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  مقدمه
هاي مهم فهم متون است كه به بررسي و مطالعه معنا  دانش معناشناسي، يكي از ابزارها و روش

زبان شناس » ايزوتسو«گذرد.  ظهور آن به عنوان دانشي معناشناسانه، بيش از نيم قرن نميپردازد. از  مي
تحقيق و مطالعه تحليلي «اي پيرامون معناشناسي قرآن انجام داده، آن را:  ژاپني كه مطالعات گسترده

 شناسان معتقدند كه ). زبان4: 1391(ايزوتسو، » درباره واژگان كليدي زبان تعريف كرده است
ها محدود  هاي زباني و كالمي، تنها از كلمات تشكيل نشده و دانش معناشناسي به بررسي واژه فعاليت
). روابط 38: 1348گردد، بلكه به بررسي و روابط ميان واژگان و معاني آنها تأكيد دارد. (اختيار،  نمي
هاي زباني است كه  ز نشانهگيرد، ا نشيني و جانشيني كه در دانش معناشناسي نيز مورد توجه قرار مي هم

نشيني (مجاورت)، همان محور افقي كالم است  محور هم«شوند.  به تركيب واژگان در كالم مربوط مي
گيرد و  گيرند و عبارت به صورت خطي يا افقي مورد بررسي قرار مي كه اجزاي آن در كنار هم قرار مي

ت)، عبارت به صورت عمودي در نظر گرفته افزايد؛ ولي در محور جانشيني (مشابه به دامنه معاني مي
توانند در كنار آن  اي كه اگر يك واژه در عبارت قرار گيرد، واژگان مرتبط با آن نمي شود، به گونه مي

  ).33: 1388(احمدي، ». شود واقع شوند و باعث چند معنايي مي
 ها؛ واژه ميان اضرح پيوندهاي از است عبارت نشيني؛ هم روابط كه است معتقد »فردينان سوسور«
 محدود زنجيره اين دهنده تشكيل عناصر تعداد كه هستند »حقيقي ي زنجيره يك« از جزئي ها واژه يعني
 پيوند يكديگر به غياباً را واژه جانشيني، الگوهاي ديگر سوي از. است خطي آنها ميان رابطه و بوده
 حافظه در زبان كاربرد هر كه دارند تعلق اي بالقوه نظام با زباني صورت به واقع در آنها زيرا دهند، مي

  .)177-176: 1380 سوسور،. (دارد وجود
 كه كنند مي برقرار خود ميان روابطي درآمدن، هم علت از پي به گفتار، در ها واژه ؛»سوسور« اعتقاد به

. گيرند مي قرار گفتار زنجيره در ديگري از بعد يكي زبان عناصر است كه استوار خطّي ويژگي بنياد بر
). 177-176: همان( ناميد »زنجيره« توان مي است، زباني امتداد گاهشان تكيه كه را، ها تركيب اين

 واژگان را نشيني هم روابط و شود مي تشكيل پياپي واحد چند يا دو از هميشه كالم، ي زنجيره بنابراين،
 به را سرخي گل او: «مانند. شود مي حاصل نهايي معناي كه است ارتباط همين از و. «آورد مي وجود به

).»  پذيري آسيب بر داللت( »شود مي پژمرده زود خيلي سرخ گل« و) عشق بر داللت. (داد همسرش
 وجه كه كلماتي گفتار، چهارچوب از خارج در ديگر، سوي ). از132:1392دريانورد، مريم و عبدي(

 در كه دهند مي تشكيل را هايي گروه ترتيب اين به يابند، مي ارتباط همديگر با حافظه در دارند مشترك
 تشكيل آنها بلكه نيست، زماني يا خطي امتداد گاهشان تكيه كه دارد وجود گوناگوني روابط آنها ميان
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 جانشيني را روابط نوع اين و سازد مي را فرد هر زبان كه است انسان دروني گنجينه از بخشي دهنده
 از انبوهي ناخودآگاه ،»آموزش« واژه مثال؛ عنوان به).  177-176: 1380 سوسور،. (نامند مي) متداعي(

 و آموزش« و »يادگيري« ،»رساني اطالع« ،»آموختن: «مانند انگيزاند؛ مي بر ذهن در را ديگر هاي واژه
انسان، يا زبان  لغات بخشي از گنجينه و دارند پيوند يكديگر با اي گونه به آنها از يك هر كه »پرورش
  ).  69: 1391 آزادي، ساساني،. (سازد مي انسان را
بار  به كار رفته است. (روحاني، بي   390در قرآن كريم با انواع مشتقات آن مجموعاً » نزل«ي  ماده
رود كه كشف معنا و مفهوم آن در  ) و يكي از پربسامدترين مفاهيم قرآني به شمار مي553، 1تا: ج

  فهم آيات دارد.آيات قرآن، تاثير بسزايي در 
واژه نزول در قرآن كريم سه گونه كاربرد دارد: نخست: نزول مقيد به اينكه از طرف خداوند است. 

  دوم: نزول مقيد به اينكه از آسمان فرود آمده است. و سوم: نزول عام و بدون هيچ قيدي.
يم است؛ ولي باشد كه مقيد از طرف خداوند است، و مخصوص نزول قرآن كر نوع اول؛ نزولي مي

شود.  آن كه آسمان است، اشاره مي رود؛ تنها به مكان نزول آنگاه كه اين ماده براي نزول باران به كار مي
* وهو الَّذي أَنْزَلَ منَ السماء ماء...). *22* (بقره/ وأَنْزَلَ منَ السماء ماء...مانند آيات زير:  *

ها و از جمله باران و رزق و قرآن و... از جانب خداوند است، ولي تنها  )؛  گر چه همه نعمت99(انعام/
فَلَما دهد. مانند آيات زير: * نسبت مي» من عندنا«اين قرآن است كه خداوند نزول آن را به خود 

الْعزِيزِ  تَنزِيلُ الْكتَابِ منَ اللَّه) و در آيات زيادي چون؛ *48* (قصص/جاءهم الْحقُّ منْ عندنَا...
) همراه با صفات متعدد خداوند بيان گرديده تا 5*(يس/ تَنزِيلَ الْعزِيزِ الرَّحيمِ) و * 1* (زمر/ الْحكيمِ

  هيچ ترديدي درباره اين قرآن باقي نماند كه از طرف خداوند بر پيامبر (ص) نازل شده است.
نشيني و  با تكيه بر دو محور هممقاله حاضر بر آن است تا واژه نزول را از نظر معناشناسي 

جانشيني بررسي نمايد و از آنجا كه اين مفهوم، با رسالت انبيا (ع) پيوندي تنگاتنگ دارد، كاربرد 
اي  هاي مفاهيم قرآني، از اهميت ويژه وسيعي در قرآن كريم پيدا كرده است و بررسي آن در ميان شبكه

ها  قرآن،  استخراج وجوه معنايي آن، درك مترادف برخودار است و باعث كشف و تبيين جايگاه آن در
  است:   هاي زير گويي به پرسش شود. اين مقاله در پي پاسخ و مفاهيم مرتبط با آن مي

  در قرآن كريم كدام است؟» نزول«هاي معنايي مختلف  سطوح و اليه -1
واژگان  نشيني و جانشيني در ارتباط با كدام مفهوم نزول در كاربرد وحياني، بر محور هم -2

 قرآني است؟
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  پيشينه -2
ها و مقاالتي نگاشته شده است، اما به كارگيري اين روش  در حوزه معناشناسي به طور كلّي، كتاب

خدا و "؛  »ايزوتسو«هاي زبان شناس ژاپني  توان كتاب در مطالعات قرآني، سابقه چنداني ندارد و مي
در ها  را نخستين پژوهش "آفرينش و رستاخيز"و  "مفاهيم اخالق ديني در قرآن"و  "انسان در قرآن

نشيني و  حوزه معناشناسي قرآن دانست. در اين زمينه مقاالت و تحقيقاتي نيز با روش دو محور هم
هاي معنايي  تحليل مؤلفه")؛ 1391جانشيني به چاپ رسيده، كه از آن جمله است:  (ساساني و آزادي، 

)؛ 1391زاده و ديگران،  .  و (شفيع"نشيني و جانشيني اي همه گيري از شيوه حق در قرآن كريم با بهره
معناشناسي ")؛ 1394آبادي،  . و (ملك"نشيني و جانشيني با تاكيد بر دو محور هم» كلمه«معناشناسي "
) 1395زاده،  . و  (رضايي و فتاحي"نشيني و جانشيني در قرآن كريم بر اساس محور هم» بين«
و در حوزه معناشناسي واژه  "نشيني و جانشيني كريم بر اساس محور همدر قرآن » احباط«معناشناسي "
ها به سبك سنّتي، اشاراتي كوتاه به  نشيني و جانشيني،  هر چند در كتاب بر اساس دو محور هم» نزول«

هايي معنايي آن بر  معنا و مفهوم اين واژه شده، ولي پژوهشي مستقل و همه جانبه از مفهوم و مؤلفه
) در كتابش 1983نشيني و جانشيني صورت نگرفته است. به عنوان مثال، دامغاني ( حور هماساس دو م

وارد «و » بخشش«، »خلق«، »ابتال«، »قول«نه وجه معنايي از جمله، » الوجوه و النظائر في القرآن الكريم«
  .براي آن ذكر نموده ؛ ولي به توسعه معنايي آن در كنار واژگان ديگر نپرداخته است» شدن
به مفهوم و معناي لغوي نزول پرداخته و » البرهان في علوم القرآن«) در كتابش 1391» (زركشي«

