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ر ی را بـه نعـاهی نختمـف تفـس    »« در سـورة شـریفۀ     » «نفسراه، عبارت   
نعهـاي    لرفته، عبـارت را بـه      »«نعهاي    در ایه آیه را به     »«برخی فعم   . اهدهنوده

 را بیاهلر شدت »«اربرد فعم كاهد و حتی لاهی ترجنه هنوده» هنكاهن پههاه خونی«
نعهاي سمب در بـاب       را به  »«م، فعم   كبرخی دیلر براي حم نش    . اهدتناه شنرده ك

 توصـیفی و بـا      -ایه پژوهش با روش تحمیمی    . اهدارهنوده لرفته كنعهاي آش  افعام و به  
رین، ایـه نوضـوع را      كـ ر زبـاه عربـی و در قـرآه           د »«اربردهاي فعم   كتأنمی در   

 از نفـسراه    یهـا و بعـض    ي از هحـو   یه پژوهش هظـر برخـ     یدر ا . بررسی هنوده است  
وشش شده بـه    ك شده است و     ياوكۀ نورد بحث وا   یو آ  »« فعم   ياربردهاكدربارة  

دان برداشت از ایـه     ك ،»«اربردهاي فعم   كه براساس   كایه پرسش پاسخ داده شود      
تر است و با نجنوعه آیات دیلـر هنـاههلی بیـشتري دارد؟ هتـایج               شریفه، نهاسب آیۀ  

در ایه آیـۀ شـریفه، هنـاه     »«ه فعم  كآنده از ایه پژوهش، لویاي آه است         دست به
ه در حامت نثبت، عـدن وقـوع فعـم و در          كدر زباه عربی را دارد       »«نعهاي نتداوم   

اربردهـاي  كرسد با توجه بـه   هظر نی به. هدكسختی را بیاه نی   حامت نهفی، وقوع آه به    
رین، در تقدیرلرفته نعاهی دور از ذهه بـراي آه          كایه فعم در زباه عربی و در قرآه         

  .در ایه آیۀ شریفه، غیر قابم توجیه است و با زباه قرآه سازلاري هدارد
 . رین،ك در قرآه » «، افعام نقاربه،یهحو عرب: يدیواژلاه لم

1 Email: salimi1390@yahoo.com  هویسهدة نسؤوم
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  فدمه م-1

اهد و ایه تهـوع   هاي لوهالوهی داشته  رین، شیوه كنفسراه هنواره در تفسیر آیات قرآه       
راه امهی، در پـی  كس در ایه دریاي بی كهر. رسدها، انري طبیعی به هظر نی     ها و روش  هلاه

شهاسـاه بیـشتر از نهظـر هحـو،     ها، اهم بالغـت و مغـت   هحوي. باشدیافته لنشدة خود نی   
هاه نعنوالً حـمّ    یاهد؛ فق پرداختههاي زباهی و ههري به قرآه         واژلاه و دیلر زیبایی    بالغت،

 و  یـه بـر آه، پیوسـته در پـی حـمّ         كمناه با ت  كاهد؛ نت هنوده الت فقهی را از آه طمب نی      كنش
اهـد بـا امهـان از ایـه سرچـشنۀ زالم،            وشـیده كاهد؛ عرفا   هاي ذههی خویش بوده   فصم لره 

ههـد و بـه ویـژه در دوراه نعاصـر، تحـوالت عمنـی و                كسـیراب    خـویش را     یعطش روح 
ه لریزي از آه    كهاي نتهوع افزوده است     اي به ایه نقومه   هاي تازه اجتناعی جدید، نوضوع  

  .هبوده و هیست
یـه بـر    كلشا باشـد، ت     تواهد راه رین، در خور عهایت است و نی      كچه در فهن قرآه      انا آه 

«: ه است؛ زیرا قرآه خود بهتریه نفسر است       خود قرآه براي فهن درست آیات آ      
« )

 یإه طباطبـا عالّمـ ه در دوراه نعاصر، نفسر بزرل نرحـون     كاي  شیوه). 133، خطبه 
ه در فهـن آیـات   كـ بر اساس ایـه روش، در جاهـایی   .  در پیش لرفته استدر تفسیر 

