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فصلنامه علمي  -پژوهشي«پژوهشهاي ادبي  -قرآني»
سال دوم /شماره اول /بهار 3131

معنا شناسی م ّد در قرآن کریم
ثابت ضیایی و یحیی معروف
چکیده
یکي از ابعاد اعجاز قرآن کریم اعجاز بیاني است .موسیقي بر آمده از عبارتهاي قرآن به نحوي است که معاني را در
چشم خواننده مجسّم مينماید .این پژوهش مبتني بر این پرسش است که با توجّه به این حقیقت که چینش و نظم
عبارتهاي

ميتوان پدیدهي مدّ را که در بسیاري از
واژههاي قرآن کریم در خدمت اعجاز بیاني است ،آیا 
آهنگ 
مقولهي مدّ را از زاویه و رویکرد

ميتوان
ميکند جزئي از اعجاز بیاني قرآن به حساب آورد؟ آیا 
قرآني خود نمایي 
ظرافتهاي قرآن کریم

جدیدي مورد مطالعه قرار داد و آن را عاملي مؤثر براي القاي معاني و به تصویر کشیدن
دانست؟
ميدهد کشش موسیقایي حاصل از مدّ یا به تعبیر دیگر
نتیجه این پژوهش که فقط به قرآن اختصاص دارد نشان 
ميتواند داشته باشد که عالوه بر
کلماتي که در آنها خصوصاً مدّ متصل واجب و مدّ الزم وجود دارد این کارکرد را 
منصهي ظهور برساند

عبارتهاي قرآني به

معناي اصلي کلمه یکي از معاني (مدّ) :کثرت ،وسعت ،فزوني و غیره را در
ميکند ،وجود
واژهها را به معناي واقعي در قرآن کریم نفي 
و به مخاطب القا کند .همچنین یکي از مسائلي که ترادف 
موسیقي و کشش صوت یا عدم آن در میان کلمات مترداف است.
کلیدواژهها :آیات قرآن ،مدّ واجب ،کثرت.

مقدمه
در خصوص اعجاز بیاني قرآن کریم از دیر باز دانشمندان علم بالغت و مفسّران قرآن کریم از جمله :زمخشري،
سکّاکي ،جرجاني و جاحظ بدان اشاراتي داشتهاند .در دوره معاصر نویسندگاني همچون مصطفي صادق رافعي در
کتاب اعجاز القرآن در خصوص اعجاز صوتي و موسیقایي قرآن مطالب جدیدي را بیان ميکنند .به طوري که توجّه
ویژهاي به تن صوت و صدا در قرآن کریم دارد و معتقد است حروف در کلمات و کلمات در آیات آنچنان تناسبي با
معنا و مفهوم آیات دارند که این نظم را در هیچ کتاب بشري نميتوان یافت .همچنین معتقد است تغییرات صدایي
که منجر به مدّ و کشش صوت ،غنّه ،لین و شدّت در اداي کلمات ميشود نظم آهنگ و یک موسیقي کم نظیري را
ایجاد ميکند( .الرافعي5002 ،م ،صص341الي )325همچنین عمر السالمي در کتاب االعجاز الفني في القرآن ،در
باره داللت لفظ بر معنا مطالب ارزشمندي را بیان ميکند .امّا شاید نخستین بار این سیّد قطب بود که در کتاب خود
«التصویر الفنيّ في القرآن الکریم» و نیز تفسیر «في ظالل القرآن» به گونهاي منسجم و روشمند به این مقوله
پرداخت .وي در بررسيهاي خود به جنبههاي ظاهري و موسیقایي الفاظ قرآن کریم به عنوان یکي از جنبههاي مهم
اعجاز بیاني توجّه نمود .و تأثیر این جنبه را در ابعاد معنوي قرآن کریم مورد نظر قرار داد .بر اساس تئوري ارزشمند
او چینش و نظم آهنگ حروف و کلمات قرآن کریم به گونهاي است که در نهایت منجر به ظرفیّت افزایي معنایي
ميشود .موسیقي و ضرب آهنگ بر آمده از الفاظ و عبارتهاي قرآن به نحوي است که معاني را در پیش چشم
خواننده مجسّم مينماید .سیّد قطب این نظریه را با مثالهاي متعدّد به اثبات رسانیده است.
** تاریخ دریافت 1931/11/80 :تاریخ پذیرش1939/80/80 :
1
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هر گاه چینش و نظم آهنگ حروف و حرکات الفاظ و ظرفیتهاي تنغیمي و موسیقایي آن در قرآن کریم را در
خدمت معني افزایي بدانیم در این صورت نباید از مقولهاي به نام مدّ که در بسیاري از کلمات قرآن کریم نمود یافته
غافل گردید .چرا که کشش حروف مدّي در ذهن شنونده احساس کثرت ،فزوني ،وسعت ،تعدّد ،عظمت و فراخناکي را
القاء مينماید که این معاني بي ارتباط با معاني واژهي مدّ نیست .هر گاه این معنا فزوني را در خدمت معناي عبارت-
هاي قرآني که در آنها مدّ به ظهور رسیده قرار دهیم اعجاز موسیقایي مدّ به اوج هدفمندي خود ميرسد .محور اصلي
این پژوهش قرآن کریم است .چرا که قرآن دریایي است که کلمات و واژههاي در آن مانند ماهیان هستند هرگاه
جداي از آیات بخواهیم کلمهاي را بررسي کنیم روح این کلمات از بین رفته و ميمیرند .یک واژه در یک آیه ممکن
است با توجه به جایگاهي که در آیه دارد در بر گیرنده ي بسیاري از معاني ،نکات بالغي ،موسیقي و نظم آهنگي
خاص باشد و این در حالي است که همین کلمه صرف نظر و جداي از آیهي قرآني ممکن در بر گیرندهي هیچ نکته-
اي نباشد .بناب ر این مبناي این پژوهش فقط و فقط آیات قرآن ميباشد .و اگر براي واژهاي نکاتي گفته ميشود فقط
در قرآن کریم این چنین است و جداي از آیات قرآن فزضیهي این پژوهش مردود ميباشد.
الزم به ذکر است که مسئلهي کشش صوت فقط در قرآن کریم داراي اصولي مشخص است .در غیر قرآن بر
حسب نیاز کلمات با کشش صوت ادا ميشوند .یک کلمه ممکن است در جایي با کشش صوت و در جایي دیگر بدون
کشش صوت بیان گردد .و اغلب کشش صوت در گفتار معناي کثرت ،بزرگي ،وسعت و غیره را به مخاطب القا مي-
کند .به عنوان مثال اگر از کسي که بارها به شیراز مسافرت کرده باشد پرسیده شود آیا به شیراز رفتهاي؟ در جواب
ميگوید :خیلي با کشش در صوت تا کثرت سفرهایش را بیان کند .بنابر این ریتم و آهنگ کلمات در بیان معاني
مورد نظر مؤثر است.
سوالهاي پژوهش
 -1آیا وجود مدّ در عبارت هاي قرآني امري تصادفي است؟ یا باید آن را در ضمن اعجاز بیاني قرآن قلمداد نمود.
 -2آیا براي مدّ عالوه بر رسالت اصلي که سهولت بخشي و زیبایي موسیقایي است ميتوان رسالتي معنوي در نظر
گرفت؟
 -3آیا در آیاتي که مدّ وجود دارد مي توان یکي از معاني مدّ را براي مخاطب به تصویر کشید؟
پیشینهی تحقیق
در کتب بالغي از قدیم تا کنون گاهي پراکنده و گاه منسجم به زیبایي هاي بالغي واژگان به ویژه از جهت تناسب
میان لفظ و معنا جسته و گریخته مطالبي نگاشته شده است در این زمینه کساني چون مصطفي صادق رافعي در
کتاب اعجاز القرآن و عمر السالمي در کتاب االعجاز الفني في القرآن وسید قطب در خصوص اعجاز صوتي و
موسیقایي قرآن مطالب جدیدي را بیان ميکنند .و در حوزهي مقاالت نیز مقاالت زیادي در خصوص تناسب لفظ با
معني نگاشته شده است
الزم به ذکر است که موضوع این مقاله تا حد زیادي جدید است و پیش از این در خصوص تأثیر موسیقایي مدّ در
ب ه تصویر کشیدن معناي آیات قرآن پژوهشي در این زمینه به صورت مستقل و جامع صورت نگرفته است
آداب تالوت قرآن کریم
در خصوص تالوت درست قرآن کریم آیات و احادیث زیادي تأکید بر درست و نیکو تالوت کردن و با صوت و

لحن خواندن قرآن دارد .از جمله ...﴿ :وَرَتِّّلِّ الْقُرْآنَ تَرْتِّیلًا﴾ (مزّمّل )4،واژهي ترتیل از ریشهي «رتل» به معناي منظم
و مرتّب بودن و در ردیف هم قرار گرفتن است« .رَتِّلَ الثغرُ» به معناي :روییدن دندان راست و صاف و معتدل بودن
است( .فیومي3152 ،ق ،ج ،3ص )301و همچنین ترتیل یعني :رعایت مخارج حروف و حفظ وقوف( .الجرجاني،
3402ق )17 ،ترتیل با تأنى و تدریج بیان کردن است( .طریحي3112 ،ش ،ج ،2ص )113ترتیل آن است که کلمه را
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به آسانى و صحیح ادا کنند( .راغب اصفهاني3435 ،ق،ص  )143و از حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله روایت شده
است که فرمودند :اي ابن عباس ،قرآن را با ترتیل بخوان .گفت ترتیل یعنى چه؟ فرمود آن را روشن و آشکار کن و
آن را مانند خرماى خراب پراکنده نکن و همچون شعر تکه تکه منما چون به عجائب آن رسیدید تأمل کنید و دلها
را تکان دهید و نظرتان فقط رسیدن به آخر سوره نباشد( .طبرسي3115 ،ش ،ج ،1ص )511از پیامبر (ص) روایت
شده است که فرمودند« :زَیِّّنُوا الْقُرآنَ بأصواتکم» قرآن را با صدایتان زینت دهید (ابن األثیر3313 ،م ج ،5ص )424و
در جایي دیگر آمده است :کان النبي صلى اهلل علیه وآله وسلم یقول" :لیس منا من لم یتغن بالقرآن" (البیهقي،
3373م ،ج ،3ص( )143البیهقي3334 ،م ،ج ،5ص( )24الحاکم النیسابوري3330 ،م ،ج ،3ص )127آن کس که به
قرآن خوش صدایي نکند از ما نیست .بر طبق آن چه که گذشت در هنگام تالوت قرآن رعایت مخارج و صفات حروف
و تأمّل و تدبّر در معنا ضروري است .و این همه تأکید بر درست تالوت کردن قرآن شاید یکي از دالیل آن این باشد
که لفظ بر معنا منطبق است .و نیز تأکید بر اعجاز قرآن در به کاري گیري به جا از الفاظ و حروف باشد.
مدّ از نظر لغوی
مدد :المدُّ :الجَذْب و المَطْلُ .مَدَّه في غَیِّّه أَي أَمهلَه و طَوَّلَ له ،به معناي کشیدن است .گمراهي او را دراز کرد .م ّدَ،
یَمَدُّ ،مَدّاً ،النهارُ ،روز دراز شد و روشني آن گسترش یافت الشيءَ ،به آن چیز افزود الجیشَ ،لشکر را تقویت کرد
األجلَ ،مدّت را طوالني کرد المدینَ ،به بدهکار فرصت داد الحبلَ ،ریسمان را کشید الحرفَ ،حرف را با صدایي کشیده
تلفّظ کرد امتدَّ ،الشيءُ :آن چیز دراز و کشیده شد .بهم السیرُ :راه رفتن با آنان دراز و طوالني شد .في مشیه :با ناز و
تکبّر و دامن کشان راه رفت .إلي الشيء :به آن چیز نگریست .مَدَّدَ :آن چیز را گسترده و دراز کرد .المدّ :سیل؛ جمع
آن مدود از آن جهت به سیل مدّ گفته شده است در آن آب زیاد وجود دارد و نیز به معناي دوري ،فاصله ،مسافت،
باال گرفتن ،طغیان کردن ،زیادت ،کشیدن ،طول دادن و غیره به کار برده شده است( .قرشي3113 ،ش ،ج،5
ص( )545ابن منظور3434 ،ق ،ج ،1ص( )131الفراهیدي5001 ،م ،ج ،7ص( )31جُرّ3111 ،ش ،ج ،5ص)3722
مدّ از منظر آیات قرآن کریم
 -1به معناي مهلت دادن ﴿وَ یَمُدُّهُمْ فِّي طُغْیانِّهِّمْ یَعْمَهُونَ﴾ (بقره)32 ،
ض
 -2به معناي گسترش و وسعت دادن﴿ :وَ هُوَ الَّذِّي مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِّیها رَواسِّيَ وَ أَنْهاراً﴾ (رعد﴿ )1 ،وَ الْأَرْ َ
مَدَدْناها وَ أَلْقَیْنا فِّیها رَوا ِّسيَ﴾ (حجر﴿ )33،مَدَدْنَاهَا﴾ آن را گسترانیدهایم و در ظاهر مسطّحش کردهایم( .خرّم
دل3113 ،ش)577 ،
 -3نگاه شدید و خیره شدن﴿ :ال تَمُدَّنَّ عَ ْینَیْکَ إِّلى ما مَتَّعْنا بِّهِّ أَزْواجاً مِّنْهُمْ﴾ (حجر )77 ،م ّد عین به معنى نگاه
شدید و خیره شدن است( .قرشي3113 ،ش ،ج ،5ص)541
 -4امداد و یارى﴿ :وَ الْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِّنْ بَعْدِّهِّ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ﴾ (لقمان« )51،منظور از «یمدُّ» امداد و یارى است( .قرشي،
3113ش ،ج ،5ص)541
 -5جوهر و مرکّب﴿ :قُلْ لَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِّدَادًا لِّکَلِّمَاتِّ ( ﴾...کهف)303 ،

