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 ینینشو هم ینیدر قرآن براساس روابط جانش «ن یب  » یمعناشناس
 ***یرضاشکران ،**یمحمد خاقان ،*یآبادملک یفاطمه گل

 چکیده
 هیکاست، تپژوهان قرار گرفتهمورد استقبال ادب اریمتون بس یکه امروزه در فهم معنا ییهاراه نیتراز مهم

بر  هیتر قرآن با تکمنظور فهم و ترجمه دقیقپژوهش حاضر به است،ینیو جانش ینینشبر اصل  رواب  هم

مورد بحث و  میکرقرآن ررا د «نیب»مختلف ظرف  یها و کارکردهاسللاخت یدارد معنا یاصلل  سللع نیا

 به شللناخت یو زبان یریو با اسللتناد بر متون تفسلل یسللاختار یقرارداده، با روش معناشللناسلل یبررسلل

های حاص  از ویژگی میبر اساس سطوح زبانی پرداخته، و مفاه «نیب»قرآنی  -های مختلف نحویساخت

. دیانم یرا بررس ینینشو هم ینیبراساس رواب  جانش میکردر قرآن «نیب» یهااز سلاخت کیمختلف هر

نظر از واژه صرف نیاست، چه ا «نیب» یمسلتق  برا یاثبات فقدان معنا ،یبررسل نیا یهاافتهینیتراز مهم

باشد، تهداللت داش شتریب ایکه بر دو  یاهیواسطه مضاف النبوده و به ییاستقالل معنا یآن دارا هیالمضلاف

« وسللل  »و « خالل: »کندیم رییتغ گونهنیا هیالبر اسلللاس نوض مضلللاف یمعنادار نیو ا گرددیمعنادار م

اب  رو  یگردد؛ در تحل «نیب» نیگزیجا قایدق تواندینم« وسلل  »اما  روند،یشللمار مبه «نیب» یهانیجانشلل

ه دو صلفت متضاد است، همننان ک انیم نینابیب یاعتدال و حالت یژگیبر و« ذلک نیب»داللت  ،ینینشلهم

ا، که و نه مفرد ر سازدیعموم را به ذهن متبادر م یمعنا ،ینف اقیقرار گرفتن نکره در س  یدلبه «دأح نیب»

 ایهات با ج ینینشبا توجه به هم زین «یدیا نیب» است؛یمجاز یاز معان یقیحق یمعان صیتبادر راه تشلخ

اللت بر عدم د انینیشیپ یدعاا رغمیعل نیچن. همردیگیبه خود م یمتفاوت یمعان قیتصد شهیاز ر یاواژه

 .کندینوض داللت را اثبات م نیا ینینشهم یهاساخت یرآن، برخبر زمان در ق «نیب»
 

 های كلیدیواژه
 .ینینشرواب  هم ،ینیرواب  جانش ،یمعناشناس ،«نیب»ظرف  م،یکرقرآن

http://uijs.ui.ac.ir/nrqs/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=goli.malekabadi@gmail.com&a_ordnum=125
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 مقدمه

ترین خللداونللد برای انتقللال پیللام وحی از عجیلل 

ست ؛ فهم درانسان، یعنی زبان استفاده نموده شللگفتی

مفهوم  افتیدر یهلای زبلانی، راهنملازبلان و ویژگی

 نی. در ااستیکتاب آسللمان نیا قیو ترجمه دق قیعم

یات ، و ادبراه به کت  لغت معتبر قری  به عصللر قرآن

رو . از اینازمندیمین یشلللناسلللو مطالعات زبان عربی

قرآنی از آغاز تا کنون در مفسللران و دانشللمندان علوم

ر و با استناد به قرائن، سعی د یپرتو شناخت زبان عرب

اند؛ اما ها و غموض آن نمودهبرداری از رموز آیلهپرده

 یهااز واژگان و ساخت یاریبس یحال بررس نیدر ع

نزد ایشللان  «نیب»آن از جمله واژه   یو نحو یصللرف

 است.مبتنی بر نظریه خاصی نبوده

 یاسالمعلوم یهاپژوهان در همه حوزهقرآن یتمام

 با زبان ییآشلللنا ازمندیقرآن و ن یخواسلللتار فهم معان

وح قرآن در سط یمعان قیتحق یبوده و تالش برا یعرب

 نیترصلللرفللی، نحوی و بالغی از مهم ،یواژگللانلل

ها و رسللالتی بر دوش پژوهشللگران زبان ضللرورت

 نه،یزم نیا درالزم  یهاپژوهش گریاسلللت. از دعربی

 اقیبراسللاس سلل میکرقرآن ینحو یهاسللاخت  یتحل

 است. ها در زبان مقصدآن یابیو برابر اتیآ

ه ب یتحلیل -یپژوهش حاضلللر با روش توصلللیف 

 یهاسللاخت ینیو جانشلل ینینشللتحقیق در رواب  هم

ر ه یدر قرآن پرداخته، و با بررسلل «نیب»مختلف واژه 

سلللان، به تدوین چارچوبی های همدر سلللاخت کی

 پردازد، تا ازمی یروشن برای ترجمه آن به زبان فارس

 رجمهنو در درک مفلاهیم و ت یرهگلذر بله حرح نیا

 . دازیدست میکرقرآن یعلم

های پژوهش شللناخت انواض سللاخت نیاز ا هدف

ارائه مفهوم  یدر راسلللتا «نیب»قرآنی  -مختلف نحوی

های زبانی و دسلللتوری آن، بلا تکیه بر پژوهش قیدق

پرسللش پاسللخ دهد که  نیبه ا کوشللدیو م باشللد،یم

 در«نیب» یهااز سلللاخت کیهلای مختلف هرویژگی

نی، معناشلللناسلللی واژگا  یبر اسلللاس تحل میکرقرآن

بر  هایژگیو نیچه بوده و تأم  در ا یو نحو یصللرف

را  یمیچه مفاه ینینشللو هم ینیاسللاس رواب  جانشلل

 د؟ینمایمنتق  م

 یپژوهش مدوّن چیشلللد، ه یکه بررسللل ییجا تا

 یابیدر قرآن و معادل «نیب»مختلف  یهادرباره ساخت

 میمجال بر آن هست نینیافتیم. در ا یآن در زبان فارسل

سللخن  میکرآن در قرآن یو معنا «نیب»در مورد ظرف 

ده تا کر یموشکاف زیآن را ن یساختارها یگفته و برخ

آن رهنمون  یسللاختار ییبایقرآن و ز یمعان یبه ژرفا

 بعد از میتوانیما م»قط :  دیبه قول سلل رایز م،یشللو

 انیللو ب ریگسلللترده تعب دانیللکلله سلللخن را در مآن

 یفراتر رفته آن جمال فن دانیم نیاز ا م،یاختصاص ده

که چرا[ از لحظه  میابی]...در  میخلاص را تماشلللا کن

، ص 4953قط ، «)نخسللتین، قرآن عرب را مات کرد

 (.11و  91

 

 در لغت «نیب» یمعنا -1

 یالبسامد با  یدلکه به اسللتیودیاز ق یکی،«نیب»

 تیاز اهم م،یکرو مخصللوصللا قرآن یآن در متون عرب

 دیاسللت، که در ابتدا بابرخوردار یدر نحو عرب یبارز

 یهایژگیآن مشللخص شللود، و س   و یلغو یمعنا

 گردد.   یخاص آن بررس

قرآن، فهم معانى  میدرک مفاه یگلام برا نیترمهم

اسلللت؛ چه نوض واژگان و چینش  هلا  آندقیق واژه

 د،کنیهاست که مفهوم را به شنونده منتق  مخاص آن

 یبرایر علم لغت، راهواضل  است که جز با مهارت د
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 استیاصلل نیو ا سلتیآن ن یدانش قرآن و فهم معان

 ،یچون فارابهم یقرآناز دانشمندان علوم یاریکه بسلل

، ص 4969 ،یسللاعدپوریاند)لطفبه آن اشللاره داشللته

در راه تللرجللملله قرآن براسللللاس  رونیل(. از ا88

شللناسللی، اسللتمداد از فرهن  های دقیق زبانپژوهش

تر به عصلللر قرآن هر چله نزدیلک یهلا  قرآنلغلت

 یهاعلوم در دوره نیکه دامنه ااست؛ چه آنضللرور 

تناسلل  گسللترش علوم و معارف  بهروز به روز »بعد 

ها  علمى خویش ها و اندوختهیافته و دانشگسترش

، 4963)معرفلت، «آوردنلدیرا نیز بلا خود بله همراه م

 شودیاز اصالت معنا کاسته م رونی(؛ از ا931، ص4ج

 .شودیواژگان با دقت انجام نم یمعان افتیو در

 

 در کتب لغت «نیب» یشده برا ذکر یاساس یمعان. 1-1

ها، حدّ فاصلل  دو چیز و وسلل  آن انیم».4-4-4

؛ ابن 918، ص4ج تا،یب ،یراغ  اصفهان«)میان دو چیز

، 49؛ ج4188؛ ابن منظور، 174، ص 1، ج4334فارس، 

 (68ص 

 انیم ییو انفصلللال؛ جدا ییجلدا ،یدور».4-4-1

، ابن منظور، 174، ص1، ج4334)ابن فارس، «زهلایچ

 (68، ص 49ق، ج4188

وضوح و کشف و برمال شدن  ،یآشللکار».4-4-9

 یو فیومى، ب 174، ص1،  ج4334)ابن فارس، «یزیچ

 (68، ص1تا، ج

زمان بر بودن، منظور داللت هم« اضلللداد».4-4-1

)ابن اسللتیو وصلل ، اتصللال و فراق و دور ییجدا

، ص 4ق، ج4147 ،ی؛ غرنللاح496تللا، ص یقتیبلله، ب

 ،یروزآبادی؛ ف984، ص8ق، ج  4148؛ فراهید ، 173

؛ 68، ص1تللا، ج ی؛ فللیللومللى، بلل417م، ص 1888

 ( 977، ص4، ج4978مصطفو ، 

( 31ام: انع«)ب ی ن کُم  ل ق د  ت ق طَّع »آباد  در سور تفسلیر

درسلللتى که بریده گشلللت معناسلللت: به نیهم دیمؤ

ه معنى ب« بین»باز  شما. این پیوستگى و دوستى و هم

به نصلل  خوانى؛ بریده و « بین کم»بود و اگر « وصلل »

