیان به زندگک مشریمردم حتۀ آنان را از هم؛ )٩۶/ بقره(
 او را از عـذاب ین عمـر طـوالنیه چنـکـ ی در صـورت؛نـدکدوست دارد هزار سال عمر 
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گاه است،کنند ی و خداوند از آن چه مرهاند نمی   . آ
 یا امـریـ در دنیکـه زنـدگین بـا ا،ه به کـار رفتـه اسـته نکرین آیدر ا» اةیح«ۀ کلم
ن یـه بـه ایـن آیـدر ا» اةیح« که  معتقدندیبرخ. شده و در اصطالح معرفه است شناخته

ِ پـس حـرص او، ،ص بدون شک زنده استیِعلت نکره به کار رفته است که انسان حر
 او فـراهم یرا آن دو شـناخته شـده و بـرایـ ز؛ستیـ گذشـته نیا زندگی ی کنونیبه زندگ
 آنـان یجه بـرایامده و در نتینده بود که هنوز نی آیان بر زندگیهودیِ پس حرص .اند شده

 آنـان آرزو یعنـی ؛نکره بـه کـار رفتـه اسـت» اةیح«مۀ ن علت کلیناشناخته بود و به هم
د کـه یـآ یمیه برن آی البته از ا.)٢/١٩۵: ١۴١٢، مـصری( ا نروندیگاه از دن چیکردند که ه یم

م ی بین بود که از عذاب الهیاق و حرص آنان به زنده ماندن و فرار از مرگ، ایتعلت اش
 هرچنـد . خداوند در انتظـار آنـان بـودیها  که به سبب مخالفت با فرمانی عذاب؛داشتند

کیدخداوند    .ستی از عذاب نیزی کرده است که اگر هزار سال هم زنده بمانند، گرتأ

   التفات.٣ـ۴ـ٣
گر به طـور مطلـق اسـت کـه ی به حالت دی سخن از حالتییجا بهی جاالتفات به معنا

 افعال هم از نظر زمان، هم از نظر یها غهیند از صا  آن در قرآن عبارتیها نهی از زمیبرخ
ره کــه یــر و غی مختلــف اســم، ضــمایهــا د و هــم از نظــر عــدد، شــکلیــ مزیهــا بــاب

 »اقیر سییتغ«ات با عنوان  از التفی البته برخ.)۵۵ :١۴١٨، طبل(  اسلوب استۀمجموعیرز
. انـد اد کردهی» گری به شکل دیعدول از شکل« با عنوان ی و برخ)١/۴١: ١۴١٧، طباطبایی(

 مهـم آن در یهـا  از نمونـهیار فـراوان اسـت کـه بـه برخـی التفات در قرآن بسیها نمونه
  .میکن یل اشاره میاسرائ یداستان بن

  مفرده به جمع و سپس به ی التفات از تثن.١ـ٣ـ۴ـ٣
 هارون و حضرت ی التفات در فرمان خداوند به حضرت موسیها  از نمونهیکی

ْوأوحی  :آمده است َ ْ َا إىلَنََ
َ موِ َ وأخیه أن تبوءُ َّ َ َ ْ َ َ

ِ ِ َا لقومکمَ ُ ِ ْ َ ُا مبصر بیِ ُ َ ْ ِ ُا واجعلـوا بیـًوتِ ُ ْ َُ م قبلـة وأقیمـوا الـصالَ َو َّ ُ ِ ِ
َ َ ً َ ْ ْ َة َتُک

ر املـؤمنني َو ِْ ِ ُ ْ ِ َبشِّ َ )ییهـا  قوم خود خانـهیه براکم یردک ی و برادرش وحیبه موس؛ )٨٧/ یونس 
د و نمـاز را برپـا یـ هم قـرار دهیرو بهیتان را روها د و خانهینکن مصر انتخاب یدر سرزم

  .منان بشارت بدهٶد و به میدار
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 یرا خداوند خطاب به حضرت موسی ز؛ف التفات در قرآن استیه از موارد لطی آاین
ان فعل ی سپس فعل جمع و در پا؛ه به کار برده استیبتدا فعل تثنا و حضرت هارون

ند کـه  هـست و حضرت هارونیه، حضرت موسین آیه در ایمخاطب فعل تثن. مفرد
ی کـه  کـار؛سـاختند ی عبادت مـی براییها  قومشان خانهیست به دستور خدا برایبا یم
 و حـضرت یوسـمخاطب فعل جمع همه هستند، هم حضرت م. امبران استیپۀ عهد بر

دادنـد و  ی هم قرار میرو بهی خود را روها ست خانهیبا ی و هم قومشان که مهارون
امـا مخاطـب فعـل مفـرد در .  که بر همه واجب اسـتی کار؛خواندند ینماز مها   آندر
داشـت بـشارت کـه هـدف ی بزرگرا خداوند برای ز؛ استیه، حضرت موسیان آیپا

 اختصاص یرا به حضرت موس دهنده، آن رتداشت بشایز بزرگن است و نی دیاصل
  .)٢/٣۶۴: ١۴٠٧، زمخشری( داده است

  ی التفات از مفرد به مثن.٢ـ٣ـ۴ـ٣
 َوق َالت الیَ ْ َ

َھود یِ ْد اهللا مغلولة غلت أیُُ َ ْ َّ ُُ ٌ َ ْ َ ِ َد ولعنوا مبُ ِ ُ ِ
ُ َ ْ ِ َالوا بـل یـَا قـِ ْ َ َاه مبـسوطتَدُ َ ُ ْ َ ُان یُ ْنفـق کیـِ َ ُ ِ َـف ْ / مائـده( ...ُاءَشَ

ن گفتـار یـفـر اکیه بـه کـدستانشان بسته باد . ان گفتند دست خدا بسته استیهودی ؛)۶۴
  .بخشد ی بلکه دستان خدا گشاده است و هر گونه بخواهد م.ن شدندینفر

 یریات تفـسیـدر روا.  آمده استینخست مفرد و سپس مثن» دی«ۀ  کلم،هین آیدر ا
 ثروتمنـد بودنـد امـا بـه ی، مردمـ امبر اسالمیش از بعثت پیهود پیآمده است که قوم 
ب آن حضرت، خداوند بر آنان تنـگ گرفـت ی و تکذامبر اسالمیسبب مخالفت با پ

ۀ  کلمـیعنـی ؛ پس گفتند دسـت خـدا بـسته اسـت.جه از ثروت آنان کاسته شدیو در نت
 بلکـه دو ،ریـخداوند در واکـنش بـه سـخن آنـان گفـت خ. دست را مفرد به کار بردند

علـت التفـات از .  به کار بـردیدست را به صورت مثنۀ  کلمیعنی ؛دست خدا باز است
کیـد یه، براین آی در ایمفرد به مثن طبرسـی، (  و قـدرت خداونـد اسـتی بـر بخـشندگتأ

  .)۶/٣٣: ١۴١٧، طباطبایی؛ ١/٣۴٠: ١٣٧٧

  »انزال«به باب » یلتنز« التفات از باب .٣ـ٣ـ۴ـ٣
 ییهـا اند، تفاوت یال هر دو متعددر باب افع» نزلأ«ل ویدر باب تفع» ّنزل«هرچند 
  یعنی تأکید بر نازل کردن؛است» ّنزل«ها وجود مبالغه در  ن تفاوتی از ایکی. با هم دارند
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٢۴٩  

