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چکیده
قسم از نظر شکلی یکی از ادوات تأکید در کالم به شمار میآید که در ارتباط تنگاتنگ باا
معنا و مخاطبین قرار دارد .چگونگی به کار رفتن ایان عنصار زباانی باا تماام ارکاان آن ،پیوناد
نزدیکی با درجهی تردید یا باور مخاطب دارد و متکلم بلیغ کسی اسا کاه باا علام باه احاوال
مخاطب ،کالمش را در بهترین شکل برای انتقال معنا به کار گیرد .با درک اهمی این موضاو،،
تفاوتهای ساختاری قسم در قرآن کریم -عالیترین درجه کالم بلیغ -کامالً در ارتباط با غار
متکلم در انتقال معنی اس  .پژوهش حاضر تالش دارد با کشف ارتباط میان هار یاک از ارکاان
قسم از یک سو و معنی و مخاطب از سوی دیگر ،عل تفاوت سااختاری قسام را در ارتبااط باا
عناصر ذکر شده بررسی و تحلیل نماید .محدوده پژوهش در بیس جاز آغاازین قارآن باوده و
پس از استخراج تمام نمونهها و تفکیک آنها بر اساس ارکان قسم و با روش توصیفی -تحلیلای و
با ارائه نمودارهای آماری مورد تحلیل قرار گرفته اس  .بررسی ساختاری قسم نشان میدهاد در
بخش مورد پژوهش از میان چهار رکن قسم ،حذف فعل قسم رایجتر و ذکر جواب قسام نساب
به دیگر ارکان بیشتر اس  .البته الزم به ذکر اس که حذف ارکان یا ذکر آنها بر اساس ماتکلمم
(مقسِم) آیه و مخاطب قسم متفاوت اس  .ذکر جواب قسم نسب به دیگر ارکان ،خوانناده را در
فهم موضو ،سوگند در سور مکی و مدنی یااری مایکناد و بیشاتر پیراماون موضاوعاتی چاون
(قطعی وقو ،قیام  ،حقانی رسول حق ،سرکشی انسانها و عاقب آنها )...اس .
کلید واژگان :قرآن کریم ،بالغ  ،ساختار ،قسم ،ارکان قسم.
 - 3استادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین( ،نویسنده مسئول)m.mirhoseyni@hum.ikiu.ac.ir :
 - 2استادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوینn.ansari@hum.ikiu.ac.ir :
 - 1کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربیmalvahab@yahoo.com :
تاریخ دریافت3131/3/42 :

تاریخ پذیرش3131/34/2 :
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 .3مقدمه

 .3-3هدف پژوهش
در  20جز آغازین قرآن کریم سوگندهای متعدد ،با شاکلهاا و سااختارهای
متفاوتی وجود دارد که هریک به دالیل مختلفی اعامّ از اقتااای حاال مخاطاب،
ایجاب شرایط کالمی ،ایجاد اطمینان در مخاطب و ...به کار رفتاه اسا  .بررسای
تکتک این آیات ،همین طور بررسی عل کثرت آیات قسام ،علا وجاود قسام،
چگونگی ساختار آن ،روابط موجود میان آنها ،مقسِم این آیات ،تناسب میان مقسِم
و مخاطب قسم ،تناسب میان تغییر حروف قسم با جواب قسم و ...از اهاداف ایان
پژوهش اس تا دیدگاهی نو را در اختیار خوانندگان محترم قرار دهد.
 .4-3سؤاالت پژوهش
 - 3ارکان قسم در قرآن کریم با چه ساختار و ترکیبی به کار رفته اس ؟
- 2عوامل اثر گذار در تغییر ارکان قسم کدامند؟
 - 1تفاوت ساختارهای قسم در چیس و چه ارتباطی با معنی دارد؟
 .1-3پیشینه پژوهش
پایاننامه:

 «القسم فی القرآن الکریم» در دانشگاه عالمه طباطبایی در سال  3112باهرشته ی تحریر در آمده اس که به طور مختصر باه قسام و الفااس قسام و نکاات
نحوی اشاره کرده و سپس پژوهش را بر اساس «مُقسَمباه» (کلماهای کاه باه آن
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سوگند به عنوان قالب تأکیدی در کالم ،از دیرباز در میان ماردم باه خصاو
عربزبانان ،جایگاه ویژهای داشته و رکنی بسیار پرکاربرد ،در زبان آنهاا باه شامار
میآمده اس  .لیکن این قالب کالمی متناسب با قبول و انکار و یا تردید مخاطب،
متکلم را ملزم به ایجاد شدّت و ضعف تأکیدی میکند .با درک اهمی این عنصار
زبانی ،بررسی کاربرد آن در زبان قرآن کریم به صورت دقیق و علمی ضرورت دارد.
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مقاالت:

مقاالت متعددی در موضو ،قسام نوشاته شاده اسا لایکن بیشاتر پیراماون
موسیقی آیات قسم یا برطرف کردن شابهات موجاود در ساوگندهای قارآن و یاا
بررسی بخش مختصری از آیات قسم در قرآن اس مانند :مقاله «امعانٌ فی اقسام
القرآن».
 أسلوب القسم الظاهر فی القرآن الکریم بالغته و أغراضه ،از دکتر سامی عطااحسن(2001م ) ،مجله الشریعة و الدراسات اإلسالمیة دانشگاه کوی  ،شماره .11
 «ساختار قسم در زبان عربی و کاربرد آن در قارآن کاریم» ،دکتار غالمرضااکریمیفرد ،مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ،شماره.8
 «بالغة القسم فی القرآن الکریم» ،دکتر عبدالغنی ایروانیزاده( ،)3130مجلاهبحوث فی اللغة العربیة اصفهان ،شماره.1
کتابها:

ابنقیم الجوزیه در کتابی تح عنوان «التبیان فی اقساام القارآن» بیشاتر باه
تفسیر آیات قسم پرداخته و تعداد محادودی از آیاات را بار اسااس ارکاان قسام
طبقهبندی کرده اس  .در آغاز انادکی در ماورد آن رکان توضاید داده و ساپس
نمونههایی از قرآن را ذکر کرده اس  .رزّاقی در کتابی به نام «سوگندهای قارآن»
به بیان نمونه هایی از سوگندهای قرآن پرداخته و ساپس در ماورد ارتبااطی کاه
میان ارکان قسم وجود داشته سخن رانده و اندکی هم به شأن نازول آیاات قسام
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قسم یاد میشود مانند :باهللِ) بررسی کرده اس و فایدهی سوگند به آنها را بیاان
کرده اس .
 مینا کمایی(« )3111پژوهشی در سوگندهای قرآن» را نوشته اسا  .او کاارخود را در چهار فصل شامل فهرس آیات سوگند ،انوا ،قسم و فایدهی قسم ادامه
داده اس وی با توجه به شأن نزول آیات ،مقسمباه را در رأس کاارش قارار داده
اس .
 «أسلوب القسم فی القرآن الکریم دراسة إحصائیة» ،پایاننامه فوقلیسانس ازوضحة عبدالکریم در دانشگاه کوی .
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 .2-3روش پژوهش
پژوهش حاضر نخس به بررسی و استقرا سوگندهای قرآن کاریم پرداختاه و
آنها را بر اساس مُقسِم به سه گروه (خداوند متعال ،انساانهاا و شایطان) تقسایم
کرده ،سپس به سابک نگاارش و سااختار و محتاوای آنهاا توجاه و تفااوتهاا و
شباه های آنها را بررسی کرده اس سپس آمار کلمی از آنها به مخاطب ارائه داده
اس  .در این پژوهش از ذکر امور مشابه صرفنظر شده و اماور خاا باه عناوان
مثال حذف شدن «مُقسَمبه» و ذکر ادات قسم (حروفی مانناد واو ،باا  ،تاا ) و یاا
کثرت سوگندهای خداوند متعال و ...بررسی شده اس و تالش شده تا برخی امور
نیز عل یابی شود.
 .4ساختار قسم در قرآن کریم
بررسی اجمالی  20جز آغازین قرآن کریم نشان میدهد این بخش شامل 23
سوره اغلب بلند اس که  21سوره آن حاوی  211قسم اس و فقط در دو ساوره
حمد و انفال ،سوگندی مشاهده نشد .از این بین  33سوره مکمی و  8سوره مادنی
اس  .از نظر موضوعات قسم نیز باید گف در سوگندهای خداوند متعاال هادای
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اشاره کرده اس  .و نیز «أسلوب القسم فی القارآن الکاریم دراساة بالغیاة» در دو
جلد ،نوشته علی بن محمد بن عبدالمحسن الحارثی که در اصل پایاانناماه باوده
اس .
و امّا چیزی که این مقاله را از پژوهشهای مذکور متمایز میکند:
 .3استقرا کامل سوگندهای موجود در بیس جز آغازین
 .2توجّه کامل به هر قَسَم به صورت جداگانه و بررسی ارکان مذکور و محذوف در
آن و تأثیری که «مُقسِم» (کسی که سوگند یاد می کند) یا مخاطب در شدت
و ضعف تأکید در قسم دارد.
 .1ارائهی اطالعات آماری به پژوهشگران
 .1تقسیمبندی بر اساس مُقسِم
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 .3-4بررسی ساختار قسم بر اساس فعل قسم
فعل اصلی در قسم ،فعل «اُقسِمُ» اس  ،ولای همیشاه فعال قسام ،ایان فعال
نیس  ،بلکه غالباً این فعل استعمال دارد .اشکال مختلف فعل قسم:
 .3أقسم ،مانند« :و اقساموا بااهللِ »...انعاام  .2 ،303حلاف ،مانناد «یحلفاون
3
باهللِ »...توبه  .1 ،11الی – ائتلی.
دو ماده اخیر ،یک بار به صورت ماار ،در قرآن کریم آمده اس  .به ترتیب« :و
للمذین َ یولون َ »...بقره  221و «الیأتلِ اولو الفال »...نور  .221دو فعل (علام و
شهد) نیز که گرچه قسم فقهی و اصطالحی نیساتند ،ولای حکام قسام را دارناد.
(عرفان)232 ،3 :3133 ،
فعل قسم بر اساس مقسِم
5
4
3
2
1
0
تقاسموا