 -6گسترده ،فراوان﴿ :وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا﴾(مدّثّر﴿ )35 ،وَظِّلٍّ مَمْدُودٍ﴾(واقعه)10 ،

 -7دراز﴿ :فِّي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴾(همزه )3 ،در حالي که آنان در ستونهاي درازي بسته ميشوند.
 -8عطا کردن و بخشیدن ،امداد رساني با تعدد نعمتها﴿ :وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِّفَاکِّهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا یَشْتَهُونَ﴾ (طور. )55 ،
﴿وَاتَّقُوا الَّذِّي أَمَدَّکُمْ بِّمَا تَعْلَمُونَ*أَمَدَّکُمْ بِّأَنْعَامٍ وَبَنِّینَ﴾ (شعراء 315،و )311

مدّ از نظر اصطالح علم تجوید
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کشش بیش از معمول صدا در حروف مدي را مد گویند و به معني امتداد و کشیدن صوت در یکي از حروف مدّ
است و حروف مدّ عبارتند از :الف ما قبل مفتوح ،واو ساکن ما قبل مضموم ،یاء ساکن ما قبل مکسور ،مانند :
{نُوحِّیهَا} که هر سه نوع را در بر دارد( .السندي3432 ،ه. )554 ،
اقسام مدّ
مدّ را از جهات گوناگون تقسیم بندي کردهاند ولي آن چه که در این تحقیق از اهمیّت بیشتري برخوردار است .
عبارتند از :
مدّ متصل واجب
این مدّ مدّي است که بعد از حرف مدّ همزه قرار بگیرد .هر دو ،حرف مدّ و سبب آن (همزه) در یک کلمه قرار
داشته باشند .مانند :س ماء ،ماء ،جاء ،جزاء ،سواء و غیره این مدّ مدّ متصل واجب نامیده ميشود.
مدّ الزم
به این مدّ مدّ سکون الزم نیز گفته ميشود و آن مدّي است که بعد از حرف مدّ سبب آن (حرف ساکن اصلي)
قرار بگیرد .در این مدّ نیز حرف مدّ و سبب آن (سکون) در یک کلمه قرار دارند .مانند :الحاقّة ،این مدّ مدّ الزم
نامیده ميشود .در خصوص مدّ به طور عموم و سایر تقسیمبندي آن (ر ك :سعاد5003 ،م،ص )501
آن چه که در این پژوهش به آن ميپردازیم مدّ متصل واجب و مدّ متصل الزم است .چراکه تنها در این دو نوع
مدّ کشش صوت دستخوش تغییر نخواهد شد ولي سایر ا نواع مدّ ممکن است مسایلي از قبیل وقف ،وصل ،و غیره
میزان کشش آنها را تغییر دهد.
بررسی شواهد در قرآن کریم
در این پژوهش بیشتر موارد اسم و فعل را که در آن یکي از مدّهاي متصل واجب و مدّهاي الزم وجود دارد بر
اساس رویکرد موسیقایي مورد بررسي قرار گرفته است .این پژوهش هرگز در صدد آن نیست که اثبات کند هر کلمه-
اي که در آن معاني کثرت و فزوني را در بر دارد حتما در آن مدّ وجود دارد .تنها ادّعاي این پژوهش آن است که
کشش موسیقایي حاصل از مدّ این کار کرد را مي تواند داشته باشد که یکي از معاني مدّ را در عبارتهاي قرآني به
منصهي ظهور برساند و به مخاطب القا کند .بدون تردید کشش صوت در مّد علي الخصوص مدّ متصل واجب و مدّ
الزم هنگام تالوت آیات قرآن کریم عالوه بر فلسفهي اصلي مدّ (تسهیل تالوت) بر یکي یا برخي از معاني مدّ نیز
تأکید دارد .البته این مسأله فقط مختص کالم خداوند تبارك و تعالي ميباشد که براي تالوت درست قرآن علم
تجوید وضع شده است خدیي که داراي علم مطلق است .در این زمینه هیچ انساني وجود ندارد که بر همهي علوم،
اسرار و رموز آگاه باشد تا بتواند این چنین دقیق و حکیمانه حروف ،واژهها و جمالت را در کنار هم قرار دهد و چنین
کتابي را تألیف کند .انسانها در نوشتن و صحبت کردن از حروف ،واژهها و جمالت استفاده ميکنند بدون این که
فلسفه و حکمت آنها را درك کنند .نکتهي دیگر قابل ذکر این است که نباید در کتب دیگر از جمله نهج البالغة،
نهج الفصاحة و دیگر کتب حدیثي و غیره دنبال نتایج بدست آمده در این پژوهش بود .چرا که این تحقیق تنها به
قرآن کریم اختصاص دارد.
العراء
﴿فَنَبَذْنَاهُ بِّالْعَرَاءِّ وَهُوَ سَقِّیم﴾ (صافّات )342،العراء :بیاباني که هیچ گونه سایه و پوششي نداشته باشد .در حالیکه
مریض و ضعیف شده بود و مانند بچهي تازه متولد شده بود او را در بیابان افکندیم( .نخجواني3333 ،م ،ج،5
ص )555و (نووي3431 ،ق ،ج ،5ص﴿ )107لَوْلَا أَنْ تَدَارَکَهُ نِّعْمَة مِّنْ رَبِّّهِّ لَنُبِّذَ بِّالْعَرَاءِّ وَهُوَ مَذْمُوم﴾ (قلم )43،موسیقي
و نظم آهنگ حاکم بر این آیه در هنگام تالوت به ویژه مدّ متصل و واجبي که در کلمهي «العراء» وجود دارد بیاباني
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بسیار وسیع و بزرگ را بر اي مخاطب به تصویر ميکشد که انسان بیمار و تازه متولد شدهاي در آن رها شود .که
رهایي از آن بسیار سخت ميباشد .در غیر قرآن کلمهي «العراء» ممکن است بر هر نوع بیاباني اطالق گردد و این در
حالي است که در قرآن کریم فقط در داستان حضرت یونس به کار رفته است .امّا این واژه در غیر قرآن (عراء) :مکان
خالى که چیزى از قبیل درخت و نبات آنرا نپوشانده است( .قرشي3113،ش ،ج ،4ص )111راغب گفته« :العراء:
مکان ال سترة به» مکاني است که هیچ پوششي ندارد( .راغب اصفهاني3435 ،ق،ص)215
هباء
﴿وَبُسَّتِّ الْجِّبَالُ بَسًّا*فَکَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا﴾ (واقعه 2 ،و  )1تصویرگري در این آیه به اوج رسیده است با مجسم
کردن این که کوهها همه خورد و خمیر شوند و به گرد و غبار ریز در هوا تبدیل شوند .موسیقي و کشش صوت در
کلمهي «هباء» کثرت گرد و غبار در هوا را در نتیجهي متالشي شدن کوهها در ذهن مخاطب به تصویر ميکشد .این

