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 چکیده

به  ها ی ترکیب ولی همه شود، ی مختلف اضافه می ه چند کلمهیک اسم ب گاهیدر زبان عربی 

و  یکسان اضافی با مضافِچند ترکیب از کنند؛ یعنی  داللت می و بر یک معنا یک چیز اشاره دارند

سالروز بیستمین در امروز و ای که  هدیهاز  ،شما مثالً .شود میقصد  معنییک  ،متفاوت الیهِ مضاف

 هَدِیّة»، «والدتی هَدِیَّة»، «صدیقی هَدِیّة»، «هَدِیّتی» به: توانید می گیرید، میاز دوستتان دتان  تول

ی مختلف  با چند کلمه« مضاف»ی  ها کلمه در این ترکیب... تعبیر کنید؛ و  «العشرین هَدِیّة» ،«الیَوم

  «ی دریافتی هدیّه»که همان  اشاره دارد «ی خاصّ هدیه»همگی به یک ها  اضافهو  قید خورده

 .است

انحصار آن در همان و  ی نکره «هدیه»تقیید  سبب، ها اسم تمامی آنبه  اضافهگرچه  امّا

این ولی  شود؛ رهنمون می چیزبه یک  ها ی ترکیب با همههم  مخاطبو  است «ی دریافتی هدیه»

یا  ،از این کلمات مختلف اضافه به هر کدام با تفاوت، اتفاقی یا برای تفنّن در سخن نیست؛ بلکه

غیر  معناییدر یکی،  اسم نکرهاین منحصر کردن و « هدیه»قید زدن  جدای ازآنها  حدّاقل بیشتر

هر کدام را  نباید هر یک جایگاهی مخصوص به خود دارد و تعبیر بهتر؛ به شود می استفادهدیگری 

 انتخاب شود. الیه مضافآن برای یک کلمه،  جایگاهمتناسب با باید بُرد؛ در هر موضعی به کار 



    

 

ر یزیبایی تصوبه معانی هر مقام، ناسب تهای م الیه مضافبا انتخاب قرآن کریم جای  در جای

 بریم که بدون دانستن این نکته می در قرآن، به معانی دلنشینی پی یموارد چنیندر  تدقّبا  ؛اند شده

 از آن محروم هستیم.

 چنینی این اضافی ترکیب چند بررسی با پایان در پرداخته، ادعا این تفصیل به رو پیش نوشتار

 .است کرده آشکار را آن های ظرافت برخی وحی، کالم در

مناسبت بین دو ، ضافی، ترکیب اضافی در قرآن کریم، ترکیب االیه مضاف مضاف، :کلیدواژه

  .مناسبت مناسب و ، آگاهی شنونده ازکلمه



    

 

 درآمد. ۱

  یَخْشى أَوْ یَتَذَکَّرُ لَعَلَّهُ لَیِّناً قَوْالً لَهُ * فَقُوال  طَغى إِنَّهُ فِرْعَوْنَ  إِلى اذْهَبا*   الرَّحیم الرَّحْمنِ اهللِ بِسْمِ

فَأْتِیَاهُ   أَرى * وَ أَسْمَعُ مَعَکُما  إِنَّنی التَخافا * قالَ  یَطْغى أَنْ أَوْ عَلَیْنا یَفْرُطَ أَنْ نَخافُ إِنَّنا رَبَّنا قاال* 

مُ عَلَى وَ السَّالَ رَبِّکَتُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِنْ عَنَا بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ الفَأَرْسِلْ مَ رَبِّکَفَقُوالَ إِنَّا رَسُوالَ 

یَا مُوسَى  رَبُّکُمَاقَالَ فَمَنْ *  عَلَى مَنْ کَذَّبَ وَ تَوَلَّی إِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَیْنَا أَنَّ الْعَذَابَمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى * 

 (.۰۵ تا ۳۴ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى )طه،  شَیْ الَّذِی أَعْطَى کُلَّ رَبُّنَاقَالَ  *

 «رَبّ» :گویید می تردید بی ،که رسیدید «اربّن»به  ،را ترکیب کنید اتاز شما بخواهند این آیاگر 

و  گویید می الیه مضافمضاف و  نیزرا  «رَبِّکَ»و  «ربّکما» چنانچه؛ الیه مضاف «نا»و  مضاف

به در حکایت از یک واقعه، چرا یک اسم  کهاید  فکر کردهبه این اید؛ امّا تاکنون  درست هم گفته

 معنایی تفاوت شانآیا بین و همه به یک چیز اشاره دارد؟ اینکه، با اسم متفاوت اضافه شده چند

 یا این اختالف صرفاً برای تفنّن در کالم است؟ سته

و  رکیب اضافی چیست؟تاصال که  توضیح دهیمابتدا باید برای جواب دادن به این سؤال، 

 ؟شوند اضافه میدیگر به کدام ها  اسم یک از و کدام غرض از اضافه کدام است؟

 



    

 

 ترکیب اضافی چیست؟. ۲

؛ از ستاجهات معنوی  نمامورد نظرو  در ترکیب اضافی کار نداریم احوال لفظی کلماتما با 

به طوری که  ؛مضاف است ی کلمه شمولکردن  تر کوچکو  اضافه یک نوع قید زدنلحاظ معنی، 

شماری از  ،الیه متناسب با مضاف ،بعد از اضافهو  شود میخود ه شامل تمام افراد نوع قبل از اضاف

 ،بر هر شخص از این نوع «ابن»ی  کلمه مثالًشود؛  می تر ی آن کوچک دایره شده، نوع خارج افرادِ

 شمول آن کاسته وولی وقتی اضافه شد، از فراگیری  ؛صادق است «زاده شده مردِ»یعنی هر 

باشد؛ و « معرفه»الیه  شود و آن هنگامی است که مضاف یکی میبه منحصر فقط  یاحال شود؛  می

شود؛ ولی هنوز  خورد؛ یعنی نسبت به قبل از اضافه اخصّ می در غیر این صورت تخصیص می

 معنایی عام و قابل صدق بر کثیرین است.

اسمی که تا حدّ ممکن  وشود که بتواند قید بپذیرد؛  اسمی اضافه می تنها، یداست کهبنابراین پ

معارف اضافه ست که به همین دلیل ا. پذیرد اضافه نمیقید خورده و تشخّص و جزئیّت پیدا کرده 

 .(۲۴۵، ص۱ج ،۲۳۱۱، یعیش بن الدین موفّقمضاف باید نکره باشد )و  شوند نمی

توانایی قید زدن دیگری  را ای هر کلمهو  دارد شرطیالیه نیز خود  مضافامّا این از مضاف؛ 

نقش را چندین گاهی این  .استی مضاف  بین آن و کلمه« مناسبتی»وجود مشروط به  ؛ بلکهنیست

تواند  شود که به همه می های متعدّدی پیدا می«مناسب» ،کلمات برخیبرای کنند؛ یعنی  کلمه ایفا می

 :گاهیگونه موارد،  حال در این اضافه شود.



    

 

از هر ترکیب و  دارد با قید دیگر معنای از غیراشاره به معنایی  ،هر تقییدی مضاف با  کلمه. ۲

بن محمّد »و  «السَّالم علیهطالب أبی بنعلی »گوییم  می مثالً ؛شود معنایی مختصّ به خود قصد می

 «.آلهو علیه اهلل صلّیعبدالله

و از تقیید  دارد معنیالیه متفاوت همگی حکایت از یک  ولی گاهی یک کلمه با چند مضاف. ۱

در کالم « بنا»ی  کلمههمین  مثل؛ شود یک چیز قصد می ،ها الیه مضافی تمام  مضاف به وسیله

 ابْنُ أَنَا مِنًى، وَ مَکَّةَ ابْنُ أَنَا...»: اهلل لعائن علیهدر مجلس یزید السَّالم علیهحضرت امام سیّدالسّاجدین

 سِدْرَةَ فَجَازَ فَاسْتَعْلَى، عَال مَنْ ابْنُ أَنَا ،یَخْفَىال مَنْ ابْنُ أَنَا الْمُصْطَفَى، مُحَمَّدٍ ابْنُ أَنَا الصَّفَا، وَ الْمَرْوَةِ

؛ که (۴۲۴، ص۱ج، ۲۳۵۴،  على بن احمد طبرسى،ال) ...«أَدْنى أَوْ قَوْسَیْنِ قابَ رَبِّهِ مِنْ فَکانَ الْمُنْتَهَى

 .است مورد سخن ما دوم ی همین گونه ،در این نوشتار است. السَّالم علیهخود حضرت ،مراد از همه

های یک اسم برای اشاره به یک معنا آن است که غرض از اضافه،  نتیجه اینکه سرّ تعدّد اضافه

 کنند. قید زدن مضاف است و گاهی این نقش را چندین کلمه ایفا می

 

 های بین دو کلمه مناسبت. ۳

، یا به زددیگری قید ا برا یکی بتوان تا  ،باشدبین دو کلمه باید  که ی«مناسبت»منظور از امّا 

 ؟چیست به آن اضافه کرد تعبیر دیگر



    

 

، ۱، ج۲۴۳۳استرآبادی،  الدین رضی)ت کافی اس «ادنی مناسبت»در اضافه مشهور است که 

بین و  ای است مفهوم گسترده« مناسبت». (۲۶۳ص ،۱ج ،۲۳۱۱، یعیش بن الدین موفّق)(، ۱۵۲ص

اضافه  دیگر اسمبه هر  اسمی هم،هر  امّا؛ پیدا کرد ،گرچه دور توان مناسبتی می های زیادی کلمه

 شمردن چندی ازبرای  .کنیم حدود آن را روشنو  ای باز باید این کالم را تا اندازهپس  شود. نمی

در اینجا  مشتق از منظور .کنیم میتقسیم جامد و  قمشترا به  ی زبان عربیها اسم ،«ها مناسبت»

 هم را مصدر خودِ پس. باشد شده ساخته مصدر از اینکه نه دارد، حدثی معنای که است اسمی

 .است شامل

 

 ها اسمهای یک اسم مشتق با دیگر  مناسبت. ۳.۱.۱

دخیل بودن در تحقّق همان  در بیشتر موارد،خود  الیهِ ها با مضاف مشتق« تناسب»ی  ضابطه

هم  ها گاهی از بین این ترکیبطور که گفتیم،  و همان ۲استهمین ارتباطشان با حدث و  حدث

کلمه به چندین  معنا،ه به یک برای اشار مشتق یعنی اسم .دارندبه یک چیز اشاره  تا، همگیچند 

توجه کنید: فرض کنید امروز  ها به این مثالمورد سخن ما همین نوع است؛ و  ؛شود می اضافه

امسال این  ،ید؛ و بر خالف هر سال که در تهران بودشوید بیست ساله میو  سالروز تولّد شماست

                                                           



    

 

به شما ، است «محمّد»اسمش و  شناسم او را می نیزمن که هم ان تاز دوست روز را در قم هستید؛

در این . خواهید برای من از این هدیه سخن بگویید و اکنون می رسد می هدیهای » انگشتری»

یعنی ابتدا  ؛«یدِلِوْمَ ةِبَناسَمُبِ دٍمَّحَیقی مُدص نْمِ هَدِیَّةٌ مَوْیَی الْنِتْلَدوصَقَ»: گویید شما ابتدا می صورت

ادامه را  «هدیه»سخن از این  چنانچه سپسدهید.  به خود می «نکره ی هدیه»خبر از رسیدن یک 

های گوناگونی  صورت خود این معرفهو  آورید می «معرفه»را به صورت  آندر جمالت بعد  دهید،

برای اشاره  خواهیم ببینیم سخن ما هم پیرامون همین اضافه است. می که ،«اضافه»جمله از  ۲دارد

به ، ۱است «یمُهدَال»یعنی به معنی اسم مفعول و  که مشتق«هدیه» ی اید، کلمه دریافت کرده آنچه به

 ؟چه چیزهایی در این واقعه قابلیت اضافه شدن را دارد

 ؛اید اضافه کرده «لیها یدَهْمُال»هدیه را به  که در این صورت «هدیّتی»توانید بگویید:  شما می

اسم او را و  «محمّدٍ هَدِیَّة»یا: ، «صدیقی هَدِیَّة»بگویید: اضافه کنید یعنی « یدِمُهْ»به یا 

 ؛بگویید

 بهو « ۴هَدِیَّة مَوْلِدِی»، یا: «هَدِیَّة العشرین» :یا ،«السّنةِ هَدِیَّة» :یا، «الیومِ هَدِیَّة» :بگویید یا

 ؛اضافه کنید« فیه زماناً یدَهْالمُ»

                                                           



    

 

 ؛«فیه مکاناً یدَهْالمُ»یعنی اضافه به  «مَّقُ هَدِیَّة» :یا

 است. ، با چند لفظ تعبیر شده«فیه المُهْدَی»بینید از  می چنانچه

 کنید؛« له یدَهْالمُ»به و  «۲مَوْلِدی هَدِیَّة» :یا

همان  یعنیمعنوی خودش  موصوف با ی مشتقّ که در معنی صفت است،«هدیّة»از یا: 

تعبیر « ی صفت به موصوف اضافه»؛ که از آن به «هدیّة الخاتَم»ترکیب اضافی بسازید:  ،«خاتَم»