 از ی نـازل کـرد، گروهـامبر اسالمیپس از آنکه خداوند قرآن را بر پ. یا فرو فرستادن
را بر آن حـضرت  کردند که چرا قرآن یل ابراز خشم و دشمنیل نسبت به جبرئیاسرائ یبن

َقل من اک  :خداوند در رد سخن آنان گفت. نازل کرده است ْ َ ْ ربیل فإنه نزلـه ُ َن عدوا  َ ُ َُ َّ َ َّ ِ
َ َ ِ ْ ِ ِ ًّ ُ َ ِ قلبـَ

ْ  َكَ
ًبإذن اهللا مصدق ِّ َ ُ ِ ِ

ْ
ِ َا ملِ َا بنيِ ْ ْدیَ یَ ًه وهدَ ُ َ رِ َی و ُبْش َی للمـؤمننيَ ِْ ِ ُ ْ ِ )ل یـبـه هـرکس کـه دشـمن جبرئ؛ )٩٧/ بقره

 کـه ی در حـال،که او قرآن را بدون شک به اذن خدا بـر قلـب تـو نـازل کـرداست بگو 
منـان ٶ می بـرایت و بـشارتیکنـد و هـدا یق مـی تـصد، را که در برابر اوستییها کتاب
  .است
ل یـست کـه جبرئیـ نیدیـچ شک و تردی هیعنی ؛د مبالغه استیه مفین آیدر ا» ّنزل«

نحل ۀ  در سوران معنیهم. )۶٠ :١۴١٨، طبل( قرآن را به اذن خداوند بر تو نازل کرده است
ِّقـل نزلـه روح القـدس مـن ربـ  : آمده اسـتیگریدۀ ز به گونین َ ُْ ِ ِ

ُ ُ ْ َُ ُ َّ َ ْ ق َكُ ِلُی بـا ِّ َ ْ
ًبـت الـذین آمنـوا وهـدِ ُُ َ َ َ ِ

َّ َ ِّ ی َ
ر َو ُبــْش َی للمــسلمنيَ ِ ِ ْ ُ ْ ِ )ــه حــق از طــرف  را روح بگــو بــدون شــک آن؛ )١٠٢/ نحــل القــدس ب

منـان ٶ می بـرایت و بـشارتیقدم گردانـد و هـدا منان را ثابتٶکرد تا مپروردگارت نازل 
  .است
امبر را کـه قـرآن از طـرف خداسـت، ی است که سخن پیز خطاب به کسانیه نین آیا
 ین در حالی ا.)١۴/١١٨: ١۴١٢، طبری( کردند یم  متهمییرفتند و او را به دروغگویپذ ینم

 منکـر نـزول ،را اهل کتـابی ز؛ر رفته استبه کا» نزلأ«ل، ی تورات و انجیاست که برا
َنزل عل  :ن دو کتاب از طرف خدا نبودندیا َ َ َّ ًاب بـالحق مـصدقَتـِکْ الَكْیَ ِّ َ ُ ِّ َ َْ

َ لمـاِ ِه ْیـَدَیَن ْیَا بـِ
َأنزل التورَو ْ َّ َ َ ْ َاة وَ ِاإلنجَ

ْ
ِ
خداوند قرآن را بدون شک بـه حـق بـر تـو نـازل ؛ )٣/ عمران آل( َلیْ

کنـد و خـدا تـورات و  یق مـی را که در برابر اوست تـصدییها ب که کتای در حال،کرد
  .ل را نازل کردیانج

کید یل که معنایدر باب تفع» ّنزل«البته   تورات در قـرآن یک بار برای دارد، فقط تأ
َکل الطع  :به کار رفته است َّ ُّ َام اکُ

ًّن حالِ ِ َ لبىن إسرَ ْ ِ ِ َ َّائیل إالِ
ِ َ َا حرم إسرَ مِ َّْ ِ َ َائیل َ َ ُ سه من قبل أن تنـزل التـورِ  َ ْ َّ َ َّ َ ُ ْ َ

ِ ْ َ َْ ِ ِ ِ ُاة ْ
ا بالتور َقل فأ ْ َّ ِ

ُ ْ َ ْ َاة فاتلوهُ ُ ْ َ َا إن کنمت صـِ ْ ُ ْ ُ ْ َادقنيِ ِ ِ )ل حالل بودیاسرائ ی بنیغذاها براۀ هم؛ )٩٣/ آل عمران، 
. رده بـودکـش از آنکه تورات نازل شود، بر خـود حـرام یپ] عقوبی [لیمگر آنچه اسرائ

  .دی پس آن را بخوان،دیاورید تورات را بییگو یست مبگو اگر را
کید یز معنایه نین آیل در ایاز باب تنز» ّتنزل« امبر یـان در زمـان پیهودیرا یز؛  داردتأ
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 آنـان در تـورات و بـه یزه بـرای پاکی غذاهایم برخیکردند که تحر ی انکار ماسالم
ٍفـبظمل   :د کـردییأت را تیعن واقی که قرآن ای در حال،سبب ستم آنان صورت گرفته است

ْ ُ
ِ
َ

َمــن الــذین هــ َ َِ
َّ َادوا حرمنــِ ْ َّ َ ْا علــُ

ِ
ْ َ ِّ طیَ ــَ ًات أحلــت هلــم وبــصد عــن ســبیل اهللا کثــريَب ِ َِ

ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ِّ َ ِ َ ْ ُ َ ْ َّ ِ
ُ

ــوا عنــه ٍ ا وقــد  ُا وأخــذ الــر ْ َْ ُ ُ َ َ ََ ِّ ُ ِ ِ ْ َ
َوأکلھم أمو ْ َ َْ ِ ِ ْ َال الناس بالبَ ْ ِ ِ

َّ َاطل وأعتدنَ ْ َ ْ َ َ ِ ْللَکا ِ َفرین م عـذاِ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ ًا أًابِ ِلـ َ )پـس بـه سـبب ؛ )١۶١ــ١۶٠/ نـساء
ه کـ را یا زهکی پـایزهـایداشتند، چ یار از راه خدا باز مینکه مردم را بسیان و ایهودیستم 
 در ،گرفتنـد ین سبب که ربا مـیز به ایم و نیردک آنان حالل شده بود، بر آنان حرام یبرا
 کـه از ی آنـانیخوردنـد و بـرا ی مال مردم را به باطل مه از آن منع شده بودند وک یحال
  .میا  دردناک آماده کردهی عذاب،افر شدندکان آنان یم

 مانـده اسـت تـا خـود را از یم باقیم از زمان نوح و ابراهین تحریگفتند ا یان میهودی
ل یاز باب تفع» ّتنزل«نخست با فعل یۀ ن علت خداوند در آیبه هم.  تبرئه کنندیستمگر

کیدت   .)۵٩ :١۴١٨، طبل( ن غذاها آغاز نشد مگر با نزول توراتیم ای کرده است که تحرأ

   به فعل مضارعی التفات از فعل ماض.۴ـ٣ـ۴ـ٣
امبران و کـشتن آنـان یـب پیل، تکـذیاسرائ ی بنیار بزرگ و نابخشودنی بسیاز خطاها

