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میاوزان جمع در قرآن کر یبه ظرائف ساختار صرف ینگاه

  

  

يمحمود شهباز
*

يذوالفقارزهرا،
**

  

  چکیده

ایـن  . از وجوه زیبایی آیات قرآن کریم، گزینش ساختار و وزن صرفی مناسب براي الفـاظ اسـت  

اوزان متنوع، همگی در راستاي اغراض بالغی ویژه و در نهایت دقّت و زیبایی قـرار  ساختارها و 

در قـرآن از   واژگـان جمـع  . نماید هایی از اعجاز آیات را روشن می اند که شناخت آن، جنبه گرفته

جمله مواردي است که بر آن اوزان صرفی متنوعی شاهدیم که هر یک در جایگاه مناسب خود به 

دیگـر،   هـا بـا یـک    با بررسی این اوزان و مقایسـه آن . جایی آن وجود ندارد و امکان جابهکار رفته 

.برد ها پی توان به ظرائف کاربرد آن می

هـا، دالیـل گـزینش ایـن      صـرفی آن  در مقاله حاضر با تأملی بر شماري از واژگان جمع و قالب 

معنایی، ظرافـت آوایـی و    ظرافترسد که  از بررسی حاصل چنین به نظر می. ها ذکر گردید قالب

ترین ظرائف قرآن در کاربرد این اوزان است که در شبکه منسجم و مـنظم   تناسب با بافت از مهم

  .اند آیات جاي گرفته

  

  :هاي کلیدي واژه

  .قرآن کریم، اوزان جمع، تناسب معنایی، سیاق
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  مقدمه

تناسب و پیوند بالغی کامـل سـاختار واژگـان بـا     

معانی و محتوا، از وجـوه زیبـایی آیـات قـرآن کـریم      

گزینش واژگان در اوزان مناسـب و چیـنش آن   . است

در ساختی منظم، عالوه بـر ایجـاد نظمـی اسـتوار، بـا      

سیاق و مقصود ارتباطی نزدیک دارد؛ بـه دیگـر بیـان،    

هـا در اوزان و   آنبه کارگیري  انتخاب واژگان و نحوه

هـاي اشـتقاقی متنـوع در     هاي گوناگون و حالت صیغه

علت نبـوده و همگـی در پـی اغـراض      قرآن، امري بی

بالغی ویژه است تا کالم بـه مقصـود خـویش دسـت     

  . یازد

در واقع، هر واژه در جایگاه فنّـی و مناسـب بیـان    

حذف، ذکر، ابدال : گشته و هر تغییري در آن از جمله

سـامرایی،  . ك.ر(فی ویـژه بـه دنبـال دارد    و غیره هـد 

شناخت این اغراض که سبب گـزینش  ). 4، ص1427

 شـود، شایسـته   قالبی خاص یا وزن صرفی مناسب می

اي از ظرافـت زبـان    درنگ و بررسی اسـت تـا گوشـه   

. بدیل آن روشن گردد قرآن و نظم بی

ها در وجوه متعدد خـویش از دیربـاز    بررسی واژه

دار در  هـاي دامنـه   بحث. ي قدیم بودمورد اهتمام علما

باب لفـظ و معنـا و جـدال بـر سـر ارزش هـر یـک،        

. ها اسـت  ها در نزد آن اي از اهمیت جایگاه واژه گوشه

هـاي قـرآن و توجـه بـه معنـا و       بررسی و تبیـین واژه 

ها در راستاي  ساختار صرفی آن نیز، از نخستین تالش

  . این کتاب عظیم بود

ــاوین  ــا عن ــاري ب ــ«: آث ــرآنمع مجــازات «، »انی الق

وجـوه و  «، »مفردات القـرآن «، »غرائب القرآن«، »القرآن

ها، بخشـی از ایـن کتـب اسـت کـه       و مانند آن» نظائر

.چون میراثی ارزنده، از گذشته برجاي مانده است
1

  

در نگاه برخی از صـاحبان ایـن کتـب، بررسـی و     

هاي نخستین ورود بـه عرصـه    ها، از گام شناخت واژه

شناس بزرگ  راغب اصفهانی، لغت. قرآن استکران  بی

سده ششم هجري، در تأیید این نکته، در مقدمه کتاب 

نخستین علـم از علـوم قرآنـی کـه     «: گوید خویش می

» براي فهم و درك قرآن الزم است، علم الفـاظ اسـت  

  ). 6تا، ص راغب اصفهانی، بی(

هاي قرآنی، افـزون بـر آراء    در پیشینه بررسی واژه

خالل کتب تفسیري، و عناوین یاد شده در  مفسران در

بالغۀ الکلمۀ فـی التعبیـر   «: توان از آثاري چون باال، می

الداللـۀ  «، )ق1427سامرائی، فاضـل صـالح؛   (» القرآنی

ــریم   ــرآن الک ــی الق ــوتیۀ ف ــد؛  (» الص ــان، ماج نجاری

همـــایی، (» شناســـی قـــرآن مجیـــد واژه«، )ش1385

اي  پـاره  بررسی«: و مقاالتی چون) ش1392غالمعلی؛ 

هـاي   از ساختارهاي صرفی قرآن کریم و نقـد ترجمـه  

سرّ اختیـار  «، )ش 1388امانی، رضا؛ (» مشهور معاصر

خضـر،  (» المفردة القرآنیۀ دون غیرها من البیان القرآنی

و غیره یاد کرد که هـر یـک بـه    ) ق1435احمد یاس، 

اي از ظرائـف واژگـان قرآنـی پرداختـه      بررسی جنبـه 

  . است

هـا، بـه    ها و آثاري مشابه ایـن  ن نگاشتهبا وجود ای

رسد پژوهش در باب واژگـان قـرآن، در آغـاز     نظر می

راه خویش است، چه آن که یکایک واژگانِ مصـحف  

شـریف از وجـوه مختلـف معنـایی، نحـوي، صـرفی،       

  . آوایی وغیره، قابل بررسی در پژوهشی مستقل است

                                                
، ص 1392همـایی،   :ك.ر(هـا  براي آشنایی بـا برخـی از آن  . 1

.)29ـ27
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با توجه به ایـن مطلـب، در نوشـتار حاضـر بـراي      