« گسلللسلللته گشلللت آن دوسلللتى که میان شلللما بود

 یمعان گونهنی(؛ ا738ص، 4ش، ج4988آباد ، )سللور

ت. اسواژه نیا یاضداد برا یداللت بر معنا «نیب» یبرا

روا  «نیب» یمعنا را برا نیا یذکر اسلللت برخ انیشلللا

 ،یتپیوستگى و دوس»اعتقادند که  نیاند و بر اندانسلته

است و  هیواژه در آ نیا تیاز موقع یمفهوم یبرداشللت

«: ت ق طَّع  ب ی ن هُمللا: »دیللآیبله حسلللاب نم «نیب»ترجمله 

ر بر نظ استیدییسخن تأ نیها قطع شد؛ ادوسلتى آن

از عرب « وصل » یواژه به معنا نیا» اندیآنان که مدع

 ان،ی)أبو ح «اسلللتیمعنا مجاز نینشلللده و ا دهیشلللن

 (. 588، ص 1ق، ج4118

وصلل  و فص   ییتضللاد معنا یبررسلل .4-4-1-4

 «نیب» یبرا

 یبه معنا «نیب» رسلللدینظر مبه کهنیتوجه به ا با

 یو متفاوت تلق دیوصللل  و فصللل  در نگاه اول جد

 رشیتا پذ م،یپردازیمصداق م انیو ب  یشود، به توض

در قرآن  «نیب»مواجه نگردد. گرچه واژه  یآن با دشوار

ر د اندیمدع یبرخ یاسلللت، ولکار رفتهمرتبله به171

 آن فق  یمعنا تیو از ضللد ییتضللاد معنا نیاثبات ا

ذکر شلده که  یکتاب آسلمان نیمصلداق در ا کینیهم

وجود دارد؛ البته با تتبع  یادیآن هم اختالف ز رامونیپ

 زین یگرید اتیدر آ شللودیدر آثار قدماء مشللخص م

 است، همنون: تضاد برداشت شده نیا

 ی( کلله بلله معن51کهف: «)ج ع ل نللا ب ی ن هُم  م و باقللاً و »

، «ج ع ل نا ب ی ن هُم » یاسللت و معنا« تواصلللهم فى الدنیا»

گاه آنان در روز هالکت ایآنان در دن یوسلللتگیپ عنیی



 
 

 8یاپی، پ4931ان پاییز و زمست ،دومسال چهارم، شماره ،«قرآن یشناختزبان یهاپژوهش» یپژوهش یدوفصلنامه علم   71

 

و ابن  416، ص1م، ج 4389)فراء، « اسلللت امتیلق

 ( 76، ص49ق، ج 4188منظور، 

را  «نیب»(؛ 68)کهف: « فاراقُ ب ی نای و  ب ی ناللک  هللذا»

، 1ق، ج4147اند )نیشابور ، دانسته« معنى الوصل به»

 ( 183، ص 14ق، ج4188 ،ی؛ راز151ص

وصللل  بارز  ی( معنا74کهف: «)ام ج م ع  ب ی ناهام  ب ل غ ا»

 ( 99، ص9ق، ج4118است)زجاج، 

لاحُوا»  یبله معنا نی( ب4انفلال: «)ذ ات  ب ی ناکُم  و أ صللل 

وص  بوده و به صورت )حقیقت وص  و اتصال( معنا 

 (111، ص1ق، ج4118)زجاج شودیم

 شللودیوصلل ، مانع از آن م یهمه توارد معنا نیا 

 دیگرفت. شا دهیناد رااز آن گذشت و آن یسادگکه به

 هیالباشلللد که مضلللافاحتمال هم وجود داشلللته نیا

همننان  کند؛یم جادیوصلل  ا یمعنا «نیب»شللدنا واقع

در کنار فع  معلوم و فاع  مرفوض آن: ظرف  «نیب»که 

و در کنار فع   شدهمتصللرف  ریو غ یمنصللوب و مبن

 شلللود؛یمعلوم، فاع  ومرفوض و معرب و متصلللرف م

(؛ و در کنار فع  31انعام: «)ب ی ن کُم  ت ق طَّع  ل ق لد »ملاننلد: 

فلاع  و مرفوض و معرب و متصلللرف   یلمجهول نلا

ت هُون »مانند:  شلود؛یم بأ: س«)و  حی   ب ی ن هُم  و  ب ی ن  ما ی شل 

51     .) 

تفاد نکته مس نیا تایذکر شده، نها یتوجه به معان با

 قایکه ترجمه برداشلللت شلللده از هر واژه دق گرددیم

مطل   رامونیافراد پ تیکالم و ذهن اقیمنوط بله سللل

از مفسللران با توجه به  کیاسللت و هر عنوان شللده

قب  و  اتیسوره و آ یخود از محتوا ییبرداشلت معنا

 قتیو در حق نلدینملایرا ارائله م ییمعنلا نیبعلد چن

افراد از آن واژه  یبرداشت روان»اضداد با توجه  یمعنا

به  زیو ن باشلللد،یه مخلاص آن در جملل تیلو موقع

آن بر افراد در  یروان یسلللنجش دالللت الفام و معان

)عمر،  «گرددیمتفللاوت بر م یرفللتللار یهللاحللوزه

که  اسلللت یدل نیبه هم دی(. و شلللا11ش، ص4988

 یرا به کاربردن الفاظ ییبلایز طشلللر زیالقلاهر نعبلد»

با آن آشلللنا بوده و در  که مردم در اسلللتعمال داندیم

(. در 119م، ص1888اول باشد)برکات، شلان متدزمان

 «نیب»متبادر از  یمبحث به خالصللله معان نیخلاتمه ا

 تیهرگز عموم یمعان نیا کهنیضمن ا شود؛یاشاره م

 عباراتیخاص در برخ ییهانداشللته، چه بسا برداشت

 باشد؛ کهشللده یمیمفاه نیمشللخص، سللب  تبادر چن

 شود. یبررس ینینشرواب  هم گاهیدر جا دیبا
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 معانی بیان :1شکل 

 

 زمان ایو کاربرد آن در مکان  «نیب»ظرف -2

اسلللمی  ی( در اصلللطالح نحوهیللف)مفعولظرف

است که بر زمان و «فی»منصوب و در بردارنده معنای 

ه ب هیمالک در الفکند؛ ابنمکلان وقوض فعل  داللت می

  یظروف تصر یدر تمام «یف» یوجود معنا بودنعیشا

مکان  ایاسلللت کله بر وقلت  یاظرف واژه: »کنلدیم

باشللد؛  «یف»یکه متضللمن معناشللرط آنداللت دارد به

بر مکان  «جانیا»؛ که «درن  کن یمدت جانیا»ملانند: 

تا،  یابن ملاللک، ب«)بر زملان دالللت دارد «یملدت»و 

 «نیب(. »188، ص4م. ج4361 ،یللو ابللن عق 15ص

کار که به صللورت ظرف زمان و مکان به اسللتیظرف

است: رود، و هرگاه به مکان اضافه شود ظرف مکانمی

کللان، (؛ بین: ظرف م11ص: «)ف للاح کُم  ب ی ن نللا باللال ح قا»

درحضللور و در میان، و مفتوح است.)راغ ،  یمعنابه

 (. 918، ص 4ج

که دال بر  یبا اسم ینینشلدر مجاورت و هم «نیب»

، آن هیالاست و بر حس  مضافمکان کند، ظرف مکان

اسلللت و در کنلار و جوار داللت بر ظرف زمان یعنی

 یبرا دیبا «نیب»که اصللل   اسلللتنیا جی...اما پندار را

بر زمان هم داللت دارد،  یگاه ین باشد، ولظرف مکا

المغرب  نیب: »دیگویمانند سللخن معروف عرب که م

زمان مغرب و عشاء  نیب ؛«شاءیاهلل ما  فع یو العشللاء 

 ،یوحی)سلللدهدیخلداوند هر آننه را خواهد انجام م

 (.144، ص4ش، ج4916

 یبر زمان از علما «نیب»داللت  یکه برا ییهامثال 

المغرب و  نیب»چون:  یاسللت، عباراتشللده انینحو ب

ازورک بین العصللر و »و  «شللاءیاهلل ما  فع یالعشللاء 
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 پژوهانو قرآن انینحو یبوده و بر اساس ادعا« االصی 

ى، قرش«)استظرف زمان، مثلى پیدا نشده یاز قرآن برا»

 شللانیاز ا یکسلل زی(؛ تاکنون ن155، ص4ش، ج4964

است، مثال نزده یقرآن تایبر زمان به آ نیداللت ب یبرا

 کیو اگر ن باشدینم  یکه این مدعا صللحآن رغمیعل

ر ب «نیب»داللت  یهانمونه شلللدمیمتوجه خواه میبنگر

در هنگام  انینحو کهنیمکان در قرآن فراوان بوده، و ا

اسلللتشلللهاد  میکربه قرآن یزملان نیب یزدن برامثلال

ذکر  یهانمونه رایمح  تام  اسلللت، ز زیانلد، ننکرده

 نییرا بر زمللان تب نیداللللت ب ریز اتیللشللللده در آ

 :  دینمایم

ح اب  الرَّسَ و  قُرُونًا ب ین  ذ لاک   و ع ادًا» و  ث مُود  و أ صللل 

 ( 98الفرقان: «)ک ثایرًا

که در  اسللتیاقوام هیاسللت که مقصللود آ مسلللم

اند؛ کرده یشلللده زندگ ادیاقوام  نیا نیما ب یهازمان

و »است: ترجمه کرده گونهنیا یسروعنوان نمونه خبه

اقوامى بسلیار در فاصله بین)قوم نوح و عاد و ثمود تا 

در  زیعبدالحجت ن«. سللاختیماصللحاب رس( را هالک

و اقوام بسیار  را : »استهآورد هیآ  یذ ریالتفاسلحجه

 «که بین موسى و نوح بودند..