الی...تولی

یقسمان

قسم..

فعل تأذن

فعل اخذ
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انسانها ،حقانی نبوت و قیام و قرآن و موضوعاتی پیرامون این مباحث مطار
اس و سوگندهای انسانها که شامل (مؤمنان ،برادران حارت یوساف ،شااهدان
عادل ،مسیحیان ،قابیل و هابیل و مشرکان) اس بیشتر پیرامون اقرار به حقانیا
پیامبران و سوگندهای ناباورانه برادران یوسف نبیّ( )،و برخای ساوگندهای درو
کفمار اس  .در سوگندهای شیطان هم جلوهگری دنیا ،نفاوذ در افکاار و در نتیجاه
انحراف انسانها ،مشاهده شده اس .
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از مجمو 211 ،قسم در بیس جز آغازین قرآن کریم در  31مورد فعل قسم
ذکر شده اس  .البته فقط در دو مورد فعل اصلی قسم در آیات 301و  301مائاده
«فَیُقسِمَانٍ بِاللَهِ اِنِ ارتَبتُم لَانَشتَرِی بِهِ ثَمَناً» و «فَیُقسِمَانٍ بِاللَهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِان
شَهَادَتِهِمَا» به کار رفته اس که توسط انسانها (دو شاهد عاادل) مشااهده شاده
اس  ،لیکن سوگند آنها از سوی خداوناد متعاال حکایا شاده اسا و پیراماون
شهادت برای کسی اس که در راه جان میدهد و برای فرزندانش وصی میکند.
وقتی این دو قسم با فعل اصلی و حرف (با ) و لفظ جالله (اهلل) به عنوان مُقسَمبه
و جواب قسم اسمیه مطر میشود با انکار مخاطاب قسام (وارثاان ارث) تناساب
دارد؛ چون آن اشخا ناشناسند و ممکن اس سودی را برای خودشاان در نظار
بگیرند .همچنین در آیه  13سوره نمل هم از ریشه (قَسَمَ)« ،تَقاسَامَ» باه عناوان
فعل قسم از سوی کفمار ذکر شده اس با جواب قسمی کاه باه وسایله (ل و نم) و
حرف قسم (با ) دامنه تأکیدش زیاد شده اس و این قسم برای پیمانی اس کاه
میان کفمار بر علیه پیامبر زمانشان ،صالد ( )،بسته میشود.
در غیر این دو مورد فعلهای غیراصلی قسم مانند :حلف هفا مرتباه ،آلای و
تأذمن دو مرتبه و أخذ  1مرتبه آمده اس  .در مورد اول «یحلفون باهللِ إن اردنا الماا
احسانا ً و توفیقاً» که توسط انسانها (منافقان) مورد سوگند یاد شده اس  ،تماام
ارکان مذکور اس و فعل حلف با حرف اصلی قسم (با ) ذکر شده اس ( ،گویا این
حرف به نوعی فعل حلف را مثل اقسم متعدی میکند) .در واقا ایان ساوگند در
قیام از سوی منافقان بیان میشود که خداوند متعال آن را حکای می کناد .از
نظر ساختاری (همه ارکان آن مذکورند) و با میزان دروغگویی مقسِم تناسب دارد.
فعل قسم و حارف اصالی قسام و مقسَامباه (اهلل) و آوردن جاواب قسام باا ادات
حصر(الما) ،همه بر میزان عدم اطمینان آنها به خودشان و عدم قباول آن از ساوی
مخاطب دالل دارد.
در دیگر فعلهای قسم مقسِم ،خداوند متعاال اسا  .محایالادین درویاش در
کتاب «االعراب فی القرآن الکریم» در آیاتی که در آنها لفظ اخذ میثااق و تاأذمن
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باشد ،آنها را نیز جز فعلهای قسم غیراصلی ذکر کرده اس ( .درویش :3131 ،ج ،3
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 )88که در هر مورد مقسِم خداوند متعال اس و به ترتیب  2و  1مورد را به خود
اختصا داده اس  .در هر مورد مقسَمبه و ادات محذوف و جواب قسمهاا فعلیاه
اس  ،با این تفاوت که در اخاذ میثااق از  1ماورد ،در چهاار ماورد جاواب قسام
غیراستعطافی (جواب قسمی که به شکل اناوا ،مختلاف انشاا بیایاد مانناد امار،
نهی )...آمده اس که پیرامون دوری از شرک ،اعتقاد باه خادا ،کتااب آسامانی و
دوری از ظلم اس ولی در مورد فعل قسم تأذمن هر دو غیراساتعطافی و پیراماون
قطعی قیام و شکرگزاری اس  .سؤالی که مطر مایشاود ایان اسا کاه باا
مطالب مذکور آیا همه سوگندها فعلیهاند؟
با وجود این که در  211مورد قسم ،فعلیه اس  ،ولی یک مورد آیهی  12حجر
«لعمرُک انمهم لفی سکرتِهم یعمهون» مشاهده میشود که جمله اسمیه ،قسم واق
شده اس  .این سوگند از جنبههای مختلف قابل بررسی اسا  .3 :اسامیه اسا ،
یعنی نیازی نیس که فعل (اقسم) در تقدیر گرفته شود .2 .تنها آیهای اسا کاه
خداوند متعال به جان پیامبر سوگند یاد کرده اس  .1 .با جواب قسام اسامیه بار
تأکیدات آن افزوده شده اس  .1 .و مساأله بعاد موضاو ،جاواب قسام اسا کاه
پیرامون سرمستی انسانها و عصیانگری و سلطه شیطان بر آنهاس  .از آنجا که
پیامبر عظیمالشأن ،عل و عامل خلق جهانیان اس  ،خداوناد متعاال باه جاان او
سوگند یاد کرده اس ؛ زیرا جان پیامبر برای خداوند متعال عزیز اس و از ساوی
دیگر قطعی گمراهی انسانها را چندین برابر میکند .جواب قسم را اسمیه قارار
داده تا عنصر زمان در آن معنایی نداشته باشد و همگان و همهی زمانها را در بر
بگیرد .کالم خداوند متعال نیازی به تأکید و سوگند ندارد ،ولی گویا این یک آیاه
عل این همه تأکیدات و سوگندهای بسیار خداوناد را کاه بایش از  30درصاد از
آیات سوگند را به خود اختصا داده اس  ،بیان میکند ،و آن سرکشی انسانهاا
در مقابل خداوند متعال اس .
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 .4-4بررسی ساختار قسم بر اساس حروف قسم