تریه راه براي دستیابی به نعهـاي درسـت، وارسـی و ژرف            آید، نهاسب اختالف پدید نی  
تـاب نقـدس، خـود بهتـریه داور بـراي حـم       كه  یـ رین است؛ زیرا ا   كاهدیشی در خود قرآه     

: ده استه فرنوكاختالفات است  
  .)82هساء، (

  :اهد  شدهياوكر وایدر ایه پژوهش، نوضوعات ز
.ر شده استك به اجنام ذ سورة 15 از نفسراه در بارة آیۀ ی هظرات برخ-1
اربردهـاي نتفـاوت آه     كرین،  كدر قرآه    »«نوارد استعنام فعم     ضنه احصاي    -2

. در زباه عربی نورد تحمیم قرار لرفته است
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، »« فعـم    ياربردهاكاوش در   كو  » رینكخود تفسیري قرآه    « با امهان از اهدیشۀ      -3
در زباه   »«اربردهاي فعم   كه بر اساس    كوشش شده به ایه پرسش پاسخ داده شود         ك

 و نجنوعـه  یدان برداشت از ایه آیۀ شریفه، با قواعد زبـاه عربـ  كن، یركدر قرآه   و   یعرب
  آیات دیلر هناههلی بیشتري دارد؟ 

  فینۀ تخفیصیة. 2

م بحـث  ید بـه تفـص  یـ ن و جدی قد ي هحو يهاتابكدر   »«دربارة افعام نقاربه و فعم      
ه كـ  ییجـا  مه، تـا آه ه نقایۀ نورد بحث در ایه نقامه و آیشده است، انا در نورد نوضوع ا 

ز یـ ر شده و در نقامه ه كر با اختالف هظر ذ    ی به جز آه چه در تفاس      یجست و جو شد، نطمب    
  .دیافت هلردیها اشاره شد،  به آه

  در زبان عربی» «اربردهاي غعل ق. 3

شود، به هنـراه افعـام دیلـر    ها فعم نقاربه هانیده نی   ه در اصطالح هحوي   ك »«فعم  
) به اصطالح خبـر آه    (و لاهی فعم هنراه آه      . هدكی وقوع عنم دالمت نی    كیآید و بر هزد   نی

«و  ،»«: شود و در تقدیر است، ناههد ضرب امنثـم حذف نی 
 و »«: ه در اصم چهیه بوده اسـت   ك) 825: 2، ج   1371ابه هشان،   ( »

»«.  
رود و برنبهاي قوم نـشهور در بـیه مغـت    ار نیك ثبت یا نهفی بهم نكایه فعم به دو ش    

ی تحقـق، رخ    كـ ه حادثه با وجود هزدی    كشهاساه و ادباي عربی، نعهاي نثبت آه، ایه است          
ه بـا   كـ دهـد   هد و هـشاه نـی     كانا لوهۀ نهفی آه، نعهایی خالف ایه را افاده نی         . هداده است 

 در ایه نـورد  رئغب ئصفهانی. یافته استی به عدن وقوع، فعم تحقق     كوجود سختی و هزدی   
«: لویدنی

، هنـیه نفهـون را بـا    لـشام عـرب    هیـز در ئبم منظـنر ). »« ةراغب، ناد  (»
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«: هویسداو نی. عباراتی دیلر آورده است  
فعـم  «: یعهـ ی).   ة، نـاد  ( »

بـه  .  وضع شده است، خواه اهجان شـود و خـواه رخ هدهـد             ي انر یكیاه هزد ی ب ي برا »«
، بـر   یه بـا حـرف هفـ      رساهد و هنرا  ی سمب وقوع فعم را ن     ينعها) یبدوه حرف هف   (ییتهها

  .»وقوع دالمت دارد
 بـه   ئبـم هـشال   . اهـد داشـته  »«ها هیز از دیر زناه، هنیه برداشت را از فعـم            هحوي

«: لویـد هد و نی كهظرات آهاه اشاره نی   
 هیا ).868: 2، ج 1371ابه هشان،   ( »

 را آه يئلمعرّ ئلعالءئبن هك است داشته شهرت يحد به هايهحو هیب در »«از فعم    نعها
ـ  هـشال  ئبم .است درآورده ستاهیچ كی مكش به ه در دو بیـت بیـاه شـده         كـ   را او يانعن