 . ... و ؛«الخاتَم المُهدَی: »یعنی، «الخاتَم الهدیّة»اند:  گونه کنند. این دو کلمه در معنی این می

 اختصاص الم»الیه در  بین مضاف و مضافمنویّ  انحصار حرف جرِّکه شود  از اینجا روشن می

( ۱۵۲، ص۱، ج۲۴۳۳استرآبادی،  الدین رضی)« ظرفیت فی» ی یا این دو به اضافه «مِن تبعیض و

 بن الدین موفّقآید ) ، چنانچه از عبارت شارح مفصّل بر میگویی است به نحوی کلّیو  دقیق نیست

ا اسم مفعول و به معنای ه در این ترکیب« هَدِیَّة»توضیح اینکه ؛ (۲۱۲ص ،۱ج ،۲۳۱۱، یعیش

پس  برید؛ ها را به کار می این عبارت ،چون فرض این است که شما بعد از دریافت آن ماضی است؛

شود که گرچه درست  در تقدیر گرفته می« الم»ها  این ترکیب بیشتردر  و هستند ها معنویّ اضافه

تر از این هم  توانیم دقیق خیلی کلّی است و می، ولی هم وجود دارد «اختصاص»معنای و  است

« هَدِیَّتِی»در و  ابتدای غایت است« مِن»حرف جرّ واقعی « ة صدِیقِیهَدِیَّ»در  مثالًبیان کنیم؛ 

 است.« إلی»

                                                           



    

 

برخی  ، دری شودمتعدّ «باء»یا « عَلَی»، مثل اگر حدثی با حرف جرّی غیر از این سه ،در کلّ

تُ سْلَجَ»طبق  مثالً .ت استمان حرف جر در نیّمعنای ه ،مجروراسم به  های آن ی مشتقها هاضاف

هستند؛ البته بعضی هم « عَلَی»به معنای « جُلُوس الْکُرْسی»و « جالِس الْکُرْسی»، «کُرْسیی الْلَعَ

 «.مَجْلَسی»ی اسم مکان به فاعل:  اضافه؛ نظیر اند«الم»به معنای 

، «ی الخاتَممُهْدِ» شود: تعدادی اسم اضافه می به ی شما جریان هدیهدر هم  اسم فاعل

 ؛و ... « ی قمَّدِمُهْ»، «ةنَالسَّی دِمُهْ»یا  «مِوْیَی الْدِمُهْ»، «مُهْدِیَّ»

، «ی صدیقیمُهدَ»، «ایَمُهدَ»، «مُهْدَی الْخاتَم»: مصدر میمیو  زمانو  اسم مکانطور  همین

 و ... ؛ «مُهدَی قمّ»، «۲ی مَوْلِدیمُهدَ»

، «إهداء صدیقی»، «إهدائی»، «إهداء الخاتَم»نیست:  مصدر میمیبا  مصدر اصلیو فرقی بین 

 و ... .« إهداء قمَّ»، «إهداء مَوْلِدی»

ها  توانست به همین مناسب شد، می هم ساخته می «اسم آلت» باباگر از این مادّه در این 

 اضافه شود.

های رایج در  بسیاری از اضافهواقعی هم کم نیست؛ ی  نمونهها همگی ساختگی بود؛  این مثال

مولود ، باقر العلوم ساقی الکوثر، شافع المحشر،فاتح خیبر،  خاتِم النبیّین،اند:  از این قسم کالم عرب

                                                           



    

 

مسجد ضا، مقام إبراهیم، قتلی الطفوف، مشهد الرّ شهید کربال، قتیل العبرات،غسیل المالئکة، الکعبة، 

 .و...  الضرار

، مضاف بهباید مخاطب  ،اضافهکار بردن  بهکه قبل از  تذکر دهیمهم را مهم این نکته البته 

 ، تا ترکیب اضافی برای او معنادار باشدداشته باشدخودِ تناسب آگاهی و  ی مناسب کلمه

است، تا  داده ای دوستتان به شما هدیهبداند  مثالً؛ (۴۵۵، ص۲، ج۲۴۳۳استرآبادی،  الدین رضی)

اید تا  گرفته ای یا بداند شما امروز هدیه ؛به آن هدیه رهنمون شودو  «مّدٍحَمُهدیّة »شما بگویید 

أهْدی الْیَوْمَ »مضمون به  آگاهییعنی ؛ و همان هدیّه در ذهنش نقش ببندد «هدیّة الیَوْم»بگویید: 

های مشتق از  و دیگر مضاف« هدیّة الیَوْم»و  «مُحَمّدٍهدیّة »استعمال  مقدّم بر ،«مُحَمَّدٌ هَدِیَّةًإلیَّ 

 هدیّه است.

 شود: از چند راه حاصل می آگاهیاین 

، یعنی قبل از استعمال ترکیب اضافی از است گویندهقبلی خود  بیانی  به وسیلهگاهی . ۲

همین که شما  ،در جریان هدیه؛ گذشت «هدیه»در مثال  چنانچهدهد،  خبر می مضافوجود 

های مشتقّ،  نسبت به اسمهای گفته شده  تمام مناسبترا گفتید، « قَدْوَصَلَتْنی الْیَوْمَ...» اوّلی  جمله

مبهم  شنونده کنید برای ب اضافی استفاده میوقتی از ترکی وبندد؛  در ذهن مخاطبتان نقش می

 عهد ذکری است. از نوع الف و الم داراسم ی  نیست؛ بلکه به منزله



    

 

تناسب بسیار روشن است و با تصوّر  یا اینکه مسأله ،استاز قبل آگاه خود  ،مخاطبگاهی  .۱

کسی خود شاهد هدیه گرفتن شما باشد؛ در اینجا الزم  مثالًآید.  آن به ذهن می های ، مناسبکلمه

شما به کسی ها را به کار ببرید؛ یا اینکه  را به او بگویید بعد اضافه «قَدْوَصَلَتْنی الْیَوْمَ...»نیست ابتدا 

إنّ لی » :گویید یعنی ابتدا نمی ؛«مَوْلِدی قُمَّ»گوید:  فی البداهه میکه با او هیچ آشنایی ندارید 

در  ؛را اضافه به خودتان کنید آنسپس  ،در ذهن او نقش ببندد زادگاهتانتا نسبت شما با  ،«مَوْلِداً

بر  ؛«لکلّ مَوْلُودٍ مَوْلِدٌ»داند  چون هر کسی از قبل می اقع این نوعی از همان عهد ذهنی است؛و

برای مخاطب ترکیب شود، « مُهدا»هرچه با  ،ندهیدآن را خبر  از قبلْکه اگر « هدیّة»خالف 

 نامعلوم است.

که شما یک مثل اینالف و الم دار عهد حضوری است، اسم ی  ای هم به منزله در پاره. ۴

أهدیتُ »اید:  به او گفتهگویا با این کار  «.هذا هدیّتی إلیک»گویید:  دهید و می به کسی می یانگشتر

 .«یکَ هذا الخاتَمَ؛ فَخُذْ هدیّتیإل

های  وجود مناسبیا حضوری علم به و  یا ذهنی ،مخاطب باید یا به عهد ذکری اینکهنتیجه 

 بفهمد.را  اضافیترکیب تا معنی  ،داشته باشد یک کلمه

ترکیب اضافی را به کار  یک بدون آگاهی مخاطب،و  هیچ عهدی بی گویندهگاهی  ولی

تناسب بدون ذکر مناسب تصور و  که برای برخی هست و برای دیگری نیست نسبتیگیرد؛  می

فی و  شوید صحبت می همی آشنایی با هم ندارید  با کسی که سابقهفرض کنید شما ؛ شود مین



    

 

به  «شما»نیست که با تصور امری « استاد داشتن»؛ «ی کذا و کذااذِتَأسْ الَقَ» :گویید میالبداهه 

. اید ی او خبری داده د و هم دربارهاید که استاد داری بیاید؛ با این سخن هم القا کرده تانمخاطب ذهن

 ای دارد که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد. این نوع، کاربردهای ویژه

به شرط  ،ها و مناسبت ها تمامی این مناسبآگاهی مخاطب از  موارد، بیشتردر  اینکهخالصه 

با ذکر الیه که  مضاف و وجود مضاف ،«هدیه»ی ها در مثال ؛آن است فهمو  کار بردن ترکیب اضافی

 های ترکیباین کند؛ پس  را درك می ها مناسبت هم ؛ ذوق هر اهل زبانیاست مخاطبمعلومِ  قبلی

برای غرضی خاص، که  هم وجود دارد مواردی خاص ولی اضافی برای او مفید معنا خواهد بود.

باز مفهوم است. در تطبیق به  امّا ،شود و فی البداهه از ترکیب اضافی استفاده می بدون آگاهی او

 پردازیم. هایش بیشتر می این مورد و مثال

 

 هست های معنوی نیز ها برای مشتق این مناسبت. ۳.۱.۲

لفظی ـ های  مشتقّ در تنهایعنی ارتباط با حدث، ی تناسب،  این ضابطهتوجّه داشته باشید که 

قرار است. اند نیز جریان از همین  در معنا مشتقّو  مدهایی که در لفظ جا در اسم؛ نیستمعنوی 

زیر دقت  زیرحکایت ی این کلمه در  . به چند اضافهدارد« مَوْلُود»که معنای « ابن»ی  نظیر کلمه

 کنید:



    

 

شهید در آزادسازی موصل به تازگی ، که بود کربال یلااهاز ی سیدی  در سپاه بدر عراق، طلبه

اش هم از  مادرش بانویی مجتهده است. پدربزرگ مادریو  ی مجلس عراق . پدرش نمایندهشد

سرشناس نزد ی این خاندان افرادی  علمای بزرگ است و زعامت چند حوزه را به عهده دارد. همه

ی کربال  ی علمیّه درسانش در حوزه ی که یکی از هما نامه زندگی ازرا جمالت زیر ها هستند؛  ربع

 :ایم کرده، انتخاب برای او نوشته

 ؛...لوم الیومیّهأن یدرّس الع «مندوب المجلسابن «  ... و قال له اُستاذه بالمدرسه: الجدیر ب

 «البَرْابنُ کَ»فرجع ؛ أکثر من شهرٍ یتحمّل التوطّن فیها لمو قدضاق صدرُه فی المدائن و ... 

 ؛..إلیها.

یُناجی نفسه: ما لی و ! و کثیراً مّا سمعتُه عندئذ «اهلل ولِسُرَ ابنَ»... و کانت أصدقاؤه یخاطبونه یا 

 ؛...اهلل؟ رسول

 ؛..عفیفة. «دةهِتَجْمُ ابنُ»... کیف ال؟ و هو 

اهلل تعالی و إلی  یمنعه الشباب و أهواءه عن الهجرة لمو  البدریّین« ابنُ عِشرین» لحق هکذا ... و

 ؛...هالجهاد فی سبیل

 «عالمٍ تِنْبِ ابنُ»یفتخر بأنّه کان ؛ بل ةاالُمّ بمُمثِّلالیلتفت إلی انتسابه  علیه اهلل رحمة... و کان

 ؛...ربّانیّ



    

 

 پدر، مادر و ا اضافه به نام یا وصفِباست  بر یک نفر اطالق شده« ابن»ی  در این عبارات کلمه

و  اند که به معنای ظرفموطن و  ا اضافه به سنّهمینطور بو  که به معنای اسم فاعل هستندجدّ، 

 به همان شخص اشاره دارند. ها تمامی ترکیب

هستند. این جمله « والِدَة»و « مَوْلودَة»طوراند، چون به معنای  یننیز ا« اُمّ»و « بنت»های  کلمه

 .اند هر دو کلمه به ظرف اضافه شده «.بَناتُ الیومِ اُمَّهاتُ الغَدِ»اید:  را حتما شنیده

 

 ها دیگر اسم وهای بین یک اسم جامد  مناسبت. ۳.۲.۱

 اند؛ با هم متناسب ،شوند میاز یک حدث مشتق  که هایی اسمآن دسته  ،طور که گذشت همان

همگی در وقوع و ... فاعل آن حدث، مفعول، ظرف ن چو تنها معنای حدث دارند؛که آنها  همچنین

هم همین ارتباطشان با حدث است.آنها  و سرّ تناسب ؛اند یک رخداد نقش داشته

ها هم با مشتقات  ای از مناسبت در پاره گرچهبین جامدها پیچیده و متنوع است؛  ها مناسبت امّا

مثل:  در آن قرار دارند اضافه شوند؛توانند به زمان یا مکانی که  می نیز جامدها مثالً اند. مشترك

در کلمات پروین ؛ آب( )گُلِ بیابان خشک و بی «وَرْدَة الْهَیْمَاء»و  )گُلِ اردیبهشت( «أیّارَة دَرْوَ»



    

 

)گُلِ صبحگاه، خاشاك  «اءسَباح ذاویة المَة الصَّرَهْزَ» :استبسیار  مضمون این شبیه ،اعتصامی

 .ین اضافه شاهد ماستاوّلکه  ۲است( ی شبانگاه پژمرده

در کالم عرب وجود دارد؛  ،جامد هم مظروفبه جامد ی ظرف  یعنی اضافهقضیّه عکس این 

دار »وجود دارد؛ مثل: به مظروف مشتق  جامدی ظرف  اضافه اینکه؛ کما «الحدار السِّ»مثل: 