ن ت ن زَّلُ إالَّا باأ م را ر بَک  ل هُ م ا ب ین  أ یداین ا و م ا خ ل ف ن ا  و م لا»

یا (: آننه 71مریم: «)و م لا ب ین  ذ لاک  و م ا ک ان  ر بكک  ن سلللا

پیش روی ما، و پشلللت سلللر ما، و آننه میان این دو 

 یدر نزول وح ریاز تأخ هیاسللت، همه از آن اوست؛ آ

سخن  رد،یه خداوند قرار بگاراد هک یو اذن آن در زمان

مان بر ز «نیب»که  اسلللتیقرآن یمثال زین نیا د؛یگویم

ثر اک زیمدعا ن نی. گواه اکندیداللت م ندهیگذشللته و آ

که صراحتا به زمان  اسللتیقرآن یهاو ترجمه ریتفاسل

 نیاند، در او قب  و بعد اشللاره کرده ندهیگذشللته و آ

 ،یاهقمشللل یهال یهللااز ترجملله تللوانیملل انیللملل

روشن، سراج، فوالدوند،  ان،یانصلار ،یبرز،یجوادپور

و  ر،یالتفاسآسان، حجه ریالجامع، تفسجوامع ریو تفاسل

 الجنان نام برد.روض

اء: سللب«)نُؤ مان  باهذ ا ال قُر آنا و  ال باالَّذای ب ی ن  ی د ی ها ل ن »

94) 

قرآن و بله )انجیل ( که قب  از قرآن  نیهرگز بله ا

الذی بین یدیه: ما نزل » آورد؛مینخواه مانیاست، اآمده

 «باالَّذای ب ی ن  ی د ی ها»مراد از «: القرآن من کتل  اللّلهقبل 

کتل  آسلللملانى قبل  از قرآن، یعنى تورات و انجی  

قرآن و »(؛ 581، ص9ق، ج4141 ،یاسللت)زمخشللر

(؛ باالَّذای 567، ص47ج ،ییحباحبا«)آن شازیپ یهاکتاب

 است مانند توراتها  آسلمانى گذشتهکتاب ب ی ن  ی د ی ها

و انجی  که مشللرکان به هیچ یک عقیده نداشللتند، در 

باالَّذای ب ی ن  »قرآن مجیلد از تورات و انجیل  مکرّرا بلا 

 (.119، ص8ش، ج4966 ،یاست)قرشتعبیر آمده« ی د ی ها

ولُ اللَّها إانَی» دَقًا لام ا ب ین  ید ی مان   ر سلللُ إال یکُم  مُصللل 

مُهُ  ولِ یلأ تای مان  ب ع لدای اسللل  رًا بار سلللُ التَّو ر اةا و  مُب شلللَ

تورات را که قب  از من نازل شده »(؛ 7الصف: «)أ ح م دُ

 یدینیبوده، با ب  یتورات که قب  از انج« تصدیق دارم

 استأحمد قرار داده ،یبعد ولشده، در مقاب  رس انیب

  را مطل نیا« مان  ب ع دای»و تقاب  با  ینینشو رواب  هم

صحه  امر نیمختلف بر ا ریتفاس زین کند،یتر مواضلل 

« قبلل »هللا در آن «یدیللنیب»انللد کلله منظور از نهللاده

أخبر أنه »(؛ 117، ص43ش، ج4961 ،ییاست:)حباحبا

 ان،ی)ابوح«ةمصلللدق لملا تقلدم من کتل  اللّله ا لهی

دَقاً لاما ب ی ن  ی د ی »(؛ 477، ص48ج ق،4118 : قبلی مُصلل 

و مُصللل لدَقلاً لاما ب ی ن  ی د یَّ، أی مصلللدقا لما قبلی مان  

مُص دَقاً ( »555م، ص1881 ،یو محل یوحیسل«)التَّو راةا،

را که از پیش لاملا ب ی ن  ی لد یَّ مان  التَّو راةا: باور دارنده آن

( 153، ص1ش، ج4998آباد ، )سور«توراتمن بود از 
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مُصللل لدَقللاً لاملا ب ی ن  ی لد یَّ فی حلال تصلللدیقی لمللا »

 توانی(. م15، ص6جق، 4119کللاشلللانى، «)تقللدّمنی

را دال  فهیشر هیآ نیچون اهم یگرید یقرآن یهامثال

مجال به مقدار ذکر شللده  نیبر زمان دانسللت، که در ا

 .میکنیاکتفا م

 

 شناسانه و معناشناسانهزباندر کاوش « بین»-3

در شناخت  تواندیکه م اسلتیعلم معناشلناسلی،

 فایا یانقش ارزنده م،یکرقرآن اتیلآ  یمفهوم صلللح

ای از اهمیللت ویژه ییدانش، حوزه معنللا نیکنلد؛ در ا

برخوردار اسللت؛ اشللتراک در یک شللرط الزم، سللب  

گردد، که ها در یک حوزه معنایی میبنلدی واژهحبقله

چنین  دهند؛یواحدهای یک نظام معنایی را تشللکی  م

حوزه به شللان، همواحدهایی به دلی  ویژگی مشللترک

 ،یو احمد 36ش، ص 4978آیند.)ایزوتسو،حساب می

(؛ 438 - 483ش، ص 4989 ،یو صللفو71ش، 4988

میان و وسلل  ، همه در جهت  ن،یهای ببرای مثال واژه

 توانداللت بر مکان وسلل  مشترکند؛ از این جهت می

« ظرف مکللان درون بودن یحوزه معنللای»هللا را در آن

به دلی  نداشن چنین « وسل  »جای داد؛ ولی مثالً واژه 

 ویژگی در این حوزه معنایی خاص، جای ندارد. 

کنار هم و  ایکه  استییواحدها» یبه معن خت،سا

ش، ص 4989 ،ی)صفو «رندیگیهم قرار م یبه جا ای

شللده که  (.  هر متن از واژگان و عباراتی تشللکی 487

ها در یک شبکه وجودآورده، همه آنسللاختار آن را به

بر  زیکنند؛ وحدت و انسلللجام آن نمعنایی حرکت می

وان تآید که میمی جودواثر تناس  درونی بین اجزا به

نشلینی بررسی کرد، را در دو محور جانشلینی و همآن

در جمله بر دو نوض است:  یپ  انواض رواب  سلاختار

 نی. صورت ساده اینیو رابطه جانشلل ینینشللرابطه هم

هم قرار  یجا: اگر واحدها بهاستنیدو اصللطالح چن

 ندریو اگر کنار هم قرار گ ینیمحور جانش یرو رندیگ

مانند تار و »دو  نیهسلللتند، ا ینینشلللمحور هم یور

پودی هسلللتند که سلللاخت و بافت کالم را در حوزه 

ش، 4988 ،یاحمد«)اندوجود آوردهخاص به ییمعنلا

 (.18ص 

 

 در روابط جانشینی« بین». 3-1

حکم فرماست و  ینیساخت جمله، رابطه جانش در

مختلف، جمله هم دگرگون  یاجزا ینیگزیبه تبع جا

بین هر یک از عناصر » یعنیرابطه جانشینی،  شلود؛یم

تشلکی  دهنده یک ساختار دستوری با سایر عناصری 

جای آن در یک است در یک خ  عمودی بهکه ممکن

سللللاخللت قرار گیرنللد، نوعی رابطلله جللانشلللینی 

(؛رابطلله 416ش، ص4938محمللدپور، «)برقراراسلللت

که  گرددیمشلللخص م ییهاجانشلللینی با مطالعه واژه

 یشللوند. واژگان مترادف، م گریهمد نیگزیند جابتوان

 کیینیدر مورد رواب  جانش یبا ارزش یهانشیتوانند ب

 دست دهند. واژگان زبان به گریواژه با د

معنا( دانسللته شللرحی مترادف )همبه یواژگان اقالم

عمده در  یرییتغ جادیکله بتواننلد بدون ا شلللونلدیم

قللرار  گللریللکللدیللیللجللاجللمللللله بلله یمللعللنللا

 ،یو صلللفو 437ش، ص 4978)ایزوتسلللو،رنللدیگ

اسلللت نتوانند در رابطه ( اما ممکن487ش، ص4989

« کج»به کار روند؛ مثال گرچه  گریکدییبه جا ینیجانش

 ینیهر دو مترادف هستند، در رابطه جانش «فمنحر»و 

کج، منحرف را  یجابه توانیکج است( نم وارید نی)ا

 داده  یهمللانطور کلله توضللل زیکرد؛ ن نیگزیجللا

گرچه مترادف  «نیب»و « خالل»، «وسلل »خواهدشللد 
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در هملله موارد،  تواننللدینم شلللونللد،یمحسلللوب م

 شوند. گریکدینیجانش

 

 «وسَط»و « وسْط»با  «نیب» ینیجانش. 3-1-1

 زیچ دو «نیب»مکان متوسلل   یرا برا «نیب» حقیقتا

به صللورت ظرف مکان برای  دیآورند و اصللوال بامی

 فق  افاده مکان متوس  یفع  استعمال کنند، لکن گاه

م ج م ع »الیلله کلله یللا بلله صلللورت مضلللاف کنللدیم

هاد ةُ ب ی ناکُم »( و 74کهف: «)ب ی ناهاما (؛ یا 487مائده: «)شللل 

( )با قرائت 31أنعام: «)ت ق طَّع  ب ی نُکُم  د ل ق »غیر از اضلللافه 

(. 489، ص 45جد)ابن عاشور، شو( آورده مینیرفع ب

)وسلل  سللاکن الوسلل  و متحرک « وسلل  »و «وسلل  »

