
 معناشناسي قرآن در تفسير تبيان شيخ طوسي

 

 1دکتر سيد ابراهيم ديباجي

 2دکتر غالمعباس رضايي هفتادري

 3حسن کاظمي سهلواني

 چکيده: 

ابزارها و اسلوب  زبان قرآن زبان هدايت، ايمان و شورانگيز ي و برانگيختگي است و براي اين انگيزش معيارها، 

هاي لفظي و همچنين عناصر زيبايي متن و بافت که کامل کننده ي اين ابزارها  رسايي، اسلوب بديع، آهنگ و موسيقي

 است.

از جمله مالک هاي زيبايي شناسي آيات قرآن تحليل زبان دروني آنهاست و اين که سوره را به عنوان يک کل بهم 

ا را مورد بررسي قرار دهيم تپيوسته مورد بررسي قرار داده آنگاه اجزاي آن يعني آيات و سپس ساختار آن يعني کلمات 

 راز زيبايي و شگفتي آن را کشف کنيم و دريابيم که انسجام و پيوستگي آيات چه تأثيري در گزينش الفاظ دارد؟

در بررسي به عمل آمده در اين مقاله آيات قريب المعاني را در دو سوره ي متفاوت مقايسه کرده و با اين ديدگاه 

ايم و دريافتيم که فضاي معنايي يک متن ستجـو کردهين دوآيه را در بافت معنايي سوره جواژه ايي در ا متفاوت بودن،

 چگونه ساخت واژه هاي متفاوت در معناي مشترک را سبب مي شود.

 اعجاز صرفي، بالغت، معناشناسي، سبک شناسي قرآن زيبا شناسي قرآن، بافت و معنا، کليد واژه:

 مقدمه:

ويژگيهاي خاص و قابليت  (103)نحل/ ""مبين و روشن خوانده است.آن را  زبان عربي که قرآن

هايي بي مانند دارد که در حوزه هاي مختلف چون موسيقي واژگان، نحت يا واژه آميزي، لفظ و معني، اوج بالغت و 

 فصاحت قرآن را نمايانده است.

، 1490اهلل )ص( نازل گرديده است. )رافعي، مصطفي صادق،اين کالم معنوي که بر قلب فصيحترين عرب محمد بن عبد

( و در 85)دخان/  " "رسالت هدايت وآگاهي بخشي بشريت را بر عهده دارد. (22-ص

رخوردار ب ي معنا و گنجايش واژگاني و اشتقاق و ترکيبميان تمامي زبان هاي دنيا از اختصاصاتي منحصر به فرد در حوزه

اين حوزه آنگاه انحصاري بودن خود را دو چندان مي نماياند که بحث حرکات را نيز در  (22 ، ص1359است. )سيدي، 
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لحِلف: ا آن دخيل گردانيم و دريابيم که تغيير يک حرکت، تغييري اساسي در معنا ايجاد مي کند. مانند: الحَلف: اتحاد،

 سوگند

م براي اثبات اعجاز قرآن کنکاشهاي علمي در خور توجهي را در الفاظ قرآن داشته انديشمندان حوزه هاي مختلف علو

اند و اندوخته ايي شگرف وبس قيمتي را در زمينه هاي لغت و اشتقاق، نحو و ساختار، سياق و سبک )نظم(، زيبايي 

. معاصر است ي انديشمندانشناسي و بالغت و... به جاي گذاشته اند که امروزه خود مرجعي براي مطالعه و بررسي برا

ازجمله مواردي که در اين بررسي ها مورد توجه و التفات بوده است، توجه به الفاظ و اعراب از زوايه ي لفظ و معنا و 

همچنين نگاه زيبا شناسي در حوزه بالغت و علوم سه گانه آن مي باشد. بيشتر نگاه هاي کنکاشي در قرآن کريم در حوزه 

 دايره بوده و اختالف قراء ات موضوع اصلي آن مي باشد.ي لفظ در اين 

ر د اما بررسي لفظ از نقطه نظر معنا و در ارتباط با بافت و متن نيز مي تواند کاشف جنبه ي اعجاز لفظي قرآن باشد.

تاري را ساخاين مقاله برآنيم تا ساختارهاي گوناگون لفظ را دربافت هاي هم معني بررسي کرده و داليل اين تفاوت ها ي 

با توجه به فضاي متن جستجو کنيم. بدين منظور تعدادي گزاره هاي قرآني که از جهت معنا تقريباً مشابه بوده و تفاوتي 

جزيي در صيغه و ساخت واژه ايي يا ترکيبي دارند را برگزيده و بررسي کرده ايم، شيوه ي اين بررسي کتابخانه اي و 

 تحليلي مي باشد. -توصيفي  روش آن

برخي از مترجمان قرآن کريم در اينگونه آيات متشابه المعني، ترجمه هاي يکسان و گاه کامالً مطابق به هم را ارائه 