)نور،  ۱«یَعْمَلُون کانُوا بِما أَرْجُلُهُمْ وَ أَیْدیهِمْ وَ أَلْسِنَتُهُمْ عَلَیْهِمْ تَشْهَدُ یَوْم»و  «الْعَذابِیَوْم »و  «الخالفة

معکوس و پوشیده نیست که به مصادر از این قبیل است؛  جامد های ظروف تمامی اضافه ؛(۱۳

مٍ عَذاب یو»، «خالفة الدّار»: به ظرف خود استمشتق ی  اضافه ، مثال برایها گونه ترکیب این

 .(۴۲)مریم،  « یَوْمٍ عَظیم ۴فَوَیْلٌ لِلَّذینَ کَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ»، (۲۰)انعام،  «عَظِیمٍ

وقایع اضافه آن به مصدر تمامی  تواند میکه  دهد، میدر یک ظرف چندین واقعه رخ گاهی 

 یَوْم» ،«الْحَسْرَة یَوْم»، «الدِّین یَوْم» ایم: شنیده« قیامت»ی همین  هایی که درباره ؛ مثل اسمشود

                                                           



    

 

عُ یَوْم الیَنْفَ»، «یَوْم الجَزاءِ»، «یَوْم التّغابُنِ»، «الْخُلُود یَوْم» ،«عیدالْوَ یَوْم» ،«الْفَصْل یَوْم» ،«الْجَمْع

؛، و...(۳۳)شعرا،  «مالٌ و البَنُونَ

 الْمَظْلُومِ یَوْمُ» :است به غیرمصدر شدهظرف جامد اضافه  المالسَّ علیهکالم امیرالمؤمنیندر این 

« یَوْم المظلوم»البته  .(۱۴۳ حکمت البالغه، نهج) « الْمَظْلُوم عَلَى الظَّالِمِ یَوْمِ مِنْ أَشَدُّ الظَّالِمِ عَلَى

 جَزاءِالْمَظلُومِ أو یَوْمُ  معاقبةیَوْمُ » چنین است:سخن گهربار این  یقدری توضیح نیاز دارد؛ معنا

 یا «معاقبة» فاعلِ «مظلومال» یعنی؛ «ومِلُظْمَالظّالِم علی الْ ظُلْمالْمَظلُومِ علی الظّالِم أشدُّ مِنْ یَوْم 

، ظرفِ «یوم»اگر  نوچی به فاعل؛  یعنی اضافهاست،  «یَوْم المُعاقِب»در واقع  پساست؛  «جزاء»

ی در کار «خفّأ»و « أشدّ»و  یکی است« یَوْم الظّالِم»به معنای واقعی خودش باشد با « المَظْلُوم»

یا « معاقبه»امّا همین که از فاعلِ ؛ آن اند به فاعل حدث ی ظرف هر دو اضافه اینکهنتیجه  نیست.

 .ستین وجهخالی از خود  شده« المظلوم»تعبیر به « جزاء»

در  «قدَنْم الخَوْیَ»مثل:  شده،گاهی ظرف زمان به جای خودِ مشتق، به مکان آن مشتق اضافه 

 طاووس، ابن) « الثَّقَلَیْن عِبَادَةِ مِنْ أَفْضَلُ الْخَنْدَقِ یَوْمَ عَلِیٍّ لَضَرْبَةُ: »آلهو علیه اهلل صلّیالله روایت رسول

 است. بوده« قِتالِ الخَنْدَق یَوْمَ»، که در واقع  (۳۶۲، ص۲، ج۲۴۲۶،  موسى بن على

برای نکوهش  است؛ «اختصاص» و «ملکیّت» بین یک اسم جامد و اسم دیگر دیگر مناسبت

دومی مثال و  ین اضافه شاهد مااوّلکه « دارُ فالنٍ دار فتنةٍ و إفسادٍ»گویند:  میی او  دربارهکسی 

 «.سرَالفَ لّجُ: »بعدیمثال ؛ و برای مورد پیشین است



    

 

و  «جلد الکتاب»و  «زیدٍ ید» مثل: ی جزء به کلّ، اضافه ؛هم داریم« کلّیّت و زئیّتج» تناسب

 «.السَّالم علیهنوحٍقوم » ی کلّ به جزء، مثل: اضافه مورد، یعنیعکس این  و ؛«بِنَعصیر العِ»

گوییم:  می؛ «عقل فالنٍ»و  «نور اهلل»داریم، مثل:  «اعتباریکلّ و جزء »ی  اضافهطور  همین

 .)آبروی عالمان آبروی اسالم است( «عِرض العُلماء عِرض اإلسالم»

به نام او اضافه  ،یک شخص است؛ عنوانِ جامدِ تمام نزدیکانِ «قرابت»مناسبت دیگر 

؛ شاید بتوانیم این مورد را «أهل فالن»و  «بَعْل فالنة»و  «صَهْر فالنٍ»و  «عمّ فالنٍ»مثل: شوند؛  می

 .برگردانیم« اختصاص»به همان 

شود. این  تر از خود اوست اضافه می گاهی هم اسم جامد به عنوان جامد دیگرِ خود که روشن

این این یکی در جامدها. و  هاست است؛ آن در مشتق «ی صفت به موصوف اضافه» نظیرمناسبت 

الفضّة »معنا  ، که در«خاتم الفضّة»؛ مثل: ی عطف بیان به متبوع خود است در واقع اضافهمورد 

 .است« الخاتم

 

 . جامدهای معنوی۳.۲.۲

در معنا خالی از معنای و  هایی که در لفظ مشتق اسماین نکته را هم باید یادآوری کنیم که 

پیوسته  اوّلدارای معنای حدث به قسم طور که جامدهای  اند. همان ملحق به این دستهاند  حدث



    

 

. در این السَّالم علیه ب حضرت عزرائیلقل« الْمَوْت لَکمَ»ترکیب در  «کلَمَ»ی  کلمه مثلبودند. 

و  ن استفعل انساهم  «توْمَ» فرشته اشاره دارد. آنمعنای حدثی ندارد و به ذات  «کلَمَ» مثال

حاضر فرد هنگام موت حضرت که به این اعتبار یک شخص دیگر اضافه شده  لِبه فع ،ملک ذاتِ

 .است «دیگری هنگام صدور فعل ،یکیحضور »در اینجا مناسبت پس  ؛شود می

 سخن ما بر سر چیز دیگری است.و  که ذکر آن الزم نیست ۲های دیگر و بسیاری مناسبت

 بود.« ادنی مناسبت»ارتباط تنها تبیین عبارت  های پراکنده و بی منظور از گفتن این مناسبت

و  مناسبهر یک از علم به وجود الیه،  عالوه بر مضافمخاطب باید  ،ها در اینجا هم مشتق

 ؛یا حضوریو  نیازی به ذکر آن نباشدیعنی  یا آگاهی قبلی؛ گوینده، بیانداشته باشد، یا با  تناسب

رو نسبت به  از این روید؛ می «لگُ»هم  «بیابان خشک و سوزان»در دانند که  مینهمه  مثالً

را به کار « ءوردة الهیما»تعبیر سپس  ،«ةٌدَرْوَ ماءِیْهَفی الْتُنْمی » :ست ابتدا بگوییمناآگاهان الزم ا

 روید. گل می« أیّار»دانند در  ولی همه می؛ ببریم

الزم است که شنونده از قبل بداند روزی هست و در آن چنین  «ةیامَقِم الْوْیَ»در  چنانچه

فی البداهه  بدین خاطردارد؛  «دست»پوشیده نیست که هر شخصی  ولی؛ دهد رخ می «قیامی»

 .استفاده کنیم« دٍیْد زَیَ»از بعد  ،«لِزَیْدٍ یَدٌ» :و نیاز نیست بگوییم« دٍیْد زَیَ» :گوییم می

                                                           



    

 

های یک اسم،  سرّ تعدد اضافه کهبرسیم  چند صفحه سخن گفتیم تا به این چند جمله کنونتا

با  که ،هستندای  های نکره اسم دسته یک در کالم عرب های آن است؛ یعنی«مناسب»تعدّد 

؛ و از شود گاهی از چند ترکیب، به یک چیز اشاره میو  خورند قید میمتعدّدی های «مُناسب»

برای قید  در مواردیدرست است که  :خواهیم بگوییم میاکنون  ؛شویم میبحث اصل  وارد اینجا

 اش، و فراگیریکوچک کردن شمول  منحصر کردن آن در یک مورد، یاو نکره یک اسم زدن 

اضافه به هر یک از اینها معنای جزئی اما  ؛ماضافه کنی ی متعددیها«مناسب»را به آن  متوانی می

یعنی بیشتر این  ؛یکی نیستآنها  یا حداقل بیشتر ،همهکاربرد موضع متفاوتی از دیگری دارد و 

و جا، حتی ممکن است یک ترکیب در د .دارندهم  جایگاهیبا هم اختالف  ،ی مختلفها ترکیب

های  جایگاه مثالبررسی  بادو معنای مختلف را برساند؛ و البته برخی هم با برخی تفاوت ندارند؛ 

 .شود تر می مطلب روشن گذشته،

 

 ها در اسم مشتق جایگاه هر یک از ترکیب. ۴

 اید: گفتهجمالت زیر را  ،هدیهآن ی سخن از  فرض کنید شما در ادامه

 ؛الْعِشْرینَ دِیَّةَهَـ قدأخذتُ الْیَوْمَ 

 أحَبُ إلَیَّ مِنْ هدیَّةِ العامِ الْماضی؛ هَدِیَّةُ السَّنَةِ ـ



    

 

 إلی مُرُورِ الْفُرْصَةِ؛ السّنة هدیّةَقدانْتَبَهْتُ حینَ أخَذْتُ  ـ

شما چه امّا  شود؛ رهنمون می «ی دریافتی هدیه»ن ابه هم ها اضافهتمامی این با شما مخاطب 

با « هدیه»و چه معنایی افزون بر تقیید  اید؟ ها را انتخاب کرده الیه مضافاید که این  ذهنیّتی داشته

در چه در ضمن تقیید، و  چه ذهنیّتی دارا بوده باشیدباید : یا به تعبیر بهتر شود؟ این الفاظ ادا می

 باشد؟  از شما صادر شده ها جملهتا این  باشید بوده مقامی باید

در نظر خودتان، خواهید مخاطب را متوجّه این کنید که  می «الْعِشْرینَهَدِیَّة »ترکیب شما با 

که عمرتان سپری شده حسرت از اینو  کنید احساس پیری میو  اید را گذراندهمقدار زیادی از عمر 

 .خورید می

خواهید به او بفهمانید که  تر است بگویید می همین جمله را اگر به شخصی که از شما کوچک

 و او باید به حرفتان گوش دهد. اید پیراهن از او بیشتر پاره کردهشما چند 

به کار های پیش  ی سال ی آن با هدیهّ در مقام مقایسهرا  «هَدِیَّة السّنةِ»ترکیب  ی دوم در جمله

ی آخر، با توجّه به  و همین ترکیب را در جمله اید؛ اضافه کرده« السّنَة»رو به  از همین اید؛ برده

ی که در توجه که تفاوت ، با اینهم بگویید« هدیّة الْیوم»توانستید  شما میالبته اید؛  گذران عمر گفته

 مناسب نبود. مثالً« هَدِیّة قُمَّ»؛ ولی گفتن نیست« الیوم»در  است،به گذر عمر  «السّنة»

ها بر زبان کسی  اگر همین ترکیب ؛«إلیْه الْمُهْدَی»بودید یعنی ها، گوینده خود شما  در این نمونه

 اضافه کند،« الْمُهْدِی»، یا «إلیْه الْمُهْدَی» یک شخص سومی هدیه را بر مثالًدیگر جاری شود، 



    

 

کند شما پانزده  کسی که خیال می مثالًشما گفتید داشته باشد؛  آنچهت از ممکن است معنایی متفاو

قدأخَذَ هَدِیَّةَ »گوید:  انتظار ندارد بیست سال دارید، از روی تعجّب در موردتان میو  اید ساله

؛«الْعِشْرینَ!

برند؛ یعنی کسی  گاهی هم این عبارت را برای غیر عادی جلوه دادن طول عمرِ کسی به کار می

عبیر گونه ت کشد هم از این انتظار مرگ او را میو  که طول عمر دیگری برایش غیرعادی است

اش را  ی صدسالگی فالنی هدیه»گویند:  اید که در مورد افراد مسنّ می کند. حتما شنیده استفاده می

 «.اش را هم فُوت کرده! شمع صد سالگی»، یا: «هم گرفته!