 زیرا ن «ب ی ن»است،  یهر دو از ظروف مکان زیالوس ( ن

القوم ... وس     بین  جلستُ»اند: آورده« وس  »به معنى 

و  441، ص1م، ج4338 ،یوحیسللل«)القوم، بالتخفیف

توجه  (؛ البتله بلاید76ج، ص49ق، 4188ابن منظور، 

و  کند،یامکلان در همله جا صلللدق نم نیداشلللت ا

هم  یهاواژه یگونه که قبال هم اشللاره شللد، گاههمان

 اریز شلللود؛ینم گریحور مطلق جایگزین یکدمعنلا به

 را ینیبو جهان دهیلدیتیبلا گ توانیرا نم دهیلدجهلان

 نمود.  نیگزیجا ینیبایبا دن توانینم

ل  ٌ»عبارت  در ه صللُ وسلل  سللرش «: وسلل  ُ رأ سللا

است و بودن وس  سر مطرحاست، چون محکممحکم

ظرف محسوب  تواندینم« وس  »جزء خود سر است، 

   و سلل  » یول سللت،ین «نیب»با  ینیگزیشللود و قاب  جا

ه دُهن اسللت؛ چون روغن وسلل  سللرش روغن« رأ سللا

وس    به حکم  شود،یاز خود سللر محسوب نم یجزئ

 «نیب»آن از  یجابه توانیاست و ممنصوب بودنرفظ

ُ  رأ ساک ُصل   ن نه اسم غیر »هم اسلتفاده نمود؛  وسلل 

(؛ 76: 49ق، 4188و ابن منظور،  873راغل ، «)ظرف

اسم است و « وسل »سلرت محکم اسلت، چون  انیم

، آورد« بین»هرجا بتوان  رونیاز ا سللت؛یظرف ن گرید

آورد،  «نیب»نتوان  راسللت و اگ زیجا« وسلل  »آوردن 

 آنگاه« وس  » ،«نیب»پ  بر خالف  م؛یآوریم« وسل  »

 ءیباشد و از خود ش ءیو جزء ش انیکاربرد دارد که م

از نوض « وسلل  »و  «نیب» انیمحسللوب شللود؛ رابطه م

عموم و « وسللل  »دو با  نیا نیاسلللت و رابطه بتطابق

است، از جهت معنا تطابق دارند و خصلوص من وجه

 دارند.  نیتبا ستعمالااز جهت 

مترادف با  یدر زبان عرب تواندیاصللل  آننه م در

 است که «نیس»با سلکون « وسل  » دیشلمار آبه «نیب»

 یاز سللله نظر )وزن، لف  و در معنللا «نیب»بللا  قللایدق

و  «نیب»در  تیظرف یبودن( برابر است؛ معنا هیفمفعول

بوده، بر  تیمشللترک بوده، هر دو مالزم ظرف« وسلل  »

داللت دارد و از نظر لف   انزم ایدو مکان  انیله مفاص

 یعنیهر دو بر آننه جزء شئ نباشد داللت دارند،  زین

 هیالاز مضاف یاز اجزاء آن نباشلد و قسلمت« میان»اگر 

به صورت « وسل  »یا  «نیب»از  دیمحسلوب نگردد، با

 شود؛یالوسلل  ذکر شللود و ظرف محسللوب مسللاکن

که برخالف  اسلللتنیهم یالقوم، براملاننلد: وسللل  

، )خلف گریو اکثر ظروف د «نیب»مانند  دیبا ،« وسلل  »

ظرف  شلللهیآمللده، هم« ف ع لل »بعللد، قبلل ، ... بر وزن 

ظور، )ابن منرندیپذینم یگریبوده، نقش د رمتصرفیغ

، 1م، ج4338 ،یوحیللو سللل 78، ص49جق. 4188

 (. 445ص

بایلًا ب ی ن » در ( چون از عدم 448اسللراء: «)ذلاک  سلل 

بلنلدکردن صلللدا در نملاز و علدم اختفلاء آن و بلکه 

 «نیب»» زین دیگویسخن م انهیم نیدر ا یراه دنیبرگز

، 49جق. 4188اسللت)ابن منظور. « وسلل » یبه معنا

مطال    یل(؛ در تکم146، ص7ج ،یحیو حر 77ص
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 که اگر وس   دینمایم ینکته ضرور نیشده، ذکر ا ادی

خارج شلللده و  تیبا حروف جر همراه شلللد از ظرف

سار ت من و س  ا »مانند:  ست؛یظرف ن گریاست و داسم

در  توانیمطل  را م نیاز وس  خانه رفتم؛ هم«: الدار

آن با حرف  یهم اسلللتنتاج کرد که همراه «نیب»مورد 

و ورود به سلللاحت  تیجر بلاعث خروج آن از ظرف

( به آن پرداخته 4-1-1)ینینشرواب  هم راست و داسم

 شد. خواهد

صلللفت واقع « خالل»و « وسللل  »ملاننلد  «نیب»»

(؛ نکتلله 76، ص49جق. 4188)ابن منظور، «شلللودیم

« خالل»و  «نیب»اسلللت که هر چند  نیقلابل  توجه ا

ع صفت واق یقرآن اتیاین معنا را دارد، اما در آ تیقابل

و  ک ذ لاک  ج ع ل ن اکُم  » فهیشر هیکه در آاند، حال آننشلده

« أُمَّةً»  یصفت برا« وس »( واژه 419: هربق«)أُمَّةً و س طًا

و حد وسللل  و معتدل  انهیلم»قرارگرفتله کله هملان 

بله اتفاق   یلچله اکثر قراسلللت، چنلان« قرارگرفتن

مللاننللد:  شلللان؛یاز نود در صلللد از ا شیمترجمللان)ب

 ،یپورجواد ،یبروجرد ،یارفع، برز نده،یپا ان،یانصللار

 شلللن،رو ،یمجتبو ،یگرمارود ان ور،یفوالدونلد، کاو

 .نداترجمه نموده گونهنی( هم ایعامل

 

 «خالل»با « بین» یجانشین. 3-1-2

از خللل  )بر وزن فر س( بلله « خالل»واژه  اصللل 

ع است که جمگشادگى میان دو چیز گرفته شده یمعنا

ت اسکه ابن اثیر در نهایه گفتهاسللت  و چنانآن خالل

د وکار رفته و خبه «نیس»به سلکون « وسل  »به معنى 

عُوا خاالل کُم  ی ب غُون کُمُ »اسلللت؛ ظرف مکلان و  ل للأ و ضللل 

سلللاختند و (؛ میان شلللما اراجیف مى16توبه: «)ال فات ن ة 

ف ت ر   ال و د ق  ی خ رُجُ مان  »کردنللد؛ جلوئلى ملیفلتلنلله

بینى باران را که از میان (؛ مى18؛ روم: 19نور: «)خااللاها

 ،یحیو حر 138تا،  یشلللود)راغ . بابرهلا خارج می

، 1ق، ج4148 ،یدیللو فراه 971، ص5ش، ج4965

ف جاسُوا »(؛ 137، ص1. ج4964و قرشلى، ش 418ص

کنند میان (؛ کاوش می5ا سلللراء: ...«)خاالل  اللدَیلارا 

اسلللت: بین الدیار یها را، خالل الدیار به معناخلانله

 یگرید هیدر آ زیها  آن، نپیرامون شهرها یا میان خانه

است: آمده یمعان نیبه هم« خالل»از سوره اسراء واژه 

و  عان ل ِ ف تُف جَر  ال أ ن هار   أ و  ت کُون  ل لک  ج نَّلةٌ مان  ن خایل ِ»

 (.34إسراء: «)خاالل ها ت ف جایراً

 نیب» یبه جا تواندیم ینیدر رواب  جانشلل «خالل»

راب  ل هُم  م ث الً ر جُل ی : »ردیگقرار« و وسلل  نا ج ع ل نا و  اضلل 

لالأ ح داهاما ج نَّت ی نا مان  أ ع نابِ و  ح ف ف ناهُما بان خ  ِ و  ج ع ل نا 

مان هُ  م لاب ی ن هُملا ز ر علاً * کال ت ا ال ج نَّت ی نا آت ت  أُکُل ها و  ل م  ت ظ 

 نی( که ا99 - 91الکهف: «)ش ی ئاً و  ف جَّر نا خاالل هُما ن ه راً

واقع  هیللفمفعول هیللآ نیا در نیواژه از نظر مفسلللر

و انتصللل  خاالل هُما على الظرف أی »اسلللت: شلللده

دو  نی(. در ا465، ص6ق، ج4118 ان،یابوح«)وسطهما

 یبله تناسللل  معنا« خالل»و  «نیب»از دو واژه  ه،یلآ

 أ مَّن : »هیدر آ زیاست. نپروردگار اسلتفاده شلده نظورم

ن هاراً و  ج ع    ل ها ج ع ل   ال لأ ر ض  ق راراً و  ج ع ل   خاالل ها أ 

ی  و  ج ع    ب ی ن  ال ب ح ر ی نا حاجازاً أ  إالهٌ م ع  اللَّها ب     ر واسلللا

دو واژه  نیا ینی( جانشلل74النم : «)أ ک ث رُهُم  ال ی ع ل مُون 

 است.نموده یتجل

 

 ینینشدر روابط هم «نیب». 3-2

که بر اسلللاس آن  یارابطه یعنی،ینینشلللهم رابطه

و  هارهیو زنج رندیگیکنار هم قرار م یعنلاصلللر زبان

مثال در جمله  اورندیبزرگتر را به وجود م یهاسلللازه

در « دوست»واژه  «خواندیم یشناسدوسلت من زبان»