کرده اند و حال آنکه حداقل يکي از الفاظ در آيه مشابه نبوده و متفاوت است. اين گروه دو واژه با صيغه و ساخت و حتي 

نده اند و لذا ترجمه را يکسان ارائه نموده اند و حال آنکه ابوهالل دو واژه ايي ريشه متفاوت را هم معنا و يا مترادف خوا

را که در يکي از موارد استعمال، صفات، تأويل، حروف تعدي، نقيض، اشتقاق، صيغه و ضبط با هم فرق داشته باشند را 

 (13 ، ص1450 داند. )عسکري،مترادف نمي

يکي  از اين دو واژه اً يکسان بيان مي شود ولي اين بدان معنا نيست کهدر هم معنايي دو واژه گر چه معنايي حدود

به اقتضاي بافت آيه و تناسب آن با فضاي متن به يکي از داليل:  مجمل و ديگري مبين است. بلکه براي ساخت متفاوت

 (221، ص 1340م،نکونا) تفسير، واژه هاي متفاوت برگزيده شده اند. -9 رعايت آهنگ -3 تنوع تعبير -2 تاکيد -1

در اين مقاله برآنيم که تا علت تنوع الفاظ و ساختار را در آيات مشترک المعني با توجه به بافت متن و در سوره و بر 

 اساس راي شيخ طوسي در تفسير تبيان بررسي نموده وحکمت اين گوناگوني را دريابيم

 تغييرات ساختاري الفاظ قرآن و معناشناسي آن

به منظور زيبا سازي لفظ و غني سازي معني و متنوع سازي اسلوب به  و گزاره هاي قرآني، الفاظ، تغييرات ساختاري

اه نوع گ سبکهاي متفاوتي در قرآن کريم تجلي يافته است گاه حرفي در جمله تغيير مي کند ومعنايي جديد خلق مي کند،

 دگرگون مي شود تا رسالت بياني و ادبيات کالمي جمله دگرگون مي شود و گاه مبناي کلمه ايي يا ساختار صرفي کلمه اي

 آيه در عالي ترين حد ممکن اثر گذاري خود را به انجام رساند.

 براي طبقه بندي اين تغييرات مي توان الگوهاي زير را ذکر کرد.



 جايگزيني حرفي به جاي حرف ديگر براي باز آفريني داللتي ديگر

 اييجاي ديگر واژه ه ه بژجايگزيني يک وا

 جابجايي فعلي با فعل ديگر در دو معني که نسبتا مشابه اند.

 جايگزيني حرکتي به جاي حرفي و يا اعرابي به جاي حرفي 

 جايگزيني يک ترکيب بجاي ترکيبي ديگر

 اسم مشتق بجاي مشتقي ديگر معلوم به جاي مجهول، جايگزيني يک ساخت به جاي ساختي ديگر،

شخص مي شود اين جابجايي ها وجايگزيني ها هم در زيبايي لفظ و هم در گوناگوني آنچنان که از اين دسته بندي م

 و اين خود بيانگر اعجاز قرآن در دو مقوله ي مذکور است. وتنوع معنا دخالت دارند.

 در جهت فهم درست به ديگر سخن شناخت اين دگرگوني هاي ساخت واري عالوه بر شناخت بخشي از بالغت کالم،

 ظرافت هاي معنايي نيز موثر است. معنا وشناخت

و اليه هاي  نظام مندي، از بررسي اليه هاي نحوي و ساختارهاي صرفي کالم در يک متن مي توان اسلوب و سبک،

 معنايي و همچنين کيفيات و ذهنيات پنهان گوينده يا نويسنده متن را شناخت.

معنا و  به حقيقت قرآن شده وسرانجام دست يافتن تاويل و تفسير اين بررسي در متون مقدس موجب دريافت اعجاز،

 گردد.اتحاد ساختاري وارتباط معنايي و پيوست و انسجام کالمي متن را سبب مي

ارتباط درون متني هر واژه ويا ساختار تحليل و  در اين پژوهش سعي شده تا با بررسي اين ساخت واژه هاي متفاوت،

ار نحوي تکيه بر ساخت بدين منظور عالوه بر بررسي لغوي، ر کشف وبيان گردد.اليه اي از معنا وسبک و ساختا سرانجام،

 هم خواهد بود تا اين درهم تنيدگي و ارتباط آن با معنا روش و تبيين گردد.

جام به پردازيم و سراندر اين بررسي مطابق با تقسيم کلمه از حرف آغاز مي کنيم و آنگاه اسم و فعل را به جستجو مي

 هيم پرداخت.ترکيب خوا

 جايگزيني حرف در گزاره ها ي مشابه

يک حرف تغيير يافته براي آنکه يک تفاوت ظريف معنايي ايجاد کند و يک معنايي  در برخي آيات با مضامين مشابه،

 دقيق را برساند.

 

 

 جايگزيني در حروف عطف

عطف در گزاره هاي قرآن تغيير  حروفاز « ثم» و« ف» بعنوان مثال مي توان به دو آيه ي زير اشاره کرد که دو حرف

 يافته و معنايي جديد را در گروه دروغ پنداران و گناهکاران ايجاد کرده است.