(صنعایی283-282 :3133 ،؛ ابنجنمی)221-221 :3381 ،

از آن جا که در قرآن کریم و به طور خا در  20جز آغازین ،سه حرف (با ،
واو ،تا ) مشاهده شده اس از ذکر دیگر حروف صرفنظر مایشاود( .باا ) :حارف
اصلی قسم( ،واو) :بدل از با و (تا ) :بدل از بدل یعنی حرف واو اسا ( .دساوقی،2 :
 .)212کاربرد تا نسب به دیگر حروف مذکور کمتر اس  ،ولی از سوی دیگار باه
افال اسما یعنی اسم جالله اختصاا دارد( .اباننااظم313 :3132 ،؛ بادی یعقاوب،
)232 :3381

به طور کلی از  211قسم موجود در 20جز آغازین مصحف شاریف ،در هفا
مورد ادات قسم مذکور مشاهده شده اس  .به صورت آماری حرف (با )  32ماورد
در آیات  301و  301سورهی مبارکهی مائده 12،نسا  13 ،حجر 31 ،اعاراف،12 ،
 31 ،11 ،11و  31و  301توبه و  13نمل ذکر شده اس  .حارف (واو)  1ماورد
در آیات 11سورهی مائده و  11نسا  13 ،و  18مریم حرف (تا ) در آیاات 33 ،81
و  31سورهی یوسف و  11انبیا دیده میشود.
در باب حرف (با ) ،فعل قسم در هر دو آیه  301و  301مائده به صورت فعال
اصلی قسم (یقسِمان) مذکور اس  .در مورد اول جواب قسم ،فعلیه و در دیگری به
شکل اسمیه آمده اس  .و مقسَم به در هر دو مورد لفظ جالله (اهلل) اسا  .در نُاه
مورد مابقی که ادات قسم مذکور اس در سورهی نسا و توبه فعل قسم از ریشهی
(حَلَفَ) اس که شامل هف قسم میشود و مُقسِم ایان آیاات منافقاان و حااکی
سوگند آنها خداوند متعال اس به جز آیهی  31توبه که بیاانگر علا ساوگند در
آیهی  31این سوره اس  ،در باقی موارد حرف قسم( ،با ) بوده و مذکور اسا  .در
سورهی حجر و اعراف مُقسِم شیطان و فعل قسم در این دو آیه محذوف اس  .2در
آیهی  13سوره نمل نیز (با ) حرف قسم واق شده و جواب قسم فعلیه که با (ل و
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انوا ،حروف قسم و شمار آن مسألهای اس که نحویون بر سار آن اتفااقنظار
ندارند .برخی به حروف اصلی اشااره مایکنناد کاه بیشاترین اساتعمال را دارد و
گروهی دیگر عالوه بر این حروف ،حروف بدل و جایگزین را هام ذکار کاردهاناد.

دوفصلنامهی پژوهشهای قرآنی در ادبیات ،سال اول ،شمارهی دوم ،پاییز و زمستان 3131

333

Downloaded from journals.lu.ac.ir at 12:47 IRDT on Sunday April 10th 2016

نم) تأکید شده اس  ،لیکن با این تفاوت که فعل قسم آن بر وزن تفاعل (تقاسام)
ذکر شده اس  ،تا به نوعی با این ادوات تاکید (با  ،الم و نون تاکید و فعال قسام
مذکور) میزان اتحاد کفار را در کارشان ذکر کناد 1.اگار بخاواهیم ایان مساأله را
نادیده بگیریم که حرف (با ) در بین این سه ادات ،در رأس قرار دارد و تنها حرفی
اس که میتواند به تعدّی فعل چه در معنای قسم و چاه در معناایی غیار از آن
یاری کند ،باید گفته شود که این ساختار و این میزان تأکید در کاالم بار اسااس
موضو ،جواب قسم الزم اس ؛ زیرا کسی در بین راه در حاال مار  ،مایخواهاد
برای اموالش وصی کند و دو نفر را در راه میبیند و از آنان سوگند میگیرد کاه
مُوفِی به عهد باشند 1و این پیام (وصی ) را به فرزنادانش برساانند .آیاا فرزنادان
شخص متوفی حق ندارند که کالم دو شاهد ناشناس را نپذیرند؟ پس تنها چیازی
که میتواند به تأکید کالم شاهدان کمک کند تا بتوانند افراد مقابل خود (وارثان)
را قان کنند ،قسم اس با اشدّ تاکیدات.
در باب حرف (واو) (وَلَیَزِیدَنَّ کَثِیراً مِمنهُم)( ،مائاده )11 :به طور کلای وقتای کاه
مقسَمبه حذف میشود ،حذف ادات قسم هم قطعی مییابد ،ولیکن در ایان آیاه
مقسَمبه حذف شده و ادات قسم (واو) ذکر شاده اسا  ،در حاالی کاه مقسِام آن
خداوند متعال و جواب قسم آن فعلیه اس  .سؤالی که در این جا مطر مایشاود
این اس که آیا وضو مقسَمبه عامل حذف آن بوده اس ؟ یا اینکه مقسِم آن کاه
خداوند متعال اس علتی برای حذف آن بوده اس ؟ و یا سیاق و محتوای جاواب
قسم این مسأله را سبب شده اس ؟ نظر بر این اس که شااید ایان حارف (واو)،
حرف عطف اس و محیالدین درویش در کتاب «االعراب فی القران الکاریم» باه
خطا رفته اس  .و در آیات  13و  18سوره مریم «فَوَ رَبِمکَ لَنَحشُرَ نَّهُم وَ الشَّایطینَ
ثُمَّ لَنُحاِرَنَّهم حولَ جهنمَ جِثیّا» و «ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ من کُالِم شایعها اَیهُام اشادی علای
الرحمنِ عِتیّا» که پیرامون حشر و قطعی وقاو ،آن اسا  ،ذکار حارف (واو) باه
عنوان ادات که کالم قسمی را از فعل قسم بی نیاز میکند با موضو ،قسم در این
آیه تناسب دارد و آن قدر حتمی این واقعه واضد اس که فعل قسم را کمرناگ
میکند .در آیهی  11نسا که پیرامون عدم ایماان حقیقای منافقاان اسا (ربّ)
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مُقسَمبه و مُقسِم خداس و جواب قسم به شکل فعلیّه منفای و بادون هاید ادات
تأکیدی آمده اس تا بیانگر این مطلب باشد که صداق مُقسِم و علم او بار هماه
چیز کالم را بینیاز از فعل قسم و ادات تأکید میکند.
در باب حرف (تا ) ،مقسِم این آیات در چهار مورد انسانهاا (بارادران حاارت
یوسف) هستند که به ترتیب آیات  81و  33و  31سورهی یوسف اس « .قَالُوا تَاهللِ
تَفتَؤُا تَذکُرُ یُوسُفَ» و «قَالُوا تَاهللِ لَقَد َاثَارَکَ اهللُ عَلَینَاا» و «قَاالُوا تَااهللِ اِنَّاکَ لَفِای
ضَلَلِکَ القَدِیمِ» و یک مورد هم (حارت ابراهیم ( ))،در آیهی  11انبیاا «وَ تَااهللِ
لَأَکِیدَنَّ أَصنَامَکُم بَعدَ أَن تُوَلُّوا مُدبِرینَ» اس  .در هر چهار مورد فعل قسم محذوف
و مقسَمبه لفظ جاللهی (اهلل) اس .
همانطور که مشخص اس فقط در آیه  31سوره یوسف جواب قسم به شاکل
اسمیه اس و در آیات  81یوسف و  11انبیا  ،جواب قسم ،فعلیه (مااار )،اسا .
در آیهی  81در اصل (التفتؤا) بوده اس و به دلیل اینکه این نفی از سایاق کاالم
آشکار میشود ،ادات نفی (ال) در آن حذف شده و در آیهی  11انبیاا باه صاورت
متکلم و با ادات تأکید (لا و نم) آمده اس .
آیات  81و 33و  31سورهی یوسف :از خصائص حرف تا این اس که فقط به
معنای قسم اس به شرط این که تعجب ،عاو الینفک آن باشد .در این ساه آیاه
حرف تا با تعجب و شگفتی که سراسر وجود برادران حارت یوسف را فراگرفتاه،
تناسب دارد .زیرا آنها در آیهی  81در شگفتند که چرا پدرشان (یعقوب نبای ()،
یک پسر را بر 33پسر ترجید میدهد و از دس دادن او را همچون از دس دادن
 33پسر دیگرش میداند و در آیهی  33برادران یوسف نبی ( )،تعجب مایکنناد
که چرا عل این همه حزن و اندوه پدرشان را در نیافتند و از سوی دیگر آنان 32
برادر بودند که از بین آنها فقط یوسف ( )،به عنوان پیامبر برگزیده شد .در آیهی
 31آنان هنوز در نیافتهاند پیراهنی که برای پدرشان میبرناد ،پیاراهن برادرشاان
اس و با شگفتی تمام نظر پدرشان را مبنی بر اینکه گف باوی یوساف را حاس
میکند ،به طور کامل انکار کردند .این آیه تنها آیاهای اسا کاه حارف (تاا ) باا
جواب قسم اسمیه آمده اس و عل تأکید آن هم مشخص میشود؛ زیرا پدرشان
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را متهم به اشتباه میکنند که بعد از گذش این همه سال ،باز هم در پی پسرش
یوسف( )،اس .
در آیه  11انبیا  ،حارت ابراهیم ( )،با لحنی آرام با عمویش و کسانی ساخن
میراند که بتی را میپرستند که از جنس سنگ و چوب بوده و به دس خودشان
ساخته شده اس و عل را جویا میشود .آنان میگویند که ما بر دیان پادرانمان
هستیم .و ابراهیم نبی ( )،با شگفتی کامل میگوید شاما را خادایی آفریاده کاه
خالق آسمانها و زمین اس و با تأکید ادامه میدهد خدایانی را که مایپرساتید،
نابود خواهم کرد و آنان نمیتوانند از خود دفا ،کنند .گویا حارت ابراهیم ( )،در
آغاز کالمش با استدالل میخواهد آنها را قان کند ،لیکن وقتی درمییابد آنها باه
هید صراطی مستقیم نیستند میخواهد ناتوانی این بتاان و بار حاق باودن کاالم
خودش و گمراهی پدران این ب پرستان را به اثبات برساند .گفاتن ایان کاالم در
میان ب پرستان که عمویش هم جز آنان اس  ،به نوعی اتصال او به خدا (قدرت
الیزال) و جدیّ او در انجام این کار و باه ناوعی تأییاد قطعای تماام گفتاههاا و
معتقداتش اس .
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 .1-4بررسی قسم بر اساس مقسمبه