رود؛  براي آن دو معنا ذكر كرده، و بيان نموده كه مفهوم نزول، گاهي در امور محسوسات به كار مي
يابد، و گاهي در امور  تر از آن قرار گرفته، انتقال  اي كه پايين يعني جسمي از نقطه فوقاني به نقطه

هاي  د؛ ولي زركشي به تعداد اندكي از آيات اشاره كرده و به ساخترو اعتباري و امور عقلي به كار مي
  و به معاني كه بر اثر سياق و بافت آيات پيدا كرده، نپرداخته است. » نزول«مختلف واژه 
پرداخته است و تنها به  "معناي نزول در قرآن با تاكيد بر واژگان بيانگر وحي") به 1391عابديني (

آهن، مالئكه، انعام، باران و سكينه اشاره كرده و به توسعه معنايي اين واژه در  كاربردهاي واژه نزول با
نشيني و جانشيني با  هاي معنايي آن و همچنين بررسي اين مفهوم در محورهاي هم قرآن كريم و مؤلفه

در  واژگان ديگر، نپرداخته است. بنابراين در تحقيقاتي كه تاكنون پيرامون اين واژه كليدي و پربسامد
نشيني و  قرآن صورت گرفته است، پژوهش مستقلي كه اين مفهوم قرآني را از زواياي معناشناسي هم

جانشيني مورد بررسي قرار داده باشد، يافت نشد. به همين منظور، نگارندگان در پژوهش حاضر، با 
نشيني نشيني و جا و روابط هم» نزول«توصيفي، به تحقيق در وجوه معنايي واژه  - روش تحليلي

اند و در اين مجال، پرتوهايي ازجمال هنري قرآن را آشكار  هاي مختلف آن در قرآن پرداخته ساخت
  اند. ساخته و به كاوش در ژرفاي معاني و زيبايي ساختاري آن دست زده
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  پردازش تحليلي پژوهش - 3
گيرد،  يدر اين بخش، ضمن اينكه مفهوم لغوي و و وجوه معنايي نزول مورد بررسي قرار م    

  نشيني و جانشيني آن نيز مورد بررسي قرار گرفته است. رابطه هم

  معناي لغوي و اصطالحي نزول در قرآن  -1 - 3
فارس در بيان معناي  ابن .است» حلول از فراز به فرود«است، به معناي » نزل«، مصدر فعل »نزول«

رو  كند. از اين داللت مياي صحيح است كه بر فرود و وقوع چيزي  كلمه» ن. ز. ل«نويسد:  آن مي
) 7/417:  1420(ابن فارس،  »نَزَل في البئر» «نَزَلَ المطرُ منَ السماء» «نَزَلَ عن دابته«گويند:  مي

شودكه در آن  مفهوم تمامي اين عبارات،  فرود آمدن از فراز به فرود است. همچنين به مكاني گفته مي
شود. اين كاربرد از اين جهت بوده است   گفته مي» منزِل«گزينند، و به آبشخور نيز،  مسافران اقامت مي

).   در بيت زير نيز ذي 111/ 14: 1408(ابن منظور،  .دندآم ها از مركب فرود مي كه در اقامتگاه، سواره
  به كار گرفته است:» سراي معشوق«ي منزِل را، به معناي  الرمة، واژه

  األزمنُ الالتي مضَين رواجع أمنْزِلَتي مي سالم عليكما           هلِ
  ).2/302: 1407(جوهري، 

  »روزگاران گذشته باز خواهند گشت؟سالم من بر شما باد. آيا  "مي"اي منازل «
آيد.  و در  به معناي مهمان به كار رفته است؛ زيرا مهمان بر صاحب خانه فرود مي» النَّزيل«ي  واژه

إِنَّ الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات كَانَت لَهم جنَّات قرآن كريم نيز اين معنا به كار رفته است: *
اند باغهاى  گمان كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده بى). «107* (كهف/لًاالْفرْدوسِ نُزُ

اشتقاق گرديده، در » نَزَلَ«چون از ماده » نُزُل«با اين توضيح كه ». فردوس جايگاه پذيرايى آنان است
  آيه، معناي مكان پذيرايي به خود گرفته است.

رود؛  د و عروج، گاهي در امور محسوسات به كار ميدر برابر صعو» نزول«در همين راستا، مفهوم 
يابد، وگاهي در امور  تر از آن قرار گرفته، انتقال مي اي كه پايين يعني جسمي از نقطه فوقاني به نقطه
تر تنزّل  شود؛ مانند كسي كه از مقام اعتباري باالتري به مقام پايين اعتباري و امور عقلي استعمال مي

گيري از مقام سلطنت  كه منظور، خلع يا كناره» نَزَل الملك عن عرشه«شود:  ه ميكه گفت نمايد؛ چنان
رود؛ مانند نزولي كه به حقايق ماوراي ماده نسبت  است. و گاهي در امور عقلي و غير حسي به كار مي

) صورت شود. نزول قرآن كه از طرف خداوند متعال بر قلب پيامبر اكرم (صلى اهللا عليه وآله داده مي
گرفته و از مقام علم الهي به مرحله الفاظ و مفاهيم بشري تنزّل يافته، از اين دست نزول است؛ زيرا 
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روشن است كه نزول قرآن به معناي حركت يك شيء جسماني از يك مبدأ مادي به مقصد مادي ديگر 
  يا به معناي تنزّل مقام اعتباري قرآن نيست.

ي الفاظ و مفاهيم بشري تنزّل يافته است؛ به  الهي به مرحله قرآن از مقام علم«بديهي است كه 
كريم چون از  قرآن).  «18/123: 1383(طباطبايي، ». طوري كه براي مردم قابل درك و فهميدن  باشد

جايگاهي بلند و موضعي فرازمند براي هدايت و بيداري مردمان و آگاهي و روشنگري انسانها فرود 
  ).3:  1391(پيروزفر،  .»است نام گرفته» تنزيل«آمده، 

هاي مشابه آن در كاربرد قرآني، اين است كه منشأ پيام هدايت  بنابراين، مقصود از نزول يا واژه
، »كتاب مبين«، »الكتاب أم«، »لوح محفوظ«خداوند، علم الهي است كه در قرآن كريم با عناويني چون، 

ي  يابد؛ به همين منظور واژه شود و ظهور مي ابالغ ميشود، و از آنجاست كه بر پيامبر (ص)  و ... ياد مي
گويند:  چنان كه امام علي (ع) مي نزول،  به مفهوم ظهور و تجلّي پيام الهي براي پيامبر (ص) است؛ هم

» هأَوكُونُوا ررِ أَنْ ينْ غَيم تَابِهي كف انَهحبس ملَّي لَهخداي ). «147: خطبه  1389(نهج البالغه،  ..فَتَج
گونه كه  و نكته پاياني، همان». كه او را بنگرند، خود را به بندگان شناساند سبحان در كتاب خود بي آن

معاني قرآن از جانب خداوند است، پوشاندن لباس لفظ بر تن اين معاني و مفاهيم و چگونگي تركيب 
* جعلناه قرآناً عرَبياً لَعلّكُم تَعقلُون إنّا و تنظيم الفاظ آن نيز توسط خداوند متعال انجام گرفته است: *

 و معاني و ببريد آن اعجاز به پي بتوانيد( شما تا ايم آورده فراهم عربي زبان به را قرآن ما ) «3(زخرف/
  ».كنيد درك) را آن مفاهيم

  ميكر قرآن در نزول ييمعنا وجوه - 4
 به است، افتهي يمتفاوت يمعناها و گرفتهيي مختلفي به خود معنا وجوه ،ميكر قرآن در نزول ي واژه

: 1983 ،يدامغان( است آورده آن يبرا معنايي وجه نه ،"نظائرال و وجوهال" كتاب در يدامغان كه يطور
 با آن شدن نينش هم شده، اطالق يگوناگون يمعان بر نزول واژه اندازه نيا تا كه يليدال از يكي). 453

، و بديهي است، سياق و بافت آيات، است رفته كار به يمختلف اقيس و بافت در كه است گريد واژگان
 »ل ز، ن،« ماده ميكر قرآن در شود و فارغ از سياق، معنايي وجود ندارد. باعث كشف معاني جديد مي

  :كه از آن جمله است است رفته كار به يگوناگون يمعان يبرا

  »خلق«نزول به معناي  - 1- 4
). بسياري از 25* (حديد/وأَنْزَلْنَا الْحديد فيه بأْس شَديد ومنَافع للنَّاسِدر آيه مباركه زير *      
كه آلوسي، طباطبايي و مفسراني ديگر  چنان اند. هم آن معنا نموده» آفريدن«را به » انزال حديد«مفسران، 
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: 1383؛  طباطبايي، 27/188: 1405اند. (آلوسي،  اين آيه را به معناي آفريدن و ايجاد كردن ترجمه نموده
پيرامون اين  "لطائف اإلشارات"از مفسران قرن پنجم در تفسير خود  "عبدالكريم قشيري").  19/54

/ 3(قشيرى، بي تا: » باشد در اين آيه عبارت انزلنا الحديد به معناي خلق و آفريدن آن مي«گويد:  آيه مي
نگران با توجه به ظاهر آيه،  برخي از سطحي«گويد:  ) اسماعيل الكبسي نيز در معناي اين آيه مي545
اي خلق  اند كه آهن در ستاره از آسمان به زمين فرود آمده است و برخي ديگر گفته» آهن«اند كه  گفته

شده كه بيشتر از زمين مواد آهن دارد و در آنجا به زمين انتقال يافته است؛ ولي در حقيقت، هيچ كدام 
» ت؛ بلكه خداوند آن را در همين كره خاكي براي انسان آفريده استاز اين تفاسير درست نيس

  ) 10(الكبسي، بي تا: 