 (11انعام/«)»



» (130 ص ،1334آيتي،) بگو در روي زمين بگرديد و بنگريد که پايان کار تکذيب کنندگان چگونه بوده است.

بگو در زمين سير کنيد و بنگريد که پايان کار مجرمان چگونه  (24نمل/«)

 (359 ص ،1334 آيتي،) بوده است.

 ده.واز يک حرف استفاده نش راستي چرا در نگريستن عاقبت دو گروه متفاوت دو حرف گوناگون به کار رفته است؟

 اين تغيير حرف در معنا تاثير داشته است؟آيا 

با مالحظه و بررسي ترجمه هاي کالم وحي در مي يابيم که مترجمان غالبا اختالف و تفاوت چنداني براي اين اختالف 

رده ترجمه ک« و»را به « ف»فقط برخي مترجمين چون مکارم شيرازي، خرمشاهي وبهرامپور ثُمّ را سپس و  لحاظ نکرده اند.

 و چنانچه در ترجمه آيه مالحظه مي گردد مرحوم آيتي هيچ تمايز و تفاوتي را قائل نشده اند. اند.

با مالحظه سياق اين دو آيه در سوره درمي يابيم که در سوره ي انعام موضوع تکذيب نبوت پيامبر است از سوي دروغ 

ات ان خود بنگريد که چه نيرومند تر و پر امکانپنداران و مسخره کنندگان و قرآن آنها را دعوت مي کند به سرنوشت پيشيني

گويا آيه بر آن است که انديشه  تر از شما بودند وچنين حرفهايي مي زدند واکنون جايگاه و سرنوشت آنها چگونه است.

( ص) انديشه و تفکر به حقيقت رهنمون گرديده و دعوت حق و رسالت پيامبر و تفکر آنان را برانگيزد تا با درنگ و تامل،

 در اين آيه استفاده شده تا هم بيانگر ترتيب باشد و هم« ثم» لذا از حرف عطف را تصديق کنند و به راستي آن پي ببرند.

 انديشه و با صرف مهلت از طرفي نشانگر تراخي يعني خداوند در اين آيه نگريستن در عاقبت دروغ پنداران را همراه با

ايمان ندارند و يا شک دارند در اين انديشه و تفکر راه از چاه باز ( ص) لت پيامبرو زمان خواسته تا شايد آنان که به رسا

 اينگونه بيان داشته که: اين معني را شيخ طوسي در تفسير تبيان يابندو به حق هدايت گردند.

«

 (58ص،9ج بي تا، طوسي،) «.

منکر شده اند واميد بازگشت براي آنان ولي در سوره ي نمل موضوع تکذيب قيامت است و مجرمان اصل معاد را 

نيست ولذا قرآن به آنها گردش و مالحظه آثار و سرگذشت پيشينيان را پيشنهاد کرده و هشدار مي دهد که آناني که چون 

لذا از  ريد.پيش دا اين سرنوشت را پيدا کردند سپس شما هم با اين باور چنين سرنوشتي را در شما چنين مي انديشيدند،

 استفاده کرده که فقط بيانگر ترتيب باشد و بس.« ف» حرف

 

 (113 ص ،5 ج بي تا، )طوسي،

پس در اين آيه خداوند خواسته است فقط توالي و پيوستگي سيروسياحت را بيان کند تا عبرتي باشد، آنان راکه کافر 

نيان هم عمل با شما، به عذاب يشما هم چون پيش يزودبه و انذاري باشد براي آنان که:  شدند وقيامت را انکار کردند.

 يعني انکار معاد را تحمل کنيد.سخت الهي هالک شويد و عقاب گناه بزرگ خود 

 اينگونه آمده است که:« انوار التنزيل واسرار التاويل»اين تفاوت ظريف در تفسير 



 (188 ص ،2 ج ،1915بيضاوي،) 

به نتيجه و عمل اشاره مي کند که در سوره ي انعام امر به سيرومطالعه براي  ،«ثم«»ف»بيضاوي در تفاوت اين دو حرف 

عبرت است ولي در سوره ي نمل سير وتتبع براي آگاهي از عاقبت و سرانجام است لذا مي تواند سير با اهداف مختلف 

 توجه به سرنوشت گذشتگان را هم بدنبال داشته باشد.ولي  باشد،

 جايگزيني اسم با اسم

 :مصدر با مصدر 

گاه ساخت واژه ها در شکل سازه ي صرفي خود يکسان ولي در نوع حروف سازه ي صرفي متفاوت اند که اين 

 تفاوتها بسي پر دامنه است و در حد وسعت اين مقال چند مورد را شاره مي کنيم.

 جاي مصدر:مصدر به 

 به اين دو آيه توجه نمائيد تا تفاوت ساخت واژه ها را دريابيد.