ْولقد آ  :بود و قرآن بارها از آن سخن گفته است َ ْ َ َ َا مو اَنَ ْاب وقفیْلِکَتُ َّ َ َ ْا مـن بعـ بالرسـل وآَنَ َ َ َِ ُ ُّ ِ ِ ِ ْ ْ ا َنـِ
َعیىس ابن مرمي َ ْ َ َ ْ َ ِّ اِ َلب َّات وأیـَنـْ َ َ َدنِ َاه بـروح القـدس أْ

ِ
ُ ُ ْ

ِ ُ ِ َلمـُ َّ َاءمک رسـول مبـَا جـَفُک ِ ٌ ُ َ ْ ُ ـوَا الَ  َ ْ ربمت ففرَ سکم ا ـی أ ًـ
ِ
َ َ ْ ُ ْ َ َسـتْک ْ ُ ُُ ُ ْ ا َ

ًکذبمت وفر
ِ
َ َ ْْ ُ َّ تلونَ َا  ُ ُ ْ َ

 )م و ی فرسـتادیم و پس از او رسـوالنیتاب دادک یما به موس؛ )٨٧/ قـرهب
ا هر گاه یآ .میردکد ییالقدس تأ م و او را با روحی آشکار دادیها م نشانهی پسر مریسیبه ع
 ی پس گروهـ،دیورز یبر مکست، تیل شما نی شما آورد که مطابق می برایزی چیامبریپ

  .دیکش ی را مید و گروهیرا دروغگو دانست
َلقد أخذن  :زیو ن ْ َ َ ْ َ َا میثَ َاق بِ َ وأرسلنَیلِائَرْسِ إِىنَ ْ َ ْ َ ْا إلَ

ِ
ْ َ ً رسالِ ُ َ کلمُ َّ َاء رسول مبَا جُ ِ ٌ ُ َ ْ ُ وَا الَ  َ ْ سھم فرَ ًی أ

ِ
َ ْ ُُ ُ ْ ا َ ُا کـذ َّ َ

ًوفر
ِ
َ َتلونَا َ ُ ُ ْ

 )یو بـه سـیم و رسـوالنیمان گـرفتیل پیاسرائ یگمان از بن یما ب؛ )٧٠/ مائـده 
ل آنـان نبـود، پـس یـ آنان آورد کـه مطـابق می برایزی چیامبریهر گاه پ. میآنان فرستاد

  .شندک ی را می را دروغگو دانستند و گروهیگروه
 در برابـر ینـیب بزرگیـا خـودل را بـه سـبب اسـتکبار یاسـرائ یات بنین آیخداوند در ا

د و یـب کردیران را تکذامبی از پید شما گروهیگو یکند و به آنان م یامبران سرزنش میپ
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٢۵١  

کار   ی بهبه صورت ماض» دیکشت«شود که چرا  ی مطرح مسٶالن یا. دیکش ی را مگروهی
 ارائـه شـده سـٶالن ی ایدو پاسخ برا. است» دیب کردیتکذ«را عطف به ی ز؛نرفته است

 هرچند خداونـد ؛گذشته است» دیکش یم«نکه مقصود از فعل مضارع ینخست ا. است
ر یها زنده کند و بـه تـصو ن عمل، آن را در دلیاد ایار زی بسیزشتخواسته است به سبب 

کید آن یبکشد تا بر زشت امبران همچنان ادامـه ینکه نشان دهد که کشتن پیدوم ا.  کندتأ
امبر یـز گوشـت گوسـفند مـسموم پیـق سحر و نیهود قصد داشتند از طریرا قوم ی ز؛دارد
ن علـت آن یبـه همـ. مصون داشـت هرچند خداوند او را از مرگ ، را بکشنداسالم

  :حضرت هنگام وفات گفت
 نمانده رگ قلب مرا پاره یزیبر خوردم همواره با من است و چی که در خیا اثر لقمه«

  .)١/١۶٢: ١۴٠٧، زمخشری( »کند

 ا رفتـه اسـتیـد از دنی شـهامبر اسـالمیـپکـه  معتقدنـد ین اسـاس برخـیبر همـ
کـه » کـشتن «ی استفاده از فعل مضارع بـرایعنین اسلوب یا. )١٨/٢٩٨: ١۴١٧، طباطبایی(

کنـد کـه  ی شـنونده مطـرح مـی بـرایا در گذشته اتفاق افتاده است، موضوع را به گونه
  .)٧٩ :١۴١٨، طبل(  دادن است و ادامه داردی هم اکنون در حال روییگو

  گیری جهینت
م است که در خـدمت انتقـال ی اعجاز قرآن کریها  از جنبهیکیفصاحت و بالغت 

شتر یـ هر چه بیگذار تأثیر یگر برایبه عبارت د.  قرار گرفته استی قرآنیها ا آموزهیام یپ
 و هم آثـار یریکه هم آثار تفسینبا ا.  نازل شده استییبایت زیبر مخاطبان، قرآن در نها

ات مختلـف قـرآن مطـرح و از ی را در آی ادبیها ییبای و زی بالغیها ، نمونهی قرآنیادب
ها بر  ییباین زی اتأثیرچه کمتر به آن پرداخته شده، اند، آن ی کرده بررسیناسش ییباینظر ز
. ن مقاله دنبال شده اسـتی که در ای هدف؛ات به مخاطبان استی آیام و محتوایانتقال پ

ات مربـوط بـه یـ از جملـه در آ؛ اسـتی و جاریات قرآن ساریها در سراسر آ ییباین زیا
ش از ین علـت بـیار دارد و به همی بسیتی و تربیخالق ایها ل که آموزهیاسرائ یداستان بن

گـاه. م مطـرح شـده اسـتی قـرآن کـریهـا  از سورهیاریها و در بس گر داستانید  از یآ
ل یاسـرائ ی و قوم بنیخداوند با حضرت موسۀ رفته در مواجهی به کار ادبیها ییبایز
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هـا بـر انتقـال  ییبـای زنی اتأثیر بودند و امبر اسالمیعصر پ  که همیانیهودی جمله با از
یـت سـازد و هـم اهم ی قـرآن را آشـکارتر مـیاعجـاز ادبـۀ ات، هم جنبی آیام و محتوایپ
 ؛دهـد ی نـشان مـی و اخالقیتی تربیها ان آموزهی را در بی و بالغی فنون ادبیریگ کار به
 ی بـرای و بالغـی ادبـیی و سعادت اسـت، الگـوینکه کتاب زندگیرا قرآن عالوه بر ایز

  .ز هستیگذار با مردم نتأثیرن سخن گفت
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  یشناس تابک
  .م ٢٠٠٣روت، دار صادر، ی، بلسان العرببن مکرم،  ن محمدیالد ابن منظور، ابوالفضل جمال .١
 یهـا اد پـژوهشیـ، مـشهد، بنالقرآن روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر، ین بن علی، حسیابوالفتوح راز .٢

  .ق ١۴٠٧، ی آستان قدس رضویاسالم
  .ق ١۴١۵ ،هیتب العلمکروت، دار الی، بلباب التاویل فی معانی التنزیل بن محمد، ین علیالدءی، عالبغداد .٣
  .ق ١۴١٨ ،یاء التراث العربیروت، دار احی، بسرار التأویلانوار التنزیل و ا بن عمر، ، عبداهللایضاویب .۴
  .ش ١٣٨٣ان، یلی، تهران، اسماعشرح المختصر ن،یالدی، سعدتفتازان .۵
م یق ابــراهیــ، تحقهاالیــضاح فــی علــوم البالغــن محمــد بــن عبــدالرحمن، یالــد جــالل، ینــیب قزویــخط .۶