است. در  هر یک از عبارات در مقامی متفاوت از دیگری به کار رفتهی شهید هم  در مثال طلبه

با این و  معلّم از تصمیم شهید برای رفتن به حوزه آگاه شدهقرار است که جریان از این  اوّلترکیب 

بنابراین را از این کار منصرف کند؛  شهیدکه باید ترکیبی را به کار ببرد  ؛ اوکار مخالف است

؛ چون این خود یک مشوّق برای هستی «ابن عالم ربّانیّ»یا « ابن مجتهدة»گوید که تو  گاه نمی هیچ

خواهد در مقابل این  ؛ معلّم میراهی که برگزیدهو  تصحیحی است بر تصمیمی که گرفتهو  اوست

ی دیگری را هم به او یادآوری کند که تو از یک طرف  گزینهراهی که انتخاب کرده، و  انتسابدو 

با دانشگاه به دست و این  ؛آینده باشییک رجل سیاسی و  راه پدرت را ادامه دهیتوانی  میهم 

پدرت  اینکهیعنی تو با توجه به « ابن منتخب المجلس»ی  گوید شایسته از این رو می ؛آید می

 هم توجه داشته باش. تیا حداقل به این انتساب خود به او اقتدا کنی،ی مجلس است باید  نماینده



    

 

ی این طلبه به خاطر بهتر بودن امکانات  که خانواده کند در ادامه نویسنده به این اشاره می

کنند، ولی او تاب زندگی دور از  رفاهی و تحصیلی و با تحمیل پدر به شهر مدائن مهاجرت می

کند؛  گردد و تنها زندگی می میبه کربال بررا ندارد؛ به همین خاطر  السّالم علیهحرم سیّدالشّهدا

ای  علقهاو در مقام اشاره به  را به تصویر بکشد؛او به کربال  خواهد وابستگی نویسنده در اینجا می

و  آورد؛ تر از یک ماه در مدائن دوام نمی ؛ به طوری که بیشکند که دوری را بر او سخت میاست 

 ؛«ابن کربال»ا هم انتخاب کرده: ربهترین ترکیب 

 یعنی به کار رفته؛ ،کنیم هایی که با آن کسی را به بزرگی یاد می یکی از راهدر ترکیب سوم 

گویا  ؛مثالً، به خاطر شباهتش در رفتار و کردار او ثابت استنسبت دادن او به شخصی که بزرگی 

وقتی  رو از این ؛منتسب به او هستیو  ای بردهبهره  او بزرگیاز  تو :گوییم می طرفبا این کار به 

تقوا  کنیم، تا بگوییم میایشان را به جدّشان منسوب ذاریم احترام بگمتّقی مؤمن به سادات بخواهیم 

دوستان این  ؛ای داری کرده و شما هم خوب میراث به شما رسیده تانجداز جانب و شرافت شما 

ت تا مثل او در رفتار خود مراقب اسکه دیدند  کردند و می های او را مشاهده می وقتی فضیلتطلبه 

کردند؛  خطاب می« وآله علیه اهلل صلّی اهلل یا ابن رسول»او را به باشد  المالسّ علیهمرسول خدا و ائمّه

چندان  ولی به خاطر تواضع،اند؛  پس دوستان در مقام احترام او از این ترکیب استفاده کرده

 است. ، که نویسنده به آن اشاره کردههخوشایندش نبود



    

 

کند  دین نکته هم اشاره میپردازد و ب سپس به ذکر برخی تقیّدات دینی و فضائل اخالقی او می

که مادر عالم و ؛ اینکندرا یادآوری  امر خواهد به دلیل این از کودکی با او بوده؛ اکنون میاینها  که

 .«ابن مجتهدة عفیفة»کند که او  میاشاره این نکته  به از این رو کرده؛چنین تربیت ش او را دامن پاك

بسیار کم بود؛ و سنّ او  ،هنگام ورود به سپاه بدرخواهد گوشزد کند که  مینویسنده  ادامهدر و 

 است. استفاده کرده« ابن العشرین»از 

گوید که به مقامات مادّی توجّهی نداشت؛ افتخار او  و در پایان از این خصوصیت او سخن می

 مقام سیاسی پدرش در چشم او بزرگ نبود.و  ی علم و تقوا رشد کرده این بود که در خانواده

توان به جای همدیگر استفاده کرد؛ مثالً اگر  ها را نمی بینید بیشتر این ترکیب میچنانچه 

 ی او به کربال تناسبی نداشت. با علقه برد به کار می« ابن العشرین»نویسنده به جای ترکیب دوم، 

به « ابن»و « هدیه»که در مورد  هایی آگاهیی کلّی ارائه کنیم:  نیم یک ضابطهتوا بنابراین می

آنچه در مورد ت به نسبگوینده های آن نیست. یعنی  الیه ارتباط با مضاف ، بیشود داده میاطب مخ

الیه انتخاب  دو کلمه مضاف برای این و مقامی که در آن قرار دارد، درا دار شکه قصد گفتن مضاف،

د.کن می

 



    

 

 های اسم جامد الیه مضافجایگاه هر یک از . ۵

ة دَرْوَ»هایی که به یک چیز اشاره دارند هر یک مخصوص جایی هستند؛  در اینجا هم آن

رود. ولی  و مقاومت این گل در برابر گرما و خشکی به کار می در مقام بیان سرسختی «ءامَیْهَالْ

هی . گاتاثیر بهار بر این حیات استو  طبیعت در بهار در مقام بیان زنده شدن« دة أیَّارور»کاربرد 

 شود. همین تعبیر برای بیان کوتاهی عمر گل استفاده می

های  الیه انتخاب مضافدر  تفاوتْطور ترکیبات دیگری که به یک چیز اشاره دارد؛  همین

قبل و بعد بگویید توانید بدون مراجعه به آیات  می روشن است؛ شما در مورد قیامت «یوم»

، (۲۲۱)مائده، « یَنْفَعُ الصَّادِقینَ صِدْقُهُمیَوْمُ » :نیکوکاران یا بدکاران؟ ،مخاطب این آیات کسیتند

 ...؛و  (۴۰)توبه،  «بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ  فَتُکْوى نارِ جَهَنَّمَ  عَلَیْها فی  یُحْمى  یَوْمَ»

ولی  ؛شود اطالق می ،شوند حاضر میی قیامت  اعتبار که همه در صحنهاین به  «عِمْجَم الْوْیَ»

هر کس جزای عمل خود را  اینکهو  در مقام بیان پاداش و جزای هر کار است «لِصْفَم الْوْیَ»

 .شود بیند و با همه یک طور برخورد نمی می

جایگاهی ویژه هایی  چنین ترکیب ها اگر ادامه دهیم، برای بیشتر این طور تا آخر مثال و همین

چند مثال  های قرآنی نمونه ؛ درشود و با کمی دقّت روشن می نیست آنتفصیل که نیازی به  ،هست

 .واقعی را خواهیم آورد



    

 

چنان بر ها ـ  به ویژه مثال ـ ایم از آنچه تاکنون گفتهی مهمّ را هم باید تذکّر دهیم که  نکته این

 جایگاه فایده دارد:دو در آید که بحث ما  می

توانیم قضاوت کنیم که  دهیم؛ پس می به کمک قرائن، مقتضای مقام را تشخیص می اینکهیا . ۲

 در مثال طلبه گذشت. چنانچهی مناسب انتخاب شده یا خیر؟  کلمه

الیه؛ و تنها خود الفاظ هستند که ما را  ای نیست جز همین مضاف یا بر تشخیص مقتضا قرینه .۱

اصال گاهی توانیم مقام را تشخیص دهیم.  الیه می مضاف در اینجا از همانشوند؛  به مقام رهنمون می

خواهید مشاهده  آیندههای  الیه است، که در برخی از مثال ی همین مضاف تمام ترسیم فضا به عهده

 .کرد

 

 قرآن کریم هایی از نمونه. ۶

و انتخاب  شده است سنجیده معمولیی  در کالم یک گوینده« ها اضافه»که دانیم  اکنون می

روشن  ،تر از آن به گوش بشر نخورده بلیغکالمی که  بنابراین حسابنیست؛  ها اتفاقی الیه مضاف

 جای خود دارد. است و

این ؛ چه اینکه تمام نیمک کلمه در قرآن را بررسی ی چند با حفظ این مقدّمه، اکنون اضافه

و  یاری کند و احادیثقرآن ی بیشتر از دریای بیکران  ها زمانی ارزش دارد که ما را در بهره بحث



    

 

؛ در روایات خصوصاً ادعیه، همچون دعاهای صحیفه این دو بگشایدبهتر بر ما دری برای فهم 

 .طلبد و مجالی مستقل می نیز غوغاست و جای کار دارد السّالم علیهحضرت سیّد السّاجدین

ها شده  الیه هایی که در انتخاب مضاف ی قرآنی به دنبال پیدا کردن دقّتها در این ترکیب

الیه قرار گیرند، چرا این  اند مضاف توانسته از بین چندین کلمه که می خواهیم روشن کنیم هستیم؛ می

 ای را دارد؟ و آیا همان کلمه انتخاب شده؟ اقتضای چه کلمه یعنی ببینیم مقامْکلمه اختیار شده؟ 

 .و معنا را موشکافی کنیم مقام را حدس بزنیمها،  الیه به کمک مضافای از آیات  طور در پاره همین

 

 فرعون و. حکایت حضرت موسی ۶.۱.۱

ذکر هر کدام به با حفظ اصل واقعه، و  هدر چندین جای قرآن سخن به میان آمد این جریاناز 

 :است پرداخته آنای از  چند جملهو  گذشته آنچهاز ای  گوشه

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآیَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَ مَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ  ی اعراف: سوره

حَقِیقٌ عَلَى أَنْ  ﴾۲۵۳﴿وَ قَالَ مُوسَى یَا فِرْعَوْنُ إِنِّی رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ  ﴾۲۵۴﴿عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ 

  ﴾۲۵۰﴿جِئْتُکُمْ بِبَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ فَأَرْسِلْ مَعِیَ بَنِی إِسْرَائِیلَ ى اللَّهِ إِالَّ الْحَقَّ قَدْأَقُولَ عَلَالَ



    

 

تِسْعَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِی إِسْرَائِیلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّی وَ لَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى  إسراء:

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هؤُالَءِ إِالَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ بَصَائِرَ  ﴾۲۵۲﴿لَأَظُنُّکَ یَا مُوسَى مَسْحُوراً 

 ﴾۲۵۱﴿یَا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً وَ إِنِّی لَأَظُنُّکَ 

جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّکَ عَنَا بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ الَتُعَذِّبْهُمْ قَدْفَأْتِیَاهُ فَقُوالَ إِنَّا رَسُوالَ رَبِّکَ فَأَرْسِلْ مَطه: 

قَالَ  ﴾۳۳﴿إِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَیْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ کَذَّبَ وَ تَوَلَّى  ﴾۳۲﴿وَ السَّالَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى 

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ  ﴾۰۵﴿ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى  قَالَ رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَى کُلَّ شَیْ ﴾۳۱﴿فَمَنْ رَبُّکُمَا یَا مُوسَى 

 ﴾۰۱﴿دَ رَبِّی فِی کِتَابٍ الَ یَضِلُّ رَبِّی وَ الَ یَنْسَى قَالَ عِلْمُهَا عِنْ ﴾۰۲﴿ى اوّلالْ

 ﴾۲۲﴿أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِی إِسْرَائِیلَ  ﴾۲۶﴿ عَالَمِینَفَأْتِیَا فِرْعَوْنَ فَقُوالَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْشعراء: 

 فرماید: تا اینکه می

قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا إِنْ کُنْتُمْ مُوقِنِینَ  ﴾۱۴﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَ مَا رَبُّ الْعَالَمِینَ 

قَالَ إِنَّ رَسُولَکُمُ  ﴾۱۶﴿ینَ اوّلقَالَ رَبُّکُمْ وَ رَبُّ آبَائِکُمُ الْ ﴾۱۰﴿تَسْتَمِعُونَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَ الَ ﴾۱۳﴿

قَالَ  ﴾۱۳﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَا بَیْنَهُمَا إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ  ﴾۱۲﴿الَّذِی أُرْسِلَ إِلَیْکُمْ لَمَجْنُونٌ 

 ﴾۱۱﴿لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهاً غَیْرِی لَأَجْعَلَنَّکَ مِنَ الْمَسْجُونِینَ 

نَ وَ هَامَانَ وَ قَارُونَ فَقَالُوا إِلَى فِرْعَوْ ﴾۱۴﴿وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُبِینٍ غافر: 

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ وَ اسْتَحْیُوا نِسَاءَهُمْ  ﴾۱۳﴿سَاحِرٌ کَذَّابٌ 

ذَرُونِی أَقْتُلْ مُوسَى وَ لْیَدْعُ رَبَّهُ إِنِّی أَخَافُ أَنْ  وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ﴾۱۰﴿وَ مَا کَیْدُ الْکَافِرِینَ إِالَّ فِی ضَالَلٍ 



    

 

وَ قَالَ مُوسَى إِنِّی عُذْتُ بِرَبِّی وَ رَبِّکُمْ مِنْ کُلِّ  ﴾۱۶﴿یُبَدِّلَ دِینَکُمْ أَوْ أَنْ یُظْهِرَ فِی الْأَرْضِ الْفَسَادَ 

 ﴾۱۲﴿مُتَکَبِّرٍ الَ یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ 

 فَلَمَّا ﴾۳۶﴿ الْعالَمینَ رَبِّ رَسُولُ إِنِّی فَقالَ ماَلَئِهِ وَ فِرْعَوْنَ  إِلى بِآیاتِنا  مُوسى أَرْسَلْنا لَقَدْ زخرف: وَ

 أَخَذْناهُمْ وَ أُخْتِها مِنْ أَکْبَرُ هِیَ إِالَّ آیَةٍ مِنْ نُریهِمْ ما وَ ﴾۳۲﴿ یَضْحَکُونَ مِنْها هُمْ إِذا بِآیاتِنا جاءَهُمْ