 (31کهف/)  -

 (302 ص ،1334 آيتي،) کاري سخت بزرگ و زشت است. کاري که مي کني،

 (39کهف/) . -

 (302 ص ،1334 آيتي،) مرتکب کاري زشت گرديدي.

اشتراک لفظي واژه ها و تنها در اختالف يک واژه چه تفاوت  مي يابيم که دو جمله بادر سطحي ترين مالحظه در 

 اين شگفتي آنگاه شدت مي يابد که دريابيم ساخت واژه ها از نظر ساختاري و صرفي در يک گروه معنايي يافته است.

 قرار مي گيرند.( اسم)

قد و الدهاء واالمر الصعب الذي ال يعرف، النکر:» است که را اينگونه معنا کرده« النکر» راغب اصفهاني در مفردات خود

 (529 ص ،2001 راغب،«)نکر نکاره

 آورده است.« امرا»اما در معني واژه 

ابن قتيبه در غريب القرآن خود اين دو واژه  (40 ص ،2001 راغب،«)اي کبر و کثر من قولهم امر االمر، امرا اي منکرا،

 (244 ص ،1ج  تا، بي اي منکرا )ابن قتيته، اي عجبا و نکرا: ً: امرا را اينگونه آورده است که:

را به معني االمر المنکر گرفته و سپس از قول ابوعبيده اينچنين مي آورد که « امراً»شيخ طوسي از قول مجاهد و قتاده 

 سپس مي فرمايد:

 (39 ، ص3 ج بي تا، )طوسي،



 ي باشد.م« امرا» و« نکرا» آنچنان که شيخ به ريشه شناسي اين دو مصدر پرداخته، اختالف معنايي دقيق و ظريفي ميان

 نانچه خود از قول قتاده مي آورد:چ

 (38 ص ،3 ج )همان، 

ستعمال ابا شناختي که از وسعت معنايي اين دو ساخت واژه مصدري حاصل آمد اکنون اين نکته را مي توان دريافت که 

و کاربرد واژه ها در جاي جاي قرآن بدون ارتباط با متن و محتوا نبوده بلکه به تناسب محتوا واژه سنجش شده و براي 

 هر بار معنايي و حوزه ي مفهومي متن کلمه اي متناسب با آن جايگاه برگزيده شده است.

ي عقيدتي اش نا آشنا و غير قبول بود لذا از ديدگاه حضرت موسي سوراخ کردن کشتي با معيارها 31چون در آيه ي 

اين  يان دارد.اعتراضي ب که بيانگر حيرت واعتراض است استفاده شده تا معنا را به اقتضاي فضاي گفتگو اعجابي،« امرا»از 

غرق شدن و  نيست چرا که سوراخ کردن کشتي نياز به تدارک وسپس اقدام، 39فضا، فضاي کار منکر با شدت آيه ي 

سوره ي کهف اشاره دارد که پسر جان از پاي درآمده واين مرگ واين اقدام  39احتمال مرگ هست ولي در آيه ي آنگاه 

سب پس بايد به تنا از سوي حضرت خضر در منظر نظر و باور حضرت موسي پديده اي منکر و غير قابل پذيرش است.

 (329 ص، 1340حرّي،) فضاي حاکم بر متن کلمات انتخاب گردند.

 زيني دو اسم مشتقجايگ

راک الفاظ و اشت گاه در سياق آيات کريمه ي قرآن کريم آيات مشابه المضامين را مي يابيم که با وجود اشتراک اسلوب،

با بررسي که در سبک و سياق اين آيات وجود آيات ما قبل و ما بعد آن و بصورت  تنها در يک واژه متفاوت اند. بسيار،

مي يابيم اين اختالف ساخت واژه چقدر دقيق و معناي منظور چقدر لطيف و اين ترکيب کلي فضاي حاکم بر سوره در 

 هاي متفاوت چه زيبا نماياننده اعجاز قرآن در دو حوزه ي لفظ ومعنايند.

 به عنوان نمونه در آيات زير مالحظه مي کنيم.

 («34لت/)فص  -

و از آيات قدرت او آنکه تو زمين را خشک مي بيني چون آب برآن بفرستيم چه جنبش آيد و گياه بروياند. 

 (951، ص 1334)آيتي، 

 (8حج/ -

بفرستيم در اهتزار آيد و نمو کند و از هر گونه گياه بهجت انگيز و تو زمين را فسرده مي بيني، چون باران بر آن 

 (332، ص 1334بروياند )آيتي،

در مفردات راغب اين دو ريشه اينگونه معنا گرديده است. 