  .ق ١۴١٣ ،هیروت، دار الکتب العلمین، بیالد شمس
  .ق ١۴١۵االرشاد،  ، دمشق، داراعراب القرآن و بیانه ن،یالد ییش، محیدرو .٧
  .ش ١٣٧٠، نامه لغتاکبر،  یدهخدا، عل .٨
  .ق ١۴٢٠، یاء التراث العربیر احروت، دای، بمفاتیح الغیبن، یالدفخر، یراز .٩
یعة و المـنهج، ی، وهبة بن مصطفیلیزح . ١٠ ر کـ دمـشق، دار الف ـروتیـ، بالتفسیر المنیر فی العقیـدة و الـشر

  .ق ١۴١٨المعاصر، 
  .ق ١۴٠٧، یتاب العربکروت، دار الی، بالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، محمود، یزمخشر . ١١
  .ق ١۴١٢ قاهره، دار الشروق،  ـروتی، برآنفی ظالل الق م،ید بن قطب، ابن ابراهیس .١٢
  .ق ١۴٠٩روت، دار الفکر، ی، بتلخیص البیان عن مجازات القرآنن، ی، ابوالحسن محمد بن حسید رضیس . ١٣
  .ق ١۴١۵، هیاض، مرکز الدراسات القرآنی، راالتقان فی علوم القرآنن، یالد ، جاللیوطیس .١۴
  .ق ١۴٠۴، ی نجفی مرعشاهللایةآۀ انتابخک، قم،  المنثور فی تفسیر المأثورّالدر، همو .١۵
  .ق ١۴١٧، یروت، دار الفکر العربی، بمعترک االقران فی اعجاز القرآن، همو .١۶
مـان، یسـسة االٶ م،دیروت، دار الرشی ب ـ، دمشقالجدول فی اعراب القرآنم، یالرحی، محمود بن عبدصاف .١٧

  .ق ١۴١٨
  .ق ١۴١٧، یتر انتشارات اسالم، قم، دفالمیزان فی تفسیر القرآنن، یمحمدحسسید، ییطباطبا .١٨
قـم، یـۀ علمۀ ت حـوزیری، تهـران، دانـشگاه تهـران و مـدتفسیر جوامع الجـامع، فضل بن حسن، یطبرس .١٩

  .ش ١٣٧٧
  .ش ١٣٧٢، تهران، ناصر خسرو، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، همو .٢٠
  .ق ١۴١٢ ،هروت، دار المعرفی، بجامع البیان فی تفسیر القرآنر، یجعفر محمد بن جری، ابوطبر .٢١
  .ق ١۴١٨، ی، قاهره، دار الفکر العربهاسلوب االلتفات فی البالغة القرآنی طبل، حسن، .٢٢
  .ش ١٣٧۵، ی مرتضویفروش ، تهران، کتابالبحرین مجمعین، الدی، فخرحیطر .٢٣
  .ق ١۴١٠، یاء التراث العربیروت، دار احی، بالتبیان فی تفسیر القرآن ، محمد بن حسن،یطوس .٢۴
  .ق ١٣٨٨، هیدی، قاهره، المطبعة الحمدالئل النظامد، ی، عبدالحمی هندیفراه .٢۵
  .ق ١۴١٩، قاهره، دار الشروق، االسلوب علم فضل، صالح، .٢۶
  .ق ١۴١٢، قاهره، دار الشروق، القرآن بدیعاالصبع،  ی، ابن ابیمصر .٢٧
  .ش ١٣٨٨، ۶٠ـ ۵٩ های هشمار، های قرآنی فصلنامۀ پژوهش، » در قرآنیع ادبیفنون و صنا«ر، مستنصر، یم .٢٨
  .ق ١۴١١، هیروت، دار الکتب العلمی، باسباب نزول القرآن بن احمد، ی، ابوالحسن علیواحد .٢٩
  .م ١٩٩٩، هیروت، المکتبة العصری، بهالبالغ جواهری، احمد، هاشم .٣٠
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  موجز المقاالت
 هلأ ةمواجهی ف دمحم ناّینبل ةّیاسیالس صولاألی عل ةّیلّمأالت ةالنظر

  الکتاب
  
  
  
  
  
  

  ّقم جامعةب كمشار أستاذ( ّیعرابأ نیغالمحس(  
  ّقم جامعةب المقارن ریالتفسفرع  یف توراهکد طالب (نژاد یکاظم حسن(  

 والـضوابط صـولاألی علـ ةیـمبتن کانـت دّمحمـ نـاّینب قبـل من ةّیاسیالس عمالاأل
 هـذا. ةریجـد ةبـصور ألةالمـس هـذهی لـإ البـاحثون هّیتوجـ لم ةّیّهماأل هذه رغم. ةّالمهم
ی ّحتـ الکتـاب هـلأ مع ّیالنب ةریوس عمالأی ف ّیةاسیالس صولاأل عن یبحث قیالتحق
 بحثـت ّالخـاص الهـدف لهذا. الکتاب هلأ مع معاشرتهمی ف نیمنٶللم ةمستمسک تکون
 منهـا اسـتخرجت والکتـاب هـلأی لـإ ةالمرتبطـ اتیاآل ةّخاص میالکر القرآن سور عیجم
 االجتنـاب؛ دیـوالتوح ّالحقی لإ دعوتهم؛ معهم ّیالسلم كالسلو: ةیالتال ةّیاسیالس صولاأل
 ةیـالنهای وفـ. همیعلـ الجهـادة؛ ئّیالـس عمـالهمأ عـنی النه؛ معهم والنزاع ضهمیتحر من

  .عیبد بشکل ّیآنقر جدولی ف واستناداتها صولاأل هذه جعلت
 هـلأ مـع دّمحمـ نـاّینب ةمواجهـ ة،نـّالمدو ةّیاسیالـس صـولاأل :رئیسةالمفردات ال
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  .الکتاب هلأ مع ةالمواجه صولأ ،الکتاب هلأ مع التعامل سلوب، أالکتاب

  صة فی دراسة القرآنّ کطریقة متخص» فی القرآنّحلیل المحتوی النوعیت«
  
  
  
  
  
  

علی عبدالهی نیسیانی  ّ ّ ّّ  
   ةعماجلاو ةزوحلا ثوحب زکرمبة ّالعدالة العامدکتوراه فی فرع  

. اتیـل النـصوص والمحتویـحة لتحلة صـالّیقة علمی طرّی النوعیل المحتوی تحلّعدی
بعـض أجـزاء ، دةّ من خـالل القواعـد المحـدّیل منهجکة تدرس بشّیقة العلمیهذه الطر

 المواقـف واالفتراضـات ی فـّی النوعیل المحتوینظر تحلی ال ،كومع ذل. دّ المحدّالنص
ص ست مثل النصویاته لی نصوص القرآن ومحتوّمن المفترض أن. ّی القرآنّة بالنصّالخاص
لذا . ة للباحثّون لها بعض النقاط الخاصیکحتمل أن یل یع التفاصی وجمی؛ة األخریالعاد
ة ّ االعتبـار القواعـد والخطـوات الخاصـیأخـذ فـیجـب أن ی ّی النوعیل المحتوی تحلّفإن