تـر، تنهـا بـه     گـویی و بررسـی دقیـق    از پراکنـده پرهیز 

بررسی و مقایسه ساختار صرفی شماري واژگان جمع 

در قرآن پرداخته شد، تا در این راستا به سؤاالت زیـر  

  :پاسخی روشن ارائه گردد

تــرین علــل اخــتالف اوزان جمــع در  مهــم) الــف

  دستور زبان عربی چیست؟ 

دلیل کاربرد وزن صرفی خـاص بـراي جمـع    ) ب

  بستن یک واژه در مصحف شریف چیست؟ 

ترین ظرائف ساختار صرفی واژگان جمـع   مهم) ج

  در قرآن کدامند؟

  شناسی واژه. 1

در میان علوم گوناگون زبـان عربـی، علـم صـرف     

وظیفه پژوهش در دگرگونی واژگان را بـر  ) تصریف(

ــر  عهــده داشــته و از حــاالت مختلــف یــک واژه خب

در ایـن علــم، از  . )10، ص1425غالئینـی،  (دهـد   مـی 

تغییرات اسم، پیشوندها
1

و پسـوندهایش   
2

سـخن بـه    

هـاي فعـل مـورد بحـث قـرار       یمیان آمده و دگرگـون 

  .گیرد می

به عبارت دیگر، موضوع اصلی این علـم، بررسـی   

هـاي   ها و ساخت شکل در ساختار آن ها و مطالعه واژه

در علم بالغت نیـز ارزش  . مختلف از یک ریشه است

شـود، دوري از   ها با معیارهایی خاص سنجیده می واژه

تنافر حروف و غرابت، عدم مخالفت با معیار صـرفی،  

از مواردي است کـه در فصـاحت کلمـه ذکـر گشـته      

شناسـی،   شایان توجه است که امـروزه در زبـان  . است

ها وجود دارد، کـه بـا    اي مستقل در بررسی واژه اخهش

  . اي بس تنگاتنگ دارد علم سنتی صرف رابطه

                                                
1. Perfix 
2. Suffix

با این تفاوت کـه گسـتره آن چـون علـم صـرف،      

ایـن حـوزه کـه از آن بـا     . محدود به یک زبان نیسـت 

عنوان تکواژشناسی
3

شـود، بخشـی از دسـتور     یاد مـی  

قـرار   ها را مورد تحلیـل  زبان است که تکواژها و واژه

دیگـر در   هـا بـا یـک    نشـینی آن  هاي هـم  داده و به راه

  .پردازد هاي نحوي می قالب

علـم  «شناسی قرآن با عنوان  در علوم قرآنی از واژه

دانشی است که «شود و مقصود از آن  یاد می» مفردات

درباره تکواژهاي قرآنی از نظر ریشه، اشـتقاق لغـوي،   

اربرد آن در داللت بر معناي مطلوب، مناسبت و نوع ک

  ). 24، ص1388همایی، (» کند قرآن بحث می

غریب قرآن، مجازات قرآن، اعـراب  : علومی چون

هـاي ایـن    تـوان از شـاخه   قرآن و وجوه و نظائر را می

علم دانست که هر یک به نوعی به بررسی الفاظ قرآن 

  . اهتمام دارند

  ها  ساختار صرفی واژه. 1ـ1

ه عنصـر اصـلی   ها بـر سـ   به طور کلّی، غالب واژه

و معنـایی  ) شـکل ظـاهري  (، وزن صرفی ریشه و ماده

در ایـن میـان،   . کند، استوار اسـت  که بر آن داللت می

ي کلمـه یـاد   »بنا«وزن صرفی کلمه که گاه از آن با نام 

ي  شود، اهمیتی خـاص دارد؛ چـرا کـه آن، پوسـته     می

آیـد و معنـا بـر آن اسـتوار      ظاهري کلمه به شمار مـی 

صـرفی  ) بناهاي(با قرار گرفتن در اوزان  ها واژه. است

هاي مختلفی بر خـود گرفتـه    خاص، اشکال و صورت

اي کـه   شوند؛ به گونـه  و با بار معنایی خاص ظاهر می

دیگر در سـاختاري   ها با یک جایی آن دیگر امکان جابه

  . نظامند و منسجم چون قرآن وجود ندارد

                                                
3. Morphology
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آن  و مشـتقات » صبر«به عنوان نمونه، اگر بر کلمه 

هاي صرفی گوناگونی بـر   در قرآن درنگ نماییم، قالب

آن خواهیم یافت که هر یک معانی مخصوص به خود 

  در درون نهفته دارند؛ 

یکی از آن ساختارها، کـاربرد ایـن کلمـه در بـاب     

» علَیهـا  واصـطَبِرْ وأْمرْ أَهلَک بِالصالةِ «: افتعال آن است

نماز فرمـان ده؛ و بـر    خانواده خود را به«؛ )132: طه(

ــاش  ــکیبا ب ــام آن ش ــه . »!انج ــاخت کلم ــه س ي  در آی

که در سه آیه از آیـات قـرآن تکـرار گشـته     » اصطبار«

ایـن  . نمایـد  است، معنا و مفهـومی متفـاوت القـا مـی    

تفاوت معنا با افزوده شدن حرفی بـه سـاختار کلمـه،    

را » صـبر «ایجاد گشته است، و به نـوعی بـار معنـایی    

اصطبار نهایت و اوج «ه است، در تعبیري تر نمود ژرف

  ). 29، ص4، ج1418ثعالبی، (» شکیبایی است

این ساختار و اوزان صـرفی متنـوع را در واژگـان    

جمع قرآن نیز شاهدیم، هر یک از این اوزان بر اصول 

جایگـاه کـاربرد   و مبانی بالغی خاصی استوار است و 

 ها با نظمی خاص صورت گرفته است؛ بـراي مثـال   آن

، هـر  »شدید«ي  جمعِ کلمه» شداد«و » أشداء»دو کلمه

 کدام به ترتیب یک و سه مرتبه در قرآن به کـار رفتـه  

: فـتح (است که معنایی مخصوص به خود هـم دارنـد   

  ).6:تحریم -29

: نویسـد  در ایـن زمینـه مـی    معانی األبنیـه صاحب 

، داللت بر شـدت معنـوي دارد؛   »شدید«جمع » أشداء«

: ك.ر(کنـد   ، بر شـدت مـادي داللـت مـی    »دادش«ولی 

). 147ق، ص1428سامرایی، 

  جمع و انواع آن در دستور زبان عربی. 2

بندي نظامند از  در زبان عربی در دسته اسامی جمع

این اسامی در دو گروه جمـع  . اند دیگر جدا گشته یک

در جمـع  . اند جاي گرفته) تکسیر(سالم و جمع مکسر 

» جمع همیشه قاطع و یکنواخت نیستقوانین «تکسیر 

  .)44، ص2، ج1388آذرنوش، (