:هدكین ركذزیر  شرح بهاست، 
  

 ي جـار   و   ه بر زبـاه     ك است   يامنهكه زناهه، آه چه     ی ا ي هحو يا«: یعهی
م نثبـت اسـتعنام     كدهد و الر به شـ      اثبات نی  يار رود، نعها  كصورت هفی به     بوده، الر به  

  .»هد؟كی هفی نيشود، افادة نعها
 در بحـث    ینطیسـ ه  كـ اهـد، چهـاه     رفتـه یرا پذ  »« نشهور   يه نعها یها ا يغامب هحو 

: یعهـ ی : افعام نقاربه آورده است   
 وقـوع خبـر بـه      یكـ ی هزد ي است و برا   د  ناهه) رفع اسن و هصب خبر    ( در عنم    

  .رودیار نك
در آه،   اربرد فعـم    كـ ه از   كـ هد  كیر ن ك به عهواه شاهد نثام ذ     ياو سپس شعر  

  :شودی وقوع فعم استهباط نیكی هزدينعها
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 اسـت بـه طـور    كی، هزد ی طواله یه پس از نحو شده به سبب فرسودل       ك يثارآ«: یعهی
  .»د شوهدی هاپدیمك

  .  قـدن از دیلـراه جمـوتر رفتـه اسـت     كیـ ، در نهفی داهسته خبر فعـم       ئبم هشال 
   در  -چـه نثبـت چـه نهفـی       -را  » «لویـد و خبـر      اي نـی  او در ایه زنیهه سـخه تـازه       
   بـا  مغنـی ئللبیـب  وي ایـه نوضـوع را در بـاب شـشن           . آوردهنه حام نهفی به شـنار نـی       

  اسـت تـا هـشاه      آورده عهواه  
   نثبـت داهـسته نهفـی       - یعهـی    »«هـا در نـورد      ه به برداشـت نـشهور هحـوي       كدهد  

 :لویــداو در ایــه نــورد نــی.  اهتقــاد دارد-آه و نهفــی شــنرده نثبــت آه

 )41،  هـور  (
: 2، ج1371ابـه هـشان،   ( »

869 .(  
  . هــا در ترجنــۀ ایــه آیــه، نــشهود اســت بــا دیلــر هحــويئبــم هــشالتفــاوت دیــدلاه 
  ه كـ ههلـانی   «: ه شـرح اسـت    ی آیـه بـد    نعهـاي  »«ها دربارة فعم     براساس هظر هحوي  

   انــا ).بیهــدیعهــی بــه ســختی آه را نــی(بیهــد دســتش را بیــروه آورد، تقریبــاً آه را هنــی
آورد،  را در هنه حام نهفی بـه شـنار نـی          »« ه خبر فعم  ك ئبم هشال براساس برداشت   

ه حتـی  كبیهد، بما هنیهه تهها آه ر دستش را بیروه آورد،    هكههلانی  «: ترجنۀ آیه ایه است   
 »«هـا، فعـم   ، برخالف دیلر هحويئبم هشالاز هظر . » به ایه جایلاه هن هیست كهزدی

ه آه را   كـ اه پـذیر ههنـوده اسـت، بم       كـ م نهفی هن بیاید، هه تهها تحقـق فعـم را ان           كالر به ش  
، م نثبـت آه كدر شـ  بها برایه از هلـاه وي، خبـر    . اه تحقق هنوده است   كدورتر از ان  
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تـر  كهر چهد فعم به وقوع هپیوسته است، انا هسبت به لوهۀ نهفی آه، به نقان وقـوع هزدیـ              
  . است

هپرداخته، انا یقیهاً بر نبهـاي      ) 15 (، به آیۀ نورد بحث ایه نقامه        ئبم هشال نتأسفاهه  
ه بر اساس   كتواه حدس زد    داهد، نی را در هنه حام نهتفی نی      »«ه تحقق خبر    كهظر او   

 از آیـه  ئبـم هـشال  ایه تحمیم، برداشـت    خبر نهتفی است، بها بر    وي، در   هظر  
 و بـه نعهـاي       را از باب سمب نعهـاي        ه فعم   كساهی است   ك به هظر    كهزدی