5
4
3
2
1
0
خدا

دو شاهد عادل

ما

اهلل

پیش از ظهور اسالم ،هر چیزی میتوانس به عنوان مقسم به واق شاود (امار
مورد قبول بین متکلم و مخاطب) مانند :جان ،عمر ،ب و ...البته چون هماه آناان
کافر نبودند و مشرک هم در میان آنان وجود داش به لفظ (اهلل) هم سوگند یااد
میکردند ،لیکن با ظهور اسالم مردم باید فقط به اسام جاللاه و یاا اوصااف حاق
تعالی سوگند یاد میکردند .این مسأله باه طاور صارید در قارآن کاریم مشااهده
میشود .البته خداوند متعال ،هم به ذات خود سوگند یاد میکناد و در کناار آن،
همانطور که در جز های پایانی مشهود اسا  ،باه مصانوعات و مخلوقااتش نیاز
سوگند یاد کرده اس ( .خزعلی11 :3118 ،؛ ضیف)13 ،3 :
به طور کلمی از  211سوگند موجود در 20جاز آغاازین ،از میاان ساه مقسِام
(خداوند متعال ،انسانها و شیطان)  31قسم مشاهده شده اس که باه ترتیاب 1
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مقسم به در واق رکنی اس که به واسطه ادات قسام باه فعال قسام متصال
می شود .این رکن باید چیز یا کسای باشاد کاه بارای ماتکلم و مخاطاب مهام و
ارزشمند باشد ،تا متکلم بتواند به وسیله آن مخاطب را اقنا ،کند .هر چقدر مقسم
به مهمتر باشد ،جواب قسم به صدق و به تأیید مخاطب نزدیکتر اس .
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مورد خداوند متعال 1 ،مورد انسانها ( 3مورد حارت ابراهیم 2 ،ماورد دو شااهد
عادل 1 ،مورد برادران حارت یوسف) و  2مورد شیطان اس .
 3ـ خداوند متعال :سوگندهای خداوند متعال شامل آیات  12و  11نساا 12 ،
و  32حجر 11 ،و  11نحل و  18و  13مریم اس  .در این آیات باه جاز آیاات12
نسا و  31 ،31 ،11 ،11 ،12و  301توبه  1که فعل قسم (یحلفونَ) با حرف (باا)
ذکر شده اس و مقسم آن منافقان هستند که در قیام سوگند یاد خواهند کرد
و خداوند متعال حاکی این سوگند بر پیاامبر ( ) اسا  ،هماه فعالهاای قسام
محذوف اس .
مقسمبه در کالم منافقان (اهلل) 1مورد( ،ربّکَ) 1مورد و (عمرک) 3مورد اس
که به ترتیب لفظ (اهلل) با ادات قسم (با ) 3مرتبه( ،تا ) دو مرتبه و ربّک با (واو) به
فعل قسم مرتبط شدهاند .در مورد (عمرُک) که تنها قسم اسامیه در قارآن کاریم
اس نیازی به ادات و فعل قسم نیس  .جواب قسم این آیاات باه جاز آیاهی 12
حجر که اسمیه اس  ،همگی فعلیهاند .لیکن باید گفته شود کاه تقریبااً باا وجاود
تفاوت ظاهری پیرامون یک موضو ،هستند :گمراهی و سرکشی انسانها و قطعی
وقو ،قیام و غفل و عدم ایمان به آن.
خداوند متعال در آیه  11نسا به خدای پیامبر ( ) سوگند یاد مایکناد کاه
انسانهای گمراه و غافل ایمان نمایآورناد و گویاا در آیاه  12حجار علا آن را
سرمستی و شناور شدن در امور پس دنیوی و وابستگی به آن و غفل از قیاما
بیان میکند .گویا این دو آیه سوگند مکمل یکدیگرند به طوری که حتای از نظار
شمار جز هم بیحکم نیس ؛ زیرا آیهی  11نسا که در جاز  1اسا معلاول
1
عل آیه  12حجر اس که در جز  31قرار دارد.
با دق در مقسمبههای گروههای مختلاف و مقایساه آنهاا ،مایتاوان چناین
استنتاج کرد که گروه انسانها و شیطان ،مقسم باه خاود را تنهاا آوردهاناد ،ولای
خداوند متعال در آیات  11نسا –  18و 13مریم و 32حجر لفظ(رب) را به ضمیر
مخاطب (کاف) که مرج آن رسول حق ( ) اس اضافه کرده اس  ،این امر علل
مختلفی دارد ،از جمله:
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 .3در آن عصر مردم خدایان مختلفی را می پرستیدند باا ایان ضامیر ،فقاط
خدای رسول حق ( ) که خدای یکتاس  ،مدّ نظر اس .
 .2باال بردن هرچه بیشتر مقام پیامبر( ) در بین انسانها.
 .1هید کس به انادازه ی رساول حاق ( ) باه حقانیا و یکتاایی خداوناد
متعال شناخ ندارد و بدین وسایله خداوناد متعاال شاناخ پیاامبر را از
شناخ نادرس یا ناکافی که دیگران نسب ذات حق تعالی دارند ،متمایز
می کند (شاید کلید واژهای ا س برای حق طلبان کاه مای توانناد ذات حاق
تعالی را با تعمق در وجود نبی خدا جستجو کنند).
 .1دلیلی بر وحی بودن قرآن و اتهام زدایی از پیاامبر( ) کاه مطاالبی را از
جانب خودش بیان می کند.
 .1یا بر اساس اینکه موضو ،جواب قسم عدم ایمان سرکشان و وقو ،قطعای
قیام اس  ،به گونه ای مسئولی پیامبر ( ) را که فقط ابال اس  ،بیان
می کند تا از بار مسئولی پیامبر( ) بکاهد .یعنی اینکه هادای یاا عادم
هدای سرکشان برای پیامبر( ) تفاوتی نکند.
 .1و شاید هم بر اساس آیه  1سوره شعرا « لَعَلَّکَ بَاخِ ُ نَّفسَا کَ أَلَّاا یَکُونُاوا
مُؤمِنِینَ» بیانگر این مطلب اس که ای پیامبر ایان نگرانای کاه در ماورد
هدای مردم در دل توس  ،ستودنی اس  ،لیکن جسم ضعیف و نحیف تاو
طاق آن را ندارد .به خدای او ،که همه چیز اوس سوگند یااد مای کناد
که آنان ایمان نمی آورند.
 4ـ انسانها :این گر وه شامل آیات  11انبیا (ابراهیم نبای ( 301 ،))،و
 301مائاده (دوشااهد عاادل) و 33 ،11،81و  31یوساف (بارادران حااارت
یوسف) اس  .فعل قسم در این آیات محذوف اس ؛ به جز  301و 301مائده
که با فعل اصلی قسم (یقسمان) ذکر شده اس و فقط در این دو آیه اسا
که حرف (با ) به عنوان ادات ذکر شده اس  .زیرا این حارف اسااس حاروف
قسم و به نوعی نقطه اتصال مقسم به ،به فعل قسم و در نهای جاواب قسام
اس  .در تمام این آیات لفظ (اهلل) باه عناوان مقسامباه و باه جاز دو ماورد