برخالف جمع سالم، بنیان نخست کلمه در هنگـام  

هاي مختلفی کـه غالـب    جمع دگرگون شده و در وزن

جمـع سـالم   . شود ها بر سماع استوار است، بیان می آن

شود  نیز خود در دو گروه جمع مذکّر و مؤنّث بیان می

ــد کــه هــر یــک احکــام خــا  : ك.ر(ص خــود را دارن

  ).98-84، ص1388شرتونی، 

هـاي   که گاه یک اسم در قالـب  نکته قابل توجه آن

» شیخ«شود، به عنوان نمونه کلمه  متعدد جمع بسته می

ــب ــف چــون در قال ــیوخ«: هــاي مختل ــیاخ«، »شُ ، »أش

در قـرآن  . جمع بسـته شـده اسـت   » شیخان«، »شَیخَۀ«

ن جمعـی گونـاگون   اها، در اوز کریم نیز برخی از واژه

  .اند به کار رفته

» سـجد «، »سـاجدین «ي  به عنوان مثال، سـه کلمـه  

هستند که هـر سـه در آیـات    » ساجد«جمعِ » سجود«و

قُلْنَـا للْمآلئکَـۀِ اسـجدواْ آلدم    «: انـد  زیر بـه کـار رفتـه   

: اعـراف (» السـاجِدینَ فَسجدواْ إِالَّ إِبلیس لَم یکُن مـنَ  

» !بـراي آدم خضـوع کنیـد   «: به فرشتگان گفتـیم «) 11

ها همه سـجده کردنـد؛ جـز ابلـیس کـه از سـجده        آن

و از «) 58: بقره(» سجداًوادخُلُواْ الْباب » «کنندگان نبود

بـا خضـوع و خشـوع وارد    ) معبد بیت المقـدس (در 

ــد ــ «، »گردی ــاکفینَ والرُّکَّ الْعینَ وفــائ ــی للطَّ تیــرَا ب عِ طَه

ودجکنندگان و  خانه مرا براي طواف«) 125: بقره(» الس

کنندگان و سـجده کننـدگان، پـاك و     مجاوران و رکوع

  .»پاکیزه کنید

حال، باید پرسید دلیل این تعدد و اخـتالف اوزان   

در چیست؟ براي پاسخ به سؤال مذکور، نخسـت، بـه   
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علل اختالف اوزان جمـع در زبـان عربـی پرداختـه و     

  . پردازیم بررسی آن در آیات قرآن کریم میسپس به 

در » اوزان جمـع «علل تعـدد و اخـتالف   . 1ـ2

  زبان عربی

ست؛  گمان، یکی از علل این تعدد اوزان، معانی بی

به سخن دیگر، هر قالـب صـرفی بـر معنـایی خـاص      

داللت دارد و جایگاه کاربرد آن متفاوت اسـت؛ بـراي   

» فُعـال «فـاوتی از  داراي بـار معنـاي مت  » فَعلَـۀ «نمونه، 

بـا  » کُتّـاب «ي  ریشـه  ي هـم  رو، دو کلمـه  است؛ از این

تـرین علـل    از مهم. را نباید به یک معنا پنداشت» کَتَبۀ«

  :                                          هاي جمع، موارد زیر است اختالف وزن

اختالف لهجه. 2-1-1

ــاي مهــم اخــتالف اوزان، اخــتالف     از علــت ه

هاي عرب است، براي نمونه، گاه بنی تمـیم وزن   لهجه

کلمـه  : نمـود، بـراي مثـال    را مخفّف تلفّـظ مـی  » فُعل«

را » خمـار «جمـع  » خُمـر «، یـا  »حمـار «جمـع  » حمر«

. ك.ر(نمـود   نطق مـی » خُمر«و » حمر«مخفّف کرده و 

  ).114، ص1428سامرایی، 

  اختالف معنا. 2-1-2

ــ  ــا ســبب اس ــز اخــتالف معن تفاده از اوزان گــاه نی

 معانی األبنیۀ فی العربیۀمؤلّف . شود گوناگون جمع می

گاهی یک کلمه چندین جمـع  «: نویسد در این باره می

دارد که هر کدام معناي خـاص خـود را دارنـد، مثـل     

  . »أسرَي، اُسراء و اُساري«: هاي کلمه

شود که خود  به کسانی گفته می» اُسراء«و » أسرَي«

مخصـوص اسـیرانی   » اُسـاري «کنند؛ ولی را تسلیم می

است که در بنـد کشـیده شـده و در زنـدان محبـوس      

  ).116، ص1428سامرایی، : ك.ر(» هستند

  قلّت و کثرت. 2-1-3

هــاي  ، داللــتســبب دیگــر اخــتالف اوزان جمــع

مختلف آن بر شمارگان معدود است کـه در دو گـروه   

ي هـا  وزن. شوند بندي می دسته» کثرت«و » قلّت«جمع 

: ، مثـل )أفعـل، أفعـال، أفعلَـۀ، فعلَـۀ    : (قلّت عبارتند از

جمع قلّت جمعی اسـت  ). أنفُس، أجداد، أعمدة، فَتیۀ(

 10تـر از   کنـد؛ یعنـی اگـر بـیش     10تا  3که داللت بر 

  . باشد، جزء جمع کثرت است

حمر،کُتُب، صور، : (وزن دارد، مثل 16جمع کثرت 

رکَّع، عـذّال، مرضـی، جِبـال،     قطَع، هداة، سحرَة، فیلَۀ،

گاهی یک جمـع،  ). قُلوب، نُبهاء، أنبیاء، غلمان، قُضبان

رود و هم براي کثـرت، مثـل    هم براي قلّت به کار می

هاي کثرت است؛ ولی بـراي قلّـت    که از وزن» رجال«

هـاي قلّـت    کـه از وزن » أقـالم «رود، یـا   هم به کار می

شـرتونی،  (ارد است؛ ولی، براي کثـرت هـم کـاربرد د   

  ).90-89، ص1388

  علل تعدد اوزان جمع در آیات قرآن. 3

هـاي مختلـف    در قرآن کریم افزون بر آن که جمع

یک کلمه ممکن است معانی متفـاوتی داشـته باشـند،    

گاه معناي یک کلمه در حالت مفـرد بـا معنـاي آن در    

در گفتار روزمـره، کـاربرد   . حالت جمع متفاوت است

ي  کلمات به صورت مفرد یا جمع، معیاري جز شماره

رد و جمـع  هـاي مفـ   معدود ندارد؛ ولـی گـزینش واژه  

سیاق : قرآنی، عالوه بر تعداد، با توجه به عواملی چون

  . ست و مضمون آیه و تناسب آوایی

هـاي متعـدد    بررسی این عوامل و مقایسه سـاخت 

و ظرافـت   هاي زیبـائی  دیگر، جنبه واژگان جمع با یک

بـراي  . سـازد  مـی  تـر  واژگان مصحف شریف را نمایان

» ریـح «جمع واژه  نمونه اگر در مواضع کاربرد مفرد و

در آیات مبارك قرآن تأمل نماییم، تفاوتی آشکار ) باد(
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بار به حالـت مفـرد و    19» ریح«کلمه . یابیم می در آن