مة ّ بعض النصائح المقدكة هناّی الدراسات اإلسالمی ف،ك ذلیوعالوة عل. بدراسة القرآن
 النظـرة ی هـذه الورقـة فـیفـ. میرکـات القـرآن الیـ ومحتوّفهم نصة دراسة وّیفکیحول 

ة ّیـقـة بمنهجّصة المتعلّ المعتـاد والنقـاط المتخصـّی النـوعیل المحتـوی تحلیالمقارنة إل
 ّی النوعیل المحتویة الستخدام تحلّی نقترح سلسلة من الخطوات المنهج،دراسات القرآن

 وتشرح هـذه الخطـوات مـن خـالل أمثلـة ،ةّیم هذه الورقة خطوات منهجّتقد.  القرآنیف
  .قةی بهذه الطرّ تتمیة التّکی الدراسات السلویة فّیقیألبحاث حق

، ّ، المــنهج العلمــیّالقــرآن الکــریم، تحلیــل المحتــوی النــوعی :رئیــسةالمفــردات ال
  .ّ البشریكة للسلوّالنماذج الوصفی

  ةّیقرآن نظرة ؛ّیاألخالق الفساد
  
  
  
  
  
  

  ثیحدالو القرآن جامعةب كمشار اذأست( ّهادی صادقی(  
  همدانب نایس یبوعل جامعةب مساعد أستاذ( ّوحید پاشایی(  

ث ی القـرآن والحـدیة فـّیـة حـول الفلـسفة األخالقک عرض وجهات النظـر المـشترّإن
 ،ج من هذه اآلراء مع أسس ومصادر هذه المواردی، ومزّیر اإلسالمکة للفّیسیمصادر رئک
 هـذا ی فـ.ة لإلسـالمّیـة األخالقّیاغة النظری من صاً جزء،ت نفسه الوقیون فیکن أن کمی
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ة ّیـاری مجال األخـالق المعیات فّیأحد النظرکة ّخالقیة األّة األنانیّی بحث نظرّ، تمالمقال
 مجـال األخـالق لهـا یة فـّیـات القرآنی معظم اآلّبدو أنی .میرکم القرآن الیمن خالل تقد

ة، ّ الجنـی مثـل الوصـول إلـ،اة اآلخـرةیـسـتفادة مـن الح، فتقنـع اإلنـسان باالّیمظهر أنان
 ّن أن توجـد ضـدکـمی یات أخـریـ آكن ال تـزال هنـاکل ،... و، الفالحّیرضوان اإللهال

ات یـ آیة لإلسـالم، المـستندة إلـّیـة األخالقّیـ النظرّ أنی علّدلیوهذا ، ةّخالقیة األّاألنانی
ات القـرآن یـ آیظـرة شـاملة علـ نی الحـصول علـّیة، ال تلخص فقط، ومن الضرورّیقرآن
  .ة لإلسالمّیة األخالقّیه النظری علیث ما تنطوی، من حیم ومصادر أخریرکال

ة، واألخـالق، ّة اإلسـالمیّة األخالقیـّة، النظریـّة األخالقیـّاألنانیـ :رئیـسةالمفردات ال
  .ةّة النفسیّواألنانی

  )التوحید (خالص البن سینا فی تفسیر سورة اإلّجاه الفلسفیّستعراض االتا
  
  
  
  
  
  

مشهدب ّجامعة فردوسیّاإلسالمیة بفی فرع تدریس المعارف طالب دکتوراه  (القاسم خوشحال بو  أ(  
  ّأستاذ مساعد بجامعة فردوسی بمشهد (ّ تربتیةنجف زاد علیرضا(  
  مشهدب ّیجامعة فردوسبأستاذ (ة حسن نقی زاد(  
  مشهدب ّی فردوسجامعةب كأستاذ مشار (ّد موسویّد حسین سیّسی(  

 كوذلـ، دیـا باسـم التوحًضیـ تعـرف أیالت، ةکخالص المبارنا سورة اإلیر ابن سّفس قد
ة ّی القواعـد الفلـسفیا علـًمعتمـد،  الفلـسفةیم والمصطلحات الشائعة فیباستخدام المفاه

  مــدار بحثهــا معرفــة اهللای هــذه الــسورة التــیلــإنظــر یهــو . می القــوّیســلوب البرهــاناألو
ًترتبا وً نظامیریهو . قی دقّیّنص فلسف، کدیوالتوح  ات هـذه الـسورةیـن آیس بـیا لـًّیا عقلّ
 هیـلمات المستخدمة فکن الی بّی هذا النظام العقالنیر، یك من ذلی أعلةمسألال بل، فقط
 المبـادئ یعتماد علهو من خالل اال.  ما قبلهیلمة فک ّیل ظهور أیبحث عن دلی كلذلو

 ّیریه التفـسّ نـصی جهـوده فـّلکـبذل ی، یول الفسلفة األیها فی استحصل علی التةّیالعقل
 هـذه یات فیلمات واآلکن الی وجوده بیعّدی یق الذی الدقّیشف عن النظام العقالنکلل

ة من سورة ّیرینا التفسیقة ابن سیل طری هذا المقال نقوم بتحلیا نحن فّام. ةکالسورة المبار
ّ تعـرف ذات الحـقیدمها فـ استخیة التّیاإلخالص والقواعد العقالن ّنتعـرض یفهـا وتعر وّ

 ی التیة األولی اآلیلإا ًهّر أغراض هذه السورة متوجی تفسی فّیجاه الفلسفّم نجاح االتییبتق
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ر ی تفـسیالشرع فین العقل والتطابق بصال وّ االتیوسوف نعرف مد، ف اهللای تعری فّتترکز
  .ةکهذه السورة المبار
  .، اإلله، أحد، واجب الوجود، سورة اإلخالصا، هو، اهللابن سین :رئیسةالمفردات ال

  توبکنة بخصائص الخطاب المنطوق والموازتوبة للقرآن مکاللغة الم
  
  
  
  
  
  

  مشهدب ّجامعة فردوسیبحدیث الو علوم القرآنفرع طالب دکتوراه فی (ّمهدی آجیلیان مافوق  دّمحم(  
  مشهدب ّیردوسجامعة فب كأستاذ مشار(ة زاد سماعیلیإاس ّعب(  
  مشهدب ّیجامعة فردوسبأستاذ  (پور کاظم طباطبائی دّسی(  

 ة بخـصائص الخطابـات المنطوقـةّی خصائص اللغة القرآنوازنةت مّ هذا المقال، تمیف
الء ٶحـسب رأی هـ. ةّ شـفهی لغـة القـرآنعقیـدة کـونم یو تقّتوبة، وتمک والم)ةّالمحکی(

علـی ) ةّالمحکیـ(ة للخطابـات المنطوقـة ّوبیسـلکثر الـسمات األأه یمکن تطبیق ّ أنحیث
لغـة  ّ یجـب الحکـم بـأنّیعوالموضع ّنوالت و، عدم التناسبلتفاترار، االکمثل التالقرآن 
ه مـن ّعتقدون أنـیاب المقال ّتک ، لهذا الرأیًخالفا. ةّة وشفهیس منطوقّتاب المقدکهذا ال