 ﴾۳۱﴿ لَمُهْتَدُونَ إِنَّنا عِنْدَكَ عَهِدَ بِما رَبَّکَ لَنا ادْعُ السَّاحِرُ أَیُّهَا یا قالُوا وَ ﴾۳۳﴿ یَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ بِالْعَذابِ

أَنْ أَدُّوا إِلَیَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّی لَکُمْ  ﴾۲۲﴿وَ لَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ کَرِیمٌ :  دخان

وَ إِنِّی عُذْتُ بِرَبِّی وَ رَبِّکُمْ  ﴾۲۱﴿وَ أَنْ الَ تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّی آتِیکُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ  ﴾۲۳﴿رَسُولٌ أَمِینٌ 

  ﴾۱۵﴿أَنْ تَرْجُمُونِ 

وَ أَهْدِیَکَ إِلَى  ﴾۲۳﴿فَقُلْ هَلْ لَکَ إِلَى أَنْ تَزَکَّى  ﴾۲۲﴿اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى نازعات: 

فَحَشَرَ  ﴾۱۱﴿ثُمَّ أَدْبَرَ یَسْعَى  ﴾۱۲﴿فَکَذَّبَ وَ عَصَى  ﴾۱۵﴿فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْکُبْرَى  ﴾۲۱﴿رَبِّکَ فَتَخْشَى 

 ﴾۱۳﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلَى  ﴾۱۴﴿فَنَادَى 

 .«أرْض»و  «بّرَ»و « ولسُرَ»پردازیم:  کلمه می سهی  به اضافهدر این آیات 

 



    

 

 «رسول»ی  کلمه. ۶.۱.۲

احمد بن  )فیومی رود: أرْسَلَ فُالنٌ إلی فُالنٍ رَسُوالً گونه به کار می عربی این درفعل این ماده 

 کَما عَلَیْکُمْ شاهِداً رَسُوالً إِلَیْکُمْ أَرْسَلْنا إِنَّا»است:  ی شریفه آمده در آیه ، ر.س.ل(.۲۳۲۳محمّد، 

و  است خداوند «مُرْسِل» یعنی إرْسال، فرآیند ؛ در این(۲۰)مزمل،  «رَسُوالً فِرْعَوْنَ  إِلى أَرْسَلْنا

« مإلیه مُرْسَل» هم إسرائیل بنیفرعون و  ؛السّالمعلیهماحضرت موسی و برادرش «مُرْسَل)رَسُول(»

است؛ و قرار شد  به سه کلمه اضافه شده «ولسُرَ»کنید، در آیات  طور که مشاهده می همانهستند؛ 

 ها را بررسی کنیم. اختالف این ترکیب

از او  بعد از آگاهی مخاطبِو  از زبان چه کسی حکایت شدهاین اضافات ابتدا باید ببینیم 

 ؟آنقبل یا  بوده« إرسال»

هایی هم وجود  در دست ما نیست؛ ولی مالكمتاسفانه امروز منبع متقنی در ترتیب نزول آیات 

 است؛ دارد که بتوان تقدیم و تاخیر برخی آیات را مشخّص کرد، که در علوم قرآنی بیان شده

ها را همین قرار دهیم که  توانیم یکی از مالك می ما (.۳۲، ص۲۴۳۲محمدهادی،  معرفت)

 الیه بدانیم. و نسبت مضاف و مضاف  یعنی ترکیب اضافی را مسبوق به إخبار از رابطه خواندیم؛

خبر « إرْسال»ها حضرت موسی از  گوید که قبل از این سخن یک آیه میطبق این معیار، 

ین اوّلتاً طبیع ؛(۲۵۳)اعراف،  «مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ سُولٌرَوَ قَالَ مُوسَى یَا فِرْعَوْنُ إِنِّی »است:  داده



    

 

است؛ یعنی از فرستاده شدنش از سوی خداوند  ای که حضرت موسی به زبان آورده این بوده جمله

را بکار « رَسُوالَ رَبِّکَإِنَّا »و « رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَإِنَّا »ی سخنش  در ادامهخبر داده، سپس 

شود که  های دیگر، روشن می ها در سوره اضافهو  و چون این آیه در یک سوره استاست؛  برده

 توان معلوم کرد. تقدیم و تاخیر آن دو را نمی ،این مالكبا است؛ ولی  نزولش قبل از آنها بوده

 یاحضرت موسی  آنچهاند و  این دو از زبان خداوند در قرآن ذکر شدهتوجه دارید که البته 

 «.فَاَتَیَاهُ فَقَاال إنَّا...»؛ یعنی: است حذف شده اند به خاطر ایجازْ گفته فرعونهارون به 

« مُرْسِل»و « إرسال» ،است؛ برای آن دو «مُرْسَل» ین دو پیامبرخوب این کالم یکی از ا

 هاست. روشن، بلکه اعتقاد آن

را  این ترکیب است. ترکیب ی بحث در همین که نکته ،از قول فرعون است «رَسُولکُم»امّا 

را از آنها جدا دانسته و خود  ، ولیاست« المرسل إلیهم»کسی بر زبان جاری کرده که جزء 

گوید:  مردی به همسر خود می مثالًاید که  حتما تا حاال شنیدهاست.  را به بقیّه نسبت داده« رَسُول»

برائت  ییرین تعباو با چن پسر خود او هم هست. اینکه؛ با «پسرت فالن دسته گل را به آب داده»

 و است ی این دو پیامبر فرستنده منکرچون کند. فرعون نیز  اعالم می شکارفرد و خود را از این 

خود را جزء مرسل دهد، « جنون»خواهد به او نسبت  میهم از طرفی  ،اصل ارسال ایمان ندارد به

این ؛ یعنی گوید می طور این «المرسل إلیهم»خطاب به سائر و  کند جدا میآنها  داند و از الیهم نمی

اقرار و تأییدی بر  «رسولنا»گویا  ؛ی مجنون ـ نعوذ باهلل ـ از شماست و به من ربطی ندارد فرستاده



    

 

د؛ او گشای نمی به آن لب رو ؛ از اینبه خود او هم هست« جنون»نسبت دادن و  مدّعای دو پیامبر

با این و  اش را تحکیم کرده عقیده هم« إِلَیْکُمْالَّذِی أُرْسِلَ »حتّی به این اکتفا ننموده و با عبارت 

شود این جمله را به  جا معلوم می از همین ؛است کردههویدا  خوبیبه را  خودر حال درونی تعبی

توان فهمید که اطرافیان فرعون تا حدودی از دعوت  میطور  همین. است حالت تمسخر گفته

سخن خود را تکرار  المالسّ علیهزمانی که موسی» ... است:  زمخشری گفته؛ اند حضرت اثر پذیرفته

هم جدا کرد[ و الی او را دیوانه انگاشت و به قوم خود نسبت داد ]و خود را از منسوب ، فرعونکرد

)ابوالقاسم محمود  ۲«ی ما[ فرستاده و نگفت:ی قوم نامید ] چون او را فرستاده او را به طنز گرفت

 .(۴۵۲، ص۴، ج۲۳۵۲مخشری، الز بن عمرو

و رسول را به مخاطبین اضافه کرد ]و : »چنین آمده ی مذکور ذیل آیهابن عاشور در تفسیر و 

این کار را و  حفظ کند باشدالم السّ علیهاز اینکه مخاطب موسیکرد[ تا خود را جدا آنها  را ازخود 

تأکید کرد؛ چون مضمون صله و موصول ]در این آیه[ همان  إلَیْکُم أرْسِلَ الَّذِیبا وصف رسول به: 

ی تأکید و تنصیص بر مقصودش است، تا شنوندگان را  است؛ پس ذکر آن به منزله رَسُولَکُممضمون 

                                                           



    

 

 الطاهر محمد) ۲«نشوند المالسّ علیهمتأثر از دعوت موسیآنها  همه یا بعضی ازبیشتر هیجانی کند که 

 .(۲۱۵، ص۲۱ج، ۲۱۳۳، التونسی عاشور بن

را به مخاطبینش  رسولنامید و  رسولو موسی را به تمسخر »آلوسی نیز این مضمون را دارد: 

این و  دانست که این رسول به سوی او فرستاده شود باالتر از آن میخود را  ، چوناضافه کرد

آنها  تمسخر را با وصف آوردن هم تأکید کرد؛ و در این ]سخن او[ برانگیختنی بر غضب

بعد از آنکه ادعای او را  هاست از آنالم السّ علیهاسرائیل( است و درخواست انکار رسالت موسی )بنی

 الدین شهاب) ۱«نیز باالتر از آنند که یک مجنون به سویشان فرستاده شودآنها  شنیدند؛ چون

 .(۲۴، ص۲۵، ج۲۳۲۰، اآللوسی الحسینی عبداهلل بن محمود

خالصه اینکه این ترکیب چون بر زبان یک منکر به مضمون آن جاری شده معنایی استهزائی 

؛ چون بودگفت باز از روی تمسخر  هم می« رَسُول ربّ العالَمین»یا « اهلل  رَسُول»دارد. اگر فرعون 

 إِنَّا قَوْلِهِمْ وَ»ز قرآن هم وجود دارد: نظیر این مورد در جای دیگری ا ایمان ندارد.« إرسال»به 

(؛ ۲۳۰نساء، ...«) لَهُمْ شُبِّهَ لکِنْ وَ صَلَبُوهُ ما وَ قَتَلُوهُ ما وَ اهللِ رَسُولَ مَرْیَمَ ابْنَ عیسَى الْمَسیحَ قَتَلْنَا

اسرائیل است.  ی سخن بنی و ادامه منصوب است و ظاهرا تابع ما قبل« رَسُولَ اهللِ»در « رَسُول»

                                                           



    

 

برخی مفسّرین  یا اصالً سخن آنها نیست. ین نبوده، یا از روی تمسخر است،ا اعتقاد آنهاچون  ولی

تفصیل اند.  اند از آن تمسخر فهمیده اسرائیل دانسته اند؛ آنها هم که سخن بنی آن را سخن خدا دانسته

بودند، دشمنان او  السّالم علیهاگر بگویی: آنها کافر به عیسیپس »کالم را از زبان زمخشری بشنویم: 

نامیدند؛ پس ]با  بودند، تعمّد به کشتنش داشتند، او را ساحر پسر زن ساحر و فالن پسر فالن می

فرعون  سخنگویم: این را از روی تمسخر گفتند؛ مثل  گفتند؟ می اهلل رَسُولاین وجود[ چگونه به او 

؛ و ممکن است خداوند به جای سخن قبیح آنها لَمَجْنُونٌ إِلَیْکُمْ أُرْسِلَ الَّذِی رَسُولَکُمُ إِنَّکه گفت: 

کردند برکنار بدارد و گناه آنها را  به آن یادش میرا از آنچه  السّالم علیهسخن نیکو آورده تا عیسی

 (.۰۳۲، ص۲، ج۲۳۵۲ابوالقاسم محمود بن عمرو الزمخشری، ) ۲...«بزرگ شمارد 

نیز هست )أبو حیان أثیر الدین  عاشور و ابن، فخر رازی عین این جمالت در کالم ابوحیّان

(، )محمد الطاهر بن ۱۶۵، ص۲۲، ج۲۳۱۵(، )فخر الدین الرازی، ۲۱۰، ص۳، ج۲۳۱۵األندلسی، 

 (.۱۵، ص۶، ج۲۱۳۳عاشور التونسی، 

 و اهلل تعالی هو العالم.

*** 

                                                           



    

 

 فرعونکالم در و  ،و برادرش السَّالم علیهدر کالم حضرت موسی « ربّ»ی  کلمه. ۶.۱.۳

مضاف و  ،گذشت، مخاطب باید قبل از به کار بردن ترکیب اضافی، به تناسب چنانچه

های یک اسم  الیه آگاهی داشته باشد؛ یعنی ترکیب اضافی پس از آگاهی مخاطب از مناسب مضاف

گیرد؛ این نوع سخن یعنی بدون  خالف این صورت می ی؛ ولی گاه، تا آن را بفهمدرود به کار می

خواهد  رود که یکی از آن جایی است که متکلّم می های مختلفی به کار می آگاهی قبلی، در مقام

یعنی امر  خبر بدهم بعد؛ اوّلقدر روشن است که نیازی ندارد  بگویید در مسأله شکی نیست و این

 د با ادّعا.کن ی امر معلوم می مجهول را نازل منزله

منکر، یا معتقد به خالف از جریان خبر دارد، ولی ها آن است که مخاطب  یکی دیگر از جایگاه

 آن است.