م ذکـر شـده   مورد به صورت جمع در قـرآن کـری   10

  .است

به این بیان که ایـن واژه در حالـت جمـع، صـرفاً     

وهـو الَّـذي   «: سـت  نویدبخش خیر و رحمـت ایـزدي  

بشْرًا بینَ یـدي رحمتـه حتَّـی إِذَا أَقَلَّـت      الرِّیاحسلُ یرْ

 نَا بِهاء فَأَخْرَجالْم فَأَنزَلْنَا بِه تیم لَدبل قْنَاهقَاالً سا ثابحس

» من کُلِّ الثَّمرَات کَذَلک نُخْرِج الْموتَی لَعلَّکُم تَـذَکَّرُونَ 

کســی اســت کــه بادهــا را بشــارت او «) 57: اعــراف(

فرسـتد؛ تـا   رحمـتش مـی  ) بـاران (دهنده در پیشاپیش 

ما آنها ) سپس(کشند؛ ) بر دوش(بار را ابرهاي سنگین

فرستیم؛ و به وسیله آنهـا،   را به سوي زمینهاي مرده می

کنیم؛ و با آن، از هر گونـه   را نازل می) حیاتبخش(آب 

کـه  (؛ این گونه آوریم بیرون می) از خاك تیره(اي  میوه

نیـز در  (مردگـان را  ) زمینهاي مـرده را زنـده کـردیم،   

) با توجـه بـه ایـن مثـال    (کنیم، شاید  زنده می) قیامت

.»متذکّر شوید
1

  

ــا صــفاتی چــون  حــال آن : کــه در حالــت مفــرد ب

و غیـره توصـیف گشـته    » عقیم«، »عاصف«، »صرصر«

دهـد؛ بـراي    است و خبر از عذاب و بالي آسمانی می

: رجام قوم عاد هالکت بـا چنـین بـادي اسـت    نمونه ف

و «) 6: حاقـه (» وأَما عاد فَأُهلکُوا بِرِیحٍ صرْصـرٍ عاتیـۀٍ  «

با تندبادي طغیانگر و سرد و پرصـدا بـه   » عاد«اما قوم 

.»هالکت رسیدند
2

  

بادهـاي  «: نویسـد  سیوطی در تأیید ایـن نکتـه مـی   

از  هاي گوناگونی دارنـد، هرگـاه یکـی    رحمت، وزش

شـود کـه    ها بوزد، در مقابلِ آن، باد دیگري بلند می آن

                                                
  )63:، نمل48:، فرقان22:حجر: ك.ر(هاي دیگر  براي نمونه. 1

:، فصلت41:، ذاریات22:یونس: ك.ر(هاي دیگر  براي نمونه. 2

  )19:، قمر16

شکند، در نتیجه میان این دو بـاد، بـاد    شدت آن را می

آیـد کـه بـه حیـوان و گیـاه سـود        لطیفی بوجـود مـی  

رساند؛ اما در عذاب، بـاد از یـک جهـت واحـد و      می

ــی ــارض مـ ــدون معـ ــیوطی، (»وزد بـ ، 1، ج1363سـ

  ). 663-664ص

ن مطلب در عرصه علمِ امـروز نیـز   گفتنی است ای

به اثبات رسیده است؛ یعنی بادهـایی کـه منشـأ بـاران     

هــاي  نبــوده، و در جهــت» اي یــک جبهــه«شــوند  مــی

وزند تا موجب نزول رحمت الهـی شـوند    مختلف می

  ). 173-167، ص2تا، ج یوسف، بی: ك.ر(

است کـه بـه   » سماء«از دیگر واژگان از این دست 

بسامد قـرآن اسـت کـه در حالـت     نوعی از واژگان پر 

مورد به کار  190مرتبه و در حالت جمع  120افرادي 

  ). 365-362عبدالباقی، بیتا، ص: ك.ر(رفته است 

یابیم که کـاربرد مفـرد    با دقّت در آیات قرآن درمی

یا جمع این کلمه، تنها براي بیان تعداد نیسـت؛ بلکـه   

ست که گر معنا و مفهوم خاصی ا کاربرد هر کدام، بیان

باشـد، و در واقـع    متناسب با سیاق و محتواي آیه مـی 

هـا باشـد،    ي آسمان هرگاه مقصود، بیان عدد و شماره«

شود که بر عظمـت و کثـرت    به صورت جمع ذکر می

اما، هرگاه مقصود، بیان جهت باشد، به کند؛  داللت می

  ).662، ص1، ج1363سیوطی، (»آید صورت مفرد می

یسبح للَّه ما «:از سوره جمعه براي مثال در این آیه

وما فی الْأَرضِ الْملک الْقُـدوسِ الْعزِیـزِ    السماواتفی 

هـا و آنچـه در    آنچه در آسـمان «؛ )1: جمعه(» الْحکیمِ

گوینـد، خداونـدي    زمین است همواره تسبیح خدا می

که مالک و حاکم است و از هر عیب و نقصی مبرا، و 

  . »حکیم است عزیز و

، بیان ایـن مطلـب اسـت کـه     »سماوات«مقصود از 

ــرد آن  ســاکنان آســمان ــرد ف چــه در  هــا بســیارند و ف
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کنند، پس هـدف ایـن    هاست، خدا را تسبیح می آسمان