 ّ الـنصتبلـورة ّی عملیلنظر ف اینبغیتوبة، ک منطوقة أو م القرآنلغةکون  یم علکأجل الح
 من خالل دراسـة خـصائص المقالة هذه یفان فّأوضح المؤل ، لهذاًتباعا. نتاجه وإّیالقرآن

 مالمـح القـرآن ّم، أنیرکنتها بخصائص لغة القرآن الوازتوبة ومکالخطابات المنطوقة والم
 خطـاب یفـبلـور م قـد تیرکـ القـرآن الّ وأنمنطوقـةخطابـات الالتتالءم مع خصائص  ال
  .اًضیتوب أکم  لغتهّمن ثمتوب، وکم

اللغـة المکتوبـة  للقـرآن، )ةّالمحکیـ(المنطوقـة لغة القرآن، اللغـة  :رئیسةالمفردات ال
  . المنطوقة والمکتوبةخطاباتالخصائص ، للقرآن

  یجنس حروف القرآن وعالقته بالمعن
  
  
  
  
  
  

خوش منشالفضل بو  أ   
  طهران جامعةب كمشار أستاذ  

 الـشعر دیصـعی ف ةّخاصی والمعن اللفظ نیب الترابط حول هاٶجراإ ّتم ٌاساتدر كهنال
 م،یالکـر القـرآن لغة حول مماثلة دراسات كوهنال ة،ّیالبشر لسنةلأل ةّیدباأل الدراساتی ف
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 هـذه فـادةإی فـ ودورهـا الحـروف اءیـزیف ةّیقـضی وهـ بها االعتناء ّقل نقطة كهنال لکن
 والـدور المختلفـة االلـسنة نیبـ دیالـصع هـذای ف وجودةالم االشتراکات ودراسةی المعان
 المقـال هـذا. یالمعـانی ّتلقـی فـ كدرالـإل كالمـشتری کالمبن ةّینساناإل للفطرة ّیساساأل

 یّلـشتی المعنـ فادتـهإ سّویـدر ةّینـساناإل الفطـرة ککتـاب میالکـر القـرآن عـن ثّیتحد
 حـاءیإو جـادیإی فـ ثرهـاأو الصوت اءیزیلفی یعتن المقال. اللغات مختلف من نیالمستمع
 میوتقو ةّیعلم بصورة ةّیالقرآن صواتاأل لیتحلی عل دّیؤک ّثم المختلفة، اللغاتی فی المعن
  .ةّیالقرآنی المعان فاداتإی عل ثرهاأو اتیالمعط

 ائـتالف القرآن،ی قیموس القرآن، غناء الصوت، اءیزیف القرآن، لغة :رئیسةالمفردات ال
  .نالقرآی فی والمعن اللفظ

   التعلیق فی قصص القرآن الکریمّدراسة الرموز لفن
  
  
  
  
  
  

  همدانب نایس یبوعل جامعةب مساعد أستاذ (ّیترکمان ّینعلیحس(  
  بهمداننایس یعل بو جامعةب ثیحدالو القرآن علومفرع  یف توراهکد طالب (ّیشکوری مجتب (  

  فی الجمهور لمواصلةالتعاطف والقلق تخلق یة القصص التی روایالتعلیق هو أسلوب ف
ة ومرافقـة الجمهـور ّ القـصّوتمتدة ّیة، هو زیادة جاذبّالهدف من التعلیق فی القص. ةّالقص

 فی القرآنان یر من األحیثک یات المستخدمة فّیروایة القصص واحدة من التقن. ةّمع القص
س ین لـکـ، ولّی القـصص القرآنـیة فـّیـن استخدام هذه التقنیأثبت بعض الباحث. میرکال

شرح یـ، ّهذه الرسالة فی مـنهج تحلیلـی .میرک القرآن الیف أنواع التعلیق فیمحاولة لتصن
ف وإعطاء یمال النماذج لتصنکم من خالل استیرک القرآن الیأنواع مختلفة من التعلیق ف

ق یـتعلال مختلفـة مـن اً أنواعـّ أنیجـة هـی النتّة المطـاف، فـإنی نهایف. ّلکبعض األمثلة ل
  .ةّیر روائی سور غیا فًضیة تستخدم أّی عن تقنً فضال،میرکص القرآن ال قصیمستخدمة ف

  .ات، جیرار جینتّ، سحر القرآن، السردیّالتعلیق، القصص القرآنی :رئیسةالمفردات ال

  یّ البن جنالمحتسب فی ةّات الشاذءتصنیف توجیه القرا
  
  
  
  
  
  

   دمشهب ّیجامعة فردوسب كأستاذ مشار( ّ نجفیّیروانیإمرتضی(  
  مشهدب ّیجامعة فردوسبث یحدالو علوم القرآنفرع  یتوراه فکطالب د(نژاد  مرتضی سلمان(  
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ّة وهو أحد علوم القـرآن التـی تعـد أغنـی مـوروث قرآنـیّ علم القراءات القرآنیثرأاست ّ ُ 
وبمراجعة کتب الفهارس یمکن مـشاهدة  .ة کبیرةّة األولی بحصّ فی القرون الهجریّثقافی

ّات فی هذا الموضوع دونت فی هذه الفترة الزمنیفّمئات المؤل ّ الـذی » توجیه القراءات«ة ُ
ه بـدأ ّولکنـ. ةّفات القرآنیـّة المؤلّفی ثنایا بقیذه العلوم کان فی خطواته األولی ُیعتبر أحد ه

وإلی جانب القراءات المشهورة التی کانت  .باالستقالل فی نهایة القرن الثانی من الهجرة
کفـرع   ـ»ةّتوجیـه القـراءات الـشاذ«ء المسلمین وتحقیقهم بـدأ علـم موضوع بحث علما

ّوقد أل . بالظهور فی القرن الرابعـّعلمی جدید  ویمکـن اعتبـار .ةّ کتب خاصكفت فی ذلُ
ل الکتـب التـی ّی مـن أوّالبن جن یضاح عنها القراءات واإلّالمحتسب فی تبیین وجوه شواذ

وقـد قـام کاتبـا المقالـة باسـتقراء توجیهـات . هـاّة وأهمّفت فی توجیه القـراءات الـشاذّأل
ّثــم صــنفا محــاور هــذه التوجیهــات ة التــی وردت فــی هــذا الکتــاب،ّالقــراءات الــشاذ ّ. 