 ، ص2001)راغب اصفهاني،  

253 )

 (598)همان، ص  



ا دقت در معاني اين دو واژه در مي يابيم که معني در عبارت آيه اول استعاري و در آيه ي دوم حقيقي و کامال متفاوت ب

است. لذا پي مي بريم که در آيه ي اول خالي بودن زمين از سبزي و خرمي را به تذلل و فروافتادگي و بايري و بدون 

نده که لباسهايي مندرس و ژنده برتن دارد و اين خود نشاني است منفعت خوانده است چونان فقيري نيازمند و درما

 در آن به معني زندگي و کهنگي است «همد»برناداري او، شيخ طوسي بر اين معني شعري از اعشي را ذکر کرده که 

 (243، ص 3)طوسي، بي تا، ج 

دريافت ظرافتهاي معنايي اين دو واژه پي مي بريم که در آيه اول سياق آيات اطاعت و عبادت و سجود حال با توجه به 

تمام کائنات و عالم است لذا براي زمين و تسليم بودن و فقير بودن آن از آن لفظ خاشعه که متناسب با سياق و سبک متن 

اد و اشاره به برانگيختگي عالم در قيامت دارد که بيانگر است استفاده شده است. ولي در آيه ي دوم جو معنايي اثبات مع

 قدرت و عظمت خداوند است و لذا از واژه هآمده که نشانگر نبود حيات و رويش و تحرک است استفاده شده است.

 زمان يکسان جايگزيني دو فعل با

ار ولي متحد در زمان دارند که تنها گاه در جاي جاي قرآن به آياتي هم معنا بر مي خوريم که افعالي متفاوت در ساخت 

گر چه غالبا الفاظ با مباني متفاوت معاني نزديک به هم دارند و گاه مترجمان  ي قرآني اند،وجه اختالف دو آيه يا دو گزاره

ت ومحترم قرآن نيز آنها را مترادف يا هم معنا گرفته و در ترجمه يکسان معنا کرده اند اما بي شک رازي در انتخاب متفا

 ساخت واژه ها در کالم رحماني وجود دارد چرا که او حکيم است و از حکيم جز حکمت صادر نگردد.

آيات زير بيانگر اين موضوعند که در مترادف خواندن بسياري از واژها بايد تامل کرد چرا که مرز تفاوت ها بسي 

 باريک و دقيق است

 (111راف/ )اع  -

 (128 ، ص1334گفتند: او و برايش را نگه دار و کسان به شهرها بفرست. )آيتي، 

 (32)شعراء/   -

 (325گفتند: از او و بردارش مهلت بخواه و کسان به شهرها بفرست. )همان، ص 

را اينگونه معني کرده است. « بعث»در مفردات راغب اصفهاني 

( آنچه در اين معني 132، ص 2001راغب اصفهاني، ) 

اينگونه آورده اند که: « ارسل»آمده انگيزش چيزي و جهت دادن به آن مي باشد. اما در خصوص معني 

)راغب  

( در معني ارسال آنچه جلب توجه مي کند گسيل داشتن با اختيار اکراه و اجباررفع محدوديت 383، ص 2001اصفهاني، 

 کردن، پيوسته و دنباله دار بودن دخيل بوده و انگيزش و توجه مد نظر و مورد توجه نيست.

 ت ظريف و الفاظ لطيف بيشتر جلوه مي کنند و نمود مي يابند.حال به فضاي کالم در دو سوره چو بنگريم تفاو



ي شعراء فرعون چون دعوت حضرت موسي را مي شنود او را تهديد کرده و از او نشانه و عالمت مي خواهد در سوره

 ندو چون حضرت موسي )ع( معجزات عصاي اژدهايي و يد بيضايي خويش را به او مي نماياند او را ساحري دانا مي خوا

و مردم و گروه پيرامونش را بر مي انگيزد که موسي مي خواهد با اين سحر و جادوي خود شما را از سرزمينتان بيرون 

چه مي گوييد؟ آنان با اين انگيزش فرعون که براي خود تهديد مي دانستند گفتند ماموراني به تمامي شهرها بفرست  کند،

 با او مبارزه کن.و ساحران کار آزموده و مجرب را فراخوان و 

اما در سوره ي اعراف که همين بخش از سر گذشت حضرت موسي )ع( آمده است حضرت موسي )ع( از فرعون مي 

خواهد تا مردم بني اسرائيل را با من بفرست که من مامور از سوي خدايم که جز حق را نگويم و به سوي حق مردم را 

ي )ع( و فرعون تکرار مي شود تا به آيه ي مورد بحث مي رسيم هدايت کنم و سپس همان گفتگوهاي ميان حضرت موس

 «فارسل معي بني اسرائيل»که در خواست حضرت موسي از فرعون است  108که با توجه به فضاي آيات و گزاره ي آيه 

 در اين آيه با اين شرايط بجاي کلمه ابعث از ارسل استفاده کرده است.

آيات اينکه در آيات بعدي دو آيه در سوره هاي شعراء و اعراف تفاوت ديگري نکته ي قابل توجه ديگر در فضاي اين 

 را در بکار گرفتن اسم مي بينيم که شايد ارتباط آن با آيات مورد بحث ما در اينجا نيز به نحوي برقرار باشد.