  »بخشش و عطا«نزول به معناي  - 2- 4
* وأَنْزَلَ لَكُم منَ الْأَنْعامِ ثَمانيةَ أَزواجٍ...را در آيه زير، *» انزال انعام«برخي از مفسران، مفهوم 

ي أنزلَ ياد كرده  اند و خداوند از آن به واژه جانب خداوند دانسته از» عطا و بخشش«). به معناي 6(زمر/
؛  ابن عاشور، 10/15: 2003شود. (قرطبي،  است، چون احكام و دستورات خداوند از آسمان نازل مي

1997  :11 /209 .( 

اي كه واژه نزول به كار رفته است، بايد بدانيم كه اين واژه، يك اسم مشترك است و  در هر آيه
كند و به چنين  اي پايين سقوط مي اي باال به نقطه شود كه جسمي از نقطه گاهي به معنايي اطالق مي

پيدا » عروج«و » صعود«شود و اگر از پايين به باال رود، معناي  گفته مي» هبوط«يا » نزول«انتقالي، 
حسوس نيست؛ بلكه رود كه مقصود از آن نزول م كند؛ اما گاهي نزول به معناي ديگري به كار مي مي

نقل شده » محمد شافعي«چنان كه از  است، هم» نزول اعتباري«گونه كه پيش از اين اشاره گرديد،  همان
وارد مصر شدم و مردم كالم و « »دخَلْت مصرَ فَلَم يفْهموا كَلَامي، فَنَزَلْت ثُم نَزَلْت ثُم نَزَلْت«است: 

(رشيد رضا؛ ». اينكه كالم خود را در حد فهم و درك آنان تنزّل دادم كردند، تا ديدگاه مرا درك نمي
چنان كه خداوند  ) بنابراين گاهي معناي نزول، غير از معناي حقيقي و لغوي آن است، هم3/173: 1990

چه بديهي است، اين )  آن6* (زمر/وأَنْزَلَ لَكُم منَ الْأَنْعامِ ثَمانيةَ أَزواجٍ فرمايد: * در اين آيه مباركه مي
اند،  است كه شتر و گاو و گوسفند از آسمان به زمين انتقال نيافته است، بلكه در رحم، آفريده شده

بنابراين معناي نزول در اينجا، معناي مجازي دارد و همان بخشش و عطا است كه خداوند به انسان 
اند مبني بر اينكه،  خداوند ابتدا  نمودهبخشيده است. لذا نظرات برخي مفسران كه از ظاهر آيه استنباط 

)، 311/ 12گاو و گوسفند و شتر را در بهشت آفريد و سپس آنها را به زمين انتقال داد(طوسي، بي تا:  
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ديدگاهي مردود و متأثر از رواياتي ضعيف و برگرفته از معناي وضعي و لغوي كلمه نزول است كه به 
براي نزول » هبوط«ر قرآن كريم واژگان مترادف ديگري مانند اند. د چنين تأويالت نادرستي چنگ زده

به كار رفته است كه معناي حقيقي آن،  فرود آمدن از مكان باال به پايين است، ولي گاهي در كاربرد 
*(  اهبِطُواْ مصرًا فَإِنَّ لَكُم ما سأَلْتُمي زير * قرآني، معنايي مجازي به خود گرفته است. مانند آيه شريفه

در تفسير خود آن را به معناي وارد شدن در شهري از شهرها تفسير » محمد علي صابوني«)؛ 61بقره/
  ) 1/51،  2002نموده است. (صابوني، 

يا بني آدم قَد آيه ديگري كه مفهوم نزول در آن، به بخشيدن نعمت معنا شده، آيه زير است: * 
انزال لباس در اينجا به معناي بخشش و ) «26* (اعراف/ي سوآتكُم ورِيشًاأَنْزَلْنَا علَيكُم لباسا يوارِ

لذا از اعطاي سازد،  هاي خداوند است و انسان را مزين مي عطاي آن است و چون لباس يكي از نعمت
» آن به واژه إنزال، تعبير شده است، كه گويي اين نعمت ارزشمند از آسمان نازل شده است.

  ).1/475:  2010(الماوردي،

  فراگيري   - 3- 4
ثُم أَنزَلَ علَيكُم من بعد الْغَم أَمنَةً نُّعاساً يغْشَى است: * » فراگيري«واژه انزال در اين آيه، به معناي؛ 

نْكُمفَةً مئĤَ154عمران:  * (آلط( 
بعد از غم و «گويد:  در بيان معناي نزول در اين آيه مي "التحرير و التنوير "صاحب تفسير      

غصه و شكستي كه شما (مسلمانان) از سوي كفار متحمل شديد، خواب سبكي شما را در برگرفت  و 
إغشاء به واژه خداوند براي آرامش و اطمينان خاطر شما، آن را بر شما چيره گرداند. در اين آيه از واژه 

إنزال تعبير شده است؛ زيرا خواب سبكي كه مؤمنان را در بر گرفت، از جانب خداوند براي حكمتي 
خاص، مقدر شده بود، گويي آن آرامش و استراحت كوتاه، به خاطر اهميت و نقش سازنده آن در 

  ).4/133:  1997(ابن عاشور،» پيروزي مؤمنان، از عالم واال بر آنان نازل شده بود

  وارد شدن - 4- 4
نَزَلَ «و داخل شدن آمده است، مانند اين كه گفته شود: » وارد شدن«، گاهي به معناي »نزول«واژه 

يعني او وارد شهر شد. در قرآن كريم، واژه نزول به همين معنا به كار رفته است:  »دينهفالنٌ في الم
). مفهوم 313/ 4: 1091) (فيض الكاشاني، 29*رب أَنزِلْني منزَالً مباركاً وأَنت خَيرُ المنزلين* (مؤمنون/

نه است كه آيات قرآني در جاي ديگري از قرآن كريم آمده است و اين گو» دخول«اين آيه با الفاظ 
در آيه مباركه زير » أَدخلْني«واژه » أَنزِلْني«هاي  كنند و در حقيقت، يكي از جانشين همديگر را تفسير مي

  ) 80* (إسرا/ وقُلْ رب أَدخلْني مدخَلَ صدقٍ وأَخْرِجني مخْرَج صدقاست: *
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صوير كشيده شده، واژه نزول به معناي؛ وارد شدن به در آيه مباركه زير نيز كه عذاب  مجرمان به ت
هنگامي كه عذاب ما در «)؛ 177* (صافات/ فَإِذَا نَزَلَ بِساحتهِم فَساء صباح الْمنذَرِينَكار رفته است: *

منظور »! «شدگان چه بامداد بدي خواهند داشت حياط منازلشان (و در ميدان زندگيشان) وارد آمد، بيم
». عذاب بر مشركان، كنايه از وارد آمدن عذاب و احاطه عذاب از هر طرف بر آنان  است از نزول

 ).17/272: 1383(طباطبايي، 

  ابتال و آزمايش   - 5- 4
*  وما أُنْزِلَ علَى الْملَكَينِدر مفهوم ابتال و آزمايش به كار رفته است: *» أنزلَ«در آيه زير،  واژه 

در اينجا، منظور ». ته، جهت ابتال و آزمايش مردم به آنها داده شده بودو آنچه بر دو فرش«)؛ 102(بقره/
دادند تا با حقيقت آن آشنا شوند و  سحر و جادويي بود كه دو فرشته خداوند آن را به مردم ياد مي

  ).101 :2000كسي به آن مبتال نگردد و از آن پرهيز كنند. (أعظمي، 

  قول   - 6- 4
چه كسي ستمكارتر است از ). «93* (انعام/ سأُنْزِلُ مثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّه... ومنْ قَالَدر آيه مباركه: *...

برخي ».  كسي كه به دروغ  بگويد: من هم همانند آنچه خدا (بر محمد) نازل كرده است خواهم گفت
اند كه  دانسته» عبداهللا بن سعد«را در اين آيه، شخصي از كاتبان وحي به نام » من قالَ«از مفسران مراد از 

نوشت؛ اما پيامبر(ص) متوجه شدند و او را از » عزيزٌ حكيم«را به جاي » غفور رحيم«اي عبارت  در آيه
). اما علت اينكه در مورد آن شخص، واژه انزال به كار 176، ص6خويش راندند.  (طوسي، بي تا:  ج

، لفظ 5كنم و از باب مشاكله نازل مي رفته، اين است كه گفت: من نيز همانند آنچه خداوند نازل كرده،
  ). 17/416:   1997انزال براي آن شخص به كار رفته است. (ابن عاشور،

  معنايي نزول در كاربرد قرآن كريمهاي  حوزه
اي  نشيني با ديگر واژگان قرآني كه در رشته ي هم ي نزول در كاربرد وحياني و در رابطه واژه
رسانند، داراي بار معنايي خاصي است و عظمت و قداست قرآن را نشان  وار به هم حضور مي زنجيره

ا كه به دهد. اين واژه و ديگر واژگان؛ از جمله وحي، از جايگاه مهمي در قرآن برخور دارند، چر مي
عنوان امري فوق العاده بيان شده، كه حقيقت آن بر افراد عادي پوشيده است، و با ديگر آيات و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبارت ديگر،  ت. بهكه چيزى با لفظ غير خودش ذكر گردد؛ چون همراه آن غير واقع شده اس مشاكله عبارت است از اين ـ٥

شده است، به جهت مصاحبت و همنشيني  مشاكله عبارت است از: اراده يك معنا از غير آن لفظي كه در اصل براي آن معنا وضع
 )415: 1427(تفتازاني،.آن با اين غير
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  آوران خدا نازل شده است، به كلي تفاوت دارد؛ به همين منظور معجزات حسي كه بر ديگر پيام
هاي  ود و حوزهش نشيني واژه نزول در قرآن كريم با ديگر واژگان، باعث كشف حقيقت و كنه آن مي هم

هاي معنايي نزول در دو  سازد. درادامه به بررسي حوزه معنايي متعددي را به روي خوانندگان آشكار مي
  پردازيم: نشيني و جانشيني مي محور هم

  نشيني ي معنايي نزول بر محور هم حوزه - 1- 5
در اين بخش به را در قرآن كريم بررسي نموديم، اكنون » نزول«پس از آنكه وجوه مختلف معنايي 

پردازيم؛ زيرا تحليل اين  اند، مي نشين شده ي نزول هم بررسي برخي از واژگاني كه در قرآن كريم با واژه
اهداف نزول را ترسيم  نشين، دستĤوردهاي متعددي به همراه دارند؛ از جمله اينكه محتوا و واژگان هم

سازند. و سرانجام اينكه، خداوند را  كار مينمايند. ديگر اينكه، ماهيت و حقيقت معناي نزول را آش مي
هاي اخير،  كه در سال كنند،  چنان معرفي مي -نه شخص پيامبر (ص)–به عنوان منبع حقيقي نزول 

نشيني بطالن  ، كه محور هماند پژوهان، قرآن را محصول رؤياي رسوالنه قلمداد نموده معدودي از قرآن
  آن را به اثبات رسانده است.