است. آوردهدیرا پد« دوست من» یگروه اسم« من»کنار 



 
 

 8یاپی، پ4931ان پاییز و زمست ،دومسال چهارم، شماره ،«قرآن یشناختزبان یهاپژوهش» یپژوهش یدوفصلنامه علم   78

 

 شللودیم جادیدر جمله ا انواحدها،یم ینینشللرابطه هم

سللاخت)جمله( حضللور  کیدر  مایمسللتق یکه همگ

زبان  یبر قواعد سلللاختار ،ینینشلللدارنلد، محور هم

 یقواعد دستور یاستوار است، و محور دستور و تجل

موجود  ینینشللو اختالل در رواب  هم گرددیقلمداد م

که ساخت  شودیهر سللاخت سللب  م یواحدها انیم

. (438 - 483ش، ص4989 ،ی)صفورددجمله ناساز گ

 رهیزنج کیللعنوان قرآن بلله یهلاجللا کلله جملللهاز آن

اسللت، لذا کنار هم متصلل  به هم فرض شللده ،یکالم

به همراه دارد  ژهیو ییگرفتن واژگلان خاص، معناقرار

 به آن توجه داشت.  دیکه با

 

 «نیمِن بَ»ساختار . 3-2-1

ود شواژگان قرآن مشخص می ینینشهم یبا بررس 

است دارد که شایسته یها ارتباط و حکمتآن نشیکه چ

ا ر ینینشهم نیظرافت ا ییهابر اساس اصول و روش

دن شللبا اضللافه «نیوسلل  و ب». گفته شللد که افتیدر

 کهیدر حال رند؛یگیفلاصلللله م تیلحرف جر از ظرف

 یمعنللا ازاصلللوال بللا ورود حرف جرّ  گریظروف د

ه ب نص  انیم یو فرق چندان شوندیخارج نم تیظرف

آن با مجرور شلللدن به حروف جر  هیلفعنوان مفعول

 وجود ندارد.

بللدون  توانیظروف، هم م گریهنگللام ترجملله د 

لحلام کردن حرف جر، و هم بلا در نظر گرفتن آن به 

جاره بر سر « من»پرداخت، اما با ورود   یترجمه صح

نسلللبت به قب  از دخول آن  یمتفاوت یبله معنا «نیب»

)تضمن « در» یکه دربر داشلتن معناچه آن م،یرسلیم

« مان» زیو در قرآن ن گرددی( از آن ساق  م«یف» یمعنا

 یمعنللا یزائللده واقع نشلللده و دارا ،«نیب»بر سلللر 

أ  أُن زال  ع ل ی ها الذَک رُ مان  »: مان  ب ی نانلا در اسلللتیخلاصللل

أنعام: «)ب ینان اأ ه ؤُل اءا م نَّ اللَّهُ ع ل یهام  مان  »( و 8ص: «)ب ی نانلا

ظروف  گریبر خالف د رای(، یعنى از میان همه ما؛ ز59

که فرق چنان دهد؛یم رییرا تغ «ن یب» یمعنا« مان»آمدن 

و  «ن یب»یا نداشلللتن آن تفاوت  «یف»دارا بودن معنای 

نیز  فللهیشلللر اتیلبللاشلللد کله در این آمی «نایمن ب»

 آشکاراست: 

) 96مریم: «)ن  ب یناهام ف لاخ ت ل ف  ال للأ ح ز ابُ ما» هیللآ در

 دهللد؛یارائلله م یمتفللاوت یدخول حرف جر معنللا

؛ حال «هلایی از میلان پیروانش اختالف کردنلدگروه»

احتمال وجود داشلللت که  نینبود، ا« من»کله اگر آن

احزاب بوده و از  نیا ریغ زیاختالف برانگ یهللاگروه

حرف  نیو با آمدن ا اندنمودهیماختالف  جادیخارج ا

احزاب از درون با  نیکه ا استنیبرداشت ا نایقیجر، 

 کردند.  دایاختالف پ گریکدی

قایکُم » مامَّلا فای بُطُونالها مان  ب ینا ف ر  ِ و  د مِ ل ب نًا  نُسللل 

 یاز شکم چهارپایان، از میان ناپاک (77النح : «)خ الاصًا

است نوشانیم؛ واض و خون، شلیر خالص به شلما می

 ی، تفاوت بارز«مان»حاصلل  از ورود  یمعنا جانیدر ا

و  ردبللا عللدم ورود آن ) و دارا بودن معنللای فی( دا

فاصلللله گرفته و  تیاز ظرف «نیب»موجل  شلللده که 

از درون و داخ  بدهد،  یدر وس  معنا یمعنا یجابه

 توانسلللتیآمده بود، نم« من»بدون  هیاگر آ کهنیو ا

واقع شلللود و « هامامَّا فای بُطُونا» یصلللورت بدل برابه

خالص  ریبر خروج شللل یمبن یمفهوم اعجاز خداوند

 قرمز را برساند. ونو خ یآلودگ نیاز ب دیسف

ل لل ا یلخ لرُجُ مان  ب ینا الصلللك » هیللدقللت در آ بللا

ها آبی که از میان پشللت و سینه (6الطارق: «)و التَّر ائا ا 

آشللکار  شللتریحرف جر ب نیا تیشللود؛ اهمخارج می

آب اشاره دارد و اگر  نیبه منشلأ ا« من» رایز گردد،یم

به مح  خروج اشلاره داشته باشد،  کهنینبود احتمال ا
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ظروف  گریمللاننللد د «نیب» رونیاوجود داشلللت. از 

ذکر حرف  ایکه در حذف  ستیچون قب  و بعد( ن)هم

هنگام ترجمه از  دیباشللد و نباجر جواز وجود داشللته

چه تا عک  آن .دیغفلت ورز« من»ارائله برابر نهلاده 

 است:صادق ریز اتیدر آ زیشد ن انیکنون ب

 انی(؛ خلداونلد م449البقرة: «)یح کُمُ ب ین هُم  ف لاللَّلهُ»

 کند. داوری می شانیا

لاحُوا ب ین  النَّاسا و » مردم  انی(؛ م111)البقرة:  "تُصللل 

 .دیصل  برقرار کن

 یانداز(؛ و تفرقه486التوبة: «)ب ین  ال مُؤ ماناین  ت ف رایقًا»

 مؤمنان. نیب

مردم  انیم« تفرقه»و « اصللالح» ،«یداور» مسلللما

 ریچه غمردم، پ  چنان انینه از م رد،یگیصلللورت م

حور . البته بهاسللتیترجمه گردد، محتاج باز نگر نیا

تفلاوت را حاصللل  از  نیتوان بخشلللی از امی ینیقی

متفاوت با حرف جر خاص و همراه  یهاکلاربرد فع 

 در توانینم زسلللخن هرگ گریدانسلللت، به د «نیب»با 

از  «ن یب» یجابه «فرّقی» ای«صل یُ» ای«حکُمی»مورد فع  

 استفاده نمود.  «نایمن ب»

 

 «البَیْنِ ذاتُ»ساختار  .3-2-2

نسل ، خویشاوند ، »را به « ذ اتُ ال ب ی نا» اصلطالح

ل احا س ع ى فای إاص »اند و ترجمه کرده« دوستى، پیوستگى

ها دادن آندر اصالح و آشتى» یبه معنا زین« ذ اتا ب ی ناهم

ف اتَّقُوا اللَّه  و  »اسلللت و در آیه به کار رفته« کوشلللیلد

با سه  که«نیب»از  ر( منظو4انفال: «)أ ص لاحُوا ذات  ب ی ناکُم 

است، احوال و قرائت رفع و نص  و جر خوانده شده

(؛ یعنى 456تا، ص یافراد اسللت)راغ ، ب انیرواب  م

رعایت حاالت خویشاوند ، وصلت و محبّتى که شما 

( الب ی نا  اسللللت، بنمللائیللد؛ پ  )ذاتُ را گرد آورده

است که به حقیقت أحوال ع د او ةا و ب غ ض اءا اصللطالحی

و  977، ص4ش، ج4978)مصطفو ، کندیم  یرتصلل

ل للاحا ذ اتا459، ص4ش، ج4965حریحى،   ( و )إصللل 

( نیز به معنی آشلللتی و فرونشلللاندن همان آتش الب ی ن

 (. 68، ص1تا، ج یاست)فیومى، باختالف

رواب   ریبلله ذکر تللأث «نیب» یبحللث از معللان در

 ییهاو برداشلللت دیجد یمعان یدر تداع ینینشلللهم

 یمعن دیاشلللاره شلللد؛ چناننه شلللا خاص از عبارات

ز هر دو ا د،یذکر گرد «نیب» یکه برا« و فساد یدشمن»

 نیبه ذهن متبادر گشته باشد به ا« ذ اتُ ال ب ی نا»اصطالح 

ه ک« ذ اتا الب ی نا إاص ل احا»در مقاب   «یدشمن»صورت که 

از  «فسللاد» یمعن زیو ن باشللدیم اسللت،یآشللت یبه معن

دسلللت اصلللطالح به نیدر هم« اصلللالح»تقلابل  با 

 است.آمده

 زی( بدون )ذات( نالب ی نا اصلللطالح )ذاتُ نیا گلاه

ل اِح ب ین  النَّاسا »آمده   نی( که در هم441نساء: «)أ و  إاصلل 

(: 598، ص9ش، ج4978است)قمى، معنا کاربرد داشته

، 4جتا،  یدادن؛ )هوید ، بهلا را الفلتبلا محبلت آن

 نی(، و ا188، ص4ش، ج4966و حبرسلللى،  159ص

ور مح یهامتقاب  واژه ریبه تأث بوطمسلللأله در واقع مر

ها به اژهو یکه توانسته سب  انتقال معن استینینشهم

 ها شود.از آن یو حذف برخ گریهمد

 