  .  اهد لرفته

  ریمق در فرآن »«غعل . 4

 5م نثبـت و در      كیـه بـه شـ      آ 19ه در   كار رفته است    ك بار به    24رین،  كدر قرآه    »«
عدن وقوع فعم دالمت نی    در هنۀ نوارد نثبت، بر      . استصورت نهفی استعنام شده    آیه به 

هنه آیـاتی   . (دهدخالف آه در هنۀ نوارد نهفی، وقوع فعم را با سختی هشاه نی            هد، و بر  ك
ار رفته اسـت، در پـی      كها به      در آه  -م نهفی كم نثبت و چه ش    ك چه به ش   - ه فعم   ك

  ).اهد ر شدهكهوشت نقامه ذ

 مثبت و منفی»«موارد . 1-4

: در هنوهۀ نثبت آه ناههد    
 نربوط به داستاه حـضرت نوسـی        ۀ آی .»شهدك بود نرا ب   كهزدی« .)150 ،أعراف (
: و هنوهۀ دیلر آه عبارت اسـت از . هدك عدن وقوع فعم دالمت نی     است و بر  

یعهـی هربـوده    (»  است بیهایی آهـاه را بربایـد       كبرق هزدی  «. )20/ 2 بقره ( 
  ). است

  در نـورد قـون بهـی     )71،  بقـره (   :و لوهۀ نهفی آه نثم    
و . ههـد ك بـود ذبـح ه     كردهد، انا به سختی؛ هزدی    كآهاه لوسامه را ذبح     : یعهی. اسرائیم است 
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ایه قون را    «.)78هساء،  (  :هاي دیلر ناههد  هنوهه
هـاي نثبـت و     هنوهـه هنـه   ) (فهنهـد ی نی كبه سختی اهد  (» فهنهدچه شده؟ تقریباً چیزي هنی    

1)ر شده استكنهفی آه در آیات، در پایاه نقامه ذ
.  

   در هنـۀ نـوارد نثبـت،        ،  براساس هظر نشهور نفسراه، اهم مغـت و هحویـوه         
  ار رفتـه  كـ م نهفـی بـه    كه بـه شـ    كـ اي  هـد، انـا در پـهج آیـه        كبر عدن وقوع فعم دالمـت نـی       

  عـدن وقـوع، تحقّـق یافتـه اسـت؛          ی بـه    كـ هـدي و بـا هزدی     كاست، فعم سراهجان با سـختی،       
  داهـد،    را در هنـه حـام نهتفـی نـی          ه وقـوع خبـر      كـ ئبم هشال   انا بر نبهاي هظریه     

  : او در اثبـات هظـر خـود آیـۀ شـریفۀ     . هـد ك افـادة هفـی نـی    در ایه نوارد هن خبـر       
: لویـد   هحویـوه نـی  هد و در پاسـخ بـه  كر نیك را ذ)71، بقره(  

»

، 1371ابه هـشان،    (» 
  ).869 :2ج

 ﴾ ﴿ ران در معناي عبارتنظر مفش. 5

:  در آیۀ شـریفۀ     بیشتر نفسراه نعهاي عبارت     
  هن یـا حتنـاً نخفـی       كـ خـواهن نخفـی     نـی « را   )15 (  

ــی ــن ــسته» هنك ــضی از داه ــی بع ــد و حتّ ــاه، آه را اه ــدت ك آه ــه از ش ــاه كهای ــه تن   ترجن
بـه  » دارن حتّـی از خـود هیـز پههـاهش نـی          «ه لاهی آه را در نعهاي       كاي  اهد؛ به لوهه   هنوده

اري بـه   كـ اه نبامغه در پههاه   یه در ادبیات دوراه جاهمی، براي ب      كاهد؛ اسموبی    شنار آورده 
   .استرفته ار نیك
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  تنــاه را كاه، شــدت یــه نیــهــد و در اكیه هقــم نــیــ آي نعــاهی لوهــالوهی بــراطبــري
: لویددهد و نی  ها ترجیح نی    بر هنۀ آه  