ألوهیّت و ربوبیّت را تنها برای قبل از این واقعه فرعون   ؛با حفظ این مقدّمه برگردیم به آیات

 ما الْمَلَأُ أَیُّهَا یا فِرْعَوْنُ قالَ وَ» آیه هویداست: چنداز مطلب این  ؛برای خدا منکرو  خود قائل است

قَالَ لَئِنِ »و  (۱۳)نازعات،  «فَقَالَ أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلَى»و  (۴۳)قصص،  ...«  غَیْری إِلهٍ مِنْ لَکُمْ عَلِمْتُ

گوید که خود هم  می؛ و این را در حالی (۱۱)شعرا،  «اتَّخَذْتَ إِلهاً غَیْرِی لَأَجْعَلَنَّکَ مِنَ الْمَسْجُونِینَ

 کانَ کَیْفَ فَانْظُرْ عُلُوًّا وَ ظُلْماً أَنْفُسُهُمْ اسْتَیْقَنَتْها وَ بِها جَحَدُوا وَ» حق چیز دیگری است: داند می



    

 

بَصَائِرَ وَ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هؤُالَءِ إِالَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ »؛ (۲۳)نمل،  «الْمُفْسِدینَ عاقِبَةُ

 .(۲۵۱)اسراء،  «نُّکَ یَا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراًإِنِّی لَأَظُ

 علیهماالسّالمدر کالم حضرت موسی و هارونفی البداهه چند ترکیب اضافی در چنین شرایطی 

رَبِّ رَسُولُ »و  «رَبِّکَرَسُوالَ » ،«ربُّ السَّماواتِ و األرْضِ» ،«رَبِّ الْعَالَمِینَرَسُولٌ مِنْ » ؛به کار رفته

سپس اضافه به  ،«أیْضَاً رَبٌّلَکَ و  لِلْعَالَمِینَ رَبٌّ غَیْرُكَ»اند:  ابتدا نفرموده به عبارت دیگر ؛«الْعَالَمِینَ

در ألوهیّت خداوند و  اعتقاد تو باطل است یعنی؛ «إنَّا رَسُوال ربِّ العالمینَ و رَبِّکَ: »کار ببرند

للسّماواتِ و »ی إسراء نیز مسبوق به  در سوره« السّماوات و األرْضِربّ »؛ همچنین نیستشکّی 

 نیست.« الْأرْضِ رَبٌّ

 إنّی با این جمله: السّالم علیهموسی ،و چون فرعون ادعای ربوبیت داشت: »است گفتهابوحیّان 

 ]زشتی[ ادعایی که داردآغاز کرد تا او را بیدار کند نسبت به با او سخن را  الْعالَمِینَ رَبِّ مِن رَسُولٌ

، ۲۳۱۵، األندلسی الدین أثیر حیان أبو) ۲«اینکه او در ادعایش به باطل گرویده و بر حق نیستو 

 .(۲۱۲، ص۰ج

داللت بر  إنّی رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعالَمِینَ: السّالم علیهو سخن موسی»طور صاحب اللّباب:  همین

وجود خدای تعالی دارد؛ داللت بر این دارد که عالم را پروردگاری است ]غیرِ فرعون[ که آن را 

                                                           



    

 

، ۲، ج۲۳۲۱، النعمانی الدین سراج حفص أبو) ۲«کند خدایی که آن را خلق میو  پروراند می

 .(۳۰۴ص

فرستنده ابطالی بر و انتخاب صفت ربّ العالمین در شناساندن : »را هم ببینیم ابن عاشورنظر 

اعتقاد فرعون است به اینکه او پروردگار مصر و اهل آن است؛ او به اهل مصر گفته بود: من 

 .(۴۳، ص۱، ج۲۱۳۳)محمد الطاهر بن عاشور التونسی،  ۱«پروردگار برتر شما هستم

 ؛ این را از دو سؤالش که قرآن نقلکند همچنان بر انکار خود پافشاری می فرعونبا این حال 

یعنی گرچه موسی با این تاکید و شدت  «؟رَبُّ الْعَالَمینَ مَا» و: «؟امَکُبُّرَ نْمَفَ» فهمیم: است می کرده

دلیل این سخن آن  کند. با همین تاکید و شدت آن را انکار می ، اودارد «بّرَ»فهماند که  به او می

 رَبُّ الْعالَمینَ؟ مَنْی؟ یا: بّرَ نْاو قاعدتاً باید بپرسد: فمَاست که 

است؛  نه ربوبیت کسی بر عالمین را پذیرفتهو  بر خود کرده ولی نه اقرار به ربوبیّت غیرخود

بلکه او با حالت انکار توأم با تمسخر  ؛اقرار به آن نیستهم در کالم فرعون  «مینَربّ العالَ»حتی 

آنچه از حال فرعون بر : »گوید میزمخشری  ؛است سوال کرده« ما»؛ چون با این جمله را گفته

آید و کالم ]او[ بر آن داللت دارد این است که این سؤالش انکاری است بر اینکه خدایی غیر از  می

                                                           



    

 

، ۴، ج۲۳۵۲)ابوالقاسم محمود بن عمرو الزمخشری،  ۲«او باشد؛ چون او ادعای خدایی داشت

 ؛(۴۵۲ص

 الْعَالَمِینَ رَبِّ رَسُولُ که گفت: السّالم علیهو در سخن موسی»: دارداشاره  نکته این بههم ابوحیان 

دعوت به اقرار به ربوبیت خدا و بندگی پروردگار عالم است؛ بدین خاطر فرعون شروع به پرسش 

گفته فرستاده از نزد اوست؛ و ظاهرا سؤال فرعون تنها برای  السّالم علیهکند از کسی که موسی می

لَقَدْعَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ  ی و آیه است؛ او از قبل به خدا آگاه بودهو  بوده السّالم علیهجدال و ردّ بر موسی

خبری کرد  بر این مطلب داللت دارد؛ ولی او تظاهر به بی هؤُالَءِ إِالَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ بَصَائِرَ

برای مجهول از  سؤال پرسید که مای  طلبی و ادعای خدایی که داشت و با کلمه به خاطر ریاست

)أبو حیان أثیر الدین األندلسی،  ۱«که برای پرسش از افراد است[ مَنْرود ]نه با  اشیاء به کار می

 .(۲۳۱، ص۳، ج۲۳۱۵

ردّی بر فرعون است و ]دلیلی است[ بر اینکه  رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَ در» در جایی دیگر دارد:و 

اش مقابله کرده است؛  ای برای خداست؛ حضرت موسی با او با نقض ادعای خدایی آفریده ]نیز[ او

                                                           



    

 

أبو حیان أثیر الدین ) ۲«؟چیستاست: ربّ العالمین  بدین خاطر منکر ]این حقیقت شده[ و گفته

 .(۲۳۰، ص۳، ج۲۳۱۵األندلسی، 

فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ الَتُعَذِّبْهُمْ قَدْجِئْنَاكَ بِآیَةٍ فَأْتِیَاهُ فَقُوالَ إِنَّا رَسُوالَ رَبِّکَ »ی  آیهدر ذیل 

و با  » است: نیز به همین مضمون اشاره کرده (۳۲، طه) مِنْ رَبِّکَ وَ السَّالَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

ای  او ]خود[ بندهکه د تا تحقیرش کنند و به او اعالم دارند خطاب کردن او را ربّکقولشان: 

ای از جانب  شده است؛ چون فرعون ادعای ربوبیّت داشت؛ پس به او گفتند: ما آیه آفریده

ای  تکرار شده برای تاکید اینکه فرعون آفریده مِن رَبِّکی ایشان:  ایم؛ و گفته پروردگارت آورده

 .(۴۴۳، ص۲، ج۲۳۱۵أبو حیان أثیر الدین األندلسی، ) ۱«پذیر است شکست

سخن ابن  است؛ چند وجه ذکر شده (۲۵۱، إسراء)« ربّ السّماوات و األرْضِ» در مورداما 

تعبیر کرد تا یادآوری کند که  رضاألو  ماواتسّالبه  ربّی  و از خدا با اضافه: »عاشور را بشنویم

ی پیامبری  ]نُه نشانهها و زمین را خلق کرده، همان قادر است مثل این خوارق  آنکه آسمان

 (.۱۱۲، ص۲۰، ج۲۱۳۳)محمد الطاهر بن عاشور التونسی،  ۴«را هم بیافریند[ السّالم علیهموسی

                                                           



    

 

زمخشری، طبری، فخر  نیز السَّالم علیهدر کالم حضرت موسی « ربّ»الیه  برای تنویع مضاف

 زمخشری عبارتی  ترجمه؛ اند و دیگران وجوهی کمابیش مشابه گفتهابن عاشور  ،آلوسی رازی،

ی خالئق را شامل  دو است همه ها و زمین و آنچه بین این بگویی: یادآوری آسمان اگر: »استاین 

]توسط بعد ذکر مشرق و مغرب و  و پدرانشان بعد خودشانآنها  شد؛ پس معنای ذکر کردن خود می

 چیست؟[ السّالم علیهحضرت موسی

چون  ،ابتدا تعمیم داد، سپس بیان را اختصاص داد به خودشان و پدرانشانگویم:  می

خودش و کسی است که از او زاده  ،تفکّر کند تواند در آن نظرِ ترین چیزی که یک عاقل می نزدیک

ی ]او[ از شکلی به شکلی و حالتی به  های آفریدگار و گرداننده شده و آنچه که دیده از نشانه

چون  ،حالتی از بدو تولّد تا هنگام مرگش؛ سپس بیان ]ربّ[ را به مشرق و مغرب اختصاص داد

های یکسان  طلوع خورشید از یک طرف و غروب آن از طرف دیگر بر یک منوال مستقیم و اندازه

ن ظهور شود؛ و به خاطر همی های سال از آشکارترین چیزهایی است که بدان استدالل می در فصل

)طلوع به آن با نمرود زنده کردن و میراندن ]خدا[ بعد از احتجاج به الم السّ علیهبود که ابراهیم خلیل

)ابوالقاسم محمود بن عمرو الزمخشری،  ۲«روی آورد، پس آنکه کافر بود مبهوت شدو غروب( 

 .(۴۵۳، ص۴، ج۲۳۵۲

                                                           



    

 

الّذی أعْطَی کُلَّ شَیْءٍ  انَبُّرَ»در کالم حضرت موسی « نا»ضمیر  اینکهیک نکته باقی مانده، 

شامل ، (۳۱)طه،  «فَمَنْ رَبُّکُما یا مُوسی»در جواب فرعون که پرسید: ( ۰۵)طه،  «خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَی

 .ی ظریف نیاز به دقّت دارد ؛ این نکتهودش هم می و اطرافیانش خود فرعون

 و اهلل تعالی هو العالم.

*** 

 کالم ساحراندر « رَبّ»ی  کلمه. ۶.۱.۴

هارُونَ  وَ  مُوسى رَبِّ ﴾۲۱۲﴿ الْعالَمینَ بِرَبِّ آمَنَّا قالُوا ﴾۲۱۵﴿ ساجِدینَ السَّحَرَةُ أُلْقِیَ وَ اعراف:

 أَهْلَها مِنْها لِتُخْرِجُوا الْمَدینَةِ فِی مَکَرْتُمُوهُ لَمَکْرٌ هذا إِنَّ لَکُمْ آذَنَ أَنْ قَبْلَ بِهِ آمَنْتُمْ فِرْعَوْنُ قالَ ﴾۲۱۱﴿

 إِنَّا قالُوا ﴾۲۱۳﴿ أَجْمَعینَ لَأُصَلِّبَنَّکُمْ ثُمَّ خِالفٍ مِنْ أَرْجُلَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ لَأُقَطِّعَنَّ ﴾۲۱۴﴿ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ

 وَ صَبْراً عَلَیْنا أَفْرِغْ رَبَّنا جاءَتْنا لَمَّا رَبِّنا بِآیاتِ آمَنَّا أَنْ إِالَّ مِنَّا تَنْقِمُ ما وَ ﴾۲۱۰﴿ مُنْقَلِبُونَ رَبِّنا  إِلى

 ﴾۲۱۶﴿ مُسْلِمینَ تَوَفَّنا

 لَکُمْ آذَنَ أَنْ قَبْلَ لَهُ آمَنْتُمْ قَالَ ﴾۲۵﴿فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَ مُوسَى طه: 

 جُذُوعِ فِی لَأُصَلِّبَنَّکُمْ وَ خِالَفٍ مِنْ أَرْجُلَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ فَلَأُقَطِّعَنَّ السِّحْرَ عَلَّمَکُمُ الَّذِی لَکَبِیرُکُمُ إِنَّهُ

                                                                                                                                                                                     



    

 

 فَطَرَنَا الَّذِی وَ الْبَیِّنَاتِ مِنَ جَاءَنَا مَا عَلَى نُؤْثِرَكَ لَنْ قَالُوا ﴾۲۲﴿وَ لَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَ أَبْقَى  النَّخْلِ

رَبِّنَا لِیَغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا وَ مَا أَکْرَهْتَنَا بِ آمَنَّا إِنَّا ﴾۲۱﴿ الدُّنْیَا الْحَیَاةَ هذِهِ تَقْضِی إِنَّمَا قَاضٍ أَنْتَ مَا فَاقْضِ

 ﴾۲۴﴿عَلَیْهِ مِنَ السِّحْرِ وَ اللَّهُ خَیْرٌ وَ أَبْقَى 

 ﴾۳۳﴿ هارُونَ وَ  مُوسى رَبِّ ﴾۳۲﴿ الْعالَمینَ بِرَبِّ آمَنَّا قالُوا ﴾۳۶﴿ ساجِدینَ السَّحَرَةُ شعراء: فَأُلْقِیَ

 وَ أَیْدِیَکُمْ لَأُقَطِّعَنَّ تَعْلَمُونَ فَلَسَوْفَ السِّحْرَ عَلَّمَکُمُ الَّذی لَکَبیرُکُمُ إِنَّهُ لَکُمْ آذَنَ أَنْ قَبْلَ لَهُ آمَنْتُمْ قالَ