شــماري از مخلوقــات،  اســت کــه بگویــد تعــداد بــی

اي  در آیـه . کننـد  خداوند عزیزِ حکیم را پرسـتش مـی  

 السـماوات لَـم مـن فـی    قُـل لَّـا یع  «: دیگر آمده اسـت 

» والْأَرضِ الْغَیب إِلَّـا اللَّـه ومـا یشْـعرُونَ أَیـانَ یبعثُـونَ      

کسـانی کـه در آسـمانها و زمـین     «: بگـو «؛ )65: نمل(

داننـد کـی   داننـد جـز خـدا، و نمـی    هستند غیب نمی

  .»!شوندبرانگیخته می

بـه کـار رفتـه    » السـماوات «ي  در این آیه هم کلمه

است و منظور، نفی علمِ غیب از هر کسی است که در 

ها ساکن است؛ یعنی در تمـامی هفـت    یکی از آسمان

آسمان، هیچ کس جز خداوند، آگاه به غیب نیسـت و  

پـس چـون   (چنین قدرتی، تنها در ید قـدرت اوسـت   

مع بـه کـار   ها منظور است، به صورت ج تعداد آسمان

  ). رفته است

حالت افرادي این واژه، معنایی متفـاوت از معنـاي   

ي  کنـد، بـه عنـوان مثـال در سـوره      جمع آن افاده مـی 

وفـی  «: ، چنـین آمـده اسـت   22مبارك ذاریـات، آیـه  

و روزي شما در آسـمان  » «رِزقُکُم وما تُوعدونَ السماء

اي  ر آیـه و د» شـود است و آنچه به شما وعده داده می

أَن یخْسـف بِکُـم األَرض    السماءأَأَمنتُم من فی «: دیگر

 ـورتَم یآیـا خـود را از عـذاب    «؛ )16: ملـک (» فَإِذَا ه

دانیـد کـه    کسی که حاکم بر آسمان است در امان مـی 

دستور دهد زمین بشـکافد و شـما را فـرو بـرد و بـه      

  .»!لرزش خود ادامه دهد؟

گر جهت بوده  رد آمدن کلمه، بیاندر هر دو آیه، مف

» سـماء «ي نخسـت،   در آیه. و اشاره به سمت باال دارد

به موضع رحمت الهی و روزي اشـاره دارد؛ چـرا کـه    

منبع رزق و روزي و منشـأ حیـات، آب اسـت کـه از     

  .ریزد آسمان و از طریق ابر و باران به زمین فرو می

ي دوم نیـز سـخن از عـرش الهـی بـوده و بـه        آیه

  .   یگاه ملک و ملکوت ایزدي اشاره داردجا

گاه نیز معناي یک کلمه به خودي خود در حالـت  

مفرد و جمع با هم تفاوتی ندارند؛ ولی استعمال آن به 

صورت مفرد یا جمـع، براسـاس سـیاق آیـه و بـراي      

اشاره به مطلبی خاص است که متناسـب بـا مفهـوم و    

 محتواي آیـه و همچنـین متناسـب بـا دیگـر کلمـات      

  . موجود در آیه است

هاسـت   از آن نمونه» سبل«و » سبیل«ي  واژهکاربرد 

: که هر یک متناسب با فضاي آیه، معنایی خاص دارند

 السـبلَ وأَنَّ هذَا صرَاطی مستَقیما فَـاتَّبِعوه والَ تَتَّبِعـواْ   «

» لَّکُـم تَتَّقُـونَ  ذَلکُم وصاکُم بِه لَع سبِیلهفَتَفَرَّقَ بِکُم عن 

این راه مستقیم من است، از آن پیـروي  «؛ )153: انعام(

پیروي نکنیـد،  ) و انحرافی(هاي پراکنده  و از راه! کنید

ایـن چیـزي   ! سـازد که شما را از طریق حق، دور مـی 

کند، شـاید   است که خداوند شما را به آن سفارش می

  . »!پرهیزگاري پیشه کنید

: گوید توضیح این گزینش میبدرالدین زرکشی در 

هاي متعدد  هاي باطل شعبه زیرا طریق حق یکی و راه«

ــی، (»دارد ــق ). 12-13، ص4، ج1415زرکشـ راه حـ

چون خطی مستقیم است کـه میـان دو نقطـه کشـیده     

شود که همیشه یکی اسـت و تعـدد در آن راه نـدارد،    

حــال آن کــه راه باطــل خطــوط انحرافــی اســت کــه  

هـا عجـین گشـته اسـت      تـاریکی نامحدود بوده و بـا  

  ).74، ص1384هدایت، (

  ظرائف کاربرد اوزان جمع در قرآن کریم . 4

انتخاب واژگان قرآنـی بـا ظرائفـی خـاص همـراه      

ساختار صرفی، تناسب با بافـت، سـازگاري بـا    . است

نظام موسیقایی و انسجام با معنا، از عواملی اسـت کـه   
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وه بـر  در گزینش واژگان مؤثر واقع گشته اسـت؛ عـال  