کلمه در جایي دیگر آمده است﴿ :وَقَدِّمْنَا إِّلَى مَا عَمِّلُوا مِّنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ (فرقان )51،ما به سراغ تمام
اعمالي که (به ظاهر نیک بوده و در دنیا) آنان انجام دادهاند ميرویم و همه را همچون ذرّات غبار پراکنده در هوا
ميسازیم ( و ایشان را از اجر و پاداش آن محروم ميکنیم .چرا که نداشتن ایمان ،موجب محو و نابودي احسان ،و
بياعتبار شدن اعمال خوب انسان ميگردد).سیّد قطب مينویسد« :این آیه تو را رها ميکند تا در ذهن ﴿هَبَا ًء
مَنْثُورً﴾ را مجسم کني این کلمات تصویر شدّت نابودي مسلّم را به ذهن مخاطب القا ميکنند» (سیّد قطب،
5005م،ص  )17امّا «هباء» در غیر قرآن هر گونه گرد و غبار و ریزههاي خا ك بلند شده و پراکنده بر روي زمین،
ذرات معلّق در هوا را در بر ميگیرد( .ابن منظور3434 ،ق ،ج ،32ص )120بنابر این براي ردّ فرضیهي این تحقیق
نباید به کتبي دیگر غیر از قرآن استناد کرد .چرا که نویسندگان این تحقیق تمام نتایج بدست آمده را فقط در قرآن
کریم قابل اثبات ميدانند .کلمهي «هباء» در قرآن کریم فقط در دو مورد فوق آمده است که در هر دو مورد کثرت
گرد و غبار در هوا را در ذهن مخاطب به تصویر ميکشد.
الشتاء
کلمهي «شتاء» یکبار در قرآن کریم آمده است﴿ .إِّیلَافِّهِّمْ رِّحْلَةَ الشِّّتَاءِّ وَالصَّیْفِّ﴾ (قریش )5،مدّ متصل «الشتاء»
موسیقي و آهنگي را پدید مي آورد که بر آمد آن حسّ طوالني تر بودن فصل زمستان در اذهان شنوندگان است .در
حالي که این احساس هنگام قرائت واژهي «الصیف» که فاقد مدّ ميباشد وجود ندارد و هر گاه دشواريها و مشقّت-
هاي سفر در فصل زمستان از جمله کوتاهي روز و نیز وجود برف ،باران و سرما را در نظر بگیریم زیبایي اعجاز گونه
مدّ در کلمهي «شتاء» بیش از پیش خود نمایي ميکند .ممکن است گفته شود که زمستان و سرما براي مردم
عربستان قابل درك نیست .در جواب باید گفت اوال قرآن کریم فقط مردم عربستان مورد خطاب قرار نميدهد بلکه
خطاب به همهي جهانیان است .ثانیا سفر زمستاني قریش به سوي یمن بوده و یمن مناطقي کوهستاني دارد که در
آن فصل زمستان محسوس است.
نساء
قبل از پرداختن به این کلمه شایان ذکر است که این پژوهش هرگز در صدد آن نیست که معاني کثرت و فزوني
ناشي از اسم جنسها و جمعهاي سالم و مکسر را به مدّ ارتباط دهد بلکه به نظر ميرسد کشش صوت و موسیقي
ناشي از مدّ در کلمات صرف نظر از این که مفرد یا جمع باشند در سیاق کلي آیه یکي از معاني مدّ در ضمن معنا و
ن نَفْسٍ وَاحِّ َدةٍ َوخَلَقَ مِّنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مفهوم آیه به مخاطب القا ميشود ﴿ .یَا أَیُّهَا ال ّنَاسُ اتَّقُوا رَبَّکُ ُم الَّذِّي خَلَ َقکُمْ مِّ ْ
مِّنْهُمَا رِّجَالًا کَثِّیرًا وَنِّسَاءً ( ﴾...نساء )3،اولین سؤالي که نظر خواننده را جلب ميکند این است که چرا قرآن نفرموده
است «وَبَثَّ مِّنْهُمَا نِّسَاءً کثیرة ورِّجَا لًا» و یا « وَبَثَّ مِّنْهُمَا رِّجَا لًا کَثِّیرًا وَنِّسَاءً کثیرة» این تقدیم و تأخّر چه معنایي را
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دارد .اولین نکتهاي که از لحاظ نحوي به نظر ميرسد این است که نساء معطوف به رجال است بدون در تقدیر گرفتن
صفت کثیر چرا که مي توان ادّعا کرد که صفت فقط براي رجال ذکر گردیده و ارتباطي به نساء ندارد مانند :جاءَ
االستاذ العالم وولده .استاد دانشمند و فرزندش آمدند .به نظر ميرسد این ترجمه مناسب نباشد :استاد دانشمند و
فرزندش دانشمندش آمدند.این در حالي است که در آیهي فوق رجال و نساء به لحاظ مذکر و مؤنث مطابق هم
نیستند .بنابر این در این مثال به طریق اولي نمي توان صفت را براي معطوف در تقدیر گرفت .جاء االستاد العالم و
مریم .استاد دانشمند و مریم آمدند .به نظر ميرسد که صفت را براي معطوف در تقدیر نگیریم بهتر باشد .ویا مانند
رجع رجل عالم وإمراة الي القریة مردي دانا و زني به روستا برگشتند .به نظر ميرسد این ترجمه از « مردي دانا و
زني دانا به روستا برگشتند» مناسبتر باشد .چرا که مي توان گفت به دلیل این که رجل و إمراة از نظر مذکر و مؤنث
بودن مطابقت ندارند لذا صفت را براي زن در تقدیر نميگیریم .حال به سیاق آیه بر گردیم دو کلمهي رجال و نساء
در عالم واقع داراي مصادیق زیادي هستند .اگر این ادّعا مردود باشد که تعداد مردان و زنان مساویند حداقل ميتوان
گفت که تا حدودي برابر هستند .بنابر این چرا در آیهي فوق رجال با صفت کثیر آمده و نسا ء بدون صفت .آیا ریشه
در اعجاز بیاني قرآن ندارد؟ آیا نمي توان گفت که لفظ نساء به خاطر کشش در صوت و موسیقایي که در آن جود
دارد در ضمن بیانگر کثرت و فزوني است و نیازي به صفت کثیر ندارد؟
الخبائث
﴿ ...وَیُحَرِّّمُ عَلَیْهِّمُ الْخَبَائِّثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِّصْرَهُمْ ( ﴾...اعراف )321 ،کلمهي «خبائث» با توجه به ریتم و آهنگي که
دارد کثرت و زیادي پلیديها را در ذهن مجسم ميکند .حال یک سؤال اساسي کلمهي خبائث در کنار طیّبات ذکر
شده است ممکن است ادّعا کرد که کلمه ي طیبات که در آن مدّ و کشش صوت نیست این کلمه هم بر کثرت و
زیادي خوبيها داللت دارد و ریتم و آهنگ ارتباطي با معنا و مفهوم ندارد .در پاسخ باید گفت بر حسب آیات قرآن
کلمهي «خبائث» هم بر خوراکي هاي حرام و بسیار پلید داللت دارد و هم بر اخالق و کردار ناپسند و بسیار زشت و
این در حالي است که منظور از طیبات بر حسب آیات قرآن فقط خوراکيهاي پاکیزه است﴿ .وَظَلَّلْنَا َعلَیْکُ ُم الْغَمَا َم
ن آمَنُوا کُلُوا مِّنْ طَیِّّبَاتِّ مَا
ت مَا َرزَقْنَاکُمْ( ﴾...بقره﴿ )21،یَا أَیُّهَا الَّذِّی َ
ن طَیِّّبَا ِّ
ن وَالسَّلْوَى کُلُوا مِّ ْ
وَأَنْزَلْنَا عَلَ ْیکُمُ الْمَ َّ
رَزَقْنَاکُمْ ( ﴾.بقره)315،
اشدّاء و رحماء
﴿مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِّ وَالَّذِّینَ مَعَهُ أَشِّدَّاءُ عَلَى ا ْلکُفَّارِّ رُحَمَاءُ بَ یْنَهُمْ تَرَاهُمْ ُرکَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِّ وَرِّضْوَا نًا
سِّیمَاهُ ْم فِّي وُجُوهِّهِّمْ مِّنْ أَثَرِّ السُّجُودِّ ( ﴾...فتح )53،عمر السالمي در کتاب االعجاز الفني في القرآن ،در بارهي داللت
لفظ بر معني در ذیل این آیه مينویسد :دو کلمهي « أَشِّدَّاء و رُحماء» چنان موسیقي و ترنّمي در هنگام تالوت دارند
که شدّت بر خورد مؤمنان با کفّار و شدّت عطوفت و مهرباني را نسبت به یکدیگر براي مخاطب به تصویر ميکشند .
(السالمي3370 ،م ،صص﴿ )71-15أَشِّدَّاءُ عَلَى الْکُ ّفَارِّ ُرحَمَاءُ بَیْنَهُمْ﴾«اشدّاء» جمع شدید و «رحماء» جمع رحیم
است .از حسن [بصرى] روایت شده که سر سختى مؤمنان نسبت به مشرکان به جایى رسیده بود که حتى از لباس
مشرکان دورى مى جستند که به لباس آنها نچسبد و نیز از تماس بدنهایشان با بدنهاى مشرکان پرهیز مىکردند و
مهربانى مؤمنان در بین یکدیگر به جایى رسیده بود که هر مؤمنى که برادر دینى خود را مىدید با او دست مىداد و
معانقه مىکرد( .طبرسي3111 ،ش ،ج ،4ص)341
مالئکة
ن﴾
﴿وَتَرَى الْمَلَائِّکَةَ حَافِّّینَ مِّنْ حَوْلِّ الْعَرْشِّ یُسَبِّّحُونَ بِّحَمْدِّ رَبِّّهِّمْ وَقُضِّيَ بَیْنَهُمْ بِّالْحَقِّّ وَقِّیلَ الْحَمْدُ لِّلَّهِّ رَبِّّ الْعَالَمِّی َ

(زمر﴿ ) )12،الْحَمْدُ لِّلَّهِّ فَاطِّرِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ جَاعِّلِّ الْمَلَائِّکَةِّ رُسُلًا أُولِّي أَجْنِّحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ یَزِّیدُ فِّي الْخَلْقِّ مَا
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یَشَاءُ إِّنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّّ شَيْ ٍء قَدِّیر﴾ (فاطر )3،اگر این دو آیه را در کنار هم قرار دهیم صحنهي نمایشي کم نظیري
خلق ميشود .به طوري که انسان هر چه را که بشنود با مشاهدات خود مجسم ميکند در این آیات سخن از عرش
پروردگار به میان آمده است که در عظمت و بزرگي آن تردیدي نیست تصور انسان از این عرش چیزي است که از
آسمانها و زمین بزرگتر است .حال با این ذهنیت عرش پروردگار را مجسم کنید که گرداگرد آن پر است از
فرشتگاني با دو ،سه و یا چهار بال .ریتم و آهنگ در «مالئکه و حافّین» به واسطهي مدّي که در آنها است این معاني
را تا حد زیادي در ذهن به تصویر ميکشد .و ا ین در حالي است که کلمات جمع دیگري این چنین نميتوانند فضا را
براي مخاطب ترسیم کنند.
الفائزون
کلمهي «فائز» در غیر قرآن ممکن است بر هر کسي که در زمینهاي پیروز شود اطالق گردد .و لذا در بر گیرندهي
هیچ نکتهي خاصّي نیست .امّا این واژه در قرآن کریم فقط به صورت «الفائزون» آمده است و در تمام این موارد اشاره
به رستگاري و بزرگ ترین پیروزي انسان اشاره دارد وآن رستگاري انسان در آخرت است .لذا طول ،کشش صوت و
موسیقي آن بر این مهم تأکید دارد﴿ .وَمَنْ یُطِّعِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقْهِّ فَأُولَئِّکَ هُمُ الْفَائِّزُونَ﴾ (نور﴿ )25 ،لَا
ل
یَسْتَوِّي أَصْحَابُ النَّارِّ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِّ أَصْحَابُ الْجَنَّةِّ هُمُ الْفَائِّزُونَ﴾(حشر﴿ )50،الَّذِّینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِّي سَبِّی ِّ
اللَّهِّ بِّأَمْوَالِّهِّمْ وَأَنْفُسِّهِّمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِّنْدَ اللَّهِّ وَأُولَئِّکَ هُمُ الْفَائِّزُونَ﴾ (توبه﴿ )50،إِّنِّّي جَزَیْتُهُمُ الْیَوْمَ بِّمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ
الْفَائِّزُونَ﴾(مؤمنون)333،
شمائل و قبائل
﴿أَوَلَمْ یَرَوْا إِّلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِّنْ شَيْءٍ یَتَفَیَّأُ ظِّلَالُهُ عَنِّ الْیَمِّینِّ وَالشَّمَائِّلِّ سُجَّدًا لِّلَّهِّ وَهُمْ دَاخِّرُونَ﴾ (نحل .)47،با
توجه به ادّعاي این پژوهش مبني بر این که کلماتي که در آنها مدّ متصل واجب و الزم وجود دارد یا به تعبیر دیگر
کلماتي که در ضمن آیات قرآن از موسیقي و کشش صوت برخوردار هستند در ضمن یکي از معاني کثرت ،فزوني،
وسعت ،تعدد و ....را به ذهن مخاطب القا ميکنند .شایان ذکر است که نگارنده قصد توجیه کردن این فرضیه را با
دالیل واهي ندارد .کلمهي «شمائل» با توجّه به آیات قرآن از دو زاویه قابل بررسي است .اول بعد حسي :آیهي فوق
اشاره به سایهها و نحوي ا یجاد و تغییر آنها دارد یا به عبارت دیگر اشاره به اعجاز علمي قرآن در خصوص سایه دارد .
اندیشمندان ،مفسّرین در خصوص اعجاز علمي قرآن در بارهي سایهها مطالب زیادي را نوشتهاند .از جمله :یحیي
وزیري در هشتمین کنفرانس جهاني اعجاز علمي در قرآن وسنت با عنوان «اعجاز القرآن الکریم في وصف حرکه
الظالل (الظل الساکن)» مينویسد :همچنان که ميدانیم خط استوا کرهي زمین به دو نیم کرهي مساوي و هم شکل
تقسیم ميکند .مساحت خشکي و عدد سکّان در نیم کرهي شمالي بیشتر و وسیعتر است از مساحت خشکي و عدد
سکّان در نیم کرهي جنوبي واین چیزي است که تبیین ميکند سایههاي منتقل اشیاء از سمت چپ به راست در نیم
کرهي شمالي بسیار بیشتر است از سایههاي منتقل اشیاء از سمت راست به چپ در نیم کرهي جنوبي است»
(وزیري5001 ،م ،المؤتمر العالمي الثامن لالعجاز العلمي في القرآن والسنة) بنابر این نظم آهنگ ،موسیقي و کشش
در صوت در شمائل بر این مهم تأکید دارد .دوم بعد معنوي﴿ :ثُمَّ لَآتِّیَنَّهُمْ مِّنْ بَیْنِّ أَیْدِّیهِّمْ وَمِّنْ خَلْفِّهِّمْ َوعَنْ أَیْمَانِّ ِّه ْم
وَعَنْ شَمَا ِّئلِّهِّمْ وَلَا تَجِّدُ أَکْثَرَهُمْ شَاکِّرِّینَ﴾ (اعراف )31،دو کلمهي «أیمان و شمائل» هر دو جمع مکسر هستند و تا
حدودي باید مصادیق خارجي آنها برابر و مساوي باشد امّا واقعیت چیز دیگري است .با توجّه به مدّ متصل واجب در
«شمائل» داللت ضمني شمائل خیلي از أیمان بیشتر است .یمین (راست) در معناى یکى است در حالى که جهت