نزد تو بياورند. )آيتي، مي فرمايد ياتوک بکل ساحر عليم تا همه ي جادوگران دانا را  112 در سوره ي اعراف در آيه ي

تاهر جادوگر دانايي را که هست  مي فرمايد  33( و در سوره ي شعراء در آيه ي 128 ، ص1334

 (324نزد تو بياورند )همان، ص 

 اي ديگر امعان نظر در اين دو آيه نيز تفاوت ظريفي را مي نماياند چرا که در آيه اول اسم فاعل بکار برده و در آيه

 صيغه ي مبالغه و راز اين تفاوت مي تواند مرتبط با تفاوت باريک آيه ي قبل آنها را در اين دو سوره باشد.

اسم فاعل بر ذاتي که معنايي به نحو حدوثي قائم بر آن است. داللت دارد. پس در سوره ي اعراف که ساحر را بکار 

راخوانده شده و جمع گرديده اند که متناسب است با معنايي ارسال که برده، تمام جادوگران که اين فن را مي دانستند ف

که داللت دارد بر کسي که به مقدار زياد فاعل  فرستادن بدون انگيزش مي باشد. ولي در سوره ي شعراء صيغه ي مبالغه

ر فرعون گان اين فن بفعلي يا صاحب صفتي است را استفاده کرده که نشان دهنده ي اين است که سرآمدان و اساتيد و بزر

آمدند که اين ساخت واژه کامال مطابق است با فعل مورد استفاده در آيه ي قبل يعني ابعث که فرستادن همراه با انگيزه 

 دادن و بر انگيختن است.

 با مالحظه اين ظرافت هاي معنايي در مي يابينم که قرآن بمنزله ي يک کل منسجم داراي بافتي در هم تنيده و بسيار

سال بر قلب پيامبر نزول يافته ولي آيات هر سوره سخت به هم مرتبط و وابسته  23پيوسته مي باشد که گر چه در مدت 

و مترجمان محترم قرآن نمي توانند اين در هم تنيدگي را ناديده انگارند و در ترجمه ( 32 ص ،1353مظفر، محمدي) است

 ميزان ارتباط آن با قبل و ما بعد آيه بايستي کامال لحاظ گردد.بايستي سبک و سياق آيه موقعيت و جايگاه آيه و 

 جايگزيني ترکيبي بجاي ترکيب ديگر



در اين بخش با جستجو در قرآن کريم در مي يابيم که پاره ايي آيات با مضامين يکسان در جزيي از آيه با اختالف و 

ه چشم نيايد و يا حتي مترادف و هم معنا لحاظ گردند تفاوتي ساختاري مواجه اند در نگاه اول اين اختالف جزيي شايد ب

ولي با دقتي دوباره به نکات ظريفي مي رسيم که قابل اهتمام اند بعنوان نمونه به چند ترکيب با ساختار هاي گوناگون مي 

 پردازيم.

 الف( ترکيب اسمي:

 (15نحل/ ) 

 (230، ص 1334آيتي، )زنده و مهربان است. ربخواهنيد نعمتهاي خدا را شمار کنيد شمار کردن نتوانيد خدا آماگر 

 (39)ابراهيم/« و ان تعدو نعمه اهلل ال تحصوها ان االنسان لظلوم کفار»

 (221 ص،1334، و اگر خواهيد نعمتهايش را شمار کنيد نتوانيد که آدمي ستمکار و کافرنعمت است. )آيتي

با دقت در دو آيه ي مذکور در مي يابيم که خداوند ناتواني انسان از شمار کردن نعمت هايش را گزارش کرده و در  

سوره ه ايي آمرزشگري و مهرباني خود را خاطرنشان مي سازد و در سوره اي ديگر در ادامه ي اين گزارش ناسپاسي و 

 کفران گري انسان را گوش زد مي کند.

و آيه اين تفاوت را در بخش دوم زمينه ساز شده است فضاي حاکم بر آيات ما قبل آن و تفاوت دو فضا آنچه در اين د

در دو سوره ي متفاوت است بصورتيکه در سوره ي نحل مي يبينيم خداوند تفضل هاي خويش را بر مي شمارد و نعمت 

مي کند و در اين احصاء نعمت، به ناتواني بشر هاي مادي و غير مادي و در منظر نظر انسان را در زمين و آسمان معرفي 

براي دريافت تمامي نعمت ها و شناخت و شمارش آنها اشاره مي کند و اين فضاي بخشش و عطا تناسب تام دارد با بيان 

و داين گزاره که مهرباني خالق را بر مخلوق متذکر گردد. ولي در سوره ي ابراهيم خداوند به انسانها اشاره مي فرماي که 

گروه سپاس گزار و ناسپاس را شکل دادند. به گروه سپاس گزار نعمت هايش را گوش زد و نعمت ها را بر مي شمارد و 

تذکر مي دهد ناسپاسي انسانهاي ناسپاس را که انسانهاي مومن از وضعيت و سرنوشت آنان بر حذر باشند لذا در ادامه 

»ر ناسپاسي، برخي انسانها را بيان مي دارد که ضعف انسانها از شمارش نعمت هاي رب العالمين تذک

» 

 به بياني ديگر در سوره ي نحل خداوند بيان صفات خود مي دارد و در سوره ي ابراهيم بيان صفات بنده ي خود. 