 «بین ایدی -بین یدی»ساختار  .3-2-3

ت، هاساین ترکی ، میان دست یاللفظتحت معنا 

که  یهایشلللود، گاه واژهمی« نزدیکى»ولى از آن اراده 

 گریکدییکنار هم هستند، بر معنا ینینشروی محور هم

درک مفهوم جمله  یطیشللرا نیدر چن گذارندیم ریتأث

ین ب. »اسلللتریپذامکان یتیبلافت موقع قیتنهلا از حر

ه دور و را )آننه در پیش باشللد چه نزدیک، چ« یدیه
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ا اتَّقُوا م» هیاند. امام صادق)ض( درباره آگذشلته( دانسته

اند: بترسید ( فرموده15ی : «)أ ی دایکُم  و  ما خ ل ف کُم  ب ی ن 

کنید و از عقوبتى که در پ  از گنلاهلانى کله فعال می

بین »(. اصللوال 188، ص4ش، ج4966دارید)حبرسللى، 

هللات مختلف، بللا ج اتیللدر آ« بین ایللدی ایللیللدی 

 است وکرده دایتقاب  پ« خلف»گانه مخصلوصلا شلش

 یصللورت بر جهت مشللخص نیبدیهی اسللت که در ا

کاربرد دارد؛ و اگر « جلو»پ  به معنای  کند،یداللت م

 یهال یهامشخصا بر کتاب د،یهمراه گرد «قیتصلد»با 

 داللت دارد:  نیشیو بر رسوالن پ

د ا و مان  خ ل فا مان » د اب ینا أ یدایهام  سلل  (؛ 3ی : «)هام  سلل 

و ق للد  »(؛ 15ی : «)اتَّقُوا م للا ب ین  أ یللدایکُم  و م للا خ ل ف کُم »

(؛ 14انحقاف: «)خ ل لتا النكلذُرُ مان  ب ینا ید یها و مان  خ ل فاها

ر د« بین أیدی - یدینیب»از  شللودیکه مالحظه مچنان

 و حاضلللر اراده شلللده، ولى در آیه دیکاین آیات نز

دَقاً لاما ب ی ن » ( و 18و  17مائده: «)ی د ی ها مان  ال کاتابا مُصلل 

دَقًا لام ا ب ین  ید ی مان  » هیآ ولُ اللَّها إال یکُم  مُصللل  إانَی ر سلللُ

مُهُ  ولِ یلأ تای مان  ب ع لدای اسللل  رًا بار سلللُ التَّو ر اةا و  مُب شلللَ

ها  سللللف و بنظائر آن، کتا( و 7الصلللف: «)أ ح م دُ

، و اندرسوالن گذشته مراد است که پیش از قرآن بوده

ش، 4964نزدیک و پیش رو بودن الزم نیست)قرشى، 

 (.156، ص4ج

 

به  ،«هیانیمِن ب« + »أحد+ »«نیب»ساااختار . 3-2-4

 ( کدامچی)هکیچیه یمعنا

 شللتریب ایبر دو  دیبا «نیب» هیالشللد که مضللاف انیب

اما الز ریز اتیدر آ« أحد نیب»باشد، پ  داللت داشلته

ل ا نُف رَقُ ب ین  أ ح دِ : »باشللدینفر م کیاز  شیدر حکم ب

و الَّذاین  آم نُوا بااللَّها و ُرُسلاها و ل م  »(؛ 185بقرة: «)مان  رُسُللاها

أ ح دِ ل ا نُف رَقُ ب ین  »(؛ 451)نسللاء: «ن هُم یف رَقُوا ب ین  أ ح دِ ما

(؛ 81و آل عمران:  497بقرة: «)مان هُم  و ن ح ُن ل ُه ُمس لاُمون  

بر مفرد، مسلللما مقصللود از « أحد»داللت  رغمیلذا عل

 و استشانیا عیجم ،«امبرانیاز پ یکی« أحد من رسله»

صلللورت مفرد بوده و منظور از آن احالق لف  بلله

 وهیش نیبه ا دیبا زینه مفرد؛ هنگام ترجمه ن ست،اجمع

( از کللدامچی)ه کیللچیه انیللم»بلرابر نهللاده گردد: 

 .میشویقائ  نم یتفاوت ،«امبرانیپ

 اقیاست که نکره در سدر قواعد علم اصول آمده 

 نیو ا کندی)ملاننلد ل ا نُف رَقُ أ أ ح دِ ( افاده عموم مینف

قاعده در همه جا صللادق اسللت؛ پ  با استناد به این 

 ینفم« ال نفرّق»که  -  یتحل نیشللده، ا رفتهیاصلل  پذ

اسلللت، پ  عموم را از نکره )أحد( آمده شیبوده و پ

کردن و بلا لحام دیلنملا یم یهیبلد - کنلدیافلاده م

وجوب اضافه بین به متعدد، این تحلی  قوت مضاعفی 

بلله اتفللاق   یللاکثر قر اتیللآ  یللقب نییللابللد. در امی

و معتبر ارائه  وایشللل یاترجمله م،یکرمترجملان قرآن

 اند.هنمود

از  «کی» یبرداشت معنا دهدینشلان م هایبررسل

د با وجو رایز است،یمر بوط به بافت زبان« أحد»واژه 

کللاربرد آن در  یبللا توجلله بلله چگونگ« أحللد»واژه 

 ریمتفلاوت، معنا و مفهوم عبارت متغ یهلاسلللاخلت

که  «چیه» یمعنا افتیکله در یدر صلللورت گردد؛یم

 تیقعمو بافتبوط به مر اسللت،دیتأک ییبار معتا یدارا

 ییرواب  معنا رایز باشد،یو رابطه مؤثر اجزای جمله م

معنا و  رییموج  تغ هیواژگلان ذکر شلللده در آ گرید

« ال نفرّق» کهنیسللخن ا جهینت شللود؛یم« أحد»مفهوم 

است، عموم از نکره )أحد( آمده شیو پ اسلتیکه منف

 هیالمضللاف ازمندیکه ن «نیب» نیهمنن کند؛یرا افاده م

از  شیبر ب« أحد»نفر اسلت، سب  داللت  کیش از یب

بر حس   دیرا با« أحد»اسلت؛ و نفر احالق شلده کی
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-و نکره  یشده به صورت منف ادیدر مفهوم  تیموقع

 ترجمه نمود. -باشدیعموم م دیکه مف

 

 یدر حکم مثن« + ذلک نیب»ساختار  -3-2-5

جز با اضللافه کردن  شیکه معنا اسللتیظرف «نیب»

ها آن یآننه در جا ایاز دو،  ترشیآن بله دو مورد و ب

 ظرفٌ مُب ه مٌ ل ا ی ت ب یَّنُ ب ی ن : »گرددیواقع شلود، آشکار نم

اعاداً أو  م ا ی قُومُ م ق ام   اف تاها إلى اث ن ی ن ف صللل  معن اه إالَّا بإضللل 

 عرباتیلل(؛ امللا در ادب68: 1، 4971فیومى، «)ذلللک

 اقیدق اسلللتجیرا یامر ،یمثن یبر معنا« ذلک»لت دال

 «اث ن ی ن ف ص اعاداً»به « ذلک»عبارت که در آن  نیهم نیع

إن للخیر و للشللرّ »شللعر:  نیمانند ا زیاشللاره دارد و ن

ق. 4116ابن عقی ، «)ملد   و کال ذللک وجله و قب 

 ندارنلد کله بللدا یتینهلا یو بلد ی(؛ خوب78، ص1ج

 یاز آن دو را جهت و حجت کیو هر  شوند،یم یمنته

 یهر دو« کال ذلللک»اسلللت. کلله منظور از واضللل 

« ذلک»که  نیا رغمی( بوده، و علیهلا)خوبی و بلدآن

شعر از آن  نیبر مفرد داللت دارد، در ا یدر حالت کل

أرادوا کال ذینک، فأحلق المفرد »است؛ شده یاراده مثن

، 4ق، ج4118انللدلسلللى،  انیللابوح«)و أراد بلله المثنى

 یقرآن که با سللاختارها اتیآ یادر پاره زی(؛ ن186ص

 .داستیبر مفرد هو« ذلک»، داللت ذکر شده یمتفاوت

 

در « ذلک نیب»کاربرد  دیجد یهااساااخات .3-3

 اعتدال یمعنا

 یسلللاختار برخ گرددیمشلللخص م یاندک دقت با

متضاد و  یجمالت قرآن، مقدم داشلتن دو صلفت منف

 پ  «نیب»پ  از آن اسللت. « ذلک نیب»سلل   آوردن 

اسللت، چون این آمده ینوض تکرار صللفات منف نیاز ا

و  اشد،بیتکرار اصوال مستلزم نفی دو صفت متضاد م

صفت  ود«نیب»که اکثرا ما  یگریصفت د کیبه اثبات 

 سخن گریبه د انجامد،یهاست مو حد اعتدال آن یقبل

از ظرف مکان و  «نیب»اسللللوب موجل  خروج  نیا

را مختص « ذلک نیب» یاسلللت و به نوعملان بودنز

 بودن،انللهیللاعتللدال و م یژگیداللللت بر حللالللت و و

 .گرداندیم

در حکم « أ ذلک نیب»اسللتنتاج نمود که  توانیم 

 اقیاسم معطوف باشد و س 1اگر مسبوق به  است،یمثن

داللت  سدرینظر مبه انیب نیباشد؛ با اسابق داشته ینف

انسلللجام  ریبه قرار ز اتیدر این دسلللته آ« ذلک نیب»

 :استافتهی

رة: بق«)ب ق ر ةٌ ل ا ف اراضٌ و ل ا باک رٌ ع و انٌ ب ین  ذ لاک  إانَّه لا»

 یحم  بر مکان گردد، ول توانستیم« ذلک نیب( »78

را منحص «نیب»و  دهیابهام برحرف گرد« عوان»با آوردن 

 ض و بکرفار انیم یژگیداللت بر صلللفت، حالت و و

 .رساندیرا م

ل اتاک  و ل ا تُخ افات  باه ا و اب ت  ا ب ین  ذ لاک   و ل ا» ت ج ه ر  باصلل 

  یمنظور را صالة ل نیمفسر ی( برخ448إسراء: «)س بایلًا

 )وسطا صفت محذوفالیاند و با ذکر سبو نهار دانسته

ه ن شلللود،یم دیتجهر و تخافت تأک نیآن( بر حالت ب

 ها.آن نیزمان ب

رافُوا و ل م  یق تُرُوا و ک ان  ب ین   و الَّذاین » إاذ ا أ ن ف قُوا ل م  یسلل 

و  سللرفوای» نیحالت ب« قوام( »76فرقان: «)ذ لاک  ق و امًا

ر ها ببر داللت آن یریتأث« إذا»و ظرف  اسلللت«قتروای

 زمان ندارد.