دیگـر،   و چینش الفاظ در کنار یک آن، در این گزینش

وحدت و ارتباطی دقیق موجود بوده که به تعبیر فخـر  

تر لطائف قرآن در همین ترتیـب   بیش«) ق 606(رازي 

ــت   ــه اس ــط نهفت ــر رازي، (» و رواب ، 10، ج1420فخ

  ).110ص

با تأملی در ساختار صرفی واژگان جمع در آیـات  

ن گفت که غالب این سـاختارها در  توا قرآن کریم، می

اي منسـجم و پیوسـته جـاي     اي منظم و شـبکه  زنجیره

. اند که نشانی از ظرافت خاص زبان قرآنی است گرفته

رسد تناسب با نظام آوایی، پیوند عمیق ایـن   به نظر می

ــا ســیاق، از مهــم  ــا معــانی و تناســب ب ــرین  اوزان ب ت

باشـد   رویکردهاي اسلوب قرآن در کاربرد ایـن اوزان 

  :گردند هایی تبیین می که در زیر با مثال

  تناسب با نظام آوایی. 1ـ4

هــا هــم در القــاي مفــاهیم و هــم در  ســاختار واژه

آهنـگ   مقصـود از نظـم  . آهنگ مؤثّر اسـت  تقویت نظم

نوایی است که در نتیجه تناسـب حـروف، حرکـات و    

وزنـی الفـاظ پدیـد     سکنات در یک کلمـه و نیـز هـم   

سـید قطـب واژگـان قـرآن در قـالبی      در نگاه . آید می

مناسب جاي گرفتـه تـا معـانی بـا دلنشـینی ناشـی از       

  . موسیقی در ارتباط باشد

این موسیقی و آهنگ در قرآن با توجه بـه معنـا و   

سـید قطـب،   : ك.ر(کنـد   مفهوم و بافت کالم تغییر می

ــا  ). 101102، ص2002 ــواي زیب ــن ن ــر  «ای ــراي ه ب

اي هر چند غیر عـرب، محسـوس اسـت، چـه      شنونده

شـنونده ایـن   ... رسد به این که شنونده عـرب باشـد   

آواي گوناگون و هردم تجدید شونده قرآن که اسـباب  

درپـی جـاي خـود را عـوض      و اوتاد و فواصل آن پی

اي از قلب را بـه نـوازش وا    کنند و هر کدام گوشه می

شود بلکه عطـش   تنها خسته و آزرده نمی دارند، نه می

معرفـت،  (» گیـرد  او براي شنیدن همـواره فزونـی مـی   

  ).381-380، ص1377

هـاي قرآنـی نیـز عـالوه بـر       گزینش اوزان جمـع 

ارتبـاط بـا نظـم     هـا، بـی   ظرافت معنایی خـاص در آن 

ــه از ســوره عــبس  .موســیقایی نیســت ــن آی در در ای

داونـد و  توصیف عظمت فرشتگان وحی در پیشگاه خ

فـی صـحف مکَرَّمـۀٍ    «: هـا آمـده اسـت    بلندي مقام آن

-13: عـبس (» بـرَرةٍ کـرَامٍ   سفَرَةٍمرْفُوعۀٍ مطَهرَةٍ بِأَیدي 

در الواح پرارزشی ثبت است، الواحی واال قدر  «؛ )16

ــام و     ــت واال مق ــفیرانی اس ــت س ــه دس ــاکیزه، ب و پ

  . »!فرمانبردار و نیکوکار

»بـررة «و ) جمـع سـافر  (» سفرة«وزن  مدو کلمه ه

)ي معناي خاص خود، بـا نظـم    ضمن افاده) جمع بار

پیشین خود هماهنگ بـوده و در ایجـاد موسـیقی آیـه     

این نظم آوایـی را در اوزان جمـع   . اند مؤثّر واقع گشته

وهم علَـی مـا    قُعودإِذْ هم علَیها «: این آیه نیز شاهدیم

هنگـامی کـه    «) 7-6: بروج(» شُهودمؤْمنینَ یفْعلُونَ بِالْ

در کنار آن نشسته بودند و آنچه را با مؤمنان انجام می

  »!کردند تماشا می) با خونسردي و قساوت(دادند 

  مندي از ظرافت معنایی بهره. 2ـ4

ها بـاري از معـانی    به طور کلّی، در دل تمامی واژه

صـورت   نهفته است، این معـانی خویشـتن را گـاه در   

کشـف  . سازند حقیقت و گاه در قالب مجاز نمایان می

این معانی و مفاهیم، شوقی خاص در خواننـده ایجـاد   

  . نماید کرده و اثر هنري را جذاب می

بالغی  در ساختار واژگان قرآن نیز باري از ظرافت

. سـت  نهفته است که شاید نخستین آن، ظرافت معنایی
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جمع، نمایـان شـدنی    این نکته با مقایسه اوزان متعدد

در » أفعـال «و » فَعلَـی «است؛ براي مثال، بسـامد اوزان  

مرتبه است و  6و  17، به ترتیب، »میت«ي  جمع کلمه

بـار در   3جمع آن نیز به صورت جمـع مـذکّر سـالم    

هـا در   آیات است، حال بـه راسـتی تنـوع ایـن جمـع     

  پوشانی معنایی ندارند؟ چیست؟ آیا این اوزان هم

اید اعتراف نمود که مرز معنایی ظریفـی  در پاسخ ب

      میان هر سه واژه وجـود دارد کـه بـا دقّـت و لطافـت

با بررسی آیات . تمام، در آیات به آن توجه شده است

تنهـا در مـورد   » مـوتی «رسـد کـه    چنین بـه نظـر مـی   

اند و عالئمی از حیـات در   ست که حقیقتاً مرده کسانی

قَـالَ إِبـرَاهیم رب    وإِذْ«: ها وجود ندارد، براي مثـال  آن

قَـالَ أَولَـم تُـؤْمن قَـالَ بلَـی       الْمـوتَی أَرِنی کَیف تُحیِی 

) به خاطر بیـاور (و «؛ )260: بقره(» ولَکن لِّیطْمئنَّ قَلْبِی

به من نشـان بـده   ! خدایا«: هنگامی را که ابراهیم گفت

 مگـر ایمـان  «: فرمود» کنی؟ چگونه مردگان را زنده می

خـواهم قلـبم   آري، ولی می«: عرض کرد» !اي؟ نیاورده

  . »آرامش یابد

، زنده کردن )ع(در این آیه منظور حضرت ابراهیم 

اند و دیگر زنـده نیسـتند،    کسانی است که از دنیا رفته

. در این جا به معناي مرگ حقیقـی اسـت  » موتی«پس 

چنین در آیه پایـانی سـوره قیامـت در بیـان زنـده       هم

ان، از همین قالب صـرفی اسـتفاده گشـته    کردن مردگ

است تا ضمن ایجاد موسیقی دلنشین و همـاهنگی بـا   

آیات پیشین، مقصود آفرینش مجدد مردگان بـه مـرگ   

» الْمـوتَی أَلَیس ذَلک بِقَادرٍ علَی أَن یحیِی «: مادي باشد

آیا چنین کسی قادر نیست که مردگـان  «؛ )40: قیامت(

  . »!را زنده کند؟

مـرگ  «ایـن کلمـه، افـزون بـر     » أفعال«اما در وزن 

نیز متبلور اسـت کـه   » مرگ معنوي«، معناي »جسمانی

سـت کـه در وصـف شـهدا بیـان       برترین شاهد، آیاتی

انـد، زنـده جاویـدان، و از    زنده«ها که  گشته است، آن

گیرنـد، بـا    هاي معنوي در پیشگاه خدا بهره مـی  روزي

نوشـت پربارشـان   گوینـد، و از سر  دیگر سخن می یک

، 1، ج1374مکـــارم شـــیرازي، (» کـــامالً خشـــنودند

  ). 521ص

نیـز در مـورد   ) میتـون (جمع مذکّر سالم این کلمه

، 30: ، زمـر 15: مؤمنون(اند  ست که هنوز نمرده کسانی

دهد  ها در آینده خبر می و آیه از مرگ آن) 58: صافات

  . )116، ص1428سامرایی، : ك.ر(

نمونه دیگر این ظرافت معنایی را در جمـع کلمـه   

مورد بـر   2نماییم، جمع این واژه  مالحظه می» ساجد«

و بـه همـین   » فُعـل «مـورد بـر وزن    11، »فُعول«وزن 

تعداد به صورت جمع مذکر سالم ذکر شده است کـه  

هر یک متناسب با آیـات ظرافـت معنـایی خـاص بـه      

  . دنبال دارند

، »سـجد «و » سـجود «جمـع  در تفاوت معنـایی دو  

ست که  تنها در آیاتی» سجد«رسد که  چنین به نظر می

همان معناي ظـاهري سـجده مرادسـت ایـن نکتـه بـا       

بررسی یازده مـورد اسـتعمال کلمـه بـه راحتـی قابـل       

، 154:، نسـاء 58:بقره: ك.براي نمونه ر(برداشت است 

  ). 100:، یوسف161:اعراف

» فعـول «اي صرفی حال آن که استعمال کلمه در بن

تنها دال بر مفهوم ظاهري کلمه، یعنـی سـر بـر زمـین     

 125آیه (نهادن نیست؛ بلکه در دو موضع استعمال آن 

، معنـاي ظـاهر بـه    )سـوره حـج   26سوره بقره و آیـه  

همراه مفهوم باطنی آن، یعنی افتادگی و خشوع، مـراد  

که در هر دو آیه تکـرار گشـته   » طهر«ي  بوده و با واژه

: ك.ر(ن مفهـوم بـاطنی ظهـور بیشـتري دارد     است ایـ 

  ):134-135ق، ص1428سامرایی، 
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»      ـیتیـرَا بیلَ أَن طَهاعـمإِسو یمـرَاهنَا إِلَـی إِبهِدعو