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مذکور حرف (تا ) ادات قسم واق شده اس  .جاواب قسام باه جاز آیاه 31
سوره یوسف که اسمیه اس  ،در باقی موارد فعلیه اسا  .عاالوه بار ویژگای
حرف (تا ) که فقط بر (اهلل) و (الرحمن) و (ربّ الکعبه) وارد میشاود ،گویاا
اگر بر لفظی جز (اهلل) وارد می شد آن تأثیر و اقنااعی را کاه ماتکلم انتظاار
داش  ،نمی توانس در مخاطب ایجاد کناد .باه عناوان مثاال اگار بار لفاظ
(الرحمن یا ر بّ الکعبه) اضافه می شد ممکن بود به طور کامل و جام هماه
مخاطبان را دربرنگیرد ،زیرا برخی یا به اوصاف مشرف نیساتند و یاا ممکان
بود مقسم به مورد قبول بین طرفین نباشد و بهانه ای به دس بهاناهجویاان
بدهد .مانند سوره ناس که به طور کامل ابهام زدایی کرده اس .
 1ـ شیطان :شامل دو آیه 31و  31اعاراف و  13حجار اسا  .در هار دو
آیه فعل قسم محذوف اسا و ادات قسام (باا ) و لفاظ (ماا) را باه عناوان
مقسم به ،به فعل قسم محذوف متصل می کند .در جواب قسم آیاه  31و 31
سوره اعراف شیطان سوگند یاد می کند که از پیشِ رو و پش ِسار و راسا و
چپ بر بندگان وارد می شوم و آنان را گمراه می کنم .و در  13حجر سبک
و شیوه خودش را در گماراه کاردن انساان هاا ،زینا دادن اماور دنیاایی و
جلوه گری همه چیز هایی را که در زمین اس  ،بیان می کناد .مای تاوان ایان
گونه استنباط کرد که در مورد اول سعی می کناد بار سام و ساوی افکاار
انسانها مس لط شود و در مورد دوم ابزار تسلط ،یعنی غفل و غرق شدن در
امور دنیوی را مطر می کند .گویا انسان های مؤمن را راهنمایی می کند کاه
اگر می خواهید فریب مرا نخورید ،مرا از خود دور کنیاد و بارای ایان کاه از
شما دور شوم باید خدا سراسر وجودتان را بگیارد و دنیاا ذره ای بارای شاما
ارزش نداشته باشد.
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جواب قسم در واق متممّ (تماام کنناده) معناای ادات قسام و مقسامباه
اس  .مانند نسب خبر به مبتدا .این رکان محلای از اعاراب نادارد و باه دو
بخش اسمیّه و فعلیه تقسیم می شود که هر یک به دو ش کل مثبا و منفای
هستند ( .غالیینی )108 :3182 ،جواب قسم وقتی اسامیه باشاد ،باه دو بخاش
مثب و منفی تقسیم می شود .جواب قسم اسمیه مثب ( :اِنَّ و الم ابتدا) باه
کسر همزه و فتد الم بر آن وارد می شود ،که هار دو ادات تأ کیاد هساتند و
فرقی میان این دو نیس مگر از حیث عمل ،الب ته در جواب قس م ،ذکار (الم
ابتدا) وجوبی اس  ( .ابن ج نمی211- 211 :3100 ،؛ عباس حسن)188 ،2 :3113 ،
الزم به ذکر اس که برخالف نظر عباس حسن که معتقد اسا سااختار
قسم فقط به شکل فعلیه اس  ،برخی از اسما هستند کاه بار قسام داللا
می کنند .از جمله :عمر ،یمین ،امانه و ایمن ،عهاد و ...کاه جاواز داللا بار
قسم را دارند .البته برخای صارید در قسام هساتند؛ مانناد (عمار ،یماین و
ایمن) که دیدن این کلمات باه تنهاایی و قبال از ذکار جاواب قسام ذهان
مخاطب را به سوی قسم می برند و برخی دیگر از کلمات مانند (عهد) بعد از
ذکر جواب ،قسم بودن آن ها مشخص می شود( .ابن هشام)233- 220 ،2 :
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در بیس جز آغازین ،سوگندهایی که جواب قسم آن ها اسمیه اس باه
 1مورد می رسد .که از این تعداد در  1ماورد خداوناد متعاال و در دو ماورد
انسان ها (برادران حارت یوسف و دو شاهد عادل) مقسِم هستند.
خداوند متعال « :وَلَئِنِ اتَّبَع َ أَهوَا َهُم بَعدَ الَّذِی جَا َکَ مِنَ العِلمِ مَا لَکَ
مِنَ اهللِ مِن وَلِیٍم وَلَا نَصِیرٍ» (بقره )320:و « وَلَئن أَذَقَنا االنَسانَ مِنَّا رَحمَهً ثُامَّ
نَزَعنَهَا مِنهُ انَّاهُ لَیَاؤسُ کَفُاورُ» (هاود )3 :و « لَعَمارُکَ انَّ هُام لَفِای سَاکرَ تِهِم
یَعمَهُونَ» (حجر )12 :و « وَلَئن صَابَ رتُم لَهُاوَ خَیارُ لُلصَّابِرِینَ» (نحال )321 :و
« وَلَئن کَفَرتُم انَّ عَذَابی لَشَدِیدُ» ( ابراهیم.)1 :
در این آیات فعل قسم محذوف اس به جز آیه  1سوره ابراهیم که فعال
فرعی قسم (تأذن) در آن ذکر شده اس  .مقسام باه هاا نیاز باه طاور کلمای
محذوف اس  .در مقدمه ی چهار مورد از جواب قسم این آیاات ،ادات شارط
(لئن) دیده می شود با فعل شرط ماضی که جواب شرط آنهاا جملاه اسامیّه
مثب و منفی اس  .ولی در آیه  12سوره حجر نه تنها جواب قسام اسامیّه
آن ویژگی های مذکور را ندارد ،بلکه به طور کل ،قسم اسمیّ ه اس و از نظار
ساختاری هم با قسم فعلیّه کاه  33 3درصاد قسام هاای قارآن را باه خاود
اختصا داده اس  ،متفاوت اس  .مبتدا ذکر شده و جواب قسم همان خبر
اس که وجوباً سدّ مسدّ جواب قسام را مای کناد .ناه تنهاا در بیسا جاز
آغازین قرآن کریم ،بلکه در کل قرآن ،محقق سوگندی را ندید ه اس که باه
شکل اسمیّه باشد باه جاز آیاه ی حجار  « 12لَعَمارُکَ انَّهُام لَفِای سَاکرَتِهِم
یَعمَهُونَ» که ساختاری اسمی دارد .این آیه از جهات مختلفی خا اس :
 . 3سوگند به جان تو ای پیامبر( ) که علم آفرینش هستی اسا  ،آن هام
از سوی خداوند متعال به عنوان (مُقسِم).
 .2ساختار اسمیّه که بیشاترین تأکیاد را دارد آن هام باا (ل و اِنَّ) شادت
می یابد.
 . 1بیان علم این همه سوگند ،در این یک آیه خالصه شده اس (سرکشای
انسان و غفل او).
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این آیات با وجود شدت و ضعفی که در میزان تأکید آنها وجاود دارد ،از
نظر محتوا تقریباً مشابه هستند و با وجود لفظ (لئن) بیشتر در مورد هشدار