 أَنْ نَطْمَعُ إِنَّا ﴾۰۵﴿ مُنْقَلِبُونَ رَبِّنا  إِلى إِنَّا الضَیْرَ قالُوا ﴾۳۱﴿ أَجْمَعینَ لَأُصَلِّبَنَّکُمْ وَ خِالفٍ مِنْ أَرْجُلَکُمْ

 ﴾۰۲﴿ الْمُؤْمِنینَ اوّل کُنَّا أَنْ خَطایانا رَبُّنا لَنا یَغْفِرَ

ی  شاید نشانهبه کار رفته که  «رَبِّ مُوسی وَ هارونَ»و « ربِّ الْعالَمینَ»در سخن ساحران ابتدا 

را بلعید چنان وحشتی در همه آنها  چون وقتی عصای حضرت تمام سحر زدگی باشد؛ ترس و بهت

که به اتفاق افتد  یاد میپیامبر شنیده بودند؛ این ز همان چیزی را گفت که از دو زبانشان وپیدا شد 

طور که بر زبانش جاری شده تکرار  کند بقیه ادعای او را همان خاطر ترس از کسی که ادعایی می

ربِّ »آن از ساحران در آن حال نقل کرده: دیگری است که قری این مطلب هم تعبیر  قرینهکنند؛  می

همه ناخودآگاه لب  آنبعد از  ،ربودآنها  دهشت این واقعه هماهنگی را از؛ چون «هارونَ وَ موسَی

ربِّ هارونَ وَ »ای هم  عدّهو  «رَبِّ مُوسی وَ هارونَ»ای گفتند:  عده ولی به اعتراف گشودند؛

؛ ولی وقتی مدتی از هاست به خاطر ترس آن پس این اختالف تعبیر و ناهماهنگی؛ «موسَی

 «.ربّنا»گویند:  همه میریزد،  و ترسشان فرو میرسند  گذرد و به آرامش می ایمانشان می



    

 

احساس دوری از و  اند و حال شرمساری چون تازه ایمان آورده شاید هم به این دلیل است که

ولی وقتی ؛ تواند باشد این معنا هم می و اختالف تعبیرشان، قرینه بر گویند طور می خدا دارند این

 بینند و میآنها  خود را جزءکنند،  احساس قرب به خدا میو  دگذر میآنها  و ایمان توبهاز  مدّتی

 «.انَبّرَ»گویند:  می

، اینکه تکرار با عبارات مختلف بدین خاطر است که وجه دیگری هم ابوحیّان ذکر کرده

 و: »اند به ربوبیّت فرعون کافر شدهآنها  بدانندو  ساحران فرعون استاطرافیان توهّم نکنند منظور 

 اللفظ هذا مقدیوهِ کان المّ و ؛العالمین ربّ نْمِ رسولٌ یإنّ :موسى لقول وفاقاً العالمین بّرَ واالُقَ

 هارون و موسى ربُّ العالمین ربّ أنّ على بالبدل اونصّ ،ىلَاألعْ مُکُبُّرَ اأنَ :فرعون کقول تعالى اهللغیرَ

 .(۲۳۵، ص۰، ج۲۳۱۵)أبو حیان أثیر الدین األندلسی،  «تهبربوبیّ کفروا و فرعونَ فارقوا همأنّو 

 یکتفوا لمو  ىوسَمُ وَ ونَارُهَ بِّرَ :قالوا و» :است نیز به آن اشاره کرده طهی  آیات سورهذیل چنانچه 

)أبو  «مینالعالَ ربُّ هأنّ یزعم قبل فیما کانو  هذین بربّ آمنوا همأنّ على صّللنّ ینَمِالَعَالْ بِّرَبِ :بقولهم

 .(۴۰۳، ص۰، ج۲۳۱۵حیان أثیر الدین األندلسی، 

 و اهلل هو العالم بحقیقة األمور.

*** 



    

 

 «أرْض»ی  کلمه. ۶.۱.۵

یک  (۲۲ ،)شعرا« أرْسِلْ مَعَنا بَنِی إسْرَائیلَ»گوید:  به فرعون می که حضرت موسیدر جواب 

طه، )  مُوسى یا بِسِحْرِكَ أَرْضِنا مِنْ لِتُخْرِجَنا جِئْتَنا أَ : قالَدارد خود حضرت خطاب بهفرعون جمله 

بِسِحْرِهِ فَما ذا تَأْمُرُونَ  أَرْضِکُمْیکی فرعون خطاب به اطرافیانش دارد: یُریدُ أَنْ یُخْرِجَکُمْ مِنْ ؛ (۰۲

یک جمله هم فرعون و اعوانش خطاب به بنی اسرائیل: قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ و  (۴۰)شعرا، 

 .(۶۴)طه،   بِسِحْرِهِما وَ یَذْهَبا بِطَریقَتِکُمُ الْمُثْلى أَرْضِکُمْیُریدانِ أَنْ یُخْرِجاکُمْ مِنْ 

 را از رفتن با اسرائیل بنیبتوانند د که با آن نای دست بگذار باید روی نقطه و انصارش فرعون

شروع  ،به او نگروندکه بنی اسرائیل اینبرای د؛ به همین خاطر نمنصرف کن السَّالم علیهموسی حضرت

آنها  ؛دنکن و دور کردن مردم از ایشان می علیهماالسّالمحضرت موسی و هارونی  تخریب چهرهبه 

اند؛  طمع بستهآنها  سرزمینحکمرانی که به  ،دنجلوه دهطلب  مقامهای  انسانآن دو را د نکوش می

تَکُونَ لَکُمَا الْکِبْرِیاءُ فِی أَ جِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَیْهِ آباءَنا وَ »گویند:  از این رو به موسی می

ی عصا  دن معجزهحتی بعد از دیآنها  (؛ این ذهنیّت در۲۳یونس، ) «وَ ما نَحْنُ لَکُما بِمُؤْمِنینَ الْأَرْضِ

 وَ یَذَرَكَ وَ الْأَرْضِ فِی لِیُفْسِدُوا قَوْمَهُ وَ  مُوسى تَذَرُ أَ فِرْعَوْنَ قَوْمِ مِنْ الْمَلَأُ قالَ وَ»است:  باقی بودههم 

 (.۲۱۲)اعراف، « آلِهَتَک



    

 

 إِذْ وَ: »شود استفاده می« إفْساد فی األرْضِ»از « کشورگشایی»نیز  قرآن کریمدیگر جاهای در 

 وَ الدِّماءَ یَسْفِکُ وَ فیها یُفْسِدُ مَنْ فیها تَجْعَلُ أَ قالُوا خَلیفَةً الْأَرْضِ فِی جاعِلٌ إِنِّی لِلْمَالئِکَةِ رَبُّکَ قالَ

 أَعِزَّةَ جَعَلُوا وَ أَفْسَدُوها قَرْیَةً دَخَلُوا إِذا الْمُلُوكَ إِنَّ»، ( ۴۵)بقره،  «لَک نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ نَحْنُ

ها به همان ترتیبی که گفتیم صادر  معلوم است این خطاب .(۴۳)نمل،  «یَفْعَلُونَ کَذلِکَ وَ أَذِلَّةً أَهْلِها

را به این  اسرائیل بنیاکنون چینی کرده برای خطاب سوم؛  مقدّمه اوّل؛ و فرعون با دو خطاب اند هشد

دهد که شما با پیوستن به موسی، با دست خود از چیزی که مال خود شماست  نکته توجّه می

به سرزمین آنها  ی علقهکنید؛ قصد او برجسته کردن  و راه را برای آن دو هموار میکشید  دست می

هست در  «مْکُضِرْأ»گونه که در  و این معنی آن. استبدیشان گوشزد این نکته و  و اموالشان

ض رْأ»حتی در . این معنی غیر از مصر نیستآنها  چه سرزمینگر ؛نیست مثالً« رَصْمِ ضِرْأ»

 .هم نیست «مکُآبائِ

به سرزمین و آنها  ی کند؛ از طرف دیگر علقه پس از یک طرف آن دو را کشورگشا معرفی می

همین باشد، که کالم او در به این دو کلمه « أرض»ی  شاید سر اضافهکند.  اموالشان را یادآوری می

قرآن  فارسی های با این وجود، برخی از ترجمهاست.  کردهبه عربی ترجمه  با ظرافتقرآن 

 .آمده که دقیق نیست «سرزمین مصر»

 العالم.تعالی هو و اهلل 

*** 



    

 

 در مورد قیامت «یَوْم»ی  کلمههای  اضافهبرخی . ۶.۲

که مصدّر به  هایی آناکنون  ما است. کار رفتههای زیادی در قرآن به  می قیامت اس درباره

 ذکر کردیم.قبال را تعدادی  ؛کنیم را بررسی می هستند« یَوْم»

ها قبل از علم مخاطبین  که این اضافه نکته اختصاص دهیماین  بررسی به رایک جنبه از بحث 

آگاهی ی ظرف به حدث هم  در اضافه ،گذشت ای که طبق قاعدههاست یا بعد آن؛  به نسبت

باید علم به وقوع آن حدث در آن ظرف داشته باشد؛ و چنانچه در یک شرط است؛ او مخاطب 

های  ی ظرف به الزم است؛ اضافه هم اضافهظرف چند واقعه رخ دهد آگاهی او از تمام آنها در ف

مْ مَعْذِرَتُهُمْ وَ ال هُ فَیَوْمَئِذٍ الیَنْفَعُ الَّذینَ ظَلَمُوا»نظیر: ؛ اند گونه وبیش این در قرآن کم« یَوْم»

  یَوْمَ الیَنْفَعُ: »در این آیه« یَوْم»ی  ی مقدمه است برای اضافه (، که به منزله۰۲)روم، « یُسْتَعْتَبُونَ

 (.۰۱)غافر، « هُمْ سُوءُ الدَّارِالظَّالِمینَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَ

تَجِدُ کُلُّ   یَوْمَ»ی  آیه مثلاست؛  معنا با لفظ دیگری آمدهو  نیستهمان لفظ در قبل البته گاهی 

یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ  نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَها وَ بَیْنَهُ أَمَداً بَعیداً وَ

وَ مَنْ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ *   ثْقالَفَمَنْ یَعْمَلْ مِ»، با این دو آیه (۴۵ن، عمرا )آل« نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ

 «.یَجِدْهُ« »یَرَهُ»و  ست«تَرَی»همان « تَجِدُ» ؛(۳و  ۲زلزله، ) «ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ  یَعْمَلْ مِثْقالَ



    

 

 یَوْمَ» تر است: سوسمح شانبینتفاوت تعبیر تقدم و تاخّر دارند و ی بعد  با دو آیهاین آیه هم 

 بِما الْعَذابَ فَذُوقُوا إیمانِکُمْ بَعْدَ کَفَرْتُمْ أَ وُجُوهُهُمْ اسْوَدَّتْ الَّذینَ فَأَمَّا وُجُوهٌ تَسْوَدُّ وَ وُجُوهٌ تَبْیَضُّ

« غَبَرَةٌ عَلَیْها یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ وَ» (،۴۳)عبس، « مُسْفِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ»(، ۲۵۶عمران،  )آل «تَکْفُرُونَ کُنْتُمْ

 .(۳۳، ص۳، ج۲۱۳۳)محمد الطاهر بن عاشور التونسی،  (۳۵)عبس، 

الیَنْفَعُ مالٌ وَ   یَوْمَ»(، ۱)حج،  « تَرَوْنَها تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَت  یَوْمَ» آیات: طور بین همین

یَوْمَ یَفِرُّ »(، ۳۲)دخان،  «مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَیْئاً وَ ال هُمْ یُنْصَرُونَ  یُغْنییَوْمَ ال»(، ۳۳)شعرا،  «ال بَنُونَ

این آیات، که و  (۴۶و  ۴۰و  ۴۳ارج، )مع «وَ بَنیهِ  الْمَرْءُ مِنْ أَخیهِ * وَ أُمِّهِ وَ أَبیهِ * وَ صاحِبَتِهِ

أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناکُمْ یا »باشد:  اوّلی  آیه چند آناز  قبل بایست می شانقاعدتا نزول

قُلْ »(، ۱۰۳)بقره، « هُمُ الظَّالِمُونَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ ال بَیْعٌ فیهِ وَ ال خُلَّةٌ وَ ال شَفاعَةٌ وَ الْکافِرُونَ

ال بَیْعٌ فیهِ   رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِیَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لِعِبادِیَ الَّذینَ آمَنُوا یُقیمُوا الصَّالةَ وَ یُنْفِقُوا مِمَّا

 .(۴۲)ابراهیم،  «وَ ال خِاللٌ

: است اینها را نام برده قرآن خودِ ،کیست« قیام»که فاعل در این است.« یَوْم الْقِیَامْةِ»مثال دیگر 

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذینَ آمَنُوا فِی »(، ۳۶)غافر،  «فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِتَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ   یَوْمَ»

یَوْمَ »(، ۶)مطففین،  «یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمینَ  یَوْمَ»(، ۰۲)غافر،  «یَقُومُ الْأَشْهادُ  الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یَوْمَ

 لیاغْفِرْرَبَّنَا»( ۴۳)نبأ،  «کَةُ صَفًّا الیَتَکَلَّمُونَ إاِلَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباًالرُّوحُ وَ الْمَالئِ  یَقُومُ



    

 

متعدد است و منظور از « قیام»؛ پس فاعل (۳۲)ابراهیم،  «الْحِسابُ یَقُومُیَوْمَلِلْمُؤْمِنینَوَلِوالِدَیَّوَ

تواند باشد. هر کدام می به پا خاستن ،«یَوْم الْقِیَامَة»

وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ ال رَیْبَ » هستند:مسبوق به این آیات  ،آیات مذکور ،ی خودمان و طبق قاعده

ئِکَ اوّلعَلَى اللَّهِ کَذِباً   وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى»(، ۲)حج، « فیها وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ

)هود، « رَبِّهِمْ أاَل لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمینَ  رَبِّهِمْ وَ یَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُالءِ الَّذینَ کَذَبُوا عَلى  یُعْرَضُونَ عَلى

(، ۱۵صلت، )ف« یَعْمَلُونَکانُوابِماجُلُودُهُمْوَأَبْصارُهُمْوَسَمْعُهُمْعَلَیْهِمْشَهِدَجاؤُهاماإِذاحَتَّى»(، ۲۳

فَإِذا   وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ إِالَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فیهِ أُخْرى»

  عَلى الْمَلَکُ وَ»، (۱۱فجر، ) «صَفًّا صَفًّا الْمَلَکُ وَ رَبُّکَ جاءَ وَ»، (۶۳)زمر، « یَنْظُرُونَ  هُمْ قِیامٌ

وَ الَّذینَ لَمْ یَسْتَجیبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِی   لِلَّذینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنى»(، ۲۲)حاقّه،  «أَرْجائِها

)رعد، « مِهادُوَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْ  ئِکَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِاوّلالْأَرْضِ جَمیعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ الَفْتَدَوْا بِهِ 

۲۳.) 