 اسمي –ب( ترکيب فعلي 

مله ي تفاوت در آيه اي بصورت ترکيب جگاه آياتي با مضامين مشابه در يک ترکيب ساختاري با هم متفاوتند که اين 

 فعليه و در آيه اي ديگر بصورت اسم يا شبه جمله براي مثال آيات زير را مورد مورد بررسي قرار مي دهيم.

 (22. )انشقاق/ -

 (841، ص 1334بلکه کافران تکذيب مي کنند. )آيتي،  -

 (14بروج/ )  -

 (842که راه کفر پيش گرفته اند همچنان در تکذيب هستند. )همان ص  آري آنان



در سوره ي انشقاق فضاي حاکم بر اين سوره بيان قيامت و دسته بندي انسان ها که گروهي به قيامت ايمان داشته و 

رآن کار نيست. ق در قيامت حساب راحت و رواني دارند و گروهي ديگر به معاد باور نداشته و پنداشته اند که حسابي در

ته را دروغ پنداشتن قيامت دانس ضمن بيان اين دسته بندي ها علت عدم سجود و تسليم در برابر کالم حق و ايمان به آن

و لذا بيان مي کند که اين دسته بندي ها پيوسته وجود دارد و انسانها در هر عصر و دوره اي اين چنين اند گروهي تسليم 

بل حق و منکر قيامت لذا از فعل مضارع استفاده شده که تجدد و حدوث را با خود داشته باشد حق اند و گروهي ديگر مقا

 و فرا عصري باشد.

اما در سوره ي بروج اشاره ي قرآن به سرگذشت قوم فرعون و ثمود و لشکريان آنها مي باشد و سرانجام اين سرکشي 

نتيجه تکذيب و دروغ انگاشتن قيامت معرفي مي کند لذا  و احاطه ي حق بر آنان را بيان داشته و چنين سر نوشتي را

 را بيان مي دارد. تا ثبوت و دوام اين قوم بر عقيده ي باطل خود را بيان دارد. بصورت شبه جمله آن

اين معنا را شيخ طوسي در تبيان اينچنين بيان مي دارد که 

 (319، ص 10طوسي، بي تا، ج )« 

شيخ الطائفه مي فرمايد: اينکه آنان در مقابل حق تسليم نشده و به تکذيب روي آورده اند بخاطر جهل و ناداني است  

و آيه هشداري همراه با انگيزش بيان مي دارد که جاهل نمايند و آگاه گرديد که به تکذيب قيامت نپردازيد. به بياني ديگر 

 ن بصورت جمله ي فعليه تعبير شده است.آاز اين خصوصيت عام ميان انسانهاست لذا 

اينگونه بيان مي دارد که  14شيخ همچنين در تفسير سوره ي بروج در ذيل آيه 

 ص ، بي تا،طوسي) 

 (10، ج 321

آنچنان که شيخ بيان داشته آيه سر گذشت فرعون و ثمود را ذکر و نتيجه گيري کرده که اين سرنوشت بخاطر نپذير  

فتن حق و تسليم نشدن در برابر آن است. پس چون بصورت خاص طرح گرديد. بصورت شبه جمله بيان گرديده است. 

 مي کردند و رسالتشان را انکار مي نمودند. يعني قوم موسي و صالح اين دو پيامبر را تکذيب

 ساخت يکسان و اسلوب متفاوت: -ج

گاه در گزاره هاي قرآني معاني و پيامهاي را مي يابيم که با يک ساختار ولي با دو اسلوب بيان شده اند مثال آيه هاي 

مده اند ولي در سوره ايي با صيغه ي متشابه المعني هر دو با ساختار جمله ي فعليه و با فعل متحد الزمان در دو سوره آ

 :معلوم و در ديگر سوره با صيغه ي مجهول تعبير شده اند. مانند

 (43)توبه/   -

 (202، ص 1334خدا دلهايشان را مهر بر نهاده است که نمي دانند )آيتي، 

 (52توبه/ 

 (203همان، ص )بر دلهايشان مهر نهاده شده و نمي فهمند. 