نسب به ناسپاسی و ناامیدی و عواقب تلخ آن به کار رفته اند ولیکن در آیاه
 12سوره حجر ،خبری از هشدار نیسا ؛ بلکاه ساخن از گمراهای حتمای و
قطعی کسانی اس که غرق در دنیا و شهوات آن شدهاند.
انسانها :شامل آیات( ،یوسف « )31 :فَیُقسِ مَانِ بُااهللِ لَشَاهَدَ تُنَا أَحَاقُّ مِان
شَهَدَ تِهِمَا » ( مائده )301 :و « قَا لُوا تَاهللِ اِنَّکَ لَ فِی ضَلَلِکَ ال قَادِی مِ » ( یوساف)31 :
اس  .در مورد اول فعل اصلی قسم با حرف اصلی قسم (با ) به کاار رفتاه و
ادات وجوبی قسم در جمله اسمیّه (الم ابتدا) اس که دو شاهد ع ادل مقسم
آن هستند و چون ممکن اس مخاطب (وارث) کالم آنان را نپذیرد ،از قسام
یاری جسته اند .و دیگری سخن شگف آور برادران حارت یوساف در جاواب
پدرشان (حارت یعقوب) اس که هنوز فقادان یوساف نبای ( )،را پاس از
گذش سال ها باور نکرده و از مصر بوی او را حس می کند .در ماورد اول دو
شاهد از سوگند استفاده می کنند ،زیرا با اشخاصی ناشناس روبرو هستند که
ممکن اس کالم آنها را نپذیرند ولای در آیاه  31یوساف ،بارادران ایشاان،
دس به دامن سوگندی از روی تعجب می شوند؛ زیرا به کاری که کاردهاناد
آگاهند ولی از سوی دیگر نمی توانند پیامبر خدا (یعقوب ) را متهم باه کاذب
کنند .در واق مشکل برادران حارت یوسف در ایان اسا کاه باه علایم و
قدیر بودن خداوند متعال مشرف نیستند که هر چه بخواهد می کند (یوساف
نبی را از چاه ذلم به عزیزی مصر می رسااند) .ایان مساأ له باه حاق بارای
همگان شگف آور اس .
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به طور کلی از  310جواب قسم فعلیه 301 ،مورد باا ادات (لقاد) تأ کیاد
شده اند که به طور غیرمستقیم بار امار داللا مای کناد و در بیشاتر ماوارد
جواب قسم فعلیه ماضی بوده اس  .از این تعداد در  88مورد خداوند متعال
و  32مورد پیامبران (رسول حق ( )  1ماورد ،حاارت موسای  1ماورد و
حارت ابراهیم و شعیب و صالد نبی ( )،هار کادام یاک ماورد) و  2ماورد
انسان ها (برادران حارت یوسف) مقسِم بودهاند.
در این  301مورد به جز آیات « قَالُوا تَاهللِ لَقَد عَلِمتُم مَّا جِئنَا لِنُفسِدَ فِی
ا ألَر ِ وَمَا کُنَّاا سَاا رِقِینَ» و « قَاالُوا تَااهللِ لَقَاد َاثَارَکَ اهللُ عَلَینَاا وَان کُنَّاا
لَخَاطِئینَ» (یوسف 11 :و  )33در سوره یوسف و « تَاهللِ لَقَاد أر سَالنَآ الَای أُمَامٍ
مِمن قَبلِکَ» (نحل )11 :که مقسم خداوند متعال اسا  ،در بااقی ماوارد فعال
قسم و ادات قسم محذوف اس و تنها رکن مذکور جواب قسم اس .
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فعل ماضی مثب  :واجب اس با « لقد» به کاار رود تاا فعال ماضای را از
زمان گذشته به حال (ماار )،نزدیک کند.
فعل ماضی منفی( :لقد) نمی تواند بر فعل وارد شود و مانند جم له اسامیه
منفی ادواتی چون (ال ،ما و ان) بر جمله وارد مای شاوند ،مانناد « :یَحلِفُاونَ
بِاهللِ اِن أَرَدنَآ اِ لمآ احسَنًا وَ تَو فِی قًا » ( نسا ( ،)12 :ابان الاوراق111 :3120 ،؛ صانعایی،
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موضو ،سوگندهای خداوند متعال بیشتر پیراماون نازول قارآن ،قطعیا
قیام  ،ارسال پیامبران همراه باا دالئال روشان ،تکاذیب پیاامبران پیشاین
توسط گذشتگان ،بیان عذاب گذشتگان کاه هشاداری بارای دیگاران اسا ،
خلق انسان از مادهای بی ارزش ،کفران و سرکشی انسان ها و ...اس .
با دق در این موضوعات فهمیده می شود که خداوناد متعاال باه ناوعی
حج را بر انسان ها تمام و این مطلب را همچون زنجیره ای متصل و مانظم
بیان کرده اس  .این سوگندها در قرآن کریم توسط رسول حاق ( ) بارای
انسان ها نازل شده اس و در آن پیشاپیش به انسان های کنونی یا آینادگان
که کارهایی همچون گذشتگان انجام می دهند و نتیجه کار آن هاا را متاذکر
شده اس  ،تا انسان بهانه جو ،تسلیم شود.
موضو ،سوگند انسان ها (پیاامبران) بیشاتر پیراماون اباال وحای الهای،
قطعی تحقق کالم خداوند متعال و گذش و عفو اسا ( .ساوگند مؤ مناان
برای اقرار به حق و سوگند (برادران حارت یوسف) بارای اقارار باه برتاری
حارت یوسف بر آنان اس  ...سؤا لی که در اینجا مطر می شاود ایان اسا
که بر اساس آماری که ارائه شد ،آیا وجود (لقد) به تنهایی می تواند بر قسام
دالل کند یا فقط اداتی اس که به تأ کید کالم کمک می کند؟
به جز آیه  11و  33یوسف و  11نحل که لفاظ (تااهللِ) در آن باه عناوان
ادات و مقسَم به ذکر شده اس  ،و به ناوعی بار قطعیا وجاود ساوگند در
کالم دالل می کند ،در باقی موارد محقق با تردیاد روبارو مایشاو د .ماوارد
باقی مانده یا قسم نیستند یا درجاه انکاار انساان باه حادی اسا کاه اگار
خداوند متعال می خواس در همه ساوگندهایش ،هماه ارکاان را ذکار کناد
کتاب بسیار قطوری می شد .یا اینکه خداوند متعال در چناد ماورد از (لقاد)
ارکان قسم را آورده اس تا معلوم شود که در باقی ماوارد (لقاد) بار وجاود
ارکان محذوف قسم اشاره می کناد .آخارین مطلاب ایان کاه شااید در ساه
موردی که ارکان قسم در آن ها مذکور اس به اقتاای حاال مخاطاب ،الزم
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بود لفظ (تاهللِ) به عنوان ادات و مقسم به ذکر شود ،زیرا در ایان ساه ماورد
کالم عالوه بر معنای قسم بر تعجب حاصله از (تا ) دالل دارد.
 .1- 2- 4جواب قسم فعلیه (لنّ)