شمال زیاد است .زیرا یمین معنوى هر چیزى همان جهت الهى آن است ،و شمال هر چیزى جهات خلقى آن است و
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کثرت وجهه ى الهى در وحدّت منطوى است و وحدّت وجهه ى خلقى آن فانى در کثرت است( .گنابادي3407 ،ق،
ج ،5ص )432البته در این باره نباید اشتباه کرد که مدّ و کشش صوت در یک کلمه لزوما بر اهمیّت آن تأکید ندارد و
فقط یکي از معاني مدّ را به مخاطب القاء ميکند به عنوان مثال در آیهي فوق أیمان بر شمائل مقدم شده است تا
تأکیدي باشد بر اهمیّت أیمان ودر عین حال تعارضي وجود ندارد در این که کشش صوت در شمائل کثرت را در
ذهن مخاطب به تصویر بکشد همانطوریکه در سورهي حجرات آمده است﴿ :یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِّنَّا َخلَقْنَاکُمْ مِّنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى

وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِّلَ لِّتَعَارَفُوا ( ﴾...حجرات .)31،در آیهي فوق کلمهي شعوب جمع شعب به معناي ملت است .و

کلمهي قبائل جمع قبیله ميباشد .با این تفاوت که در قبائل مدّ متصل واجب وجود دارد ولي کلمهي شعوب داراي
مدّ متصل نیست لذا داللت بر کثرت در قبائل به مراتب از شعوب بیشتر است .چرا که در جهان تعداد قبائل از
شعوب بیشتر است .ممکن است یک ملت از قبائل فراواني تشکیل شود .در عین حال هدف این نیست که بار معنایي
شعوب کمتر است و یا این که قبائل نسبت به شعوب از اهمیت بیشتري برخوردار است .بلکه ممکن است به خاطر
تقدیم شعوب بر قبائل اهمیت شعوب بیشتر باشد .چرا که هر کثرتي ممکن است داراي اهمیّت باشد یا نباشد.
السماء
﴿وَالسَّمَاءِّ وَمَا بَنَاهَا﴾ (شمس )2،کشش بر آمده از مدّ در «السماء» وسعت و فراخناکي آسمان را بیش از پیش
جلوهگر ميسازد .حال آن که در آیهي﴿ :وَالْأَرْضِّ وَمَا طَحَاهَا﴾ (شمس )1،با توجّه به این که کلمهي «االرض» فاقد
مدّ مي باشد احساس عظمت و فراخناك بودن آن گونه که در عبارت پیشین است احساس نميگردد .سماء (آسمان)
در قرآن بر معاني متعددي داللت داشته و داراي اوصاف گوناگون است از جمله :عظمت و تعدد آسمانها :قرآن

آفرینش آسمانها را بسیار بزرگ و عظیم ميداند﴿ :وَبَنَیْنَا فَوْقَکُمْ سَبْعًا شِّدَادًا﴾ (نبأ )35،و باالي سر شما هفت

آسمان استوار ساختهایم؟ ﴿سَبْعاً﴾ :هفت این عدد براي تکثیر است و اشاره به کُرات متعدّد آسمان و مجموعههاي
منظومهها و کهکشان هاي فراوان جهان هستي است که داراي ساختار استوار و بزرگي هستند امّا آن چه ما از
ستارگان ميبینیم همه متعلّق به آسمان اوّل است و ماوراي آن ،ش ش آسمان دیگر وجود دارد که از دسترس علم
بشر بیرون و فراتر است( .جهت اطالع بیشتر رك به مقالهي مسترحمي ،سیّد عیسي ،آسمان از دیدگاه قرآن و دانش
نجوم)
غثاء
این واژه دو بار در قرآن کریم تکرار شده است ﴿ .وَالَّذِّي أَخْرَجَ الْمَرْعَى* فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾ (اعلي 4،و . )2
﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَةُ بِّالْحَقِّّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً َفبُعْدًا لِّلْقَوْمِّ الظَّالِّمِّینَ﴾ (مؤمنون« )43،غثاء» به معناى چیزى است که
سیل حامل آن است مانند کف ،مرده ،چیزهاى پوسیده و از بین رفته( .خاني3115 ،ش ،ج ،30ص )331موسیقي،
کشش و طول صوت در کلمهي «غثاء» کثرت و زیادي را به مخاطب القا ميکند« .غُثَآءً» خس و خاشاك و چوبها و
چیزهایي که سیالب با خود ميآورد .و همچنین به معناي اشیاء و وسایل پست و بيفایده و چیزهاى ضایع و غیر
قابل اعتنا آمده است( .ابن منظور3434 ،ق ،ج ،32ص )331و (جرّ3111 ،ش ،ج ،5ص( )3231قرشي3113 ،ش،
ج ،2ص)73
جفاء
﴿ ...فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِّي الْأَرْضِّ کَذَلِّکَ یَضْرِّبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ (رعدُ « )31،جفَآ ًء»
در قرآن یک بار آمده و به معناي :دور انداختني ،مصدر ماده (جَفْأ) به معني اسم مفعول ،یعني مَجْفُوء است که به
معني مطرود و پرت شده ميباشد ( .خرّم دل3113 ،ش ،ص )511جفاء :چیزي بي ارزش و دور انداختني مانند کف
روي آب یا کف روي غذا که قابل استفاده نیست و سرانجام از بین ميرود .آرى کفها بسیار زیاد بیهوده و بي ارزش-
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اند که به کنارى ریخته ميشوند( .بغوي3450 ،ق ،ج ،1ص )34جفاء :خس و خاشاکي که رود بر کنار افکند ،آب
آورد ،باطل و بیهوده ،کشتي خالي ضدّ غامده (کشتي پر از بار) است( .الجرّ3111 ،ش ،ج ،3صص 123و  )125کشش
صوت به واسطهي مدّ در کلمهي «جفاء» تصویر کفهاي بي ارزش و بسیار زیادي را بر روي آب دریا ترسیم ميکند .
السرّاء و الضّرّاء
﴿الَّذِّینَ یُنْفِّقُونَ فِّي السَّرَّاءِّ وَ الضَّرَّاءِّ وَ الْکاظِّمِّینَ الْغَیْظَ﴾ (آل عمران )314،صاحب تفسیر في ظالل القرآن در ذیل
این آیه ميگوید« :این آیه کساني را به تصویر ميکشد که در سختترین شرایط و خوشترین اوقات انفاق را ترك
نميکنند» (سیّد قطب3435 ،ق ،ج ،3ص )412سرّاء به معنى مسرّت و وسعت زندگى است .ضرّآء :زمینگیرى،

سختى ،نقص اموال و انفس و ضدّ سرّاء است( .قرشي3113 ،ش ،ج ،4ص )313در خصوص ﴿ضرّاء و سرّاء﴾ ميتوان
گفت که نظم آ هنگ و موسیقي ناشي از مدّ و ترکیب حروف در این دو کلمه با معنا و مفهوم آن متناسب است .شدّت
و کثرت چیزهایي که در دنیا انسان را غمگین و ناراحت و یا خوشحال ميکند داللت دارد.
الفحشاء و السّوء
موسیقي و نظم آهنگ در کلمهي «الفحشاء» به خاطر کشش در صوت و ترکیب حروف کثرت ،شدّت و بزرگي را
در هنگام تالوت براي مخاطب به تصویر ميکشد .این کلمه در تمام جاهایي که در قرآن آمده است به معناي
زشت ترین معاصي ،بزه و گناهي که قبح و زشتي آن زیاد و چشمگیر باشد از قبیل :زنا ،قتل ،ندادن زکات ،ترك نماز،
بخل ،و  . . .آمده است( .خرّم دل3113 ،ش،ص﴿ )41إِّنَّمَا یَأْمُرُکُمْ بِّالسُّوءِّ وَالْفَحْشَاءِّ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّ ِّه مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾
(بقره« )313،الْفَحْشَآءِّ» :زشتترین معاصي ،مانند زنا و قتل (همان﴿ )51 ،وَلَقَدْ هَمَّتْ بِّهِّ وَهَمَّ بِّهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَا َ
ن
رَبِّّهِّ کَذَلِّکَ لِّنَصْرِّفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِّنَّهُ مِّنْ عِّبَادِّنَا الْمُخْلَصِّینَ﴾ (یوسف )54،مراد از «فحشاء» آلودگي ،عدم
پاکدامني ،و زنا است( .مکارم شیرازي3453 ،ق ،ج ،1ص﴿ )373وَإِّذْ نَجَّیْنَاکُمْ مِّنْ آلِّ فِّرْعَوْنَ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِّ

یُذَبِّّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِّسَاءَکُمْ وَفِّي ذَلِّکُمْ بَلَاء مِّنْ رَبِّّ ُکمْ عَظِّیم﴾ (بقره )43،کلمهي «سوء» هر جا در قرآن آمده
است به معناي بدترین و شدیدترین عذاب و سختي آمده است .بنابر این موسیقي و مدّ در آن کثرت و شدّت بدي را

به مخاطب القا ميکند﴿ .السُّوء﴾ هر آن چه که از امور دنیوي و اخروي انسان را غمگین و ناراحت ميکند از قبیل
مسائل روحي ،رواني ،جسمي و خارجي نظیر از دست دادن اموال و مقام و عزیزان .به سوء و بدي تعبیر ميشود.
(راغب اصفهاني3435 ،ق ،ص )443برخي سوء را مردن با آب یا آتش تفسیر کردهاند.
بیضاء
کلمهي «بیضاء» در غیر قرآن ممکن است بر هر شيء سفیدي اطالق گردد و در عین حال هیچ نکتهي خاصي را
در بر ندارد .امّا این واژه در قرآن کریم فقط به دو مطلب اشاره دارد اوّل معجزهي حضرت موسي و دوم صفت شراب و
ك فِّي جَیْبِّکَ تَخْرُجْ
مي در بهشت﴿ .وَأَدْخِّلْ یَدَكَ فِّي جَیْبِّکَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِّنْ غَیْرِّ سُوءٍ ( ﴾...نمل﴿ )35،اسْلُکْ یَدَ َ
بَیْضَاءَ مِّنْ غَیْرِّ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِّلَیْکَ جَنَاحَکَ مِّنَ الرَّهْبِّ فَذَانِّکَ بُرْهَانَانِّ مِّنْ رَبِّّکَ إِّلَى فِّرْعَوْنَ وَمَلَئِّ ِّه ( ﴾....قصص)15،