با دقت در اين دو گزاره ي قرآني در مي يابيم که معاني به هم نزديک ولي ساخت ها مختلف اند. در آيه ي اول فعل 

« قهونال يف» آمده ولي در آيه دوم فعل مجهول و تعبير جمله ي بعد آن هم« ال يعلمون»جمله معلوم و جمله ي بعد با تعبير 

است آيا اين تغيير ساختمان جمله و تفاوت تعبير هدفمند و براي بيان مقصودي اراده شده؟ براي دريافت اين موضوع به 

 مراجعه و توضيح آنرا بيان مي داريم. «تبيان»تفسير 

شيخ طوسي در بيان معني اين آيات اينگونه مي فرمايند که 

 (250 ، ص8)طوسي، بي تا، ج 

آيه ي اول که فاعل را ذکر کرده در مقام هشدار به خانه نشينان جهاد نرفته و انذار آنها است لذا در مقام هشدار و انذار 

شده  وم بوده فاعل ادابايد فاعل ذکر تا عظمت و هيبت آن در تشديد و تکثير هشدار نمايان گردد. و چون در مقام فعل معل

در انتهاي آيه استفاده کرده تا دنائت و مراتب پستي اين افراد را با جمله بيان سازد و اين خفت و « ال يعلمون»از تعبير 

 خواري را براي آنها بيان دارد.

که  بيان داردبر قرار گشته و « رضوا»اما در عبارت دوم فعل را مجهول بيان کرده تا تناسب آن با فعل جمله ي قبل 

پيروي از اعتراض و هواهاي نفساني آنان را وادار کرده که حقيقت و سعادت جهاد را درک نکرده و ذلت و خفت ترک 

 جهاد و در گروه زنان، کودکان، ناتوانان و سالخوردگان قرار گرفتن را بر خود بخرند.

ها را خود پسندي و غرور و ترجيح ذلت بر آري در اين آيه خداوند بر آنست تا دليل مهر خوردن دل جهاد نرفته 

عزت بيان دارد که بر گرفته از خوي هدايت ناپذيرشان است را بيان دارد لذا از فعل مجهول استفاده شده و در انتهاي آيه 

که متناسب با اين درک ناقص است را بکار گرفته تا عدم شعور و درک آنان را براي دريافت حق و « ال يفقهون»تعبير 

 اخت حق از باطل و سعادت از شقاوت بيان دارد.شن

به راستي چه ظرافت هايي که در پي تغيير ساختارها خلق مي شود و چه باريک انديشي ها که با اين جابجايي ها رخ 

مي نمايد. و چه عظمت ها و اعجاز ها که در پس اين واژه ها کشف مي گردد. دقت در اين دگرگوني هاي ساختاري پرده 

گر از شگفتيها و عظمت کالم الهي را نشان داده و پاره ايي از حکمت هاي کالمي قرآن را نمايان مي بسازد که در ايي دي

 اين کوتاه مقال به چند مورد معدود اشاره گرديد تا باشد که ذره ايي از عظمت ادبي کالم خداوند در قرآن را در يابيم.

 نتيجه گيري

انتقال آن در قرآن کريم تکرار مي باشد که گاه بصورت تکرار واژه، گزاره، معني و حتي يکي از شيوه هاي تاکيد معنا و 

حکايت و سرگذشت مي باشد از جمله اين تکرارها تکرار معنا و تغيير ساخت واژه هاي معنايي است که در اين مقال 

 بدان پرداخته شد.

حکمت بيان مطلبي مهم و پيامي ضروري را در  جايگزيني ساخت واژه هاي قرآني و تکرار آن در سوره هاي متعدد

پي داشته که در ميان مطالب ديگر با توجه به محتواي سوره ضرورت تکرار يافته است اما هر گاه يک سوره را بعنوان يک 



 هيابيم که اين تغيير ساخت واژه ها يا ساختار متناسب با فضاي سورم در ميـم و در هم تنيده در نظر بگيريـبافت منسج

بوده و بيانگر حکمتي ديگر است در بررسي که در چند نمونه از اين جايگزيني هاي کالمي در قرآن کريم انجام شد 

 :  دريافتيم که

هر تغيير ساختاري هدفمند و بر اساس ساختار بافت متن در سوره و متناسب با آيات قبل و بعد خود انجام گرفته  -1

 است

 بدنبال داشته که اقتضاي موقعيت کالمي در جمله و مجموعه ي سوره بوده است. هر تغيير مبنايي، تغيير معنايي را -2

 تغيير مبنا تنوع و زيبايي لفظ را بدنبال داشته تا تکرار و تبعات آنرا هدفمند تر سازد. -3

اين تغييرات ساختاري و مشابهت هاي معنايي به سبک بياني قرآن، لطافتي آسماني و عرشي بخشيده که از  -9

 عجازي قرآن است.اخصاصات ا

در دانش بالغت قدما به برخي از اين تغييرات ساخت واژه ها اشاره و به علت و تاثير و ارتباط آن در علم بالغت  -8

 پرداخته اند.

پرداختن به مباحث اينگونه قدرت و توانايي زبان عربي در اشتقاق و توليد ساختارهاي متنوع و ايجاد تفاوتهاي  -2

 آشکار مي سازد.دقيق و باريک معنايي را 

با تيزبيني و دقت مد نظر داشته تا بتوانند نزديکترين  در ترجمه ي قرآن مترجمين بايد ظرافت هاي ادبي قرآن را -3

 معنا را به آيه در زبان مقصد انتقال دهند.
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