 وف مقطعه قرآنتنزيل و حر -1- 1- 5

)؛  2- 1* (فصلت/ تَنزِيلٌ منَ الرَّحمنِ الرَّحيمِ حم.واژه تنزيل در برخي از آيات قرآني، از جمله؛ *
)، بعد از حروف مقطعه آمده است، واژه 2- 1* (غافر/حم.  تَنزِيلُ الْكتَابِ منَ اللَّه الْعزِيزِ الْعليمِو *

ريم است بعد از حروف مقطعه آمده، تا بيانگر اين نكته باشدكه اين هاي قرآن ك كه يكي از نام» تنزيل«
: 2010حروف و كلمات از جايگاهي واال و از منبعي ما فوق بشر بر پيامبر نازل شده است. (پينجويني،

). از نگاهي ديگر، آمدن واژه تنزيل بعد از حروف مقطعه، روشنگر اين مفهوم است؛ كتابي كه 59
، تا همانند آن را بياورند، از همان حروفي نمايد خود را به تحدي و مبارزه دعوت مي معارضان و مخالفان

). و از آنجا كه از 1/212: 1997گويند. (ابن عاشور،  شان با آن سخن مي تشكيل شده است كه در سخنان
و به هيچ وجه اي همانند آن ناتوانند، اين بدان معنا است كه قرآن منشأ وحياني دارد  آوردن قرآن يا سوره

  سخنان يك بشر نيست؛ چون اگر از سنخ كالم بشر بود دليلي نداشت كه ديگران نتوانند همانند آن را بياورند.

  »رحمان و رحيم«تنزيل و دو صفت  -2- 1- 5
نشين شده است. مانند:  مقارن و هم» رحمان و رحيم«در قرآن كريم، واژه تنزيل با دو صفت 

از  -رحمان و رحيم –). بدون ترديد اين دو صفت 2* (فصلت/تَنزِيلٌ منَ الرَّحمنِ الرَّحيمِ *



 ١٢٧   نشيني و جانشيني با تكيه بر دو محور هم در قرآن كريم »نزول«هاي معنايي واژه  مؤلّفه 

آيند كه در قرآن بسيار به كار رفته است. بر اين بنياد، واژه تنزيل  ترين اوصاف خداوند به شمار مي كامل
بشر فرود آمده كه همانا  ترين نعمت خداوند دارد كه بر نشين شده است، داللت بر بزرگ كه با آن هم

 )27/82: 2004قرآن است (فخر الدين رازي، 
نشيني تنزيل با  هم«گويد:  نشيني تنزيل با دو صفت رحمان و رحيم مي سيد قطب نيز پيرامون هم

اين دو صفت، بيانگر اين نكته است كه؛ قرآن به عنوان رحمتي براي جهانيان فرود آمده است. و اين 
اي براي سعادت و خوشبختي  ؛ زيرا برنامهباشد آورند، رحمت مي ه به آن ايمان ميقرآن براي كساني ك

هاي شكوهمند و جوامع  هاي زندگي تنظيم نموده و در طول تاريخ، تمدن ها در همه جنبه انسان
  ).5/3108:  1999(قطب، » ها، ثبت و ضبط گرديده است. اي را پديد آورده كه در تاريخ تمدن انسان پيشرفته

  »حقّ«نشيني قرآنِ منزَّل با واژه  هم -5-1-3
نشين شده و خداوند  ي نزول و مشتقات آن، هم با كلمه» حقّ«در قرآن كريم در بسياري آيات، واژه 

  هاي معنايي نزول قرآن با واژه حق در آيات زير چنين است: نزول قرآن را حق دانسته است. مؤلفه
 *قِّ مبِالْح تَابالْك كلَياإلِنجِيلَنَزَّلَ عاةَ ورأَنزَلَ التَّوو هيدنَ ييا بقًا لِّمداز اين 3عمران/ * (آلص (

شود  عالوه بر آنكه، اخبار و عقايد و احكامي كه در قرآن بيان شده، ثابت و صحيح  آيه برداشت مي
علَم أَنَّما أُنزِلَ إِلَيك أَفَمن يباشد: *  هاي پيشين نيز مي است، تصديق كننده و دربرگيرنده اصول رسالت

» حق«). سياق آيه فوق كه در آن نزول قرآن با لفظ 19* (رعد/ من ربك الْحقُّ كَمنْ هو أَعمى
ها است كه گروهي به حقانيت اين قرآن ايمان دارند و گروهي  نشين شده، مقايسه دو گروه از انسان هم

بينند، بنابراين، سزا و جزاي  اند و حقانيت آن را نمي كوري زده ديگر به سبب كفر و الحاد، خود را به
نشين شده، خداوند خود را نازل  اين دو گروه مانند هم نيست. در تمامي آيات كه واژه حق با نزول هم

سازد:  نشين مي دهد و آن را با واژه حق هم و آن را به خود نسبت مي نمايد كننده اصلي معرفي مي
تا پيامبر (ص) با آن در ميان مردم داوري كند و آنان را «)؛ 105* (اسرا:أَنزَلْنَاه وبِالْحقِّ نَزَل وبِالْحقِّ *

نشيني حق با نزول قرآن به  ) دستĤورد ديگري كه از رهگذر هم105(نساء:» به راه صواب راهنمايي كند
ان را (در مسير خود) ثابت تا مؤمن«آيد اين است كه خداوند قرآن را به حق نازل كرده است  دست مي

  ).102(نحل:» قدم گرداند و هدايت و بشارت براي مسلمانان باشد

 »نيالعالم رب« صفت و ليتنز -5-1-4
نشين شده، كه از آن جمله است:  هم» رب العالمين«هايي از قرآن كريم، واژه تنزيل با صفت  در آيه 

* (واقعه/  لَّا يمسه إِلَّا الْمطَهرُونَ. تَنزِيلٌ من رب الْعالَمينَ إِنَّه لَقُرْآنٌ كَرِيم * في كتَابٍ مكْنُونٍ **
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هاي محكمي است كه تا  شود كه اين قرآن داراي ريشه ). با درنگي در اين آيات فهميده مي77-80
كه  يا لوح المحفوظ امتداد دارد. به عبارتي ديگر، اين آيات بيانگر اين نكته است» كتاب مكنون«

است كه از علم الهي نشأت گرفته است و از هر گونه خطا و » كتاب مكنون«سرچشمه اصلي اين آيات 
يابند. (طباطبايي،  (پاكان) درمي»  مطهرون«اشتباهي در امان است و حقيقت و اعماق معاني آن را تنها 

كه ربوبيتش تمام ). قرآن، كتابي است كه از جانب خداي رب العالمين آمده، خدايي 20/173: 1383
ي  نشيني واژه ترين دستĤورد معنوي و تفسيري هم هستي و موجودات را دربرگرفته است. شايد مهم

اين باشد؛ همان خدايي كه با علم و قدرت و حكمت خود، عالم عظيم » رب العالَمين«با صفت » نزول«
مبرش نازل نموده، به طوري كه آور هستي را پديد آورد، همان خداوند، آيات قرآن را بر پيا و شگفت

ميان قرآن و جهان آفرينش، هماهنگي و همخواني برقرار است؛ چرا كه پروردگار و آفريننده هر دو 
  يكي است.