)301- 301 ،1 :3381
بدون ل ن ّ
4
3
2
1
0
اسمیه

فعل ماضی منفی

فعل ماار ،منفی
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فعل ماار ،مثب ( :الم جواب قسم برای تأکید) به آغااز فعال مااار ،و
(نون تأکید خفیه یا ثقیله) به آخر آن داخل می شاود .یعنای بارخالف فعال
م اضی و جمله اسمیّه که ادات تأکید فقط به اول آن اضافه می شود در فعال
ماار ،مثب به اول و آخر آن چیزی وارد میشود( .ابن هشام) 31 ،1 :
البته هر یک از این دو حرف در فعل مااار ،وظیفاه جداگاناه ای دارناد.
(الم) تأ کید و تحقیق جواب قسم و (نَّ) تبدیل حال به اساتقبال را در فعال
ماار ،به عهده دارد( .الزجاجی 330 :3101 ،؛ سیبویه باه تحقیاق محماد الهاارون،
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لن ّ و فعل قسم مذکور
2.5
2

1
0.5
0
تأذن

اذ

لن ّ و ادات مقسم به
2.5
2
1.5
1
0.5
0
واو

رب

اهلل

ما

در این بخش از  310جاواب قسام فعلیاه 11 ،ماورد هماراه باا (الم و ن
تأکید) ذکر شده اس  .سه گروه (خداوند متعال ا انسان ها و شیطان) مقسِم
این آیات هستند که به تعداد آنها ترتیب  13و  20و  1مورد اس .
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خداوند متعال :فعل قسام در ایان آیاات محاذوف اسا باه جاز آیاه 1
ابراهیم 311 ،اعراف و  381آلعمران « .مُقسَمباه» و ادات قسام محاذوف و
فقط در  1آیه  18مریم 11 ،نحل و  11نساا مقسام باه (اهلل) یاا (رب) باه
واسطه (واو)( ،با ) و (تا ) به فعل قسم و در نهایا باه جاواب قسام پیوناد
خورده اند .البته در آیه  11مائده مقسم به حذف شاده و ادات قسام (واو) باا
جواب قسم فعلیه باقی مانده اس که این مسأله بسایار ناادر اسا  .بیشاتر
جواب قسم های این بخش مثب هستند به جاز آیاه  88اسارا  11 ،نساا و
 311بقره که به صورت ماضی یا ماار ،منفی آمده اس .
به طور کلمی موضو ،این ساوگندها ،اقارار انساان هاا باه حقیقا یکتاای
خداونااد متعااال ،وقااو ،قیاماا  ،مجااازات قطعاای ظالمااان و ناسپاساای
1
انسانهاس .
انسان ها :این گروه شامل پیاامبران (رساول حاق( )  1ماورد ،سالیمان
نبی( 2 )،مورد و ابراهیم نبی( )،و حارت آدم) اسا کاه هار کادام یاک
سوگند را به خود اختصا داده اند) ،و نیز مؤمنان  2مورد ،برادران حاارت
یوسف  2مورد ،زلیخا ،قوم حارت مو سی ،مشرکان ،قابیل و هابیال کاه هار
کدام یک مورد سوگند یاد کردهاند .از  20قسم ماذکور فقاط در یاک ماورد
ابراهیم نبی ( )،مقسمبه و ادات (تاهلل) ذکر شده اس که باا اقتااای حاال
حارت تناسب دارد و در باقی موارد فعل قسم و ادات و مقسام باه محاذوف
هستند .تفاوتی که میان سوگند پ یامبران با دیگر اعااای ایان گاروه وجاود
دارد در ساختار نیس ؛ بلکه در محتوای جواب قسم اس  .محتاوای ساوگند
پیامبران بیشتر پیرامون عفو و رحم  ،نصرت و رازق باودن خداوناد متعاال
اس  .گویا انبیای الهی هید چیزی را برای خود نمی خواهناد؛ زیارا رضاای
آنان در رضای حق تعالی خالصه مای شاود .لایکن ساوگند دیگاران بیشاتر
حق کشی یا ایمان مشروط و تهدیاد انبیاا اسا کاه اگار خواساتههایماان
برآورده نشود ،کافر می شویم .در واق این افراد نه تنها چیزی را بارای خادا
نمی خواهند ،حتی به فکر خودشان هم نیستند .تفاوتی که میان سوگندهای
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 .5- 4ساختار قسم بر اساس سور م کی و مدنی
به طور کلمی از  23سوره ای که در  20جز آغازین وجاود دارد در  21ساوره،
 211قسم مشاهده شده اس که از این تعداد سوره  33مورد مربوط به سور مکمی
و  8مورد مربوط به سور مدنی اس .
سور مدنی بر اساس مقسم
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حق تعالی و انبیا الهی وجود دارد این اس که انبیا الهی مبلمغ کالم الهای
هستند و خداوند هم در آیات متعدد در موضوعات مختلف کالم آنان را کاه
مبلمغ فرمان او هستند ،تصدیق می کند .سوگندهای انبیا به ناوعی در طاول
سوگندهای خداوند متعال و مصدق و مؤکد آنهاس .
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از آن جا که در این مقاله مقسِم ،نسب به ارکان دیگر بیشتر مورد توجّه واقا
شده اس  ،به همین دلیل خوب اس کاه از ایان بُعاد هام اطالعااتی در اختیاار
خواننده قرار بگیرد .به طور کلمای در هار  21ساوره ساوگندی از خداوناد متعاال
مشاهده شده اس که در  33مورد مکمی و در  8مورد مدنی بوده اس  .و ساوگند
گروه انسانها در  31سوره مشاهده شده اس که در  31مورد مکمی و در  1ماورد
مدنی اس  .و در آخر شیطان اس که در  1ساوره قسام داشاته اسا کاه در 1
سوره مکی و در  3سوره ،مدنی بوده اس .
همان طور که مشخص اس چه بر اساس تعداد و چه بر اساس مقسِام تقریبااً
سور مکمی دو برابر سور مدنی اس  .که با بررسی موضوعات ساور مکمای و مادنی،
میتوان به عل پی برد .سور مکمی بیشتر پیرامون اصول و اعتقادات اسالم مانناد:
توحید ،معاد ،آسمانی بودن قرآن ،برخورد تند با شرک و ...اس  .ولی ساور مادنی
بیشتر پیرامون احکام ،بیان شریع اسالم ،جهاد ،مبارزه با منافقان و ...اس  .ایان
کتاب هادای  ،در آغااز توحیاد ،حقانیا معااد و قارآن کاریم و ...را باا تکارار و
سبکهای مختلف کالمی در ذهن انسانها نهادینه میکناد و پاس از اینکاه ایان
امور مورد پذیرش انسانها قرار گرف  ،میتوانند این اصاول را باا احکاام درسا
مربوط به خودش انجام دهند.
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 .1نتیجه