آه اسـت  ) تنـاه كشـدت  (ه برداشت ی ایم درستیدم: عهیی )115: 16، ج1412طبري،   (
هـا نرسـون بـوده،     اه آهیـ هـا و آه چـه در ن   ها به زباه خود آه   ه خداوهد نتعام با عرب    ك

خواسـت در    ی نـ  یه الـر شخـص    كـ ها نتداوم بوده      اه آه یه در ن  كچهاه  . سخه لفته است  
د بـه پههـاه     یم شـد  یـ بـه سـبب ن    : لفتیهد، ن كاي نبامغه   ههدهكرده خبر خوشحام    كپههاه  

ار را  كـ ه  یـ تواهـستن ا  یهن و الـر نـ     كـ  یز، نخف ی بود آه را از خود ه      كیه انر، هزد  یناهده ا 
  .ردنك ین

را نحتنـم   » نعهـاي سـمب   «و  » تناهكشدت  « دو وجه نشهور     شّاغق هیز در    شريزمخ
«: لویـد داهد و نی  نی

پههـاهش  «عهـی   ی )56: 3، ج 1407زنخـشري،    (»
ه آه كـ د، الـر در اخبـار هبـود    یـ آن آه نـی  یلو آه، هنی  يد به اخفا  یم شد ی ن میسازن، به دم  

او سپس، نعهاي از    . »دادن د، هر چهد به سبب مطف وقتش پههاه است، خبر از آه هنی            یآ ین
هـد و   كاهـد بـراي شـدت نبامغـه اسـت را رد نـی             ه بعـضی لفتـه    كـ » دارنخود پههاهش نی  «

 :لوید نی

 .)1ر،  قنـ (
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  ه یــ بــر ایمــیالن دمكــســازن و در یز، پههــاهش نــیــ از خــود هیاهــد حتــو لفتــه«: یعهــی    
   ئلـدردئء  أبـی  از. ستیـ رش ه ی هداشته باشد، قابم پذ    یمیه دم ك یحذف وجود هدارد و نحذوف    

   اسـت،    ي بـه نعهـا    ه از   فتحـ  بـا  ه  ك هقم شده    بیرج بم سعید و
هـا   از مهجـه   یكـ یو در     الن خداوهـد  ك شده، نثم    كی ظهورش هزد  یعهی

الـر  : اهـد ر هنـوده یرا بر اساس آه تفس ئلفیس ؤئمر  شعر وآنده    اينعهه  ب 
ت كد نـا سـا    یـ هكن و الـر شـنا چهـل بـه پـا             یهكرا پههاه هنی  د نا آه    یهكشنا درد را ههاه     

  .»نیناه یهن
ی، كـ را فقـط بـه نعهـاي هزدی        »«ر وجوه لوهالوه، در ههایت      ك بعد از ذ   فخر رئزي 

: لویدداهد؛ و در ایه باره نی      بدوه هفی و اثبات نی    

  )22 :22، ج 1420فخـر رازي،     (»
 یكـ یهزد الن خداوهـد  ك است و    یكیاه هزد ی ب يا اثبات، برا  ی یبدوه شرح هف  

  .»شود یده هنیالن فهنكا عدن تحقق آه، از یرساهد، انا تحقق یاخفا را ن
هـد  كر نـی كـ  ذپهج وجه براي     ئلبحر ئلمحیط  در تفسیر    ئبنحیام ئندلشی 

  ):319:  7، ج1420اهدمسی، (
  ار كار رفتـه اسـت، یعهـی آه را آشـ          كـ بـه     به نعهـاي سـمب       فعم  . 1

.هنك نی
.باشد هن، نیكي حتّی از خود هیز پههاهش نیتناه و به نعهاكبراي شدت . 2
.ار رفته استك، به )خواهننی (نعهاي   به. 3
.باشدنی : نحذوف و تقدیر آه خبر . 4
  .زائده است فعم . 5

: لویدهد و نی  ك هیز به اطالق اخفاء تفسیر نی      یإعالمه طباطبا 

،)187 ،األعـراغ (
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و : یعهـ ی) 142: 14، ج 1417،  یئطباطبـا  (»
ه قـصدش آه  كـ ه دارد یـ  دالمـت بـر ا   ظاهر اطالق واژه    : قوم خداوهد 