 »عزيز و حكيم«تنزيل با صفات  -5-1-5
ي تنزيل با برخي از صفات خداوند مقارن شده، كه هر صفتي  در بسياري از آيات قرآن كريم، واژه

هايي براي امت قرآن است كه  نگر هدف و غرض خاصي است و در تمام آن، بشارتبا اين واژه، بيا
خداوند با آن صفات و اسماء نيكويش اين قرآن را نازل نموده و تنها اوست كه در برابر مكر و نقشه 
شوم كافران، حافظ و نگهبان اين آيات است و در معركه پايدار حق و باطل، اين حق است كه پيروز 

 ) 8* (صف/ يرِيدونَ ليطْفؤُوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نُورِه*شود:  مي

خداوند به كار رفته است، *تَنزِيلُ الْكتَابِ منَ اللَّه » عزيز«به عنوان نمونه، واژه تنزيل با صفت 
* (زمر/ و قوت و چيرگي در مواجهه با دشمنان ).  يعني اين قرآن به پيروان خود، عزت 1الْعزِيزِ الْحكيمِ

وإِنَّه لَكتَاب ) همچنان كه خود قرآن نيز داراي صفت عزيز است. *61: 2010بخشد. (پينجويني،  مي
، نشانگر اين است كه اين قرآن، سرشار از »حكيم«. اما كاربرد واژه تنزيل با صفت ﴾41* (فصلت/عزِيزٌ

كند؛ همچنان كه خود قرآن سرشار از حكمت  درمان مي شناسد و آن را حكمت است و درد را مي
). بنابراين از آنجا كه نازل كننده اين كتاب، خدايي قادر و حكيم و دانا 5* (قمر/حكْمةٌ بالغَةٌاست: *

است، جايگاه اين كتاب در نزد پيروان آن بسيار باال است و همچنين پيروان قرآن از اين صفات واال 
. در مجموع شوند  ميشان  ناپذير و با درايت در زندگي چنان خالق خود، نيرومند، شكست گيرند و الهام مي

كتابي  نشين شدن نزول با صفاتي چون حكمت و عزّت كه از صفات خداوند است، قرآن را به عنوان هم
  سازد. هاي گرانقدر و بدور از هر گونه ضعف و سستي و ناراستي معرفي مي سرشار از پند و حكمت



 ١٢٩   نشيني و جانشيني با تكيه بر دو محور هم در قرآن كريم »نزول«هاي معنايي واژه  مؤلّفه 

  »ديحم و ميحك« صفت دو با ليتنز ينينش هم -5-1-6
ي مباركه زير است:  مقارن شده كه آيه» حكيم«با صفت » حميد«بار صفت  در قران كريم تنها يك

*يدميمٍ حكنْ حتَنزِيلٌ م هنْ خَلْفلَا مو هيدنِ يين بلُ ماطالْب يهأْتهيچ گونه «)؛ 42* (فصلت/ لَا ي
گردد. (نه غلطي و تناقضي در الفاظ و مفاهيم آن است، و نه  باطلي، از هيچ جهتي، متوجه قرآن نمي

علوم راستين و اكتشافات درست پيشينيان و پسينيان مخالف با آن، و نه دست تحريف به دامان بلندش 
حكمت و ستوده است (وافعالش از روي ي يزدان است كه با  رسد. چرا كه) قرآن فرو فرستاده مي

بنابراين چگونه امكان دارد كه باطل به آيات قرآن ». ي حمد و ستايش بسيار است) حكمت، و شايسته
آمده است كه هيچ كاري از امورش، باطلي به » حكيم«راه يابد، حال آنكه اين قرآن از جانب خداوند 

 -از جمله نزول قرآن-مت است و تمام كارهاي او آن راه ندارد و همه امورش سنجيده، و از روي حك
  ).12/1327پسنديده و مورد تمجيد و ستايش است. (خطيب: بي تا:  

وحي از جانب «نويسد:  نشيني تنزيل با اين دو صفت چنين مي نيز با توجه به هم» ابن عربي«
فرمايد:  چه خداوند مي خداوند است نه از جانب نفس انبيا و از افكارشان و از ساختار ايشان؛ چنان

... *(فصلت: 42تنزيلٌ من حكيمٍ حميد (فصلت:  به همين خاطر   )42) و نيز فرمود: *ال يأتيه الباطلُ
(زماني ». اش است، كتابي كه بر پيامبر وحي شده از جانب خداوند است نه از جانب انسان و انديشه

؛ از سوي يكي انزال و تجلّي است و از اند ) بنابراين فاعل و قابل وحي دو شخص8: 1391قشالقي، 
اي از مراتب هستي متناسب با  سوي ديگري تلقّي و أخذ است. البته اين انزال و تجلّي در هر مرتبه

يابد و ظهور آن در عالم ماده در قالب الفاظ و اصوات است. بنابراين  همان مرتبه، ظهور و بروز مي
)؛ زيرا خداوند انزال آن را به خود نسبت داده و 8كلمات وحي نيز از سوي خداوند است. (همان:

  پيامبر را تنها گيرنده و تلقّي كننده وحي معرفي نموده است.

  (ص)»قلب رسول اكرم«نشيني نزول با  هم  -5-1-7
دهد نزول قرآن به  واژه نزول در قرآن كريم با قلب پيامبر اكرم (ص) هم نشين شده، كه نشان مي

طور باطني صورت گرفته است. در آياتي از قرآن كريم، همانند موارد زير، به اين نكته اشاره دارد كه 
نزول معجزه بزرگ ، روح و نفس پيغمبر است كه پايگاه »قلب«قرآن بر قلب پيامبر نازل شده و مراد از 

  . ﴾194-193 شعراء/ ﴿* علَى قَلْبِك*   نَزَلَ بِه الرُّوح الْأَمينُو جاويدان قرآن است. * 
كاربردهاي متعدد وحي در قرآن بر اين مفهوم تأكيد دارد كه ابالغ و القاي پيام، از طرف خداوند بر 

) در 163يه: *إنَّا أَوحينَا إلَيك* (نساء/پيامبر صورت پذيرفته است. براي مثال آيات زيادي همانند آ
گويد و   قرآن كريم آمده، كه از نزول وحي بر پيامبر و وظيفه او در ابالغ وحي به ديگران سخن مي
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اي، ايجاد كردن و   دهد كه وحي، تجربه ديني پيامبر نيست؛ چون نسبت خدا با چنين تجربه  نشان مي
ت. و اگر قرآن تجربه پيامبر بود، واژه نزول و دستور به ابالغ براي نسبت پيامبر با آن، اخذ نمودن اس

رفت و اولين كسي كه به نزول قرآن از جانب خداوند ايمان آورده و مطمئن شده كه  آن به كار نمي
 آمنَ القاي وحي از جانب خداوند بوده، خود شخص پيامبر است، كه آيه زير به آن اشاره دارد *

 بر پروردگارش سوي از بدانچه است معتقد) محمد خدا، ي( فرستاده ...* «ربه منْ إِلَيه أُنْزِلَ بِما الرَّسولُ
بدون ترديد آيات قرآن، گوياي اين ».  )ندارد خود آسماني رسالت در شكّي و( است شده نازل او

رو است كه اوصافي   اين اند كه پيامبر وظيفه داشته، وحي را برگيرد و براي مردم بيان كند و از  حقيقت
ملقب گرديده است: » مبين قرآن«براي قرآن ذكر شده و شخص پيامبر به » بينات«، »تبيان«، »بيان«چون 

  )44* (نحل/ وأَنزلْنَا إِلَيك الذِّكْرَ لتُبينَ للنَّاسِ*
پيامبر (ص) معرّفي گويد، بستر و جايگاه نزول آن را قلب  قرآن از آنجا كه از نزول وحي سخن مي

آورد؛ بلكه تنها سر وكارش با قلب پيامبر است. معناي اين  كند و هيچ سخني از عقل به ميان نمي مي
سخن، اين است كه قرآن با نيروي عقل و با استدالل عقالني براي پيامبر حاصل نشده، بلكه اين قلب 

د آن حقايق متعالي را يافته است. پيامبر بود كه محل نزول قرآن شريف بوده و استعداد درك و شهو
  )68: 1381(مطهري، 

گويد: پيامبر آن كسي است كه از حقايق لبريز و سرشار  استاد مطهري به نقل از اقبال الهوري مي
  نمايد. (همان). شود و بعد براي سامان دادن زمانه و عوض كردن تاريخ، آنچه را كه به او رسيده، بيان مي مي

  »معلم وحي«نشيني نزول با  هم -5-1-8
يا جبرئيل، فرشته وحي هم نشين شده است كه » روح األمين«در آياتي از قرآن كريم، واژه نزول با 

دهد، نزول قرآن به واسطه معلمي انجام گرفته است. نزول وحي بر پيامبران، مانند الهام غرائز  نشان مي
افتد،  ت كه در نزد برخي اتفاق ميبه حيوانات نيست كه خالي از جنبه تعليم باشد و از نوع الهام نيس

چون دريافت در چنين حاالتي، ناشي از تعليم نيست، بلكه به صورت ناگهاني در درون آنان افكنده 
شود؛ اما انبيا بر اين باورند كه معلمي دارند و كسي آن مفاهيم و آيات را بر آنان القا نموده است. در  مي

. ﴾5پيامبران اشاره شده است: *علَّمه شَديد الْقُوى* (نجم: قرآن كريم به صراحت به وجود معلم براي
فرمايد: * وعلَّمك ما لَم تَكُنْ  ي ديگري مي و در آيه». آن را [فرشته] شديدالقوى به او فرا آموخت«

* (نساء/  لَمپرتوِ در جز( توانستي نمي كه است آموخته تو به را) احكام و شرائع از( چيزي و. «﴾113تَع 
  ».بداني و بياموزي را آن) وحي

را در ميان خود و خداوند   صورت گرفته است: پيامبران وجود واسطه  بنابراين نزول قرآن با واسطه
» روح القدس«يا » روح األمين«نمودند. در قرآن كريم گاهي اين واسطه به  كردند و احساس مي درك مي
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قُلْ نَزَّلَه روح الْقُدسِ من ربك ) *193* (شعراء/الرُّوح الْأَمينُنَزَلَ بِه ياد شده است. *» جبرييل«و يا 
  ».بگو آن را روح القدس از طرف پروردگارت به حق فرود آورده است. «﴾102* (نحل/  بِالْحقِّ

نشين  قرآن كريم در مقام نزول با واژگاني ديگر بسان؛ اهللا، وحي، جبرييل و نبي در ارتباط و هم
 *هو الَّذي أَنزَلَ علَيك الْكتَاب منْه آيات محكَمات هنَّ أُم الْكتَابِ وأُخَرُ متَشَابِهات: *است
). و به مانند يك 97* (بقره/). *قُلْ من كَانَ عدوا لِّجِبرِيلَ فَإِنَّه نَزَّلَه علَى قَلْبِك بِإِذْنِ اللّه7عمران/ (آل