﴿بَیْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِّبِّینَ﴾ (صافّات )41،مدّ و کشش در کلمهي «بیضاء» مي تواند تصویر دست موسي را به تصویر بکشد
در حالي که از شدّت سفیدي و درخشندگي شعاع وسیعي را در بر گرفته است .و یا بر شدّت سفیدي و درخشندگي
مي و شراب در بهشت داللت داشته باشد .ضمنا قرار بر این نیست که مذکر آن «ابیض» این بار معنایي را داشته
باشد .
طور سیناء
﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِّنْ طُورِّ سَیْنَاءَ تَنْبُتُ بِّالدُّهْنِّ وَصِّبْغٍ لِّلْآکِّلِّینَ﴾ (مؤمنون )50،طُورِّ سَیْناءَ یکبار در قرآن آمده و
مفسران براي آن مواردي را ذکر کرده اند از جمله اشاره به کوه معروف طور در صحراي سیناء به طوري که قرآن
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کریم درخت زیتون را که در این کوه ميروید توصیف کرده است .یا این که کوهي که داراي خیرات و برکات فراوان
است .و یا این که کوهي که داراي درختان زیبا و فراوان است( .مکارم شیرازي3453 ،ق ،ج ،30ص )417امّا نکتهي
مهمي که در طور سیناء مفسّرین به آن اشاره کردهاند این است که ک وه طور کوهي بسیار عظیم و بزرگ است که
خداوند به وسیلهي آن بني اسرائیل را تهدید نموده است در سورهي بقره به آن اشاره شده است﴿ :وَإِّذْ أَخَذْنَا مِّیثَاقَ ُک ْم
وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَیْنَا ُکمْ بِّقُوَّةٍ وَاذْکُرُوا مَا فِّیهِّ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ﴾ (بقره )11،صاحب تفسیر جوامع الجامع مي-
نویسد :این خطاب نیز متوجه بنى اسرائیل است مىفرماید :به یاد بیاورید زمانى را که براى عمل کردن به قوانین
تورات از شما عهد و پیمان گرفتیم [ ولى شما از این پیمان تخلف کردید ،آن گاه] ما طور را باالى سرتان قرار دادیم
تا این که تسلیم حق شدید و تورات را پذیرفتید ،و اگر نپذیرفتید کوه روى سر شما افکنده خواهد شد .آنان تورات را
گرفتند و در حالى که به کوه مى نگریستند ،خدا را سجده کردند و به همین جهت سجده یهود به یکى از دو طرف
صورت است( .الطبرسي3111 ،ش ،ج ،3ص )23جهت اطالع بیشتر و اهمیت طور سیناء :رك (جوزیف3311 ،م،
صص )37-355بنابراین موسیقي ،کشش صوت ناشي از مدّ در «سیناء» در این آیهي قرآن کوهي را با این
خصوصیات به تصویر ميکشد.
استحیاء
﴿فَجَاءَتْهُ إِّحْدَاهُمَا تَمْشِّي عَلَى ا ْستِّحْیَاءٍ ( ﴾...قصص )52،کلمهي «استحیاء» فقط یکبار در قرآن آمده است .و در
این یکبار شدّت حیا و شرم دختر شعیب را در گفتار و در حال راه رفتن براي مخاطب به تصویر ميکشد .و این در
حالي است که این کلمه در غیر قرآن ممکن است بر شدّت و کثرت داللت نداشته باشد .حیا در لغت ،به معناى شرم
داشتن ،آ زرم ،حشمت ،گرفتگى نفس از چیزى و ترك آن به دلیل ترس از سرزنش( .ابن منظور3434 ،ق ،ج ،34
ص )531ممکن است سؤال شود که مدّ در «جاءت» بر چه نکتهاي داللت دارد در پاسخ باید گفت که اوال دختري که
با حیا و شرم آمد همان دختري بود که حضرت شعیب او را به عقد حضرت موسي در آورد ثانیا دختر بزرگتر شعیب
بود .جهت اطالع بیشتر رك( :طبرسي3111 ،ش ،ج ،1ص )531و (نووي3431 ،ق ،ج ،5ص )331و (بغدادي،
3432ق ،ج ،1ص)115
غائبة
﴿وَمَا مِّنْ غَائِّبَةٍ فِّي السَّمَاءِّ وَالْأَرْضِّ إِّلَّا فِّي کِّتَابٍ مُبِّینٍ﴾ (نمل )12،هیچ نهفتهاي در آسمانها و زمین نیست ،مگر
این که (خدا از آن آگاه است و ثبت و ضبط) در کتاب آشکاري است« .غَآئِّبَةٍ» :نهفته ،نهان حرف (ة) براي مبالغه
است ،یعني بسیار پنهان و نهان(.الدرویش3377 ،م ،ج ،1ص( )523سیوطي3431 ،ق ،ج ،3ص )171کلمهي «غائبه»
در قرآن کریم با توجّه به موسیقي و کشش ص وت در آن و معناي کلمه بر هر آنچه که در آسمانها و زمین نهان
است داللت دارد و این در حالي است که غائبه بدون در نظر گرفتن آیه و فضاي حاکم بر آن تنها اسمي مفرد و مؤنث
است که هیچ یک از معاني ذکر شده را به مخاطب القا نميکند .مانند :الطالبةُ غائبة دانش آموز غائب است .ممکن
است گفته شود نکره بودن ،ة و حرف مِّن در معناي کلمه مؤثر است و معناي آیه ربطي به مدّ و کشش در صوت آن
ندارد در پاسخ باید گفت موسیقي و نظم آهنگ حروف و واژهها نیز با معنا و مفهوم متناسب است و تأکید بر همین
مطلب دارد چرا که این کلمه در غیر قرآن این چنین معني و مفهومي را ندارد.
خائنة
کلمهي «خائنه» در غیر قرآن ممکن است در موارد متعددي بکار رود و در عین حال در بر گیرندهي هیچ نکتهاي
نباشد .ولي در قرآن کریم این کلمه در دو آیهي زیر آمده است و کثرت ،شدّت و استمرار خیانت را به مخاطب القا
ميکند﴿ .فَبِّمَا نَقْضِّهِّمْ مِّیثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِّیَةً یُحَرِّّفُونَ الْکَلِّمَ عَنْ مَوَاضِّعِّهِّ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُکِّّرُوا بِّهِّ وَلَا
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تَزَالُ تَطَّلِّعُ عَلَى خَائِّنَةٍ مِّنْهُمْ إِّلَّا قَلِّیلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِّنَّ اللَّهَ یُحِّبُّ الْمُحْسِّنِّینَ﴾ (مائده )31،در این آیه از
سوره ي مائده بر شدّت ،استمرار و دوام پیمان شکني و خیانت یهود تا قیام قیامت تأکید شده است .در سورهي مائده
این چنین آمده است﴿ :لَتَجِّدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِّ عَدَاوَةً لِّ َّلذِّینَ آمَنُوا الْیَهُودَ ( ﴾...مائده )75،این کلمه در جایي دیگر از قرآن

آمده است﴿.:یَعْلَمُ خَائِّنَةَ الْأَعْیُنِّ وَمَا تُخْفِّي الصُّدُورُ﴾ (غافر﴿ )33،یَعْلَمُ خَائِّنَةَ الْأَعْیُنِّ﴾ یعني کسي که داراي نگاههاي
خائنانه ميباشد .و آن یعني نگاههاي ممتد و زیادي به چیزهایي که حالل نیست( .قاسمي3437 ،ق ،ج ،7ص)101
بخش عمدهي ﴿خَائِّنَةَ الْأَعْ ُینِّ﴾ شامل چشم چراني و نگاه به نامحرم ميباشد .کسي که دچار این بیماري باشد نگاه-
هاي زیاد و ممتدي را به قصد لذت جویي به نامحرم دارد .در آیهي فوق ممکن است کثرت در « وَمَا تُخْفِّي الصُّدُورُ»
بیشتر باشد و این مسأله هیچ اشکالي ندارد چرا که الزمهي داللت بر کثرت داشتن وجود مدّ نیست.
البغاء

﴿ ...وَلَا تُکْرِّهُوا فَتَیَاتِّکُ ْم عَلَى الْبِّغَاءِّ إِّنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَا ِّة الدُّنْیَا ( ﴾...نور )11،موسیقي و کشش
صوت ناشي از مدّ و ترکیب حروف در کلمهي بغاء شدّت و زیادي قبح و زشتي را براي مخاطب به تصویر ميکشد .
«الْبِّغَآءِّ» زنا ،مي تواند مراد سبب آن باشد که جلوگیري از ازدواج است و آیه برابر این نظریّه معني شده است( .خرّم
دل3113 ،ش،ص  )403ابیاري منظور از «بغاء» را فحشاء یعني کار بسیار زشت و بد دانسته است( .ابیاري3402 ،ق،
ج ،30ص)131
البغضاء
﴿إِّنَّمَا یُرِّیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِّعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِّي الْخَمْرِّ وَالْمَیْسِّرِّ وَیَصُدَّکُمْ عَنْ ذِّکْرِّ اللَّهِّ وَعَنِّ الصَّلَاةِّ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (مائده« )33،الْبَغْضَآءَ» :کینهتوزي شدید است( .خرّم دل3113 ،ش ،ص )331موسیقي ،ضرب آهنگ و
کشش صوت در «البغضاء» ناشي از ترکیب و نوع حروف و مدّ متصل به مخاطب شدّت و کثرت دشمني و کینه توزي
را القا ميکند .این کلمه در کلّ قرآن بر کثرت و شدّت کینه توزي داللت دارد .شاید این نکته مطرح شود که شدّت و
کثرت دشمني و کینه توزي در بغضاء ارتباطي با موسیقي ،ضرب آهنگ و مدّ در آن ندارد بلکه معناي کلمه این
چنین است .در پاسخ باید گفت که اوال کلماتي که مدّ دارند فقط در قرآن این ویژگي را دارند و در غیر قرآن ممکن
است این چنین نباشند ثانیا همه ي کلماتي که در قرآن کریم داراي مدّ متصل واجب یا مدّ الزم هستند کثرت،
فزوني ،امتداد ،عظمت و ....را به مخاطب القا ميکنند آیا این مسأله تصادفي است؟ یا ميتوان آن را به اعجاز بیاني
قرآن و تناسب لفظ با معنا نسبت داد .بدون تردید این مسأله امري تصادفي نیست و بر یکي از ابعاد اعجاز قرآن
تأکید دارد .بُغض :کینه .دشمنى ،ضدّ حبّ ،بغضاء :کینه توزي و دشمني شدید است .اکثر کتب لغت بغضاء را شدّت
بغض گفتهاند( .قرشي3113 ،ش ،ج ،3ص )501راغب آن را تنفّر نفس از شيء بر خالف حبّ که میل نفس به شيء
دانسته است( .راغب اصفهاني3435 ،ق،ص )311
الکبریاء
ت وَالْأَرْضِّ وَهُوَ الْعَزِّیزُ الْحَکِّیمُ﴾ (جاثیه« )11 ،الْکِّبْرِّیَآءُ» :عظمت ،رفعت ،سَیطره ،شاهي،
﴿وَلَهُ الْکِّبْرِّیَاءُ فِّي السَّمَاوَا ِّ
واالیي و سَروري( .خرّم دل3113 ،ش ،صص 100و )515کبریاء :برتر بودن از تسلیم شدن در برابر کسي که این
صفت فقط مخصوص خداست و غیر او استحقاق متّصف شدن به آن را ندارد( .راغب اصفهاني3435 ،ق ،ص  )137در
این باره از پیامبر گرامي روایت شده است :قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلم« :یقول اللّه عزّ و جلّ :الکبریاء ردائي،
و العظمة إزاري ،فمن نازعني واحدا منهما قصمته» (زین الدین محمد ،بي تا ،ص )335عزّت ،بزرگي و عظمت جامهي
من است .پس هر کس در عزّت و عظمت با من به منازعه و مقابله برخیزد او را خوار و ذلیل ميکنم .این حدیث با
لفظ دیگري نیز روایت شده است« :یُرْوَى عَنِّ النَّبِّيِّّ عَلَیْهِّ السَّلَامُ فِّیمَا یَحْکِّي عَنْ رَبِّّهِّ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ الْکِّبْرِّیَاءُ رِّدَائِّي
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وَالْعَظَمَةُ إِّزَارِّي مَنْ نَا َزعَنِّي وَاحِّ َدةً مِّنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ ال ّنَارَ»( .القرطبي3171 ،ق ،1 ،ص )542کبریاء و عظمت جامهي من
است .پس هر کس در در یکي از آنها با من به منازعه و مقابله برخیزد او را آتش ميکنم .بنابراین اعجاز بیاني و ترنّم
موسیقایي وقتي به اوج ميرسد که «کبریاء»را جامهاي فرض کنیم که به خداوند عزّ و جلّ اختصاص داشته باشد .و
در عین حال عظمت ،بزرگي ،سیطره و شاهي خداوند را بیان کند.
جائر
﴿وَعَلَى اللَّهِّ قَصْدُ السَّبِّیلِّ وَمِّنْهَا جَائِّر وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاکُمْ أَجْمَعِّینَ﴾ (نحل )3،جائر در قرآن کریم یعني :راههاي متفرق
و زیاد غیر از راه توحید ،راههاي منحرف از راه حق و حقیقت( .همان ،ج ،3ص )127قصد السبیل یعني دین اسالم و
منظور از جائر در قرآن کریم یهودیت و نصرانیت و ادیان سایر ملل کفر است( .بغوي3450،ق ،ج ،1ص )11بنابراین
مدّ متصل در آن بر شدّت انحراف و کثرت و تعدد راههاي منحرف داللت دارد.
دائرة
﴿فَتَرَى الَّذِّینَ فِّي ُقلُوبِّهِّمْ مَرَض یُسَارِّعُونَ فِّیهِّمْ یَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِّیبَنَا دَائِّرَة( ﴾...مائده« )25،دَآئِّرَة» :مصیبت
بزرگي که چرخش زمان باعث پیدایش آن شود ،حادثه و بالئي که همه را در برگیرد( .خرّم دل3113 ،ش ،ص .)353
دائم
﴿الَّذِّینَ هُمْ عَلَى صَلَاتِّهِّمْ دَائِّمُونَ﴾ (معارج )51،نمازگزاراني که همیشه نماز خود را به موقع ميخوانند و بر آن
مداومت و مواظبت دارند« .دَآئِّمُونَ» :جمع دائم ،همیشه ماندگار .مراد این نیست که نمازگزار همیشه در حال نماز
باشد ،بلکه منظور این است که در اوقات معیّن خود نماز را انجام دهد ،و همیشه چنین بوده و دائماً مواظب و متوجّه
باشد که نماز او فوت نشود( .همان )173 ،در این آیه مؤمن حقیقي را به تصویر ميکشد که در سختترین شرایط
نماز را ترك نميکند و همواره از نمازش مواظبت ميکند .دوام به معنى ثبوت و امتداد است( .قرشي3113 ،ش ،ج،5
ص)117
عشاء
العشيّ :از زوال خورشید تا صبح را در بر ميگیرد( .راغب اصفهاني3435 ،ق،ص﴿ )211وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِّشَا ًء