ة ّعلـی أسـاس بقیـ علی أسـاس القـراءات الـسبع،: ّوالمحاور التی تم رصدها هی التوجیه
 ألمثـال،اة، ّلعربیـلهجات القبائل ا الشعر، ، أحادیث الرسول األکرم ة،ّالقراءات الشاذ

  .القیاس وسیاق اآلیات
ابـن ، یّ المحتـسب البـن جنـ،ةّ توجیـه القـراءات الـشاذ،القـرآن :رئیسةالمفردات ال

  .مجاهد

 ضوء نهج یف میرک القرآن الیف» علی«ة لحرف ّیة الداللکدراسة الشب
  ةّکیالداللة اإلدرا

  
  
  
  
  
  

  ید المجقرآنالعلوم ماجستیر فی فرع  (ل نیاّمریم توک(  
  بلوچستانیستان وجامعة سبأستاذ مساعد ( ّه حسومیّ الّولی(  

د مـن الحـاالت یـ العدیة المستخدمة فّی واحدة من النصوص العربی ه»یعل«لمة ک
 ّلکـن کـل. قّ السابق لما قبله عن مفهوم التفویان بالمعنیر هذا البّعبی. میرک القرآن الیف

 یوقد دخلت ف. ّیزک المری هذا المعنی عل القرآن ال تقتصریلمة فکاستخدامات هذه ال
ة ّیقـة وصـفیتستخدم هذه الورقـة طر. ب مختلفةیدة مع أنسجة وأسالیة جدّیمجاالت دالل

 القـرآن مـن یان فـیـقات هذا البیة لفحص تطبّیة وتستخدم مبادئ الدالالت المعرفّیلیتحل
 ّة، تـمّیـلـة المعرف مبـادئ الدالیا إلـً اسـتنادكلـذل. های لمعانی معنیل ذیم تحلیأجل تقد
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 ید هذا المعنی فحص جودة تمدّ تمّة، ثمّل مرّ ألو»یعل« لحرف ّی األساسی المعنتحدید
، مـن خـالل االسـتعارة ّیزکـلمـة بمعناهـا المرک هـذه الّ للدراسات، فإنًووفقا. ّیزکالمر

 یف.  المختلفةیة من المعانکدة وأنشأت شبیة جدّیمی مجاالت مفاهیوالخطط، دخلت ف
ًّرات األنسجة دورا مهمیی، تلعب العوامل وتغیل هذه المعانکیتش   .اً

  .خطط، الةستعار، اال»علی«ة، حرف ّعلم الداللة المعرفی :رئیسةالمفردات ال

   القرآنی إسرائیل فیة بنّ قصی نقل الرسالة فیر البالغة علیدراسة تأث
  
  
  
  
  
  

  مازندران جامعةب ثیدوالح القرآنفرع علوم  یف توراهکد طالب( ّی رضا شمالیعل(  
  مازندران جامعةب كمشار أستاذ( ع نتاجیکبر ربأ ید علّیس(  
  مازندران جامعةب مساعد أستاذ( ّیمحسن نورائ(  

ر مـن العلمـاء یـثکشـهادة ین وا لمعظم العلماء المسلمًعجاز القرآن وفقإحد جوانب أ
 القـصص یحدإل یإسرائ یّن، قصة بنی الحیف. بالغتهین هو فصاحة القرآن ور المسلمیغ

ور یـد مـن الـس العدی وردت فـیة التـّیالتربوة وّیئة بالنقاط األخالقی القرآن و ملیّالهامة ف
 إرسـال الرسـالة أو یة علّیالصنائع البالغ و استخدام الفنونتأثیرّن ما هو أال ٶوالس. ةّیالقرآن

 ّیبـالمنهج الوصـفس هذا المقـال ّدری.  القرآنیل فیسرائإ یّ قصة بنیّالمضمون خاصة ف
 یل فـیسـرائإ یّات المرتبطـة بقـصة بنـی بعض اآلی دور هذه الفنون والصنائع فّیلیوالتحل
ة بـصورة ّیـع البالغئالـصنا القـرآن اسـتخدم الفنـون وّأنن ّیات تبـیـدراسة هذه اآل. القرآن

اسـتخدام . تـأثیرکثـر أبلغ شـکل وأن بـی المخاطبیلإالمضمون یصال الرسالة وة إلّیعجازإ
. ا مـضاعفةًضـعافأة ّیـ الرسـائل القرآنع تضاعف جمـال ولطافـة وتـأثیرئالصناه الفنون وهذ
ة ّیـدبع األئالـصناّن اسـتخدام الفنـون وأ القـرآن یسلوب المستفاد فـن نفهم من األأمکن ی
 ی الکـالم علـتـأثیرا ًریـضاعف کثیـة ّیالتربوة وّیخالقمور األن األیی تبیّة خاصة فّیالبالغو

  .ةّیم األخالقیهم التعالیّ تلقیل فّسهین ویالمخاطب
  .سرائیلإالقرآن، البالغة، الرسالة، موسی، بنی  :رئیسةالمفردات ال
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The Study of the Effect of Rhetoric 

on the Transmission of Message 

in the Story of the Israelites in the Quran 
 Alireza Shomali (PhD student at the Quran Sciences & Hadith) 

 S. Ali Akbar Rabi Nataj (Associate professor at University of Mazandaran) 

 Mohsen Nouraei (Assistant professor at University of Mazandaran) 

sing techniques and figures of speech has a great impact on the 

transmission and persistence of a message or content. 

Accordingly, one aspect of the miracle of the Quran According to the 

consensus of Muslim scholars and certified by many non-Muslim 

scholars, it is an aspect of public speaking. Meanwhile, the story of 

the Israelites one of the most important stories of the Quran is full of 

moral and educational issues and that is why in many chapters of the 

Quran has been proposed. In the verses that deal with Moses and the 

Israelites God is concerned, there are many rhetorical points that 

awareness of them, a literary miracle of the Qur'an and the importance 

of literary points in the moral teachings reveal more. This article 

reviews some of the figures in the verses related to the story of the 

Israelites and the impact of these industries on the transfer of a 

message or content deals verses. 

 Keywords: Quran, Rhetoric, Message, Moses, The Israelites. 
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An Overview of the Network of Meanings of 

the Prepositions “Ala” in the Quran 

With the Cognitive Approach 
 Maryam Tavakolnia (MA of the Majid Quran Sciences) 

 Valiollah Hasoumi (Assistant professor at Sistan & Baluchestan University) 

he word “Ala” is one of the Arabic prepositions used in many 

cases in the Quran. This in the sense of its proto-scene encodes 

the concept of transcendence. But all the uses of this term in the 

Qur'an are not limited to this proto-scene meaning. It has entered into 

new semantic domains by being in different tissues and in various 

ways. The present paper uses a descriptive-analytical method and uses 

the principles of cognitive semantics to examine the applications of 

this statement in the Qur'an in order to provide a meaningful analysis 

of its meanings. Therefore, based on the principles of cognitive 

semantics, the proto-scene meaning of the prepositions “Ala” was first 

identified, then the quality of the extension of this proto-scene 

meaning was examined. According to the studies, this preposition 

with its central meaning, through metaphor and schematics, has 

entered into new conceptual areas and created a network of different 

meanings. In shaping these meanings, factor and tissue changes play 

an important role. 

 Keywords: Cognitive semantics, Conceptual metaphor, Image schema. 
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The Typology of the Justification of 

the Perceptions in al-Muḥtāsab Ibn Jenni 
 Morteza Irvani Najafi (Associate professor at Ferdowsi University) 

 Morteza Salman Nezhad (PhD student at the Quran Sciences & Hadith) 

he science of reading is one of the Qur'anic sciences which has 

the richest cultural heritage in the first few centuries of the Hijra, 

and by referring to the texts of Fahars, hundreds of works can be seen 

with the subject that was written at that time. The “justification of 

readings” became an important chapter in this science in the early 

stages of other works of art and became independent at the end of the 

2nd century AH. Along with the famous remarks that were discussed 

by the Islamic scholars, “justification of the reading of the 

incantations” appeared as a new field in the fourth century, and works 

were written on this subject. Al-Muhtasab by Ibn Jenni is one of the 

first and most important examples of the justification of the Quranic 

readings, which has been studied in the leading research. The author, 

with the induction of the various types of justifications presented for 

the purpose of reading this work, has typified these justifications. 