  ها است.  گر پيام زندگي و خوشبختي براي انسان عالي و با قداست، جلوهنماد مت
نشين، كه بيان كننده هدف غايي و آرماني  هايي در ارتباط و هم در مقام تبليغ نيز با عناصر و نام

خداوند از نزول آن است و در اين بافت كالمي، با صفاتي چون هدايت، بشارت، رحمت، نور، موعظه 
)، و كوري 82) و با واژگاني چون خسارت و زيان براي ستمگران (إسرا/57ؤمنان (يونس/و ... براي م

)، همراه و همنوا گشته است. از سوي ديگر، مفهوم نزول قرآن با 44و عذاب براي منكران آن  (فصلت:
بخش او  نشين شده است كه فرود آمدن قرآن را ضامن سعادت و رستگاري انسان، و رهايي واژگاني هم

داند. بنابراين مفهوم نزول وحي تنها به  هاي كفر و گمراهي مي هاي هواهاي نفساني و تاريكي ز داما
كند كه پاياني  شود، بلكه رسالت بزرگي از اين فرود آمدن را تداعي مي فرود آمدن محض منحصر نمي

  اهد كرد. بخش زندگي مطلوب انساني، نقش آفريني خو ندارد و تا روز رستاخيز، به عنوان الهام

 بر محور جانشيني حوزه معناشناختي مفهوم نزول - 2- 5

گيرند، از رهگذر  واژگاني كه در نظام زبان بر محور جانشيني با يكديگر در يك ميدان معنايي قرار مي
  ). 148: 1392اند. (مروتي و ساكي،  معنايي و بر اساس مشابهت معنايي قابل شناسايي استعاره يا ترادف و هم

. دهد ي بالقوه ذهني، به هم پيوند مي جانشيني، تداعي عناصر غيابي را در يك زنجيرهرابطه 
توانند جايگزين  شود كه مي هايي، اين نوع رابطه مشخص مي ). و با مطالعه واژه177: 1380(سوسور، 

گر هاي جانشيني يك واژه با دي هاي مهمي را درباره رابطه توانند بينش هم شوند. واژگان مترادف مي
واژگان عرضه كنند. اكنون به بررسي برخي از واژگان قرآني كه در ارتباط جانشيني با واژه نزول قرار 

  شود: گيرند، پرداخته مي مي

  وحي - 5-2-1
إِنَّا أَوحينَا إِلَيك كَما استفاده شده است. مانند *» وحي به انبياء«در بسياري از آيات قرآني از واژه 

*  نُوحٍ والنَّبِيينَ من بعده وأَوحينَا إِلَى إِبرَاهيم وإِسماعيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب واألَسباط ... أَوحينَا إِلَى
كند همان طور كه به پيامبر اسالم (ص) وحي شده، به پيامبران ديگر  . در اين آيه بيان مي﴾163(نساء/
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توان وحي را يكي از واژگان  وحي نازل شده، بنابراين مينيز وحي شده است و چون قرآن در قالب 
جانشين قرآن دانست كه با بياني ديگر از نزول قرآن بر پيامبر سخن گفته، و منشأ و سرچشمه آن را 

ارتباط «و » دو سويه«خداوند معرفي نموده است. از سوي ديگر مفهوم وحي در قرآن كريم مفهومي 
تحقق مفهوم وحي، الزم است دو طرف در صحنه حاضر باشند؛  براي«است؛ يعني » ميان دو شخص

يك طرف به عنوان فرشته آورنده وحي؛ و ديگري به عنوان پيامبر دريافت كننده وحي. در حالي كه 
يابد. به  برخي از واژگان يكسويه است و مفهوم آن تنها با حضور يك نفر در صحنه ظهور و بروز مي

هايي است كه تنها به يك طرف نيازمند است؛ اما  ردن) از آن دسته از واژه(خو» أكل«عنوان نمونه، واژه 
، از آن دسته از مفاهيمي است كه براي تحقق آن دست كم بايد دو طرف ، (سرزنش كردن)»لَوم«واژه 

(ايزوتسو، ».  در صحنه حاضر باشند؛ يكي به عنوان سرزنش كننده و ديگري به عنوان سرزنش شونده
2007 :248-249.(  

رود، ساختار معنايي آن براي تحقق مفهوم  از جمله واژگان دو سويه به شمار مي» وحي«حال واژه 
خارجي به دو طرف نيازمند است. بنابراين با درك ساختار مفهوم اصلي وحي كه مفهومي دو سويه 

پيامبر  بوده و به دو طرف نيازمند است، به بهترين شيوه ارتباط و اتصال ميان فرشته وحي با شخص
هايي؛ چون رؤياي رسوالنه و تجربه ديني پيامبر و  شود و ضعف و نادرستي ديدگاه (ص) درك مي

  گردد. ل پيامبرانه پيرامون قرآن آشكار ميخواب و خيا

  القاء -5-2-2
در لغت به معناي افكندن و انداختن چيزي، اعم از مادي و معنوي است. (راغب » القاء«واژه 
هاي قرآني كه واژه إلقاء با مشتقات آن به كار رفته، پنج مورد  جموع كاربرد). از م745: 1412اصفهاني، 

)، اين آيه در سياق و 25* (قمر/الذِّكْرُ علَيه من بيننَا أَؤُلْقيآن در معناي نزول به كار رفته است. *
 منْ الذِّكْرُ علَيه أُنْزِلَأَ بافتي به كار رفته است كه عيناً در همان سياق، واژه إنزال به كار رفته است: *

سوره قمر، واژه أُلقي جانشين واژه أُنزِلَ شده است. اما به اين دليل  25). بنابراين در آيه 8* (ص/بيننَا
در اينجا استفاده شده، تا انكار كافران را از طريق مبالغه بيشتر نشان دهد، چرا كه معناي » أُلقي«از واژه 

گفت، در لحظه كمي بر من وحي نازل شده است،  رساند و پيامبر، زماني كه مي را مي القاء، نزول سريع
پنداشتند كه فرشته وحي، جسم است، حال آنكه مسافت آسمان تا زمين بسيار دور است، پس  آنان مي

).  از سوي 29/45: 2004اي بر او وحي نازل شود. (فخرالدين رازي،  چگونه امكان دارد كه در لحظه
شد، كافران آن را به چيزي تشبيه كرده بودند كه  اي سريع بر پيامبر نازل مي ، چون وحي در لحظهديگر

به جاي انزال، استفاده شده است، تا » إلقاء«به سرعت از باال به پايين افتد و به همين منظور از واژه 
 ). 8/280انكار آنان را در نزول ناگهاني وحي به تصوير بكشد.   (بقاعي، بي تا:  
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)  و حقا تو قرآن را از سوى حكيمى دانا 6* (نمل/ *وإِنَّك لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ من لَّدنْ حكيمٍ عليمٍ
  دارى.  دريافت مى

  كنيم. ) در حقيقت ما به زودى بر تو گفتارى گرانبار القا مى5* (مزمل/ إِنَّا سنُلْقي علَيك قَولًا ثَقيلًا*
كنند و گزارشي از  ، نزول قرآن را حكايت مي»تلقّي«و » إلقاء«است كه واژگان در اين آيات روشن 

  سازند. كيفيت نزول آن را نمايان مي

  قرائت -5-2-3
در قرآن كريم، واژگاني مانند قرائت، تالوت و ترتيل با  ماده نزول جانشين شده است كه گوياي 

از نظر لغت بازگو » قرائت«است. واژه شود، از ديگران  اين مطلب است، آنچه بر پيامبر خوانده مي
كردن عبارت و الفاظي است كه قبالً از طرفي ديگر تنظيم شده است و اگر پيامبر قرآن را از جانب 

قرائت، عبارت است از حكايت لفظ، در «رفت. به عبارتي ديگر  خود گفته باشد، واژه قرائت به كار نمي
رائت، حكايت نثري است كه الفاظ و عبارات آن قبالً مقابل تكلم كه عبارت است از حكايت معنا. ق

: 1387(معرفت، ». كند تنظيم شده است و تكلم، انشاي معناست با الفاظ و عباراتي كه خود تنظيم مي
ي قرآن در اصل، مصدر و به معناي خواندن است. قرآن كتابي خواندني است كه بايد آن را با  ). واژه43

ن همان خواندن، وجه تسميه اين كتاب عظيم با اين نام شده است. (مروتي دقت و تأمل خواند. بنابراي
  )150: 1392و ساكي، 

ما قطعا [آيات خود را به وسيله سروش غيبى] بر تو خواهيم « ﴾6اعلي/﴿* سنُقْرِؤُك فَلَا تَنسى*
كه چون قرآن در بنابراين جانشيني قرائت قرآن با نزول آن، بيانگر اين است ». خواند تا فراموش نكنيد

قالب الفاظ و كلمات عربي نازل شده، پس الزمه عمل به اين قرآن، خواندن و تدبر در آن است. 
. ما آن را قرآنى عربى ﴾2يوسف/﴿* إِنَّا أَنزَلْنَاه قُرْآنًا عرَبِيا لَّعلَّكُم تَعقلُونَ). *5/262: 1376(قريشي، 

  نازل كرديم باشد كه بينديشيد.  