یَبْکُونَ﴾ (یوسف )31 ،و شامگاهان ،گریان نزد پدر خود [باز] آمدند .بازگشت آنها ممکن است در فاصلهاي میان
مغرب و صبح صورت گرفته باشد .اگر منظور از عشاء زمان و وقت نماز عشاء باشد ممکن است بر طوالني بودن وقت
نماز عشاء در مقایسه با سایر نمازها باشد چرا که وقت اداي نماز عشاء تا نماز صبح ميباشد﴿ .یَا أَیُّهَا الَّذِّینَ آمَنُوا
لِّیَسْتَأْذِّنْکُمُ الَّذِّینَ مَلَکَ تْ أَیْمَانُکُمْ وَالَّذِّینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِّنْکُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّنْ قَبْلِّ صَلَاةِّ الْفَجْ ِّر وَحِّینَ تَضَعُونَ ثِّیَابَکُمْ
مِّنَ الظَّهِّیرَةِّ وَمِّنْ بَعْدِّ صَلَاةِّ الْعِّشَاءِّ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ ( ﴾..نور )27،بنابر این اگر شبانه روز را به صبح ،ظهر ،عصر ،مغرب و
عشاء تقسیم کنیم (نه به لحاظ نمازها) مدت زمان عشاء بیشتر و طوالنيتر است.
لقاء
لقاء :روبرو شدن با چیزي و برخورد کردن با یکدیگر گفته ميشود( :مصطفوي3110 ،ش ،ج ،30ص( )557راغب
اصفهاني3435 ،ق( )142 ،قرشي3113 ،ش ،ج ،1ص )505در قرآن کریم کلمهي (لقاء)  54بار تکرار شده است در
تمام این موارد منظور از آن دیدار و برخورد بسیار بزرگ و مهم است .کلمهي «لقاء» در کتبي دیگر غیر از قرآن
ممکن است بر هر دیدار و برخوردي اطالق گردد .از جمله :دیدار با پروردگار ...﴿ :فَمَنْ کَانَ یَرْجُو لِّقَاءَ رَبِّّهِّ ﴾...

(کهف﴿ )330،مَنْ کَانَ یَرْجُو لِّقَاءَ اللَّهِّ ( ﴾...عنکبوت﴿ )2،قَدْ خَسِّرَ الَّذِّینَ کَذَّبُوا بِّلِّقَاءِّ اللَّهِّ( ﴾...انعام )13،و یا برخورد با
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آخرت و قیامت ...﴿ :الَّذِّینَ کَفَرُوا وَکَذَّبُوا بِّلِّقَاءِّ الْآخِّرَةِّ ( ﴾...مؤمنون﴿ )11،وَأَمَّا الَّذِّینَ کَفَرُوا وَکَذَّبُوا بِّآیَاتِّنَا وَلِّقَاءِّ الْآخِّرَةِّ
ن
فَأُولَئِّکَ فِّي الْعَذَابِّ مُحْضَرُونَ﴾ (روم﴿ )31،وَقِّیلَ الْیَوْمَ نَنْسَاکُمْ کَمَا نَسِّیتُمْ لِّقَاءَ یَوْمِّکُمْ هَذَا وَمَأْوَاکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُمْ مِّ ْ
نَاصِّرِّینَ﴾ (جاثیه)14،
مائدة
ل
مائدة :سفره ،میز غذاخوري ،غذا (الجرّ3111 ،ش ،ج ،5ص﴿ )3730إِّذْ قَالَ الْحَوَارِّیُّونَ یَا عِّیسَى ابْنَ مَرْیَمَ هَ ْ
یَسْتَطِّیعُ رَبُّکَ أَنْ یُنَزِّّلَ عَلَیْنَا مَائِّدَةً مِّنَ السَّمَاءِّ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِّنْ کُنْتُمْ مُؤْمِّنِّینَ﴾ (مائده﴿ )335،قَالَ عِّی سَى ابْنُ مَرْیَمَ

ن السَّمَاءِّ َتکُونُ لَنَا عِّیدًا لِّأَوَّلِّنَا وَآخِّرِّنَا وَآیَةً مِّنْکَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَیْرُ الرَّازِّقِّینَ﴾(مائده)334 ،
اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِّلْ َعلَیْنَا مَائِّدَةً مِّ َ
کلمهي مائده فقط به سفره اطالق نميشود بلکه به سفره ،وسائل بر روي آن ،و همچنین تمام غذاهایي که بر روي آن
قرار ميگیرند مائده گفته ميشود( .ابن منظور3434 ،ق ،ج ،1ص )433حال موسیقي و کشش صوت ناشي از مدّ در
کلمهي «مائده» سفرهاي را در ذهن مخاطب به تصویر ميکشد که بر روي آن وسایل و غذاهاي متعددي با نظم و
ت رتیب خاصي چیده شده است چراکه کلمه ي مائده به معناي سفره این امور را در ذهن انسان تداعي ميکند.
وراء
کلمهي (وراء) بر معاني متعددي داللت ميکند :نوه ،مرد درشت و ستبر کتف ،آن چه از تو پوشیده باشد خواه
پشت سر یا رو به رو باشد ،و نیز به معناي غیر،و همچنین این واژه از اضداد است( .جُرّ3111 ،ش ،ج ،5ص)5315
(قرشي3113 ،ش ،ج ،1ص 504و ( )502ابن منظور3434 ،ق ،ج ،3ص﴿ )334أَمَّا السَّفِّینَةُ فَکَانَتْ لِّمَسَاکِّینَ یَعْمَلُونَ

فِّي الْبَحْرِّ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِّیبَهَا وَکَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِّک یَأْخُذُ کُلَّ سَفِّینَةٍ غَصْبًا﴾ (کهف )13،درك و فهم این آیه امکان پذیر
نیست تا کلّ صحنه بازسازي شود .صحنهي نمایشي این آیه به این ترتیب است که عدّهاي بي نوا با یک کشتي که