Examined cases include: justification based on “Bible readings”, 

“other Quranic readings”, “Hadith of Prophet Muhammad (PBUH)”, 

“poetry”, “Arabic dialects”, “likenesses”, “analogies” and 

“scriptures”. 

 Keywords: Qur'an, Justification of the rewards, Qaza'at, Al-Muhtasab, Ibn 

Jenni, Ibn Mujahid. 
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different language, The article verifies too the examples of Quranic 

verses and some phrases in some other languages. At last, the article 

mentions the necessity, the utility and suggests a scientific analysis of 

the Quranic voices and to measure the datas regarding the Quranic 

signification. 

 Keywords: Language of Quran, Physic of sound, Rhythm of Quran, 

Phonosemantic of Quran. 

Typology of Suspense in Holy Quran Stories 
 Hussain Ali Torkamani (Assistant professor at Bu-Ali Sina University) 

 Mojtaba Shakouri (PhD student at the Quran Sciences & Hadith) 

uspense is a technique in Storytelling that creates solicitude and 

anxiety in the audience to continue the story. The suspense in the 

story, raising the attractiveness and stretch the story and 

accompanying audience with the story. One of the techniques 

frequently used words in the Quran, is storytelling. Some researchers 

proved the usage of this technique in Quranic stories, but not attempt 

to classify types and typology of suspense in the Holy Quran stories. 

This article, with Descriptive - Analytical method, and narratology 

approach explains the different types of suspense in Holy Quran by 

completing models of Classification and give some examples for each. 

In the end, the result is that different types of suspension used in the 

Holy Quran Stories As well as the technique also is used in non-

fiction surah`s. 

 Keywords: Suspense, Quranic stories, Charming of Quran, Narratology, 

Gerard Genette. 
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n this article, we compared the features of Quran language with 

Characteristics of spoken and written discourses. Also we 

Reviewed and evaluated the authenticity of Quran spoken language. 

Believers who believe that the Qur'an language is spoken, usually 

reconcile spoken language features, such as repetition, disproportion, 

thematic variation, etc, on the Qur'an language, but, by contrast, this 

research has studied the creating and producing process of Quran text. 

In this paper, by reviewing the characteristics of spoken and written 

discourses and comparing them with the features of Qur'an language, 

the authors had concluded that the features of the Quran are not 

reconciled to the characteristics of spoken discourses, and The Holy 

Quran has a written discourse, so its language is also written. 

 Keywords: The authenticity of Quran language, Quran spoken language, 

Quran written language, Spoken and written discourses. 

Natural (Fitri) Rhythm of the Holy Quran 
 Abolfazl Khoshmanesh 

 Associate professor at University of Tehran 

he relation between word and meaning is one of the subjects 

treated in different languages of which the language of the holy 

Quran. However, a point, neglected sometimes, is the physic of letters 

and its role in the general signification, the study and comparison of 

the similaries letters in some languages, attention to the role of human 

nature (fitra), being the common pillar of understanding in this field. 

This article considers the Holy Quran as a divine address to human nature 

fitra, and pays attention to its vocal signification for his interlocutors in 
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bn Sina has interpreted Surah Al-Mobarakah Al-Ikhlas, which is 

also known as al-Tawhid, by using of the current concepts and 

phrases in philosophy and by Relying on the philosophical rules and 

the discursive precise method. He has a philosophical look at this 

surah, which its axis of discussion is the theology and monotheism. 

He sees rational order not only among the verses of this surah, but also 

higher of this, among the words used in it and searches for the proof 

of any matter against the previous word. He uses all his efforts in his 

interpretive text to reveal the rational precise system between the 

words and verses by getting help from the principles which he has 

achieved in his ontological system. In this article, we analyze the 

Avicenna's interpretative method from the surah Al-Ikhlas and the 

rational rules which he has used in introducing and Understanding the 

God's essence, in addition, we evaluate the effectiveness of the 

philosophical tendency in explaining the purposes of this sura, and 

attend to the centrality of the first verse of surah Al-Ikhlas in 

introducing the God of excellence, and find out to which 

correspondence is between the wisdom and the religion in this surah. 

 Keywords: Ibn  Sina, Hu, Allah, Ilah, Ahad, Wajib al-Wujud, Surah al-Ikhlas. 
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Moral Corruption; A Quranic Look 
 Hadi Sadeghi (Associate professor at Quran & Hadith University) 

 Vahid Pashaei (Assistant professor at Bu-Ali Sina University of Hamadan) 

urrent theories of moral philosophy offered in the Quran and 

Hadith as the main sources of Islamic thought and theories of 

measurement principles and concepts of these resources, but 

Difficulty, can be traced partly to Islamic moral theory can be useful. 
In this paper, Egoism as one of the arguments put forward in the field 

of normative ethics, have been studied in the context of the Holy 

Qur'an, It seems more Quran verses, his appearance had egoistic man 

the keys to his heavenly benefits, including achieve paradise, R. God, 

salvation, and encourages, You can still find other verses that are 

against Ethical Egoism and reflects the ethical theory of Islam 

according to the Holy Quran is not limited only Egoism And explain 

the ethical theory of Islam is what features need to Reset the many 

verses of the Holy Quran and other Islamic sources, such as traditions 

of thought and reason. Substance. 

 Keywords: Ethical egoism, Islamic moral theory, Qur'anic morality, 

Psychological egoism. 
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against them. It is qualify to mention that: all these bases are written in 

table form with quranic evidences. 

 Keywords: Political regular bases, Prophet Muhammad, Bases in treatment 

with Ahlolketab, Method of facing with Ahlolketab. 

Qualitative Content Analysis in Quran 

as a Specialized Method 
 Ali Abdollahy Neyseiani 

 PhD in Public Administration at Research Institute of Hawzah & University 

ualitative content analysis is a valid method for analyzing texts 

and contents. This method systematically selects and studies 

-through determined rules- some parts of determined text. However, 

qualitative content analysis does not consider the special situations 

and assumptions related to Quran. It is assumed, the texts and contents 

of Quran are not like other ordinary texts; And all details potentially 

have massages for The audience. So qualitative content analysis, 

should consider special rules and steps in studying Quran. Moreover, 

in Islamic studies there are advices about studying and understanding 

text and contents of Quran. In this paper in a comparative view to 

usual qualitative content analysis and specialized points related to 

methodology of Quran, suggest a series of methodological steps of 

using qualitative content analysis in Quran. This paper explains these 

steps by examples of a real research that is done by this method. 

 Keywords: Quran, Qualitative content analysis, Methodology, Descriptive 

models of human behaviour. 
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Abstracts  
Quranic View upon Political Bases of 

Prophet Muhammad in Facing with Ahlolketab 

(Followers of Moses and Jesuse (a.s)) 
 Gholam Hussain Arabi (Associate professor at University of Qom) 

 Hasan Kazemi Nezhad (PhD student of Comparative Interpretation) 

rophet Muhammad's political treatment is based on important 

regular methods. Despite this importance disregarded .this 

research seeking for extracting political bases from prom its treatment 

with Ahlolketab. Because of this goal I've studied all verses in quran 

one by one, specially verses are related with Ahlolketab. The results of 

this research are mentioned below: a- peaceful life with them; 

b- inviting them to Islam and unity; c- avoid from making them 

nervous; d-bewaring them about their wrong treatment; e- jihad
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