  تالوت -5-2-4
معني پيروي و «به كار رفته است كه به » تالوت«در قرآن كريم، به جاي نزول آيات، گاه واژه 

» كند كند و به دستورات آن عمل مي خواند و در آن تأمل مي تبعيت از كسي است كه مطلبي را مي
ور داده ). بنابراين، مفهوم تالوت عالوه بر اينكه به خواندن آيات و تكرار آن دست67: 1412(راغب، 

 تر گردد و از اين جهت، از مفهوم قرائت، خاص شود، به تبعيت و پيروي از دستورات آن نيز امر مي مي
توان قرائت ناميد، ولي عكس آن درست نيست. (همان). پس شيوه دريافت  است و هر تالوتي را مي
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تلْك ار شده است. *تواند از رهگذر رؤيا يا مكاشفه باشد همچنان كه بارها در قرآن تكر قرآن نمي
)؛ اينها آيات خدا است كه آنها را به 252* (بقره/آيات اللّه نَتْلُوها علَيك بِالْحقِّ وإِنَّك لَمنَ الْمرْسلينَ

  خوانيم و تو از زمره فرستادگان خداوند هستي. حقّ بر تو مي
اقْرَأْ بِاسمِ ربِّك الَّذي كريم بود * با توجه به اينكه پيامبر اكرم(ص) مأمور به قرائت و تالوت قرآن

واتْلُ ما ) *106* (اسرا:وقرآنا فَرَقْنَاه لتَقْرَأَه علَي النَّاسِ علَي مكْث ونَزَّلْنَاه تَنْزِيال) *1* (علق:خَلَقَ
...هاتمكَلّلَ لدبال م بِّكتَابِ رنْ كم كإِلَي ييات فوق بر اين حكايت دارد ) تصريح آ27* (كهف/أُوح

كه ساختار الفاظ و عبارات و معاني قرآن از جانب خداوند است و پيامبر آن را صرفاً تالوت مي كند و 
اين كتاب شريف با همين الفاظ خاص بر پيامبر اكرم(ص) نازل شده «افزايد و  از خود چيزي به آن نمي

تواند از شخص  الفاظ و عبارات قرآن، نمي ).  لذا بديهي است كه30: 1376(مصباح يزدي، » است
  پيامبر باشد زيرا پيامبر (ص) تنها مأمور به قرائت يا تالوت آن بود. 

 أتي و جاء -2-5- 5

بار به  278بار و واژه جاء  549در قرآن كريم بارها استفاده شده. واژه أتَي » جاء«و » أتَي«هاي  واژه
اند.  كار رفته است. اين دو واژه، بارها و بارها به عنوان جانشين واژه نزول مورد استفاده قرار گرفته

اي واحد استفاده  جاء و أتَي در آيه  آيد كه چرا خداوند سبحان، از هر دو فعل اكنون اين سؤال پيش مي
بار از واژه أتي بهره برده است ؟ در پاسخ اين  بار از واژه جاء و يك نموده و يا چرا در دو آيه يك

براي اشاره به امور وحياني است كه تنها از طريق خدا و فرشته » جاء«توان گفت كه واژه  پرسش مي
شود، خارج از حيطه و قلمرو وجودي  كه بر پيامبران نازل ميگردد و آنچه  وحي بر پيامبران نازل مي

. در اين ﴾76* (يونس/فَلَما جاءهم الْحقُّ منْ عندنَا قَالُواْ إِنَّ هذَا لَسحرٌ مبِينٌ *انسان است؛ مانند آيه: 
راد از گونه كه روشن است، م آيه، متكلم خداوند است و مخاطب، رسول گرامي اسالم (ص) و همان

حق، همان آيات قرآن است كه خارج از دايره معلومات بشري و فراتر از حيطه دانش پيامبر (ص) 
است و از سوي خداوند بر او نازل گرديده است و به خوبي بيانگر اين نكته است كه شخص پيامبر، 

منَ  جاءنيإِنِّي قَد  يا أَبتهيچ نقشي جز ابالغ وحي در اين فرايند نداشته است. و يا مثالً در آيه *
 ا لَملْمِ مالْعكأْتا  يوِيرَاطًا سص كدي أَهنكه گفتگوي حضرت ابراهيم (ع) با پدرش   ﴾43* (مريم/فَاتَّبِع

؛ آنجا كه صحبت از نزول وحي بر »أتَي«به كار رفته و هم واژه » جاء«را به تصوير كشيده، هم واژه 
ء استفاده گرديده، اما آنجا كه سخن از مطالبي غير از وحي و علوم بشري است، پيامبر است از واژه جا

  ).194-193: 1996از واژه أتَي بهره برده شده است. (شحرور،
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در آيات زير نيز گفتگوي حضرت موسي (ع) با فرعون، ترسيم شده است و در آن حضرت موسي 
و قاطعي برايت آوردم، به پيامبري من ايمان گويد، اگر دليل روشن  مي» جاء«با به كارگيري واژه 

آوري؟ و فرعون، چون به پيامبري او ايمان نداشت، و آوردن معجزه را از جانب خود موسي  مي
 جِئْتُكقَالَ أَولَو *  براي آوردن دليل او استفاده كرده است: »أتَي«دانست، به همين منظور، از واژه  مي

   .﴾31- 30شعراء/﴿* بِه إِن كُنت منَ الصادقينَ تأْقَالَ فَ. بِشَيء مبِينٍ
ولَا در آيه مباركه زير نيز كه خطاب به پيامبر (ص) است، دو واژه جاء و أتَي به كار رفته است: *

أْتُونَكثَلٍ إِلَّا  يبِميرًا جِئْنَاكنَ تَفْسسأَحقِّ وبه معلوماتي آنجا كه خداوند اشاره دارد  ﴾33فرقان/﴿ *بِالْح
خواهد از نزول وحي  )، اما چون مييأْتُونَكگيرد ( بهره مي» أتَي«رسد، از واژه  كه از ديگران به پيامبر مي

 )94برد. (شحرور: ) را براي اين منظور به كار ميجِئْنَاك» (جاء«بر پيامبر اشاره نمايد، واژه 
به كار رفته است؛ « بينات»و » بصائر«، »حق«با مفاهيمي چون » جاء«بنابراين در قرآن كريم واژه  

) تا بيان 104* (انعام/). *قَد جاءكُم بصĤئرُ من ربكُم...30* (زخرف/ولَما جاءهم الْحقُّ...مانند: * 
كند كه تمامي اين صفاتي كه درباره قرآن بيان شده، خارج ار دايره معلومات بشري است و تنها 

  ست كه آن آيات را به عنوان معجزه بر پيامبرش (ص) نازل كرده است.خداوند سبحان ا

  تعليم -5-2-6
است كه در چهار مورد، » علَّم«شده، واژه » نزول«يكي ديگر از واژگاني كه در قرآن كريم جانشين 

 اللّه علَيك عظيماوعلَّمك ما لَم تَكُنْ تَعلَم وكَانَ فَضْلُ اين واژه به نزول قرآن اشاره دارد. مانند: * 
علَّمه ». *دانستى به تو آموخت و تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بود آنچه را نمى«؛ ﴾113نساء/ ﴿*

  ».ي) بس نيرومند آن را بدو آموخته است فرشته«) (جبرئيل، 5* (نجم/ شَديد الْقُوى
طر است كه اين مفاهيم قرآني در اين آيات، واژه تعليم جانشين انزال قرآن شده است و بدين خا

اي ميان  هاي آموزش قرآن، از طريق واسطه جز با تعليم و آموزش ميسر نيست كه يكي از روش
  ).28/245: 2004خداوند و شخص پيامبر صورت گرفته است. (فخرالدين رازي، 

 جعل -5-2-7

ذكر شده  ، يكي ديگر از واژگاني است كه در قرآن كريم به عنوان جانشين لفظ نزول»جعل«واژه 
در ساخت فعل و فاعل و مفعولي، عيناً در سياقي به كار » جعلناه«است. براي مثال در آيات زير، واژه 

همين آيه  .  ﴾2يوسف/﴿ *قُرْآنًا عرَبِيا لَّعلَّكُم تَعقلُونَ أَنزَلْنَاهإِنَّا به كار رفته است:...*» أنزَلناه«رفته كه واژه 
     ﴾3زخرف/﴿ *قُرْآنًا عرَبِيا لَّعلَّكُم تَعقلُونَ جعلْنَاهإِنَّا صورت آمده :...* در جاي ديگري به اين
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، »صنع«رود و از الفاظ ديگري مانند  ، لفظ عامي است كه براي تمامي امور به كار مي»جعل«واژه 
واژه  *،جعلْنَاه قُرْآنًا عرَبِياإِنَّا تر است و داراي وجوه معنايي زيادي است؛ ولي در اين آيه: * عام» فعل«
)  197: 1412به معناي: صيرورت و چيزي را از حالتي به حالت ديگر در آوردن است. (راغب، »جعل«

در قالب لفظ نبوده و وقتي قرار شد آن حقيقت در حد فهم و  ،قرآن وقتي در لوح محفوظ بوده يعني؛ 
 ، ، تنزّل يافتهعربي در قالب الفاظ ي كهر آمد؛ لذا اين قرآندرك مردم قرار گيرد، در قالب الفاظ عربي د

) و به همين دليل در قالب 18/123: 1383. (طباطبايي،قرآني است كه در لوح محفوظ بوده است همان
  و منظور الهي را دريابد.» لَّعلَّكُم تَعقلُونَ«الفاظ در آمد تا انسان بتواند در آن انديشه كند، 

امي كه خداوند خواست، قرآن را بر بشر نازل كند، در مرحله نخست؛ آن را به بنابراين هنگ
ساختاري درآورد كه قابل فهم و درك انسان باشد، و اين تغيير و صيرورت در زبان عربي از آن به 

ياد شده است. يعني قبل از اينكه قرآن بر آن لباس عربيت پوشانده شود، وجود داشت و از آن » جعل«
 و در حد فهم و درك مردم تنزّل يافت تا مخاطبان، كالم الهي را دريابند.» أنزلناه«دم نازل شدپس بر مر

بوده، و در نزد خداوند مقام بلند و رفيعي داشته است و دست » أم الكتاب«و گرنه همين كتاب قبالً در 
  ).4* (زخرف/حكيم    ا لَعلىِالْكتَابِ لَدينَ   و إِنَّه فىِ أُم رسيد. * ي بشري به آن نمي انديشه

  نتيجه  -5
  نشيني و جانشيني، نتايج زير به دست آمد: در حوزه معناشناسي مفهوم نزول بر اساس دو محور هم

در حوزه معناشناسي مفهوم نزول، روشن گرديد كه اين واژه در دو معناي حقيقي و مجازي به كار  -1
فراز به فرود است؛ ولي همين مفهوم گاهي در رفته است؛ معناي حقيقي و لغوي آن همان حلول از 

رود و كاربرد نزول در مورد قرآن به صورت مجازي و از باب  مورد امور عقلي و اعتباري نيز به كار مي
  تشبيه معقول به محسوس است.