داشتند در ساحل دریا کار ميکردند و خیلي دورتر از اینان یا به قول راوي داستانها آن دور دورا پادشاهي داشت
نزدیک ميشود و هر کشتي را مصادره ميکرد .و این افراد از آمدن پادشاه خبر نداشتند .بنابر این معناي کلمهي وراء
که در کتب لغت به آن اشاره شده است به هیچ عنوان با بار معنایي که در آیات قرآن القا ميکند قابل قیاس نیست
اگر از این منظر به معناي آیات و کلمات در قرآن نگاه کنیم اعجاز بیاني قرآن نمود حسيتري پیدا خواهد کرد و باید
از صمیم قلب گفت «یا ربّ لک الحمد کما ینبغي لجالل وجهک و عظیم سلطانک» .
أضاء  -یضیء  -ضیاء
﴿مَثَلُهُمْ کَمَثَلِّ الَّذِّي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَا َءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِّنُورِّهِّمْ وَتَرَکَهُمْ فِّي ظُلُمَاتٍ لَا یُبْصِّرُونَ﴾(بقره)31،
﴿هُوَ الَّذِّي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِّیَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ( ﴾...یونس )2،خدا است که خورشید را درخشان و ماه را تابان گردانده
است خورشید یکي از منابع طبیعي ایجاد نور و روشنایي به خودي خود است به طوري که باز تابش نور آن موجب
رؤیت و دید دیگر اشیاء و اجرام آسماني است این مطلبي است که علم آن را کشف کرده ،و در قرآن کریم نیز به آن
اشاره شده است .در قرآن از أضاءَ ،یُضيءُ ،ضیاء استفاده ميشود براي اشیائي که منشأ اصلي نور بوده ،و روشنایي و
حرارت از آنها متصاعد ميگردد .مانند :خورشید ،آتش ،رعد و برق و غیره .امّا نور فقط بر روشنایي که منبع اصلي
ندارد اطالق ميگردد و یا ای ن که ممکن است هدف از آن نور معنوي باشد و نه نور حسي و ظاهري جهت اطالع
بیشتر از دو کلمهي نور و ضوء رجوع کنید به مقالهي( :سیّدي و دیگران5001 ،م،ص  )71بنابر این موسیقي و کشش
در صوت در کلماتي نظیر« :أضاء ،یُضيء و ضیاء» ميتواند بر این نکته تأکید کند که منظور نوري است که در آن
روشنایي ،حرارت و دیگر پرتوهاي نوري وجود دارد.
جیء
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﴿وَجِّيءَ یَوْمَئِّذٍ بِّجَهَنَّمَ یَوْمَئِّذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِّنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّّکْرَى﴾ (فجر )51،منظور از فعل مجهول جِّيءَ (آورده شد)
مي تواند مراد از حاضر آوردن دوزخ ،پدیدار کردن و نشان دادن آن باشد .همچنین معناي «جيء» ممکن است بر
امتداد عظمت و بزرگي جهنم داللت داشته باشد .همچنان که در تفسیر جوامع الجامع آمده است :از ابو سعید خدرى
روایت است که چون این آیه نازل شده چهره رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله تغییر کرد تا آن جا که اصحاب از آن
آگاه شده و بر آنان سخت آمد پس حضرت على علیه السّالم را خبر دادند على علیه السّالم آمد و از پشت سر ،پیامبر
صلّى اللَّه علیه و آله را در آغوش کشید و میان دو کتف حضرت را بوسید آن گاه گفت :اى پیامبر خدا ،پدر و مادرم
ن
به فدایت امروز چه حادثهاى روى داده است؟ فرمود :جبرئیل آمد و آیه﴿ :وَجِّيءَ یَوْمَئِّذٍ بِّجَهَنَّ َم یَوْمَئِّذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِّنْسَا ُ
وَأَنَّى لَهُ الذِّّکْرَى﴾ (فجر )51،را برایم قرائت کرد حضرت آیه را بر على علیه السّالم قرائت کرد ،على علیه السّالم به
پیامبر گفت :جهنّم را چگونه مىآورند؟ فرمود :هفتاد هزار فرشته آن را مىآورند که با هفتاد هزار زنجیر و زمام آن را
مىکشند پس چنان تکانى مىخورد که اگر آن را رها کنند تمام جمعیت محشر را مىسوزاند پس من به جهنّم
اعتراض مىکنم او مىگوید :اى محمد مرا با تو چه کا ر ،خداوند گوشت تو را بر من حرام کرده است پس هیچ کس
نمىماند مگر این که مىگوید :نفسى نفسى( ،خودم ،خودم) ،ولى محمد صلّى اللَّه علیه و آله مىگوید :پروردگارا امّتم
امّتم (الطبرسي3111 ،ش ،ج ،4ص )473بنابر این طول و کشش در لفظ جيء بزرگي جهنم را در ذهن مخاطب
مجسم ميکند.
جاء
فعل جاء با صیغههاي مختلف  511بار در قرآن تکرار شده است .با توجه به این که مد کشش در صوت است و
این تغییر و کشش در صوت عالوه بر ریتم و آهنگ توجّه شنونده را به امر مهمي جلب ميکند .این امر مهم در فعل
(جاء) ممکن است :
 .3عظمت و بزرگي فاعل باشد ﴿ :وَجَاءَ رَبُّکَ وَالْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا﴾ (فجر )55،و پروردگارت بیاید و فرشتگان صف صف
حاضر آیند .ممکن است در این آیه کثرت مالئکه نیز مد نظر باشد .صاحب تفسیر عاملي در ذیل این آیه ميگوید :
این آیه به اشکال مختلف ترجمه ميشود( .عاملي3110 ،ش ،ج ،7ص)213
 .5بر آمدن امر مهمي داللت کند ...﴿ :حَتَّى إِّذَا جَاءَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ ﴾ (انعام ...﴿ )13،فَإِّذَا جَا َء أَجَلُهُمْ ﴾ ...
(اعراف ..﴿ )14،حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ ﴾ (توبه ...﴿ )47،فَإِّذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ ﴾ (یونس﴿ )41 ،حَ ّتَى إِّذَا جَاءَ أَ ْمرُنَا ﴾
(هود)40،
 .1آمدن معجزات و دالئل روشن و آشکار ..﴿ :جَاءَتْ ُکمُ الْبَیِّّنَاتُ (﴾ ...بقره ...﴿ )503،جَاءَتْهُمُ الْبَیِّّنَاتُ ﴾(بقره)531،
 .4آمدني توأم با سختي و مشقّت﴿ :وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ یَسْعَى﴾ (عبس )7،و اما آن که به شتاب پیش تو مىآید( .قرشي،
3111ش ،ج ،35ص)17
ن﴾
 .2امتداد و طول مدّت آن﴿ :مَنْ جَا َء بِّالْحَسَنَةِّ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِّهَا وَمَنْ جَاءَ بِّالسَّیِّّئَةِّ فَلَا یُجْزَى إِّلَّا مِّثْلَهَا وَهُمْ لَا یُظْلَمُو َ
(انعام )310،هر کس کار نیکى بیاورد ،ده برابر آن [پاداش] خواهد داشت ،و هر کس کار بدى بیاورد ،جز مانند آن
شرُ أَمْثَالِّهَا وَمَنْ جَا َء
جزا نیابد و بر آنان ستم نرود .همچنین در سورهي قصص آمده است﴿ :مَنْ جَاءَ بِّالْحَسَنَةِّ فَلَهُ عَ ْ
بِّالسَّیِّّئَةِّ فَلَا یُجْزَى إِّلَّا مِّثْلَهَا وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ﴾ (قصص )74،هر که عمل نیک آرد پاداش بهتر از آن یابد ،و هر کس
که عمل بد کند بدکاران جز به همان اعمال بد مجازات نشوند .مراد از آوردن در این آیات ارائه دادن در روز
قیامت است .یعني این که کسي شامل مفاد این آیه مي شود که انجام کارهاي خوب یا بد تا آخر عمر انسان
امتداد داشته باشد.
بدون تردید به تعداد آیاتي که در آن فعل جاء و صیغه هاي مختلف آن آمده است نکات و اغراضي بر آن مترتّب است.
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دابّة
قبل از پرداختن به این کلمه الزم به ذکر است که هر فعل مضاعفي که به یکي از دو باب مفاعله و تفاعل برود از
مدّ الزم بر خوردار خواهد شد لذا در قرآن کریم هر فعل مضاعفي که به دو باب مفاعله و تفاعل رفته ،و در آن م ّد
الزم وجود داشته باشد مانند یوادّون ،حاجّوا ،یتحاجّون ،شاقّوا یحادّون و  ....و به طور کلي هر مدّ الزمي شدّت و
کثرت را نیز به ذهن مخاطب القا ميکند﴿ .وَمَا مِّنْ دَابَّةٍ فِّي الْأَرْضِّ وَلَا طَائِّرٍ یَطِّیرُ بِّجَنَاحَیْهِّ إِّلَّا أُمَم أَمْثَالُکُمْ مَا فَرَّطْنَا
فِّي الْکِّتَابِّ مِّنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِّلَى رَبِّّهِّمْ یُحْشَرُونَ﴾ (انعام )17،هیچ جنبنده اى در روى زمین نیست و هیچ پرندهاى با بال-
هاى خود در هوا نمىپرد مگر آن که چون شما امتهایى هستند ما در این کتاب هیچ چیزى را فروگذار نکردهایم و
سپس همه را در نزد پروردگارشان گرد مىآورند( .آیتي3114 ،ش ،ص )315دو کلمهي «دابّه و طائر» در هنگام
تالوت آن چنان برجسته هستند به طوري که همه ي اقسام مخلوقات خداوند را که در این دنیا زندگي ميکنند در بر
دارد .دابّه هر آنچه که در روي زمین یا در دل زمیم ميجنبد .طائر :همهي گونههاي پرندگان .موسیقي و کشش
صوت در این دو کلمه انگار چیزي را استثنا نکرده است.
الجانّ
﴿وَأَلْقِّ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ کَأَنَّهَا جَانّ ( ﴾...نمل« )30،جَآنّ» :مار تندرو و سریعالسیر سفید یا زرد رنگ( .خ رّم
دل3113 ،ش،ص )441کشش صوت و مدّ در کلمه ي جانّ زیبایي خاصّي را به آیه بخشیده که براي درك درست آیه
باید صحنه در ذهن بازسازي شود که چگونه مار و اژدهایي بزرگ با حرکات برق آسا و سریع روي زمین است بدون
تردید تالوت کلمهي جانّ با معنا و مفهوم القایي بي ارتباط نیست.
الصّاخّة
﴿فَإِّذَا جَاءَتِّ الصَّاخَّةُ﴾ (عبس﴿ )11،الصّاخّة﴾ صداي کر کننده ،صداي گوشخراش ،حادثه عظیم ،مراد نفخه صور
دوم است که به دنبال برخورد اجرام و کرات آسماني بر اثر تخریب جهان ،طنینانداز ميگردد و انسان را از همه چیز
جز خود و اعمالش و سرنوشتش غافل ميکند .ابن عبّاس گوید :یعنى صیحهي قیامت به این جهت نامیده شده براى
این که گوش را ميخراشد یعنى چنان به گوشها ميرسد که نزدیک است آنها را کر کند .و بعضى گفتهاند :براى
این که همه مردم آن را ميشنوند( .طبرسي3115 ،ش ،ج ،30ص )117کلمهي ﴿الصّاخّة﴾ با ریتم و آهنگي که در بر
دارد شدّت این صدا و صحنه را در ذهن مجسم ميکند.
الطّامّة
﴿فَإِّذَا جَا َءتِّ الطَّامَّةُ الْکُبْرَى﴾ (نازعات﴿ )14،الطّامَّةُ﴾ حادثه عظیم ،مصیبت طاقتفرسا ،بالي سخت و فراگیر،
مراد قیامت است( .طبرسي3115 ،ش ،ج ،30ص( )110ابن منظور3434 ،ق ،ج ،35ص )110بنابر این خود این کلمه
نیز تا حد زیادي با توجه به مدّ الزم در آن گویاي این مطلب است.
قرناء
ن
ج ِّّ
﴿وَقَیَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَیَّنُوا لَهُمْ مَا بَیْنَ أَیْ دِّیهِّمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَیْهِّمُ الْقَوْلُ فِّي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِّنْ قَبْلِّهِّمْ مِّنَ الْ ِّ

ن است .
وَالْإِّنْسِّ إِّنَّهُمْ کَانُوا خَاسِّرِّینَ﴾ (فصلت« .)52،قُرَنَآءَ» :جمع قَرین ،همدم ،دوست ،مراد شیاطین انس و ج ّ
(مراغي ،بي تا ،ج ،54ص )352و (خرّم دل3113 ،ش ،ص )213این کلمه یکبار در قرآن آمده است .بنابراین مدّ
متصل در «قُرَنَآءَ» هم کثرت ،و هم تنوع آنها (انس و جن بودن آنها) داللت ميکند.
طرائق

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْ َقکُمْ سَبْعَ طَرَائِّقَ وَمَا کُنَّا عَنِّ الْخَلْقِّ غَافِّلِّینَ﴾ (مؤمنون« )31،سَبْعَ طَرَآئِّقَ» :هفت طبقه آسمان .
چه بسا مراد از هفت ،تکثیر باشد .در این صورت مقصود عالَمهاي بسیار و کرات و کواکب و سیّارات بیشماري است
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که نسبت به ما هر یک فوق دیگري است( .خرّم دل3113 ،ش،ص )134موسیقي ،طول و کشش صوت در کلمهي
«طرائق» انگار بلنداي آسمان وسعت و تعدد کرات را در ذهن مخاطب مجسم ميکند .سید قطب در ذیل این آیه
مينویسد :منظور از طرائق طبقاتي است که بر روي یکدیگر قرار گرفتهاند و ممکن است منظور هفت مدار فلکي یا
هفت منظومه مانند منظومهي شمسي باشد( .سید قطب3435 ،ق ،ج ،4ص )5413به طور کلي موسیقاي حاکم بر
آیه در رساندن معنا و مفهوم تأثیر دارد.
خزائن
﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَکُمْ عِّنْدِّي خَزَائِّنُ اللَّهِّ وَلَا أَعْلَمُ الْغَیْبَ ( ﴾...انعام« )20،خَزَآئِّنُ» :جمع خزینه ،گنجینهها انبارهاي
نفائس اموال ،مراد از (خَزَآئِّنُ اهللِّ) مقدّراتي است که جز خدا کسي از آنها آگاه نیست( .خرّم دل3113 ،ش ،ص )313
السرائر
﴿یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِّرُ﴾ (طارق )3،روزى که اسرار باطن شخص آشکار شود« .السَّرَآئِّرُ» :جمع سَرِّیرَة ،نهانیها و
پنهانیها اسرار و رازها ،نیّات و عقائد و هرچیزي که نهفته و پوشیده باشد( .خرّم دل3113 ،ش،ص )151السرائر یعني
تمام اسرار رازها وغیره چه این اسرار انسان را خوشحال کند و چه ناراحت و نگران کند .در روز قیامت همهي آنها بر
مال ميشود( .نووي3431 ،ق ،ج ،5ص )355در این زمینه در کتب تفاسیر آرا و نظرات زیادي وجود دارد از جمله :
صاحب تفسیر معالم التنزیل في تفسیر القرآن ذیل این آیه خاطر نشان ميکند که در روز قیامت اعمال انسان
آزمایش ميشوند و منظور از «السرائر» واجبات است از قبیل نماز ،روزه ،وضو ،غسل از جنابت که صحت و سقم آنها
مشخص ميشود( .بغوي3450،ق ،ج ،2ص )513بدون تردید مد و کشش در کلمهي «السرائر» بر کثرت و فراواني
اسرار و رازهاي پنهان در درون انسان داللت دارد.
ترادف در قرآن کریم
این پژوهش از زاویهي ریتم و آهنگ به کلمات مترادف نگریسته چرا که موسیقي و آهنگ در القاي معاني به
مخاطب مؤثر است و شاید یکي از دالیلي که نتوان اعتقاد به ترادف در قرآن کریم را داشت اختالف آهنگ و ریتم
ظاهري کلمات به ظاهر مترادف باشد .اکنون به لحاظ مدّ متصل واجب و الزم نمونههایي از واژههاي به ظاهر مترادف
در قرآن کریم را بررسي ميکنیم.
«فحشاء» و «المنکر»
در چندین آیه از قرآن کریم ،فحشا و منکر در کنار هم آمده و در ظاهر مترادف به نظر ميرسند﴿ :إِّنَّ اللَّهَ یَأْمُ ُر
بِّالْعَدْلِّ وَالْإِّحْسَانِّ وَإِّیتَاءِّ ذِّي الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِّ الْفَحْشَاءِّ وَالْمُنْکَرِّ وَالْبَغْيِّ یَعِّظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ﴾ (نحل﴿ )30،یَا أَیُّهَا
الَّذِّینَ آمَنُوا لَا تَتَّبِّعُوا خُطُوَاتِّ الشَّیْطَانِّ وَمَنْ یَتَّبِّعْ خُطُوَاتِّ الشَّیْطَانِّ َفإِّنَّهُ یَأْمُرُ بِّالْفَحْشَاءِّ وَالْمُنْکَرِّ ( ﴾..نور﴿ )54 ،اتْلُ مَا
أُوحِّيَ إِّلَیْکَ مِّنَ الْکِّتَابِّ وَأَقِّمِّ الصَّلَاةَ إِّنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِّ الْفَحْشَاءِّ وَالْمُنْکَرِّ ( ﴾...عنکبوت )42،امّا بررسي این دو واژه به
لحاظ حروف مدّ( .منکر( ):به صیغهي مفعول) ناشناخته «مقابل معروف» کار منکر و امر منکر آن است که به قول
راغب :عق ل سلیم آن را قبیح و ناپسند ميداند یا عقل در بارهي آن توقّف کرده و شرع به قبح آن حکم ميکند(.راغب
اصفهاني3453 ،ق ،ص )751بنابر این نزد همه ي اقوام و مردم واضح و آشکار نیست به عبارتي دیگر کمي محدود به
نظر ميرسد .امّا کلمهي «فحشاء» فحش ،کار بسیار زشت .دقّت در گفتار بزرگان نشان ميدهد که فحش و فاحشه و
فحشاء به معنى بسیار زشت است گرچه بعضى قبح مطلق گفتهاند( .قرشي3113 ،ش ،ج ،2ص )321کلمه «فحش»
و «فحشاء» و «فاحشه» به معناي هرگونه رفتار و گفتاري است که زشتي آن بزرگ باشد .ولي در قرآن کریم ،کلمهي
«فاحشه» یا «فحشاء» غالباً در موارد انحرافات جنسي و آلودگي ناموسي به کار رفته است و گاهي نیز در معناي
وسیع نیز استعمال شده است( .راغب اصفهاني3435 ،ق ،ص )151بنابراین دو واژهي فحشاء و منکر یکي از وجوه
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اختالفي که در آنها است این است که در کلمهي «فحشاء» مدّ متصل و واجبي وجود دارد و این در حالي است که
در کلمهي «منکر» حتي یکي از حروف مدّ وجود ندارد .و این یعني در کلمهي «فحشاء» عالوه بر معناي اصلي کلمه
یکي یا برخي از معاني مدّ در آن نیز تأکید ميشود در حالي که در کلمهي منکر این چنین نیست .این یکي از دالئل
آشکار و نهاني است که ترادف به معناي واقعي را در قرآن کریم نفي ميکند .الزم به ذکر است در آیهي فوق کلمه
«ایتاء» نیز داراي مدّ است در هر جاي قرآن که ایتاء آمده ،منظور از آن پرداخت زکات است بنابر این مدّ و کشش
صوت در ایتاء بر استمرار و مداومت در پرداخت زکات داللت دارد.
«خطیئه» و سایر الفاظ گناه در قرآن