 یههده و هالهـاه   كریلهن و از آه خبر هدهن تا وقوع آه غافم         ك است پههاهش    كیه هزد كاست  
 اسـت از آه خبـر   كیـ ا هزدیـ   :دیـ فرنایه خداوهد نتعام نـ    كباشد، چهاه   

  .»ر آهاه شهاخته شوهدیهدهن تا نخمصاه از غ

  » «اربردهاي غعل قمعناي آیه برمبناي تخلیل . 6

 اربرد فعـم كـ هاي لوهالوه و لاه ضد و هقیض و بـا توجـه بـه          صرف هظر از برداشت   
نعهـاي  رسـد   رین، بـه هظـر نـی      كدر زباه عربی و استعنام آه در دیلر آیات قرآه            
ی وقوع فعم با وجـود عـدن تحقّـق را    ك در آیۀ شریفه هیز، هناه هزدی    عبارت  

یعهـی عالئـن و     . باشـد نـی » هنكـ  تقریباً آه را نخفی نی    «: رساهد و ایه عبارت به نعهاي     نی
انالً ههـاه هیـست و از سـوي دیلـر، زنـاه             كه جهت   یار است، پس از ا    كهاي آه آش  هشاهه

  :داهد فقط خداوهد نتعام نیدقیق آه را
، أعـراف  (

187( .  
 بلـو عمـن آه تههـا هـزد          .وقوع آه چه وقـت اسـت      ] كه[پرسهد   قیانت نى ة  از تو در بار   (

  .)لرداهد آه را به نوقع خود آشكار هنى] هیچ كس[ جز او .استپروردلار نه 
اربردهــاي فعــم كبرایه، بــر اســاس بهــا. ار هیــستكپــس از ایــه جهــت آشــ

   یاق عبـارت قرآهـ    یه نعهـا بـا سـ      یـ و ا . ار اسـت  كپدیدة قیانت، تقریباً نخفی و تقریبـاً آشـ        
وشد تـا سـیاق نعنـوم       كسر باید ب  ه نف ك در ایه زنیهه     آیت ئهللا خنیی  .  دارد یخواه  انالً هن ك

ر آه در ایـه جـا خـامی از فایـده     كـ ه ذ كلشا دارد     اي ره آیات را ند هظر داشته باشد، جنمه      
لویـد هیست، او نی  

ه كـ ه آه لوهـه     بر نفسر الزن است با آی     ) (12: 1394خویی،  ( 
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ر یه خود آیـه اشـاره و دالمـت دارد، تفـس    كرود، برود و نعهاي آه را آه طور    خود آیه نی  
  ). هدك

اربرد آه در خـود قـرآه   ك در زباه عربی و هن رسد هن استعنام فعم  هظر نی  به
هـا قیانـت    ه در آه  كـ و هن آیات دیلر دربارة وقوع قیانت، هنلی نؤید ایه برداشت اسـت              

ه كـ جا، آه اسـت  تۀ ظریف در ایهكشنرده شده است و ه) ارك آش-پههاه(دو وجهی، انري  
ه بعضی  كهن به شنار آید، چهاه      ) هنك ار نی كآش( به نعهاي سمب اخفاء      الر فعم   

بـا ایـه تحمیـم از       . »هنكـ  ار نی كتقریباً آه را آش   «شود   اهد، نفهون عبارت نی   نفسراه لرفته 
 بـه   در هر دو صورت، چـه فعـم   ، عبارت  اربردهاي فعم   ك

تقریباً پههـاه نـی   «نعهاي حقیقی آه لرفته شود و چه به نعهاي سمبی آه، ترجنۀ عبارت              
اه شـده وجـه اوم      یـ ه امبته بر اساس آه چه ب      كخواهد بود   » هنكار نی كتقریباً آش «یا  » هنك

ه حادثـۀ قیانـت را انـري هـن          كی سازلار است    نرجح است و ایه نعها با دیلر آیات قرآه        
رین دو دسته آیات دربارة قیانـت وجـود دارد       كدر قرآه   . ار و هن پههاه داهسته است     كآش