شده اس

که از این تعداد  311ماورد یعنای

2
3

آنهاا متعلاق باه خداوناد

متعال اس  .و از این تعداد  311مورد فعلیاه اسا  301 .ساوگند از طریاق
(لقد) و در  13مورد با (لنم) یا (لئن) تشخیص داده شاده اسا کاه از ایان
شمار فقط در  1مورد فعل قسم مشاهده شده و آن هام غیراصالی (تااذمن و
اخذ) بوده اس  .ادات و مقسمبه ،به همین شکل اس که فقاط در  1ماورد
حرف قسم و مقسم به مذکور بوده اس  .لیکن از این تعداد در  3مورد حرف
(تا ) با (اهلل) و  2مورد (واو) با (ربک) به عنوان ادات و مقسم باه ذکار شاده
اس  .و فقط در  3مورد ،از  202مورد ،مقسم باه حاذف شاده اسا و ادات
(واو) به تنهایی ذکار شاده اسا  .بایش از  30درصاد ساوگندهای خداوناد
متعال مثب اس  .در کالم خداوند متعال تنها در سه مورد جاواب قسام در
قالب (اسمیه) مشاهده می شود و فقط در آیه  12حجر یک قسم باا سااختار
اسمیه مشاهده شده اس  .به طور کلی می توان گف که از  21سوره در هار
سوره ای به طور قط سوگندی از خداوند متعال وجود داشته اس .
 4ـ انسانها :در این بخش از  31سوره ای که در آن ها ساوگند مشااهده
شده اس  11 ،مورد مختص به انسان هاس که ش امل پیامبران ) 21( ،مورد،
و گروه های مختلف انسانی (مؤمنان ،برادران حارت یوسف ،دو شاهد عادل،
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به طور کلی از  23سوره ای که در  20جز آغازین قارآن حکایم وجاود
دارد 21 ،سوره از آن سوگند وجاود دارد کاه بیشاترین ساوگندها از جاناب
خداوند متعال اس  .از ه ر بُعدی به آیات سوگند نگاه شود بیشترین آماار از
جانب خداوند متعال اس  .بر اساس ارکان پنج گاناه قسام کاه شاامل فعال
قسم ،مقسِم ،ادات قسم ،مقسَم به و جواب قسم مای شاود باه ترتیاب نتاایج
حاصل در سه گروه مقسِم (خداوند متعال ،انسان ها و شیطان) بیاان خواهاد
شد.
 3ـ خداوند متعال :در  20جاز آغاازین ،در  21ساوره  211قسام مشااهده
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مسیحیان ،قابیل و هابیل و مشرکان)  23مورد اس  .از این تعاداد باه طاور
کلی  31مورد ف علیه اس که با (لقد ،لئن یا لنم ) مشخص شده اس  .و فقط
در دو آیهی  301و  301نسا فعل قسا م اصالی مشااهده شاده اسا  .ادات
(با ) و (تا ) با مقسم به (اهلل) در  1مورد مشاهده شده اس که به ترتیاب از
سوی (دو شاهد عادل) و  1مورد برادران حارت یوساف و  3ماورد حاارت
ابراهیم اس  .از  11مورد  1مورد جواب قسم اسمیّه دیده شده اس که سه
مورد از سوی گروه های مختلف انسانی و  3ماورد از ساوی پیاامبران اسا .
بیشتر موضو ،سوگند این گروه کاه مای تاوان آن را در دو زیار مجموعاهی
پیامبران و گروه های مختلف انسانی بررسی کرد ،به ترتیب پیرامون (هشادار
نسب به عذاب الهی ،ایمان به نصارت الهای ،مقابلاه باا کفار ،اباال وحای،
اطمینان به رحم الهی و( ، )...اقرار به حقانی پیامبران ،برخی سوگندهای
درو و اقرار به انحراف در حرکات و اعمالشان و )...اس .
 31مورد از این سور مکمی و  1مورد مدنی اس .
 1ـ شـیطان :از مجماو 21 ،ساوره ،در  1ساوره 1 ،ساوگند باه نقال از
شیطان مشاهده می شود که در همه ی این موارد فعل قسم محذوف اسا و
ادات قسم و مقسم به آنها در  1مورد شامل حرف (با ) و مقسم باه (بعازمه) و
(ما) اس که به ترتیب یک و  2مورد مشاهده شده اس  .و پیراماون جاذب
انسان ها و جلوه دادن دنیا و سپس نفوذ در آنها و منحرف کردن آنهاس .
از مطالب گفته شده این نتایج حاصل می شود:
بیشتر سوگ ندهای خداوند متعال ،فعلیّه هستند؛ زیارا کاالم خداوناد باه
عنوان مُقسِم صد در صد صادقانه اسا و نیااز باه ادوات مختلاف تأکیادی
مانند (ل ا نم ،اِنَّ ا الم )... ،ندارد .وجود (لقد) در جواب قسم ،کالم خداوناد
را از ذکر سایر ارکان قسم بی نیاز مای کناد ،در نتیجاه میازان تأکیاد کاالم
خداوند کاهش می یابد.
در سوگند انسان ها که شامل گروه های مختلف انسانی اس ؛ به جز انبیا
که کالمشان صادق اسا و اگار هام در آن تأ کیادی وجاود دارد باه دلیال
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یادداشتها
.3
.2
.1
.1
.1
.1
.1

با وجود این فعل دیگر نیازی به مقسم به نیس  .زیارا در ایان صاورت گویاا (واهلل و
اهلل) گفته شده اس  ،به نوعی به اختصار کالم کمک می کند( .سالمی)11 :3333 ،
(فَبمااغوَیتنی الزیننم لهم)  13حجر و (بمااغوَیتنی القعَدَنَّ لهم 31 )...حجر البته محققان
برخالف نظر محیالدین معتقدند این (با ) سببی اس نه قسم.
بر اساس بررسی ها این آیه تنها موردی اس که فعل قسم اصلی بر وزن باب (تفاعل) آمده
اس .
از اینجا میتوان نظر محیالدین را پذیرف که اخذ میثاق را به نوعی قسم میداند.
در تمامی این آیات ادات قسم (با ) و مقسَم به (اهلل) مذکور اس لیکن در آیه  31سوره
توبه (با و اهلل) به قرینهی آیهی  31همین سوره ،محذوف اس .
البته براساس ترتیب اجزا قرآنی که در دسترس همگان اس .
آیاتی که در آنها فعل قسم و یا ادات و مقسمبه ذکر شده اس در بخشهای مربوط به خود
بسط داده شده اس .

منابع
قرآن کریم ،ترجمه آی اهلل مکارم شیرازی(  ،) 3111قام :دار القارآن الکاریم ( دفتار
مطالعات تاریخ و معارف اسالمى).
 . 3ابن جنی الموصلی ،ابوالفتد عثمان (بای تاا) ،الخصـاص
المصری ة العام ة للکتاب.

 ،چ  ، 1مصار :نشا ر الهیئا ة
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مخاطب آن هاس که مکذِّب کاالمشاان کفاار و منافقاان هساتند ،در بااقی
اعاای این گروه به تناسب صدق و کذب کالمشاا ن ،میازان تأ کیاد شادت و
ضعف مییابد.
شیطان ،از آن جا که در سوگندهایش فقاط خداوناد متعاال را مخاطاب
قرار داده اس و گمراهی انسان ها را باا تأ کیاد بیاان کارده اسا  ،از میاان
ادوات( ،با ) واز مُقسَم به (رب) و از جاواب قسام آ ن را کاه مجهاز باه اشادّ
تأ کید اس  ،برمی گزیند تا صدق کالمش را نشان دهد؛ لیکن خداوند متعاال
نمیپذیرد.
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 . 2ااااااااااااااااااااااااااااااااا (  3101ق) ،اللمــع فــی ا لعربی ة  ،محقااق :حامااد
الم ؤ من ،بیروت :نشر عالم الکتب.
 . 1ابن ناظم ،ابن مالک ابن ناظم (  3132ق) ،شرح الفیه ،نشر دارالسرور.
 . 1ابن الوراق ،محمدبن عبداهلل بان حسان (  3120ق) ،علـل النوـو  ،محقاق :محماود
 . 1حسن ،عباس (  3113ق) ،النوو الوافی  ،نشر االندلس العالمی ة.
 .1خزعلی ،انسیه (  3118ش) ،تصویر عصـر جـاهلی در قـرآن  ،چ  ، 3تهاران :نشار
امیرکبیر.
 . 1البغدادی الزجاجی ،عبدالرحمن بن اسحاق (  3101ق) ،حروف المعانی و الصفات،
محقق :علی توفی ق الحمد ،بیروت :نشر مؤسس ه الرسال ة.
 . 8ابن هشام ،عبداهلل بن یوسف بن احمد بن عبداهلل (بای تاا) ،اوضـ المسـالا الـی
الفیه ابنمالا  ،محقق یوسف الشیخ محمد البقاعی ،نشر دارالفکر.
 . 3صنعایی ،احمد بن یعایش (  3133ق) ،التهذیب الوسیط فـی النوـو ،چ  ، 3دکتار
فخر صالد ا سلیمان قداره  ،بیروت :نشر دارالجلیل.
 . 30بدی  ،یعقوب (  3381م) ،موسو عة الصرف و النوو  ،نشر دارالعلم لِلمالئین.
 . 33ضیف ،شوقی (بی تا) ،تاریخ االدب العربی ،چ  ، 22قاهره :نشر دارالمعارف.
 . 32عرفان ،حسن (  3133ش) ،کرانه ها (شر فارسی المختصر) ،چ  ،1قم :نشر هجرت.
 . 31محی الدین ،درویش (  3131ق) ،اعراب القرآن الکریم ،چ  ، 1بیروت :نشر یمامه.
 . 31ساایبویه ،عمااروبن عثمااان (ابوبشاایر ) ( 3133ق) ،الکتــاب  ،محقااق :عبدالسااالم
محمدهارون ،چ  ،1مصر :ن شر مکتبه الخانجی.
 . 31الغالئینی ،مصاطفی (  3182ش) ،جـامع الـدروس العربیـه ،چ اول ،بیاروت :نشار
مؤسس ة المرتاوی ة.
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جاسم د رویش ،ریا

ا السعودیه :نشر مکتب ة الرشد.
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