نشيني با مفاهيم ديگر قرآني، گستردگي معنايي يافته است و به معاني ديگري  معناي نزول بر اثر هم -2
، خلق و آفريدن، بخشش و عطا، فراگير شدن، وارد آمدن، قول، الهام كردن، ابتال و آزمايش به همچون

 كار رفته است. 

هدف از به كارگيري روش معناشناسي در تبيين و جايگاه دقيق واژگان از جمله مفهوم نزول قرآن،  -3
سياق آن را نيز در نظر بگيريم اين است كه تنها به ميراث لغوي گذشته اكتفا نكنيم؛ بلكه بافت كالم و 

هاي خود متن، واژگان را بررسي كنيم. در بيان مفهوم نزول در برخي آيات  نشين و با توجه به هم
اند، آيات را معنا  هاي خاصي كه داشته فرض دانسته شد، برخي مفسران با تاثير از معناي لغوي و پيش
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دهد كه خود متن را به سخن  روش معناشناسي به ما ياد مي ،بنابراين ؛اند نموده و دچار اشتباه شده
 آوريم، نه اينكه از سوي متن سخن بگوييم.

با مشتقات آن يكي از پربسامدترين واژگان قرآن است. براي مفاهيم و » نزل«در قرآن كريم، واژه  -4
و... به كار رفته » انعامانزال «، »انزال مالئكه«، »انزال حديد«، »انزال باران«كاربردهاي زيادي از جمله 

زيرا هنگامي كه از نزول  ؛است. تمامي اين كاربردها، با كاربرد قرآن درباره انزال قرآن متفاوت است
شود؛ ولي  آيد، تنها به مكان عمومي نزول آن يعني آسمان اشاره مي باران و نزول آب سخن به ميان مي

و همراه با » من عندنا«مكان آن  ،شود بحث ميقداست و عظمت قرآن هنگامي كه از نزول آن  دليلبه 
ها از  شود. هر چند تمام نعمت و... بيان مي» عزيز حكيم«، »عزيز رحيم«، »رحمان رحيم«صفاتي چون 

 استفاده گرديده است.» من عندنا«جمله نزول آب و باران جانب خداوند است؛ اما تنها براي قرآن از واژه 

واژگان ديگري عالوه بر اسماء و صفات خداوند، بسان؛ اهللا، وحي،  قرآن كريم در مقام نزول با -5
بخشد كه فرايند  نشين است و به خوبي اين مطلب را به ذهن تداعي مي جبرييل و نبي در ارتباط و هم

باشد و نيازمند به دو طرف است، يك طرف خداوند و فرشته وحي، و طرف ديگر،  نزول، دو سويه مي
در نتيجه بطالن سخناني كه وحي را  ؛باشد ، كه شخص گرامي پيامبر (ص) ميگيرنده و مخاطب وحي

گردد. در مقام  دانند، كامالً مشخص مي از سنخ رؤياها و يا مكاشفات پيامبرانه و يا از جنس الهام مي
 نشين است كه بيان كننده هدف غايي و آرماني خداوند از هايي در ارتباط و هم تبليغ نيز با عناصر و نام

نزول آن است و در اين بافت كالمي، با صفاتي چون هدايت، بشارت، رحمت، نور، موعظه و ... براي 
مؤمنان  و در جانب ديگر با واژگاني چون خسارت و زيان براي ظالمان، كوري و عذاب براي منكران 

آمدن محض،  مفهوم نزول قرآن تنها به معناي فرود ،بنابراين ؛آن، وارد نظام معنايي خاصي شده است
كند كه پاياني ندارد و تا روز  شود، بلكه رسالت بزرگي از اين فرود آمدن را تداعي مي منحصر نمي

 بخش زندگي مطلوب انساني، نقش آفريني خواهد كرد.  رستاخيز، به عنوان الهام

، »جاءكُم«، »اكآتَينَ«، »علّمنا«، »رتَّلنا«، »أوحينا«در محور جانشيني با واژگاني مانند » نزول«واژه  -6
كنند و بازگو  و... رابطه جانشيني دارد و هر كدام به نحوي معناي نزول قرآن را حكايت مي» جعلنا«

نيست بلكه آن حضرت مأمور به بازگو كردن آن  (ص)كننده اين معناست كه اين قرآن از شخص پيامبر
  ايشان القا شده است. و تبليغ آن به مردم است و از جانب خداوند به واسطه فرشته وحي به
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  ، .العلم داربيروت، 

  للكتاب  المصرية العامة) تفسير المنار، مصر: الهيئة 1990رشيد رضا، محمد ( .20
  ) المعجم اإلحصائي أللفاظ القرآن، چاپ دوم، مشهد: انتشارات قدس رضوي.1414روحاني، محمود، ( .21
  الثقافية ، بغداد، دار الشؤون 1في نصوص من التنزيل،ط: بيانية)؛ لمسات 1999السامرائي، فاضل صالح ( .22
 شناشي، ترجمه: كورش صفوي، تهران:حوزه هنري.   )مباني ساختگرايي در زبان1380ر، فردينان (سوسو .23

  ، دمشق: داراإلهالي.1، االسالم و االيمان(دراسات اسالميه معاصره) ط:1996شحرور، محمد،  .24
  بيروت: دار احياء التراث العربي. 1) ؛ط:2002الصابوني، محمد علي ( .25
  بر معناشناسي، تهران: حوزه هنري. )، درآمدي1379صفوي، كورش ( .26
 )، الميزان في تفسير القرآن،  قم: دفتر انتشارات اسالمي.1383طباطبايي، محمد حسين ( .27

 تا) التبيان في تفسير القرآن، تح: أحمدالعاملي، بيروت: دار إحياء التراث بن الحسن (بيطوسي، محمد .28

  ، بيروت: دارالكتب العلميه.2(مفاتيح الغيب)، ط:)، التفسيرالكبير 2004بن عمر (فخرالدين رازي، محمد .29
  )، تفسير الصافي. تح: الشيخ حسين األعلمي طهران: مكتبه الصدر. 1091فيض الكاشاني، محسن ( .30
  ) الجامع الحكام القرآن،  تح: هشام سمير البخاري، رياض: دار عالم 2003القرطبي، محمدبن أحمد ( .31
  قرآن، چاپ:هفتم، تهران: انتشارات دار الكتب االسالميه.)، قاموس 1376قريشي، علي اكبر، ( .32
الهيئة القشيرى، عبد الكريم بن هوازن (بي تا)، لطائف اإلشارات. تح: إبراهيم بسيونى.  مصر:  .33

 للكتاب.  العامة المصرية

 مصر: دار الشروق..  5)؛ في ظالل القرآن. ط:1999قطب، سيد، ( .34

والعيون (تفسير الماوردي)، تح: السيد بن عبد المقصود بن )،  النكت 2010الماوردي، ابو الحسن ( .35
  عبد الرحيم. بيروت: دار الكتب العلمية.

  ، تهران: انتشارات اميركبير.  ، چ دوم )، و تاريخ قرآن1362محمود راميار، محمود ( .36
  المراغي ، أحمد مصطفى (بي تا) تفسير المراغي،  مصر؛ مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده  .37
هاي  )، معناشناسي واژه ذكر در قرآن كريم، مجله آموزه1392روتي، سهراب و سارا ساكي، (م .38

  . 17قرآني، دانشگاه علوم اسالمي رضوي، شماره 
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  شناسي، تح: محمود رجبي، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي. ، قرآن1376مصباح يزدي، محمدتقي،  .39
 بنياد علمي فرهنگي آثار شهيد مطهري.)، انتشارات 1) آشنايي با قرآن(1381مطهري، مرتضي، ( .40

 )، علوم قرآني، چاپ پنجم، قم: مؤسسه فرهنگي انتشارات التمهيد. 1387معرفت، محمد هادي ( .41

  :ب) مجالت
 يجواد اهللا تيآ دگاهيد يقيتطب يبررس ،يوح يچگونگ و يستيچ ،)1391( ،يعل  ،يقشالق يزمان .1
  .دوم شماره سوم، سال ،يكالم معرفت مجله ،يعرب ابن و يآمل
 از يريگ بهره با ميكر قرآن در حق ييمعنا يها مؤلفه ليتحل) 1391( ،يآزاد زيپرو و فرهاد ،يساسان .2
  )9ياپيپ( 1ش ،3د ، يقيتطب اتيادب و زبان يها پژوهش مجله ،ينيجانش و ينينش هم يها وهيش
زكريا تامر با » القمروجه «)، تحليل ساختار داستان 1392عبدي، صالح الدين و مريم دريانورد (  .3

 ).15(پياپي 3، ش4نشيني و جانشيني)، مجله: جستارهاي زباني،  د تكيه بر دو محور هم

 
  
 