و «؛ )125: بقـره (» السـجود للطَّائفینَ والْعاکفینَ والرُّکَّعِ 

ي خانه مرا برا«: ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که

کننـدگان و سـجده    کنندگان و مجاوران و رکوع طواف

  »!کنندگان، پاك و پاکیزه کنید

لَّا تُشْرِك بِی شَیئًا وطَهرْ بیتی للطَّـائفینَ والْقَـائمینَ   «

چیـزي را همتـاي مـن    «؛ )26: حـج (» السجودوالرُّکَّعِ 

ــده  ــرار م ــه! ق ــواف و خان ــراي ط ــدگان و  ام را ب کنن

از (کننـدگان و سـجودکنندگان    نـدگان و رکـوع  کن قیام

  » پاك ساز) آلودگی بتها و از هر گونه آلودگی

والَّـذینَ إِذَا ذُکِّـرُوا   «: همچنین در ایـن آیـه شـریفه   

: فرقـان (» بِآیات ربهِم لَم یخـرُّوا علَیهـا صـما وعمیانًـا    

کسانی که هر گاه آیات پروردگارشان بـه آنـان   «؛ )73

، جمـع  »افتنـد  گوشزد شود، کـر و کـور روي آن نمـی   

» فعـالن «تنها در یک موضع در قرآن بـر وزن  » أعمی«

ذکـر شـده   » عمـی «در آیات دیگر به کار رفته است و 

.است
1

  

با بررسی مضمون آیاتی که این دو بناي صرفی به 

تنها در توصیف » عمی«یابیم که  کار رفته است، در می

اي کـه ذکـر شـد،     در آیـه  اهل کفر است، حال آن کـه 

  . به کار رفته است» عباد الرحمن«در توصیف » عمیان«

  )بافت(تناسب با سیاق قرآن . 3ـ4

مناسبت بـا سـیاق و فضـایی کـه بـر آیـات سـایه        

انداختــه اســت، در گــزینش مفــردات قرآنــی تــأثیري 

است » ساقَ ـ یسوقُ «سیاق مصدر فعل . گیر دارد چشم

اي از  یک جملـه یـا مجموعـه   سیر کلّی «و مراد از آن 

هاست که از رهگذر آن مفهوم خاصـی بـه هـم     جمله

                                                
: نمل ،43: ونسی، 18: بقره: ك.ر(نمونه يمورد؛ برا هفت. 1

81.(

جریان کلّی یک جمله به الفاظی که در آن به . رسد می

بخشـد و جریـان    کار رفته، جهت معنایی خـاص مـی  

هایی که در  کلّی مجموعه یک متن، به هریک از جمله

، 1381نجـار،  (» دهد آن آمده، جهت مفهومی ویژه می

  ).62ص

سیاق در تعیین معنـا و مقصـود نقـش بـه سـزایی      

اي اسـت کـه در تعیـین     قرینـه «دارد؛ به عبارت دیگر، 

هـا اهمیـت فـراوان دارد و     ها و نماد جمله معناي واژه

  . شود یکی از اصول عقالیی در محاوره شناخته می

، البرهــاندر میــان محققــان اســالمی، زرکشــی در 

 تفسیر المنـار ، رشید رضا در مفردات القرآنراغب در 

تـرین نقـش را در    بـیش  المیزانو عالمه طباطبایی در 

، 1391پرچم و شاملی، (» اند داده» سیاق«تعیین معنا به 

  ). 92ص

هـا   سیاق و تأثیر آن در تعیین و تحدید معناي واژه

در قرآن، به کلمات ظهور خاصی بخشیده و به نـوعی  

ن که گاه فضـاي  در گزینش واژه مؤثر است، مقصود آ

اي با سـاختار   اي است که کلمه موجود در آیه به گونه

تـرین تالئـم و سـازگاري بـا آن را      خاص خود بـیش 

  . داراست

در فصلی به نام  التصویر الفنیسید قطب در کتاب 

، این تناسب در آیات »پیوستگی هنري در آیات قرآن«

تناسـب در  «: قرآن را در پنج نوع معرفی نموده اسـت 

و گزینش الفاظ؛ تناسب ایقاعی ناشی از گـزینش  نظم 

الفاظ و نظم آن؛ تناسب اغراظ بالغی با سیاق و بافت 

آیات؛ تسلسل معنایی میان اغـراض قـرآن؛ تناسـب و    

ــی ســید : ك.ر(» همــاهنگی نفســانی در تصــاویر قرآن

  ). 88-87، ص 2002قطب، 

در آیه زیر از سوره یوسـف، غرابـت در سـیاق و    

کـاربرد و   ه، با انتخاب الفاظی کـم فضاي موجود در آی
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قَـالُواْ تَـاهللا   «: غریب، سازگاري و پیونـدي عمیـق دارد  

تَفْتَأُ تَذْکُرُ یوسف حتَّـی تَکُـونَ حرَضًـا أَو تَکُـونَ مـنَ      

به خـدا تـو آن قـدر    «: گفتند«؛ )85: یوسف(» الْهالکینَ

کنی تا در آستانه مرگ قـرار گیـري، یـا     یاد یوسف می

» تفتأ«، فعل »ت«کاربرد  حرف قسم کم. »!رديهالك گ

در این آیه با فضاي کلی آیه تناسب دارنـد  » حرضاً«و 

  ).393، ص1435خضر، : ك.ر(

این مسأله در انتخاب دقیـق اوزان قلـت و کثـرت    

ي نحل در ذکر  گردد، براي نمونه در سوره مالحظه می

معرفـی  » شـاکر «، او با صفت )ع(اوصاف ابراهیم نبی 

اجتَباه وهـداه إِلَـی صـرَاط     لِّأَنْعمهشَاکرًا «: ستگشته ا

ــتَقیمٍ ســل(» م ــت  «؛ )121: نح ــکرگزار نعم ــاي  ش ه

پروردگار بود؛ خدا او را برگزید؛ و بـه راهـی راسـت    

  .»!هدایت نمود

در این آیه، با توجه به سیاق و بافت درونـی آیـه،   

ت تـا  معنا در یکی از اوزان جمع قلت جاي گرفته اس

از ظرافتی خاص پرده بردارد که بنده هر چه در مسـیر  

اي به جا نیـاورده   شکرگزاري هم بپوید، جز شکر ذره

  ). 529، ص16، ج 1365صادقی تهرانی، (است 

این تناسب ظریـف در مقایسـه بـا کـاربرد جمـع      

در سـوره لقمـان بهتـر مشـخص     » نعمـۀ «کثرت کلمه 

خَّرَ لَکُم ما فی السماوات وما أَلَم تَرَوا أَنَّ اللَّه س«: است

 کُملَیغَ عبأَسضِ وی الْأَرفمعنَۀًناطبرَةً وظَاه لقمـان (» ه :