از دو صلللفت  یمخاحبان به نحو ه،یهر سللله آ در

شده  یاست، نهقبولقاب  ریمتضلاد که از نظر متکلم غ

آن دو صلفت است فرمان  انهیمقبول که م یو به صلفت

 أ نیب» با بررسللی پیوندهای معنایی  شللوند؛یداده م

حوزه بر محور جانشینی و های همبا سلایر واژه« ذلک
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که اسلوب  میشویم همتوج هیسله آ نینشلینی در اهم

دو صللفت متضللاد و سلل    ینف اتیآ نیحاکم بر ا

ها آن نیما ب ایحد وسللل   یمعنابه« ذلک نیب»آوردن 

 «أ ذلک نیب»تا  دهیاسلللت و این پیوندها سلللب  گرد

نظام  یاکلامالً تحلت تأثیر کلمات مجاور در مجموعه

 د:کن انیو اعتدال را ب یروانهیم یمند قرار گیرد؛ معنا

التکرار مقدم أ حالت دو صفت متضاد واج  ینف

 الاعتد←←←ذلک نیشده أ ب ادیصفات  نینابیب

ایر با سلل« أ ذلک نیب»واقع پیوند معنایی عمیق  در

 نیب» توانیکه م اسللتنیحوزه حاکی از اهای همواژه

اعتدال و حد » یبرا کنندهدیتأک یرا اصلللطالح« ذلک

» ؛ و «ع و انٌ ب ین  ذ لاک »در « ع و انٌ»  رایدانست؛ ز« وس 

 انهیم» یو خود به معنا؛ هر د«ب ین  ذ لاک  ق و امًا»در « ق و امًا

ص بطور مشخ زیاست و در  ب ین  ذ لاک  س بایلًا ن« و وس 

 محذوف است.« معتدال ایوسطا »صفت 

 

در « ذلک نیب»کاربرد  دیجد یساااخات ها. 3-4

 دیترد یمعنا

 خوردیچشم مقرآن به اتیکه در آ یگرید ساختار

ز صورت مؤخر االتکرار بهدو صفت متضاد واج  ینف

  حاصلل یداللت بر مثن زیاسللت که از آن ن« ذلک نیب»

مُلذ ب لذ باین  ب ین  ذ لالک  ل ا إال ى ه ؤُل اءا و ل ا إال ى : »شلللودیم

 نیمنافق دیاز شک و ترد یحاک هی( آ419نساء: «)ه ؤُل اءا

 یانتها گرانیب «یإل»اسلللت. دو راه حق و بلاحل  نیب

(، و 46، ص1م، ج4361  ،یاست)ابن عق یمکان تیغا

را مختص حالت و صفت  «نیب»داللت  «نیمذبذب»ر ذک

 ها.نه جا و مکان آن کند،یم نیمنافق

و د نیسللاختار حالت توسلل  ب نیدر ا« ذلک نیب»

 ،ستین« معتدل» یبه معنا کهنیاسلت، ضمن اانتخاب

ر بتوان گفت: د دیاسلت. پ  شا«مردد» یبلکه به معنا

کام  دو صلللفت مذموم،  ی( با نف9-1سلللابق) یالگو

ن که در آ دیآیدست مبه یرشللیصلفت مورد پذ تاینها

ده، شللل ینف رفاز دو ح ییهایژگیو نیب قیحالت تلف

سلللاختللار حللالللت  نیدر ا یول خورد،یچشلللم مبلله

 قیشده و ثبات در حر( مذموم دانسللتهنی)مذبذبنینابیب

 بر اساس حاالت هیآ نیلذا ا شود؛یسفارش م میمستق

در آن صفتا مقدم،  ،یمانیا تیها و ماهانسللان یروح

 کند،یآن دو صللفت مؤخر را مشللاهده نم یهایژگیو

 مانیا ایکفر محض  ایندارد،  نینابیحالت ب مانیا رایز

 است. محض

 گونللهنیکلله در ا افللتیللدر توانیم جللهینت در

ر اگ استیأ ذلک در حکم مثن نیب یقرآن یساختارها

از  الحق ینف حهیاشد و رامسبوق به دو اسم معطوف ب

 :زدیآن برخ

 دو یذلک أ نف نیصلللفات موخر أ ب نیماب حالت

 نیناببی←←←صفت متضاد واج  التکرار 
 

در « ذلک نیب»کاربرد  دیجد یهااساااخات .3-5

 ندهیفاصل گذشته و آزمان حد یمعنا

لک ذ نیمثبت أ معطوف مثبت أ ب هیلعل معطوف»

 «:معطوف بر آن دو

 مریم:«)م لا ب ین  أ یلداین ا و م ا خ ل ف ن ا و م ا ب ین  ذ لاک  ل لهُ»

(؛ آننه پیش روی ما، و پشلت سر ما، و آننه میان 71

 باشد، همه از آن اوست. این دو می

زمان هسللتند  انگریو خلف ب یدیأ نیجا که بآن از

که  یو اذن آن در زمان یدر نزول وح ریاز تلأخ هیلو آ

است واض  د،یگویسلخن م رد،یاراده خداوند قرار بگ

 و کند،یرا مختص داللت بر زمان م «نیب« »ذلک»کله 

ر از ذک ن،یشللیپ یبرخالف سللاختارها زین نیهم یبرا
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 اتیحورکله درآ)هملاننینلابیدال بر حلاللت ب یاواژه

« ذلک نیب»اسللت، و ( اعراض شللدهدیاشللاره گردیقبل

لت دال ندهیدو زمان گذشته و آ انهیبر م ییخود به تنها

 دارد. 

صللورت مقدم ذکر دو صللفت متضللاد را به هرگاه

 ،ندیرا بر آن معطوف نما« ذلک نیب»و سللل    ندینما

ذلک در  أ نیب ریتعب گریرساند؛ به د یبودن را م یمثن

اسللت، اگر مسللبوق به دو اسللم معطوف  یحکم مثن

 باشد. 

 توس ←←←ذلک  نیمتضاد أ ب دوصفت

 

در « ذلک نیب»کاربرد  دیجد یهاساااخات. 3-6

 گذشته یهافاصل زمانزمان حد یمعنا

 «: ذلک نیاسم معطوف أ ب چند»

أ ذلک مسللبوق به چند اسللم معطوف  نیب چناننه

 در حکم جمع« ذلک»امر باشند  کینیمب یباشد و همگ

و ع ادًا و ث مُود  و أ ص ح اب  الرَّسَ و قُرُونًا : »شلودیقلمداد م

 هیآ نیدر ا« ذلک» هیال( مشار98فرقان: «)ب ین  ذ لاک  ک ثایرًا

 جمعاولئک  یاسللت و ذلک مفرد معناشللده ادیاقوام 

و قُرُونًا ب ین  »از  هیدارد. که مسلللم اسللت که مقصللود آ

اقوام  نیا نیما ب یهااسلللت که در زمان یاقوام« ذ لاک 

 شللدهادیاحوالا اقواما  نیاحوال فسللادگونه ب ایادشللدهی

 اند. کرده یزندگ

 استعمال وهیشده از تفاوت در ش یرسلبر اتیآ در

  بر فق «نیب»که  شللودیم یمفهوم تلق نیا« ذلک نیب»

که  اسلللتنیا قتیمکلان داللت ندارد؛ حق ایلزملان 

صفت و حالت داللت دارد؛  ایزمان  ایبر مکان  ای«نیب»

ح اب  الرَّسَ و قُرُونًا ب ین  ذ لاک  »در  و ع لادًا و ث مُود  و أ صللل 

 نیا نیبر زمان ب ای« قرونا» دیل( تلأک98)فرقلان: «یرًاک ثا

 دیتأک یاقوام، ول نیا زیبر احوال فسادآم ایاقوام است 

)با صللفت محذوفا وسللطا( و  یعوان و قوام و سللب»

ه است کبر صلفت و حالت« )مردد نه معتدل(نیمذبذب

 .دیآشیمبادا با مکان و زمان التباس پ

 

 نتیجه

ر ب «نیب»م داللت بر عد انینیشلللیپ یادعا رغمیعل

داللت  ینینشلللهم یهاسلللاخت یزمان در قرآن، برخ

ات اثب هیبر زمان را در قرآن با اسلللتناد به چند آ «نیب»

 و وس  انیم یصلورت ظرف به معنابه «نیب. »کندیم

حالت  نیکه در ا رودیبه صللورت اسم به کار م زیو ن

هر دو  یرا دارد، ول  متضللاد وصلل  و فصلل یدو معنا

شدنا واقع هیالبر وضوح داللت دارند. مضاف تایمعنا نها

ر د «نیب»که همننان کند؛یم جادیوصلل  ا یمعنا «نیب»

کنلار فع  معلوم و فاع  مرفوض آن، ظرف منصلللوب 

شللدن در کنار شللده و با مرفوض رمتصللرفیو غ یومبن

 وقرار گرفته، معرب  فاع  ینا ایفع ، در نقش فاع  

 .شودیمتصرف م

 شیداللت بر ب «نیب» هیالمضللاف یژگیو نیترمهم

به  اگر لف  یتر( اسلللت، حتیا بیش ینفر)مثن کیلاز 

 وهیشلل نیقرآن ا اتیصللورت مفرد ذکر شللود؛ در آ

و « حدأ أ نیب: »استافتهیاستعمال در دو شک  تبلور 

نه بر « ذلک»اسللتعمال  وهیشلل نی؛ که در ا«أذلکنیب»

 یاز دسلللتاوردها ییکمفرد که بر متعدد داللت دارد. 

