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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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٢٣۵  

  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 َ َ 
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َ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

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


  

ررس
ب

 ی
أثیر

ت
ل پ
نتقا
بر ا

ت 
الغ

 ب
امی

تان
داس

در 
 

...

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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٢۴٠  

ُ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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٢۴٢  

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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٢۴٧  

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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٢۵٠  

 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

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٨

٢۵٢  

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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٢۵٣  

  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

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٨

٢۵٨  

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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