چه را در آسمانها و زمین  آیا ندیدید خداوند آن«؛ )20

است مسخّر شما کـرده، و نعمتهـاي آشـکار و پنهـان     

، »!؟خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته اسـت 

شمار  هاي بی که چون سخن در باب نعمت توضیح آن

کـران او بـر مـردم اسـت؛ از ایـن رو،       خدا و فضل بی

  .جمع کثرت مفید آن معناست

در دو آیه زیر نیز بافت و سـیاق آیـات در تعیـین    

جمعی که به کار رفته است، نقشی تعیـین کننـده ایفـا    

نموده است، مقصود آن که هر چند عدد و معـدود در  

ر دو آیــه یکــی اســت؛ ولــی دو جمــع مختلــف را هــ

جمـع کثـرت و دومـی جمـع      اولی به صیغهشاهدیم، 

  : سالم

مثَلُ الَّذینَ ینفقُونَ أَموالَهم فـی سـبِیلِ   «: نخست آیه

 عبس تَتۀٍ أَنببثَلِ حکَم نَابِلَاللّهئَـۀُ      سلَۀٍ مـنبـی کُـلِّ سف

ضَاعی اللّهۀٍ وبیمحلع عاسو اللّهو شَاءن یمل بقـره (» ف :

کسانی که امـوال خـود را در راه خـدا انفـاق     « ؛ )261

کنند، همانند بذري هستند که هفت خوشه برویاند؛  می

که در هر خوشه، یکصد دانه باشـد؛ و خداونـد آن را   

، دو )و شایستگی داشـته باشـد  (براي هر کس بخواهد 

از نظــر قــدرت و (و خــدا  کنــد؛ یــا چنــد برابــر مــی

  .»داناست) به همه چیز(وسیع، و ) رحمت،

وقَـالَ الْملـک إِنِّـی أَري سـبع بقَـرَات      «: ي دوم آیه

 عبسو افجع عبنَّ سأْکُلُهانٍ یمسالَتنبأُخَـرَ   سخُضْرٍ و

نتُم للرُّؤْیـا  یابِسات یا أَیها الْمألُ أَفْتُونی فی رؤْیاي إِن کُ

من در خواب «: پادشاه گفت «؛ )43: یوسف(» تَعبرُونَ

دیدم هفت گاو چاق را که هفت گاو الغر آنها را مـی 

خورند؛ و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشـکیده؛  

ها بر سبزها پیچیدنـد؛ و آنهـا را از بـین    که خشکیده(

دربـاره خـواب مـن نظـر     ! اي جمعیت اشراف.) بردند

  .»!کنید اگر خواب را تعبیر میدهید، 

در آیه نخست سیاق آیه در بیانِ زیادي و مضاعف 

ي  شدن به خاطر انفاق است؛ به همین دلیـل از صـیغه  

در ســوره «جمــع کثــرت اســتفاده شــده اســت؛ ولــی 

یوسف، بیان آن چیزي است که در خواب دیده اسـت  

؛ لـذا از جمـع سـالم کـه     )که تعداد آن کم بوده است(
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قلّت دارد، استفاده شده است، تا لفظ با معنـا  داللت بر 

  ).    252، ص 1428زاید، (» تناسب داشته باشد

  گیري نتیجه

یکی از وجوه زیبایی آیات قـرآن کـریم، گـزینش    

. ســاختار و وزن صــرفی مناســب بــراي الفــاظ اســت

در قرآن از جمله مواردي است که بر آن  واژگان جمع

اوزان صرفی متنوعی شاهدیم که هر یـک در جایگـاه   

مناسب خود به کار رفته اسـت و همگـی در راسـتاي    

  .اغراض بالغی ویژه قرار دارند

ـ در زبان محاوره کاربرد واژگان به حالت افـرادي  

یا جمع، با تکیه بر شمارگان و تعـداد اسـت؛ ولـی در    

تنها عدد مـالك کـاربرد واژه بـه صـورت      قرآن کریم

  . جمع نیست

واژگان جمع در قرآن کریم، با سیاق و مقصود آیه 

هماهنگی کامل دارند و چنان که بیان شد، گاه معنـاي  

  .یک لفظ در حالت افرادي با جمع آن متفاوت است

هـاي   در زبان عربی گاه یـک کلمـه بـه صـورت    ـ 

ها معناي  از آن شود که هر کدام مختلفی جمع بسته می

در قرآن کریم هم شاهد استعمال . خاص خود را دارد

هاي مختلف یک کلمه هستیم کـه نـه تنهـا ایـن      جمع

ها رعایت شده است؛ بلکه ظرائـف   تفاوت معنا در آن

بینیم که در بسـیاري   ها می کاربرد آن وهو نکاتی در نح

  .ها توجه نشود از کتب دستوري به آن

هاي از واژگان جمع کـه در ایـن   ـ با بررسی نمونه

رسـد کـه گـزینش     نوشتار بیان شد، چنین به نظر مـی 

تناسـب بـا نظـام آوایـی،     : هـایی چـون   ها با ظرافت آن

  .ظرافت معنایی و تناسب با سیاق آیات، همراه است
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 لطائف الجموع وأبنيتها الصرفية في القرآن الکريم ينظرة إل

 

 * یشهبازمحمود 

 ** یذوالفقار   زهرا

 

 المُلخّص

إنّ اختيار األبنية الصرفيّة المناسبة والصيغالمتنوّعة يُعتَبر من جماليّاتآي القرآن الكريم ولكلّ هذه األبنية أغراض 

وورد تختلف بعضها عن بعض  متعدّدة للجموع القرآنية أبنية. غاية الدقّة و الجمال بالغية خاصة تمّ استخدامها في 

المقال هذا نتناول عددان من تلك الجموع وأبنيتها  في . يكلّها في مكانها الخاص بحيث ال يمكن استبدالها باألخر

  . البالغية والداللية أهمّ أغراضها  ينبحثعن أسباب اختيارها في اآليات القرآنية للحصول عل الصرفية بالبحث و

التالئم مع السياق من أبرز سمات  الصوتية و الداللية واللطائف  خالل هذه الدراسة يبدو لنا أنّ من

 .اآليات المنسجمة والمتناسقة األبنية حيث وقعت في منظومة األسلوب القرآني المعجز في استخدام تلك 

 

   .القرآن الكريم، أوزان الجمع، التناسب الداللي، السياق  :الکلمات الدليلة
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A review of the morphological aesthletics of words in Holy 

Quran;The case of plural forms prosody 
 

Mahmood Shahbazi * 
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Abstract 

From among the outstanding characteristics of Quran, is the excellent 

rhetorical fitness of the structure of the lexicon with the intended meaning 

and content of the verses. Appropriate and right selection of lexicon, fit in a 

well-developed structure, not only yields second to known coherence but 

also, makes them fit well in with each verse’s innate attitude and meaning. 

The selection of lexicon and the way they are deployed in various meter and 

prosody and derivative forms is in line with specific rhetorical rhythm and 

its pragmatic aspect is revealed once we study it. 

By focusing on a number of words in their plural form and their 

morphological structure, this study figured out the reasons behind their 

selection. Our quest showed that semantic and phonetic delicacies are 

among the aesthetic features behind holy Qurans’ selection of these words 

which are morphologically in tune and harmony. 

 

Keywords: the Holy Quran, plural form prosody, context, semantic 

harmony, rhythm. 
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