 یژگیبر و« ذلللک نیب»پژوهش، اثبللات داللللت  نیا

دو صللفت متضللاداسللت،  انیم نینابیب یاعتدال و حالت

قرار گرفتن نکره در   یدلبله« أحلد نیب»کله همننلان

بر عموم و متعدد داللت دارد و نه بر مفرد؛  ،ینف اقیس

 .گرددیترجمه م «کدامچیه ایکیچیه»صورت هو ب
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ای هبا سللایر واژه «نیب»پیوندهای معنایی  بررسللی

« خالل»چون  یحوزه بر محور جانشللینی با واژگانهم

، حاکی از پیوند معنایی عمیق «وسللل  »و « وسللل  »و 

است. حاص   «نیسل»باسلکون « وسل  »با واژه  «نیب»

به  نیرابطه جانشینی هر جا که بتوان از ب نیکه در ااین

 (نیوسلل  )با سکون س ازعنوان ظرف اسللتفاده نمود 

معنا و کاربرد  کیبهره جسللت و هردو به  توانیم زین

و  اعتدال یمعنا وس «نیس»بودن هسلتند، لکن مفتوح

 است. خارج تیحد وس  دارد و از ظرف

 «نیب» نشینیهایی که در محور همترین واژهمهم از

کله بلا توجله به  بلاشلللدیم «یدیلنیب» رد،یگقرارمی

 ق،یتصد شهیاز ر یاواژه ایزمان  ایبا جهات  ینینشهم

واژگللان  نیچنهم رد؛یگیبلله خود م یمتفللاوت یمعللان

روشللن  وهیشلل نیواژه مفهوم را به ا نیبا ا نینشللهم

 ایبین یدی »واژه  نیاگر ا میکرکه در قرآن سلللازدیم

« خلف»گانه مخصللوصللا ، با جهات شللش«بین ایدی

و  ؛کندیداللت م یکرد، بر جهت مشللخصلل دایتقاب  پ

 یاهبمشلخصا بر کتا د،یهمراه گرد «قیتصلد»اگر با 

مه ترج رونیداللت دارد، از ا نیشیو بر رسوالن پ یاله

کت  و رسلللوالن » ای« زملان قب »، «رو شیپ»آن بله 

ات ذ. »دینما ی  مو مصطل یمنطق یدر فارس «نیشلیپ

 شودیافراد قلمداد م انیرواب  م یبرا یاصطالح «نیالب

محدودتر اختالف و فساد رواب  را اشاره  یو در معتا

محور  یهللامتقللابلل  واژه ریتللأث یدارد، گرچلله گللاه

و  گریها به همدواژه یسلللب  انتقال معن ینینشلللهم

اصطالح بدون)ذات(  نیها شده و ااز آن یحذف برخ

 .ابدییکاربرد را م نیهم زین

 منابع

 .قرآن کریم .4

 یعل  یشلللرح ابن عقم(، 4361عبداهلل)  ،یعقابن .1

 : دار الفکر.روتی، بابن مالک ةیألف

التحریر و تا(  یعلاشلللور، محمد بن حاهر.)ب ابن .9
 جا ی.بالتنویر

معجم مقای  اللغه. م(، 4334فلارس، احمد ) ابن .1
 . بیروت: دار الجی .تحقیق: عبدالسالم هارون

لقرآن غری  اتا(  یقتیبه عبداهلل بن مسللللم )ب ابن .5
 هی.قاهره،المکتبه العلمابن قتیبه

. لسللللان العربق(، 4188منظور، عبللداهلل) ابن .7

 بیروت: دار احیاء الترا  العربی.

ق(، 4118حیان اندلسللى، محمد بن یوسللف) ابو .6

 . بیروت: دار الفکر.البحر المحی  فى التفسیر

نشلانه های تصویری از (، 4988بابک  ) احمدی، .8
 ، تهران: نشر مرکز، چاپ هشتم.تا متن

ساختمان مفاهیم (، 4978توشی هیکو) ایزوتسلو، .3
. ترجمه فریدون بدره ای، دینی در قرآن -اخالقی

 تهران، قلم.

م(، 1888=4331محمد) یأبوعل یحملد برکلات، .48

 . عمان ل انردن: دار وائ .اندب یدراسات ف

روض (، 4964ابوالفتوح حسللین بن علی) رازی، .44
ی : . تصحالجنان و روح الجنان فی تفسلیر القرآن

محمدجعفر یاحقی و مهدی ناصلل . مشهد: بنیاد 

 های اسالمی آستان قدس رضوی.پژوهش

معجم تا(، اصللفهانی، حسین بن محمد)بی راغ  .41
 . بیروت: دار الفکر.مفردات ألفام القرآن

معانی القرآن م(، 4338إبراهیم ابن السّری) زجاج، .49
 بیروت: عالم الکت . . و اعرابه

ق(، 4141جلاراهلل محمود بن عمر ) زمخشلللری، .41

تفسیر الکشاف علن حقلائق غلوامض التنزیل  و 
 ، قم: مکت  ا عالم ا سالمی. عیلون االقاویل 
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تفسلیر سور ( 4998عتیق بن محمد) سلورآبادی، .45
آبادی) برگزیده ترجمه و قصه های قرآن از روی 

یر تربت شیخ جام مبتنی بر تفسنسخه موقوفه بر 
ی ، به سعی و اهتمام یحیابوبکر عتیق نیشلابوری(

مهلدوی و مهدی بیانی، تهران: نشلللر دانشلللگاه 

 تهران.

بکر  یعبد الرحمن بن اب نیجالل الد ،یوحیسللل .47

همع الهوامع شلللرح جمع الجوامع، دار (، 4916)
 چاپ دوم.   روت،ی، بالمعرفة للطباعة و النشر

جالل  یعبدالرحمن و محل نیالدجالل ،یوحیسلل .46

 ،نیجالل ریتفسلللم(، 1881محملدأحمد ) نیاللد
 : دار الفکر، چاپ دوم. روتیب

. شناسیدرآمدی بر معنی(، 4989کورش) صفوی، .48

تهران: سللوره مهر )حوزه هنری سازمان تبلیغات 

 اسالمی(. 

ر ترجمه تفسللی(، تا¬یمحمدحسللین )ب حباحبائی، .43
، ترجمه محمدباقر موسللوی همدانی، قم: المیزان

 چاپ فرهن . 

مجمع البیان فى (،4961فض  بن حسن) حبرسى، .18
، تهران: انتشللارات ناصللر خسللرو، تفسللیر القرآن

 چاپ سوم.

،  مجمع البحرین(، 4965فخر الللدین) حلریحى، .14

 تهران: کتابفروشى مرتضو ، چاپ سوم.

ترجمه:  ،یشللناسللمعنا(، 4987احمد مختار) عمر، .11

مشهد، چاپ  یدانشگاه فردوس ،یدیس دحسنیس

 دوم.

ق(،  4147محملد بن احمد ابن جز ) غرنلاحى، .19

رقم : شرکت دار اال، بیروتالتسهی  لعلوم التنزی 

 .بن ابى االرقم

، معللانی القرآنم(، 4389یحیی بن زیللاد) فلراء، .11

 بیروت: عالم الکت ، چاپ سوم.

، کتاب العینق(، 4148خلی  بن احمد) فراهید ، .15

 رات هجرت، چاپ دوم. قم: انتشا

، المصباح المنیر(، 4971،احمد بن محمد ) فیومى .17

 .قم،دارالهجره

، قاموس قرآن(،  4964سللید على اکبر) قرشللى، .16

 تهران: دار الکت  ا سالمیة، چاپ ششم. 

تفسللیر احسللن (، 4966سللید على اکبر) قرشللى، .18
 ،  تهران: بنیاد بعثت، چاپ سوم. الحدیث

 یهنر شی: نمایفن ریتصللو(، 4953سللیّد) قط ، .13
مرکز نشلللر  ،یعابد ی، ترجمه محمد علدر قرآن

 پخش انتشارات دانشمند. اریانقالب، هم

ش(، 4978مشللهد ، محمد بن محمدرضللا) قمى .98

، تهران: سازمان چاپ کنز الدقائق و بحر الغرائ 

 وانتشارات وزارت ارشاد اسالمى.

، قم: زبدة التفاسیرق(،  4119مال فت  اهلل) کاشانى .94

 رف اسالمى. بنیاد معا

 یکللاظم و عبللاسلللعل ،یسللللاعللد پوریلللطف .91

کنفران   نیمجموعه مقاالت دوم(، 4969)ییرضا
 .زی: دانشگاه تبرزی، تبرمسائ  ترجمه یبررس

، تهران: 1ضلللد روش (، 4938احمد) محمدپور، .99

 جامعه شناسان.

التحقیق فی کلمات (،  4978حسللن) مصللطفو ، .91
 اب.کت، تهران: بنگاه ترجمه و نشر القرآن الکریم

(، 4963محمدهاد ، و خیاط و نصیر ) معرفت، .95
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