واژهي «خطیئه» با توجّه به مدّ متصل در آن ممکن است بر تمام لغزشهاي انسان ریز و درشت عمدي و غیر
عمدي داللت داشته باشد .در حالي که در سایر واژهها این چنین نیست( .راغب اصفهاني3435 ،ق ،ص )571و
(قرشي3113 ،ش ،ج ،5ص )527ذنب ،به معني دم است .هر فعلي که عاقبتش وخیم است آن را ذنب گویند زیرا که
جزاى آن مانند دم حیوان در آخر است( .قرشي3113 ،ش ،ج ،1ص )54معصیت ،به معني سرپیچي و خروج از فرمان
خدا و بیانگر آن است که انسان از مرز بندگي خدا بیرون رفته است( .همان ،ج ،2ص )35اإلثم واألثام :اسم هستند
براي افعالي که انسان را از انجام ثواب و کار نیک منصرف و رویگردان ميکند و جمع آن آثام است و متضمن معناي
کندي و تأخیر انداختن ميباشد( .راغب اصفهاني3435 ،ق ،ص )11شایان ذکر است که کلمات مترادف دیگري از
جمله« :خلف و وراء»« ،الالئي و الالتي»« ،جاء و أتي» و غیره وجود دارند که مجال برسي آنها نیست.
نتیجهگیری
با توجه به آنچه مطرح شد ميتوان به نتایج زیر رسید :
 .3در قرآن کریم موسیقي و نظم آهنگ کلمات در بیان معنا و مفهوم مؤثر است.
 .5با بررسي شواهد و ادلهها در قرآن کریم به نظر ميرسد که کلماتي که در آنها مدّ متصل واجب و مدّ الزم وجود
دارد تصویري را در ذهن مخاطب مجسم مي سازد که او را به یکي از معاني کثرت ،وسعت ،فزوني ،تعدّد و غیره
رهنمود مينماید .
 .1نتایج این تحقیق فقط و فقط در قرآن کریم قابل اثبات است و هیچ کتابي غیر از قرآن این مزیّت را دارا
نميباشد چرا که خداوند سبحان داناي مطلق است و بر اسرار و رموز همه چیز آگاه است و چیدمان حروف،
کلمات و آیات قرآن بر اساس حکمت الهي صورت گرقته است
 .4همچنین یکي از بیشمار دالیل پیدا و پنهاني که ترادف در قرآن کریم را منتفي ميشمارد ریتم و آهنگ ظاهري
کلمات مترادف است.
 .2الزم به ذکر است که مسئله ي کشش صوت فقط در قرآن کریم داراي اصولي مشخص است .در غیر قرآن بر
حسب نیاز کلمات با کشش صوت ادا ميشوند .یک کلمه ممکن است در جایي با کشش صوت و در جایي دیگر
بدون کشش صوت بیان گردد .و اغلب کشش صوت در گفتار معناي کثرت ،بزرگي ،وسعت و غیره را به مخاطب
القا ميکند .به عنوان مثال اگر از کسي که بارها شنا کرده باشد پرسیده شود آیا تا حاال شنا کردهاي؟ در جواب
ميگوید :خیلي با کشش در صوت تا کثرت این عمل را بیان کند .و در جایي دیگر ممکن است این کلمه فاقد
کشش در صوت باشد .بنابر این ریتم و آهنگ کلمات در بیان معاني مورد نظر مؤثر است.
 .1در پایان این پژوهش این سؤال مطرح است که چرا در کلماتي که داراي مدّ متصل واجب و مدّ الزم هستند .یا
به تعبیر دیگر از کشش صوت و موسیقي بر خوردارند عالوه بر معناي اصلي کلمه بر یکي یا بعضي از معاني م ّد
نیز تأکید دارند؟ در جواب این سؤال ميتوان گفت :مي توان دلیل آن را به وجود حروف مدّ و کشش در صوت
نسبت داد که بر یکي از ابعاد اعجاز بیاني قرآن تأکید دارد .همان مطلبي که مصطفي صادق رافعي در کتاب
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اعجاز قرآن و دیگران بر آن تأکید دارند .موسیقي صوت و در ضمن آن صفات حروف با معني و مفهوم ارتباط
دارد .یا این که این نظم فراگیر در موسیقي و نظمآهنگ را به مدّ نسبت ندهیم و همهي این موارد را تصادفي
فرض کنیم.

منابع و مآخذ
قرآن کریم
آیتي ،محمد3114( ،ش) ،ترجمه قرآن ،تهران ،انتشارات سروش.
ابن األثیر ،مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري3313( ،م) ،جامع األصول فی أحادیث الرسول ،تحقیق:
عبد القادر األرنؤوط ،مکتبة الحلواني.
ابن منظور ،محمد بن مکرم3434( ،ق) ،لسان العرب ،بیروت ،دار صادر.
ابیارى ،ابراهیم3402( ،ق) ،الموسوعة القرآنیة ،موسسه سجل العرب.
بغدادى عالء الدین على بن محمد3432( ،ق) ،لباب التاویل فى معانى التنزیل ،بیروت ،دار الکتب العلمیة.
بغوى ،حسین بن مسعود3450( ،ق) ،معالم التنزیل فى تفسیر القرآن ،تحقیق :عبدالرزاق المهدى ،چاپ :اول ،بیروت،
داراحیاء التراث العربى.
البیهقي ،أبو بکر أحمد بن الحسین بن علي3334( ،م) ،سنن البیهقی الکبرى ،تحقیق :محمد عبد القادر عطا ،مکة
المکرمة ،مکتبة دار الباز.
3373( ،------------------م) ،السنن الصغیر ،المحقق :عبد المعطي أمین قلعجي ،الطبعة :االولى ،کراتشي،باکستان.
الجُرّ ،خلیل3111( ،ش) ،المعجم العربی الحدیث ،ترجمهي ،سید حمید طبیبیان ،تهران ،انتشارات امیر کبیر.
الجرجاني ،علي محمّد بن علي3402( ،ق) ،التعریفات ،تحقیق :ابراهیم األنباري ،چاپ اول ،بیروت ،دار الکتاب العربي.
الحاکم النیسابوري ،محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل3330( ،م) ،المستدرك على الصحیحین ،الطبعة األولى ،بیروت ،دار
الکتب العلمیة.
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خانى ،رضا و حشمت اهلل ریاضى3115( ،ش) ،ترجمه بیان السعادة فى مقامات العبادة ،تهران ،مرکز چاپ و انتشارات
دانشگاه پیامنور.
خرّم دل ،مصطفي3113( ،ش) ،تفسیر نور ،تهران ،نشر احسان.
الدرویش ،محیي الدیّن3407( ،ق3377-م) ،إعراب القرآن الکریم و بیانه ،بیروت ،دار ابن کثیر.
راغب اصفهاني ،حسین بن محمد3435( ،ق) ،المفردات فی غریب القرآن ،دمشق بیروت ،دار العلم الدار الشامیة.
الرافعي ،مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعید بن أحمد بن عبد القادر5002( ،م) ،إعجاز القرآن والبالغة النبویة،
بیروت ،دار الکتاب العربي.
زین الدین محمد ،المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري( ،بي تا)،
اإلتحافات السنیة باألحادیث القدسیة ،المحقق :عبد القادر األرناؤوط  -طالب عواد ،دمشق ،بیروت ،دار ابن کثیر.
سعاد ،عبد الحمید5003( ،م) ،تیسیر الرحمن فی تجوید القرآن ،مصر ،دار التقوي.
السالمي ،عمر3370( ،م) ،االعجاز الفنی فی القرآن ،تونس ،نشر وتوزیع مؤسسات عبد الکریم بن عبد اهلل.
السندي ،أبو طاهر عبد القیوم عبد الغفور3432( ،ق) ،صفحات فی علوم القراءات ،مکة المکرمة ،الطبة األولي ،المکتبة
األمدادیة.
سید قطب3435( ،ق) ،فى ظالل القرآن ،بیروت ،قاهره ،دارالشروق.
5005( ،----م) ،التصویر الفنیّ فی القرآن ،الطبعة الشرعیّة السادسة عشرة ،قاهرة ،دار الشروق.السیوطي ،جالل الدین 3431( ،ق) ،تفسیر الجاللین ،چاپ :اول ،بیروت ،مؤسسه النور للمطبوعات.
الطبرسي  ،فضل بن حسن3115( ،ش) ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،انتشارات ناصر خسرو.
3111( ،-------------ش) ،تفسیر جوامع الجامع ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزهي علمیّه قم.طریحي ،فخر الدین3112( ،ش) ،مجمع البحرین ،تهران ،کتاب فروشي مرتضوي.
عاملي ،ابراهیم3110( ،ش) ،تفسیر عاملی ،تحقیق :علي اکبر غفاري ،تهران ،انتشارات صدوق.
الفراهیدى ،خلیل بن احمد3430( ،ق) ،کتاب العین ،چاپ دوّم ،قم ،انتشارات هجرت.
فیومي ،احمد بن محمّد بن عليّ المقري3152( ،ق) ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ،المطبعة المیمنیّة.
قاسمى ،محمد جمال الدین3437( ،ق) ،محاسن التاویل ،تحقیق :محمد باسل عیون السود ،چاپ اول ،بیروت ،دار الکتب
العلمیه.
قرشي ،سید علي اکبر3113( ،ش) ،قاموس قرآن ،تهران ،دار الکتب االسالمیّة.
3111( ،-----------ش) ،تفسیر احسن الحدیث ،بنیاد بعثت ،تهران.القرطبي ،أبو عمر یوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري3171( ،ق) ،التمهید لما فی الموطأ من
المعانی واألسانید ،تحقیق :مصطفى بن أحمد العلوي ،محمد عبد الکبیر البکري ،المغرب ،وزارة عموم األوقاف والشؤون
اإلسالمیة.
گنابادي ،سلطان محمّد3407( ،ق) ،تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة ،بیروت ،مؤسسة األعلميّ للمطبوعات.
مراغى ،احمد بن مصطفى( ،بي تا) ،تفسیر المراغى ،بیروت ،داراحیاء التراث العربى.
مصطفوي ،حسن3110( ،ش) ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مکارم شیرازى ،ناصر3453( ،ق) ،األمثل فى تفسیر کتاب اهلل المنزل ،چاپ اول ،قم ،ناشر :مدرسه امام على بن ابى
طالب.
نخجوانى ،نعمت اهلل بن محمود3333( ،م) ،الفواتح االلهیه و المفاتح الغیبیه ،مصر ،دار رکابى للنشر.
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نووى ،جاوى محمد بن عمر3431( ،ق) ،مراح لبید لکشف معنى القرآن المجید ،تحقیق :محمد أمین الصناوى ،چاپ
اول ،بیروت ،دار الکتب العلمیه.
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