تقریباً پههـاهش نـی  «هد و نؤید نعهاي كآه را تأیید نی» ار و هن پههاهكهن آش«ه نفهون   ك
ات نربوط  ی از آ  یبرخ(باشد  ی ن  آیۀ شریفۀ سورة      در : در عبارت » هنك

2)ر شده استكاه نقامه ذیبه آه در پا
  

  يریك نتیجه. 7

اه یـ ن بیرك و در قرآه ی در زباه عرب فعم  ياربردهاكبا توجه به آه چه دربارة       
بـر اسـاس    «:  بـه ایـه پرسـش نقامـه اسـت          یه پاسـخ  كـ د  یـ آیر به دسـت نـ     یج ز یشد، هتا 

:  آیۀ شریفۀ در از عبارت    دان برداشت كاربردهاي فعم   ك
تر اسـت و بـا نجنوعـه آیـات          نهاسب  

  »دیلر هناههلی بیشتري دارد؟
یـت بـه    رین و هیـز بـا عها      كـ در زباه عربی و در قرآه        اربردهاي فعم   كبا تحمیم   

ار و پههـاه آه  كرین بـر دو جهبـۀ آشـ      كـ ه پیوسته در قـرآه      كدیلر آیات نربوط به قیانت      
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 به نعهـاي  ۀ ك سورة نبار در رسد عبارتید هنوده است، به هظر نی   كتأ
 ه شـریف ۀ در ایـه آیـ  اربرد فعم كبا ایه برداشت، . باشد» هنكتقریباً آه را نخفی نی «

   هنـراه  ه در حام نثبت، دالمـت بـر عـدن وقـوع فعـم           كفعم نقاربه را دارد      يه نعها هیز هنا 
  شـد، دالمـت بـر       اسـتعنام نـی    بـدوه    ه الر فعم    كآه دارد، به ایه نعها      

  قـرب وقـوع اخفـا و هـه تحقـق آه را       اخفاي قیانت داشت، انا هنراه شـده آه بـا    
  ار و  ك ایه عبـارت قرآهـی بیـاهلر هـن آشـ           اي  اربهبا ایه تحمیم از فعم نق     . رساهدنی

شـده    سو، نظاهر و هنودهاي قیانت، از قبیم زهده      كهن پههاه بوده قیانت است؛ زیرا از ی       
ــدهاي ن   ــار و زاد و وم ــیه در به ــزن ــشن    ك ــم چ ــواره در نقاب ــده، هن ــودات زه   رر نوج

  و قابـم نـشاهده اسـت؛       ار  كهد، پس قیانت، از ایه جهت انري آش       كبیههدلاه خودهنایی نی  
  سی از زنـاه وقـوعِ آه خبـردار هیـست و            كـ ین،  كـ انا از سـوي دیلـر، بـه جـز خداوهـد ح            

ار و از جهتی پههاه اسـت و بـا ایـه    ك محاظ آشكبهابرایه، از ی. از چشن هنلاه ههاه است  
ز، یـ ات هیـ لـر آ یرسـد بـا د  یه بـه هظـر نـ   كـ لردد   ایه نعها حاصم نی تحمیم از فعم    

  . دارد یخواه هن

  هانوصت یة. 8

  )وقوع عدن (رینك قرآه در نثبت مكش به  استعنام نوارد -امف. 1
 اموقـوع  قریـب  فعـم  است، آنده نثبت صورت به فعم   ها آه در هك زیر ۀآی 19 در
  :است هیافته خارجی تحقق انا بوده،
  .)12نمك، (  1
  .)5، شوري(   2
  .)20،بقره(   3
  .)90، نرین( 4
  .)15، طه(   5
  .)72، امحج(  6
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7   
  .)10، قصص(

  .)51، قمن (  -8
  .)43، هور(  9

  .)35، هور(  -10
11 
  .)42،فرقاه( 
  .)74، إسراء(  12
  .)150،أعراف(   -13
، إسـراء (  -14