اند؛  قبال هم به لفظ خودشان و هم به لفظ دیگر ذکر شده یی که ذکر کردیمها ترکیباز برخی 

 عَلَى کَذَبُوا الَّذِینَ تَرَى الْقِیَامَةِ یَوْمَ وَ»( با ۲۵۶عمران،  )آل« وُجُوهٌ تَسْوَدُّ وَ وُجُوهٌ تَبْیَضُّ یَوْمَ» مثل:

 (.۴۳)عبس، « وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ»( و ۶۵)زمر، « مُسْوَدَّةٌ وُجُوهُهُمْ اللَّهِ

یُرْجَعُونَ إِلَیْهِ   یَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ وَ یَوْمَی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قَدْأَال إِنَّ لِلَّهِ ما فِ»: جدیدمثال 

قُلْ إِنَّ »و  (۱۴)انبیا، «  کُلٌّ إِلَیْنا راجِعُونَ»(، با: ۶۳)نور، « عَلیمٌءٍ  فَیُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ



    

 

« عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  إِلى  الْمَوْتَ الَّذی تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُالقیکُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ

 (.۳)جمعه، 

ای که  ؛ ما آیهاند بدون ذکر قبلی به کار رفته وجود دارد، که فی البداهه و هایی هم ترکیب

لرَّسُولِ ایَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ   یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى  وَ یَوْمَ» :باشد نیافتیم آیهمناسب با این 

 (.۱۲)فرقان، « سَبیالً

گونه  ی فرقان در مورد گروهی است که حالشان را این سوره آیات قبل از این آیه در ابتدای

را دروغگو خواندند )فرقان،  وآله علیه اهلل صلواتپیامبرو  (۴رستی کردند )فرقان، پ بت :کند بیان می

پیامبری او را به این و  (۰شود )فرقان،  های پیشینیان دانستند که به او امال می قرآن را افسانهو  (۳

و  ۲)فرقان،  دهد زیر سؤال بردند العاده انجام نمی کند و کارهای خارق بقیه زندگی می بهانه که مثل

شود، قرآن مثل  و همین که سخن از انکار معاد می؛ (۲۲)فرقان،  ؛ بلکه قیامت را هم انکار کردند(۳

به در این سوره کند؛ البته  ها می گویی یک سخنران که برآشفته شود شروع به جواب از این یاوه

از  ،با اینکه معاد برهان عقلی هم دارد و ؛کند شروع می دهد؛ ولی از معاد جواب میاینها  تمامی

و سخن فراوان دارد، که  است جای تدبّرها  ترتیب جواب ی نکتهو  این نکته وخطابه استفاده کرده 

 جای آن اینجا نیست.

 دهد اتفاقاتی که در آن روز رخ میبه اش  با اضافهقیامت را  برای ترساندن مخاطب این آیات

مخاطبین معلوم است، برخی هم نه، از جمله  در میان این رخدادها برخی برای کند؛ توصیف می



    

 

قدری بیشتر به ظرافت این  اگر بخواهید گونه سخن گفتن گذشت. و غرض از اینی مذکور؛  آیه

گوید: به دست او دستبند زد بهمین که و کند را دستگیر  کسیپلیس  تصوّر کنیدببرید معنا پی 

به او یعنی قبل از اینکه  ؛«کنم دم اجرا میوحکم اعدامت را خ»، یا: «نزدیک استاعدام تو  روز»

 «شود میاجرا روزی و این حکم  خواهد بود تو محاکمه خواهی شد و حکمت اعدام» :بگوید

 کند؟ ر او ایجاد میبینید که با این ترکیب چه دهشتی د رود. می مستقیما سر اصل مطلب می

( ۴۵)ق، « نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزیدٍ  یَوْمَ» :از این سؤال و جواب طور همین

 است. در دیگر آیات سخنی به میان نیامدهنیز 

 ،قبل و بعدشان آیات دو آیه و با ایندر مقام جواب از کافرین  البته این تمام ماجرا نیست؛

 ظریفیی  نکته هم این و است به توصیف بهشت و بهشتیان پرداختهو  فرق دارد بقیهچند آیه با 

 شاید به نظر بیاید که در جواب انکار معاد، جای سخن از بهشت نیست ؛تأمّل دارد نیاز به و است

در و  دهد استفاده شود در این روز رخ میاتفاقاتی که برای دوزخیان از باید یل در مقام تهو و

 برای بهشتیان. آنچهفضای تشویق، از 

ای هم  در پارهو  مناسب با رحمت است استفاده شده آنچهدر مقام تهویل از گاهی که اینولی 

، بدین خاطر است که است به کار رفته ارعاب متناسب با مقام رحمت است در مقام آنچهبه عکس، 

اینجا نیست؛ جویی از آنها  و انتقام به دام انداختن بندگانحکایت خداوند حکایت بگوید 

 خواهند که بندگان به دوزخ بروند. نمی



    

 

نه تنها عذاب دارند، که نعمت  پیامبر خواهند به مخاطب خود بگویند که با انکار آیات می

واهیم شما را در تنگنا قرار دهیم و بر شما سخت خ یعنی ما نمی ؛اند فراوانی را هم از دست داده

؛ شما باید به ایم بهشت تدارك دیده تانبرای کنیم در عوض اگر شما را از کاری منع می ما بگیریم؛

 هشت را نخواهید مجازات خواهید شد!و اگر ب بهشت برسید

بهشت  انمصونیت از عذاب نیست؛ پاداشتتنها  شمای  د بهرهو از طرفی اگر به خدا بگروی

در رغبت او به مضمون کالم واقعا تأثیر و  دکن وادار میگونه سخن مخاطب را به تفکر  است؛ این

 دارد.

 یَوْمَ»جهنّم است؛ مثل: سخن از مقدم بر  ،سخن از بهشت ،از تحذیر پسحتی در برخی آیات 

 وَ بَعیداً أَمَداً بَیْنَهُ وَ بَیْنَها أَنَّ لَوْ تَوَدُّ سُوءٍ مِنْ عَمِلَتْ ما وَ مُحْضَراً خَیْرٍ مِنْ عَمِلَتْ ما نَفْسٍ کُلُّ تَجِدُ

های خداوند و  ، تا بنده بداند که وعده(۴۵عمران،  آل) بِالْعِبادِ رَؤُفٌ اللَّهُ وَ نَفْسَهُ اللَّهُ یُحَذِّرُکُمُ

 وجود دارد چند قرینه وجهدر تأیید این  رحمتش مقدم و غالب بر وعیدها و سخط او هستند.

، ۲۳۱۵، الرازی الدین فخر) د بدکارعدم نص در مورو  یافتن پاداش نیکوکارتنصیص بر  :همچون

 .(۲۱۲ و ۲۱۶، ص۳ج

یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ کَفَرْتُمْ بَعْدَ »ی  چنانچه در آیه

 فِیهَا هُمْ اللَّهِ رَحْمَةِ فَفِی وُجُوهُهُمْ ابْیَضَّتْ الَّذِینَ مَّاوَ أ*  إیمانِکُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما کُنْتُمْ تَکْفُرُونَ

و نشر  لفّ ؛ البته در وجه ایننیز سخن از پاداش جلوتر است (۲۵۲و  ۲۵۶عمران،  )آل« خَالِدُونَ



    

 

ی شریفه[ این بود که حکم  ]در آیه حقّ ترتیب و» فخر رازی بیان زیبایی دارد:رتب هم غیرم

این است آنها  سفیدی ]چهره[ مقدّم شود؛ و جواب از این اشکال به وجوهی ممکن است ... دومین

 المالسّو الصّالة علیهست، نه رساندن عذاب؛ پیامبرکه مقصود از خلق، رساندن رحمت به مخلوقات ا

من از ایشان  اینکه تا از من سود ببرند، نه را خلق کردمآنها  اند: از قول خداوند سبحانه فرموده

سفیدرویانند؛ چون آنها  بهره ببرم؛ و بدین سبب خداوند ]در این آیه[ با ذکر اهل ثواب شروع کرد و

کالمش را باز با ذکر اهل تر، بهتر است؛ سپس خداوند  تر در گفتار از پایین جلو انداختن شریف

هاست؛  ی عذاب آن ی رحمت بر بندگان بیشتر از اراده اراده تا آگاهی دهد به اینکه ،ثواب تمام کرد

، ۳ج، ۲۳۱۵، الرازی الدین فخر) ۲«است همانگونه که فرموده: رحمت من بر غضبم پیشی گرفته

 (.۴۲۱ص

به آن « تَسْوَدُّ وُجُوهٌ»عطف و  الیه به عنوان مضاف« تَبْیَضُّ وُجُوهٌ»در انتخاب اینکه  نتیجه

ضُّ تَبْیَ» و عطف« تَسْوَدُّ وُجُوهٌ»به « یَوْم»ی  عکس این قضیّه، یعنی اضافه ای نهفته که با نکته

 بر آن مفهوم نبود.« وُجُوهٌ

 و اهلل تعالی هو العالم.

                                                           



    

 

ی  از جنبه« یَوْم»های  اضافهاین از لحاظ علم مخاطب به حوادث این روز و جهل او بود؛ 

وَ کَذلِکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ قُرْآناً عَرَبِیًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ » کنید:اند؛ به این دو آیه توجه  دیگری هم قابل بررسی

( و ۲)شوری، « الْجَمْعِ ال رَیْبَ فیهِ فَریقٌ فِی الْجَنَّةِ وَ فَریقٌ فِی السَّعیرِ  وَ مَنْ حَوْلَها وَ تُنْذِرَ یَوْمَ  الْقُرى

جمع شدن خالیق چه زیبا  ،قرآنبینید که  . می(۴۳)مرسالت،  «ینَاوّلالْفَصْلِ جَمَعْناکُمْ وَ الْ  هذا یَوْمُ»

ترین  در این دو آیه هولناكسپس جداشدن نیکوکار و بدکار را تذکر داده است. و  برای حساب

 .اند به کام مخاطب ریخته شده ها معانی با زیباترین آرایه

تمامی بی وجه هم نیست؛ ولی  پردازی نیست. در اینجا که جای آرایه شاید کسی بگوید

حتما های به کار رفته در قرآن برای برجسته کردن الفاظ و جلب توجّه به معانی آن است.  صنت

خورد خیلی زود آن را حفظ  ی زیبا برمی اید که وقتی انسان به یک بیت شعر، یا یک جمله دیده

بدین علّت است که مخاطب  زیباسازی این معنا شایدآورد؛  ها همواره بر لب می کند و تا مدّت می

آن را به لب  است،منکر ؛ و حتی اگر مفادش را قبول ندارد و با این زیبایی جذب سخن شود

کم از لفظ بگذرد و معنا در جانش  کمهمین ذکر او را به تفکر در مضمون برساند و  بیاورد، تا

 است. در اینجا هم گویا رحمت خداوند بر غضبش پیشی گرفتهرسوخ کند. 

 العالم.تعالی هو و اهلل 



    

 

ی این دریای  سخن دربارهو  کنیم به همین موارد بسنده میتطبیق بر موارد قرآنی  دردر اینجا 

این مقدار برای جلب توجّه به چنین مواردی در کالم وحی کافی  رسانیم. کران را به پایان می بی

 است.

 

 . نتیجه۷

های یک کلمه به کلمات مختلف برای  اضافه کهاین است آوردیم دست به در این نوشتار آنچه 

رو در چنین  ؛ از ایناشاره به یک معنی، هر کدام دارای معنای ضمنی متفاوت از دیگری است

بُرد؛ قرآن که شاهکار سخن است  ترکیباتی در کالم گوینده باید دقت کرد و به این معانی ضمنی پی

 طلبد. بیشتر از هر کالمی چنین دقتی را می
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