73(.  
، إسـراء (  -15

76(.  
16- 

  .)117، توبه( 
  .)19، امجه( 17
  .)52، زخرف( 18
  .)56،صافات(  -19
  )فعم وقوع (رینك قرآه در نهفی مكش به »« استعنام نوارد -ب
 فبـرخال  آیـات،  ایه ۀهن در .است رفته ارك به نهفی مكش به »« فعم زیر، ۀآی 5 در
  .است داده رخ سختی با انا بوده، وقوع عدن به كهزدی حادثه اوم، بخش آیات
  .)93، هفك( 1
  .)71، بقره ( 2
  .)78، هساء(  3
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  .)40، هور( 4
  .)17، ابراهین(  -5
 طرف، زهده شده در روز قیانت، ناههد زهده شده زنـیه  كن از ی  یرك در قرآه    -امف. 2

ه هـیچ هـشاهه و عالنتـی از    كـ مّـی پههـاه   ك انر به كدر بهار شنرده شده و حادثۀ قیانت ی  
هـایی از   آیات زیر هنوهـه   . ها هباشد، به حساب هیانده است     ظهور آه در برابر چشن اهساه     

  :ار قیانت استكشایه وجه آ
1- 

  .)7 إمی5حج، ( 
2- 

   .)39 فصمت،( 
هـد،  كه هنه سامه زنیه را زهـده نـی        كهار باراهی   كرده نردلاه در    كر قیانت و زهده     كذ

  . هنایهده هنلاه به وضوح آه را نشاهده نیكاري قیانت است كبیاهلر جهبۀ آش
  ه كـ  جنمـه انـور غیبـی اسـت     لـر، قیانـت از  ی انا از سوي دیلر و بر اساس آیات د    -ب

آیات زیر، توصـیف وجـه پههـاه قیانـت       . فقط خداوهد از زناه دقیق وقوع آه با خبر است         
  : است
  .)85زخرف، (  -1
أحزاب، (  -2

63(.  
3- 

  .)187أعراف، ( 
  آیــات هــوع اوم، جهبــۀ عنــونی و هنیــشلی قیانــت در زهــده شــده نــستنرّ زنــیه را  

  ه كـ هنایـد  توصـیف نـی  دهد و آیات دسـتۀ دون، هینـۀ پههـاه و غیبـی قیانـت را           هشاه نی 
  بـر نبهـاي ایـه دسـته        . سی از زنـاه وقـوع آه خبـر هـدارد          كـ جز خداوهـد داهـا و بیهـا،          به
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 : آیۀ شریفۀ  در  عبارت رسدهظر نی  آیات، به 
  آه را  «ریبـاً   هـاظر بـر ایـه دو جهبـه و بـه نعهـاي تق                

ار رفتـه  كـ حقیقی خـود بـه   در نعهاي  »« با ایه تحمیم هن فعم. باشد، نی »هنكنخفی نی 
رسد ایـه برداشـت از      به هظر نی  . انم دارد كخواهی    آیۀ شریفه با دیلر آیات هن     است و هن    

رین كـ  در زبـاه عربـی و در قـرآه           »«اربردهاي فعـم    كآیه، با سیاق دیلر آیات و با        
  . ي بیشتري داردسازلار

  منابع. 9

  .»ڦیمکڑڦآن « -
- »«.  
  . 2ط . »« ).1997 (. ابه نهظور-
-      قـن . 6ط  . »« ).1371 (.یه ابه هشان أهصاري، جنام امـد :

   
). 1420 (. یوسـف ثیر امدیه نحند به  أهدمسی،  أبوحیاه  أ -

  : بیروت. 1ط . 
: بیـروت . 3ط  . »« ).1394( .بوامقاسن نوسوي أخوئی،   -

  
دنـشق و    1ط   .» « ).1412 (.، حسیه به نحنـد    یصفهاهأ راغب   -
  :تبیرو
: بیـروت . 3ط . »« ).1407(. زنخشري، نحنود بـه عنـر      -

  
. 1ط  . 1ج  . يرازید صادق ش  یشرح س . »« ).1403 (.هی، جالم امد  یوطیس -

  : قن
دفتر اهتشارات : قن. 5 چ. »«). 1417. (ی، سید نحند حسیه   ئ طباطبا -

   عمنیهةندرسیه حوزعۀ اسالنى جان
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: بیـروت . 1ط  . »« .)1412( .طبري، أبوجعفر نحند به جریر     -
  

: بیروت. 3ط  .»« ).1420 (.بوعبداهللا نحند به عنر   أ،  يفخرامدیه راز  -
  

  


